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Úvodní slovo ředitele společnosti 

Vážení čtenáři, přátelé, 

máme za sebou další rok, který nám ukázal, jaké máme možnosti v rozvoji našich sociálních služeb. 

Stále více si uvědomuji, jak je těžké poskytovat kvalitní sociální služby. Velice mne těší a jsem hrdý na 

to, že pracuji ve společnosti PONTIS Šumperk o.p.s.  

Nezměrný dík a obdiv patří mým kolegům, kteří každodenně podstupují bitvu s těžkými životními 

osudy, a i přes tento vysilující souboj vítězí jejich optimismus, profesionalita a nasazení. Mnohdy 

musejí potlačovat i své osobní těžkosti, aby mohli odvádět profesionální práci ve prospěch našich 

klientů. 

Nově pracujeme na tom, jak se Vám chceme představovat. Možná už jste si všimli, že naše hlavní 

motto zní: „Spojujeme generace.“ 

Tato krátká věta asi nejlépe vyjadřuje naše poslání. Nechceme totiž jen hasit požáry a poskytovat 

standardní sociální služby. Uvědomujeme si, jak je důležitá prevence, ale také návaznost služeb, které 

lidé potřebují. Jestliže dokážeme přispívat k harmonickému fungování rodin a porozumění mezi lidmi 

různých generací, nemusí se mnoho lidí do bezvýchodných životních situací vůbec dostat. Postupně 

rozšiřujeme naše služby, dbáme na to, aby naši sociální pracovníci patřili k těm nejlepším a aby na 

sobě dále pracovali.  

Daří se nám rekonstruovat prostory pro naše uživatele tak, aby byl Pontis místem, kde se cítí 

důstojně a příjemně. Hlavním cílem rekonstrukce byl vznik bezbariérového prostoru, kdy nositelem 

dotačního titulu bylo město Šumperk, a naše společnost byla partnerem.  

Mnohdy se setkávám s názory, že všechno co děláme je samozřejmé, a naopak bychom toho měli 

dělat více pro seniory. Je potřeba citlivě vyvažovat naši činnost a hlavně motivovat naše uživatele, 

pokud je to v jejich možnostech, aby si na služby finančně přispívali. O to zodpovědněji se snažíme 

přistupovat k poskytnutým prostředkům, o čemž svědčí výsledky kontrol, které doposud v organizaci 

proběhly a všechny skončily bez závad.  

Velké poděkování zde patří zodpovědným obcím, podnikatelskému sektoru i jednotlivcům, kteří 

přispívají na naši činnost, ale i činnost dalších neziskových organizací. Bez těchto spřízněných duší by 

se naše činnost nadala uskutečňovat.  

Přeji Vám krásné letní dny a hodně zdraví a pohody. 

 

Miroslav Adámek 
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Úvodní slovo předsedkyně správní rady 

Vážení kolegové, 

 

dovoluji se na vás obrátit s velkým poděkováním za vaši práci pro společnost Pontis v uplynulém roce. 

 

Předně bych ráda zdůraznila, že správní a dozorčí rada si velice váží vašeho pracovního nasazení a 

snaží se vás maximálně při vaší činnosti podporovat. Jsme si samozřejmě dobře vědomi toho, jak 

obtížné je často vaše projekty zrealizovat a uvést do praxe a jaké úsilí je k tomu třeba vyvinout.  

 

Minulý rok byl rokem nejen významných změn v oblasti poskytování služeb, ale rovněž i technických 

úprav v budově Pontis, přičemž se všemi těmito skutečnostmi jste se museli při své práci vypořádat. 

Jsme tudíž rádi, že se nám díky vaší obětavé práci daří naše společné vize uskutečnit. 

  

Závěrem bych si dovolila srdečně poděkovat všem donátorům a sponzorům, bez jejichž pomoci by 

společnost Pontis nemohla svou činnost kvalitně vykonávat. 

 

Poděkování za jejich činnost patří rovněž členům správní a dozorčí rady, kteří své funkce vykonávají 

z přesvědčení o prospěšnosti jejich práce bez nároku na odměnu. 

 

                                                                    

                                                                                                           MUDr.  Alena Mitterová 

                                                                                                           předsedkyně SR 
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1 Profil společnosti 
 

Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. je největší nestátní neziskovou organizací ve městě Šumperk poskytující sociální 

služby. Společnost byla založena Městem Šumperk již v roce 1999. Z počátku provozovala pouze 4 sociální služby a 

zaměstnávala 12 stálých pracovníků. 

Během let 2001-2004 společnost začala rozvíjet a poskytovat dalších 5 sociálních služeb, takže koncem roku 2004 

měla celkem registrováno 9 sociálních služeb. Tyto služby zajišťovalo 34 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 

dalších cca 40 na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. 

Během let 2005-2006 byl realizován první projekt podpořený z fondů Evropské unie (ESF) Údržba zeleně. 

V roce 2007 vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách, který se významně podepsal na dalším fungování 

společnosti, zejména pokud jde o její strukturu. 

Během roku 2008 došlo k novému jmenování ředitele společnosti, kterým se stal na základě výběrového řízení pan 

Mgr. Miroslav Adámek.  

Během dvou následujících let došlo ke změnám ve složení členů správní a dozorčí rady. Ve společnosti došlo ke 

stabilizaci personálních týmů jednotlivých služeb a také ke zkvalitňování standardů sociálních služeb 

Během roku 2011 se přestěhovala správa společnosti s některými sociálními službami do nových, vhodnějších 

prostor na ul. Gen. Svobody. V závěru roku se potom stěhovala i služba Kontaktního centra do vhodnější lokality a 

prostor, a to na ulici Temenickou. 

V druhé polovině roku loňského jsme zprovoznili nové internetové stránky společnosti, které jsou přehlednější, 

častěji aktualizované. Snažíme se předávat pomocí nich našim uživatelům základní důležité informace o jednotlivých 

službách, které poskytujeme a také o aktivitách, které pořádáme či vyvíjíme. 

Rok 2013 byl opět rokem plným novinek a změn. V březnu jsme začali realizaci projektu Denní stacionář, který 

potrvá až do konce února roku 2015 a je financován z Nadace partnerství. Finanční prostředky z tohoto projektu byly 

a budou investovány do vybavení Denního stacionáře – odlehčovací služby (bližší popis viz kapitola Denní stacionář) a 

dále na mzdy pracovníků. Tento projekt je úzce provázaný s projektem Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a 

osoby se ZP, který administruje město Šumperk a naše společnost je partnerem. Tento projekt byl financován z ROP 

Střední Morava a jeho realizace proběhla během roku 2013. Díky tomuto projektu došlo ke stavebním úpravám na 

budově společnosti, rozšířily se prostory Denního stacionáře, zrekonstruovala se tělocvična, upravily se prostory 

toalet tak, aby prostory byly bezbariérové, nakoupilo se vybavení. (blíže viz kapitola Sociálně aktivizační služby, Denní 

stacionář, Sociální poradenství, Půjčovna kompenzačních pomůcek). 
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V závěru roku se nám podařilo díky finanční podpoře společnosti SHM s.r.o. vytvořit příjemnější a vlídnější prostředí 

tzv. kontaktní zóny, která vznikla v hlavní budově společnosti. V této kontaktní zóně bude docházet k prvnímu 

kontaktu s našimi potenciálními uživateli. Je zde recepce, kde každý příchozí dostane základní informace o 

jednotlivých službách, kontakt na potřebného pracovníka či si může odnést letáčky, které si doma v klidu prostuduje. 

Celý prostor recepce je sladěn do nového designu společnosti tak, aby byl příjemným prostorem pro návštěvníky 

společnosti i zaměstnance. 

 

Naše společnost se aktivně podílí na rozvoji sociálních služeb v Olomouckém kraji i na místní úrovni, a to zejména 

prací v rozličných skupinách. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji  

 Osoby v krizi 

 Osoby ohrožené návykovým jednáním 

Komunitní plánování města Šumperk  

 osoby se zdravotním postižením, 

 osoby v krizi a sociálně vyloučení 

Poradní orgány rady města Šumperk – sociální komise, komise na základě zákona, komise sociálně právní ochrany 

dětí a mládeže     

Krajská koordinační skupina v rámci projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené 

děti a rodiny“ 
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1. 1 Základní údaje o společnosti 
 

Název společnosti: PONTIS Šumperk o.p.s. 

Sídlo společnosti: Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 

IČ:   25843907 

DIČ:   CZ25843907 

Telefon:  583 211 766 

Email:   Pontis@pontis.cz 

www:   www.pontis.cz 

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 

vložka 96. 

Datum zápisu:  27.9.1999 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

 

Druh obecně prospěšných služeb: 

1. Provoz a poskytování sociálních služeb 

 Sociální poradenství 

 Pečovatelská služba 

 Denní stacionář 

 Azylové domy 

 Kontaktní centra 

 Krizová pomoc 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním ostižením 

2. Provoz a poskytování ostatních služeb 

 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

 Kavárnička pro seniory 

 Klub důchodců 

 Sociální byty 

 Společenské středisko „Sever“ 

 

 

 

 

mailto:Pontis@pontis.cz
http://www.pontis.cz/
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Doplňková činnost: 

 Hostinská činnost 

 Pedikůra 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

Správní rada:  MUDr. Alena Mitterová – předsedkyně správní rady 
   Ing. Jiří Gonda – člen správní rady 
   Bc. Pavla Skálová – člen správní rady 
 

Dozorčí rada:  MUDr. Vít Rozehnal – předseda dozorčí rady 
   Mgr. Hana Havlíčková – člen dozorčí rady 
   Mgr. Petra Hatoňová – člen dozorčí rady 
 

Statutární orgán: Mgr. Miroslav Adámek – ředitel 

 
Členství:  Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
   Síť mateřských center 
   Unie neziskových organizací Olomouckého kraje 
 
 
Zaměstnanci:  k 31.12.2013 zaměstnávala společnost 45 osob na hlavní pracovní poměr a 

během roku uzavřela 49 dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti 
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1.2  Aktuální organizační struktura společnosti 
 

Správní rada 

 

Dozorčí rada 

 

Ředitel 

 

Správa   Služby pro děti  Služby pro mládež  Služby pro       Služby pro  
Společnosti               a rodinu        a dospělé                 osoby se ZP                  seniory 

                                                                                                                           
 
PR a rozvoj      Dům pro  Nízkoprahový klub                    Denní stacionář          Denní stacionář  
                                      pro osamělé rodiče  pro děti a mládež                            Matýsek                         VOLBA 
               s dětmi v tísni          Rachot 
 
Ekonomika             Krizový byt  Kontaktní centrum             Půjčovna komp.              Pečovatelská 
                             Krédo                   pomůcek                           služba 
 
              Sociální byty       Vzdělávání               Poradenství     Sociálně aktivizační 
                                                          služby 
 
   Ubytovna       Poradenství                       Odlehčovací služba 
 
               Poradenství                                                Poradenství  
 
                                   Mateřské centrum                                                  Volnočasové aktivity 
                                              Brouček 

 
                                                           Kavárnička „nejen“
                                   pro seniory 

 
                                       Klub důchodců 
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2 Poskytované služby 
 

2.1 Služby pro děti a rodinu  

 

 

2.1.1 Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni 
 

Adresa a kontakty: 

Gagarinova 5, 787 01  Šumperk 
Tel: 583 550 230 
e-mai: dord@pontis.cz 
 

Personální zajištění: 

Vedoucí:  Mgr. Jiří Novák 
Sociální pracovníci: Bc. Eva Přemyslovská 
   Jana Kadláčková, DiS. 
Pracovníci v soc. sl.: Ivana Machů 
   Zdislava Nedvědová 
   Soňa Nováková 
   Ivana Tomášková 
   Jiřina Židková 
Náhradníci:  Hana Adámková 
   Jarmila Šajová  
 

 
 

Co nabízíme?     

V souladu s  § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  nabízíme 

v Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni (dále jen DORD) osamělým rodičům a jejich dětem 

překlenout nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení. Našim cílem je pomoci uživatelům 

vrátit se k běžnému způsobu života a předejít sociálnímu vyloučení.  
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Jaké služby poskytujeme? 

 poskytujeme pobytovou službu osobám v nepříznivé sociální situaci. Smlouvu  zpravidla 
uzavíráme na dobu 3 měsíců s možností prodloužení až do maximální doby 12 měsíců.  

 nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (ÚP, MěÚ, OS, FOD apod.) 

 poskytujeme pomoc při zajištění stravy 
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinnými příslušníky  
 podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování 

zákonných nároků a pohledávek      
 pomáháme při rozvoji nebo udržení sociálních schopností a dovedností klientů  
 podporujeme uživatele v samostatnosti při vyřizování běžných záležitostí              
 podporujeme využívání běžně dostupných návazných služeb                              
 přizpůsobujme sociální služby individuálním potřebám uživatele v rámci možností   

poskytovatele sociální služby 
 

Žádost o ubytování si mohou podat žadatelé z celé ČR bez ohledu místo trvalého bydliště. Službu 

poskytujeme nejen rodičům, kteří mají svěřeny děti do výchovy, ale také těhotným maminkách 

v posledním trimestru. Vzhledem k velikosti bytu je možné službu nabízet rodičům s maximálním 

počtem čtyř dětí.   

Služba není určena osobám, které svým chováním, životními návyky a zdravotním stavem mohou 

ohrozit zdraví a bezpečnost zaměstnanců DORD a uživatelů služby. Ubytování v současné době není 

určeno těm, kteří mají vůči zařízení nesplacený dluh, vyžadují bezbariérový přístup, případně služby 

tlumočníka. Před nástupem na DORD vyžadujeme potvrzení obvodního lékaře, že uživatel soc. služeb je 

schopen bydlet v kolektivním zařízení a netrpí žádnou přenosnou chorobou. Další podmínkou je 

úhrada vratné zálohy na nájem ve výši 600 Kč.   

Během práce s uživatelem se snažíme o to, aby uživatelé nebyli v dalším životě závislí na azylových 

službách, aby si našli vhodné vlastní ubytování a zapojili se do běžného života. V následující tabulce je 

vidět, jaké typy ubytování si našli uživatelé při odchodu z naší služby v roce 2013. 

 

Specifikace bydlení Počet uživatelů Počet dětí  % uživ. 

    

Vlastní bydlení vč. podnájmu   20  36  57 % 

Jiný azylový dům    6  11  17 % 

Ústavní péče    2   2    6 % 

Neuvedeno    4   7  11,5 % 

Sociální byt    3   5    8,5 % 

Celkem:  35 61 100% 
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 DORD má od MPSV ČR uděleno pověření k poskytování sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu: 

 pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
 poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a 

při péči o dítě zdravotně postižené 
 pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 
 
V Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni je také jednou z našich priorit práce s dětmi. K této činnosti 

využíváme dvě herny, kde se pod vedením našeho pracovníka u dětí rozvíjí nejen hrubá i jemná 

motorika, zrakové či sluchové vnímání, rozvoj řeči, sociální dovednosti, soustředění na danou práci, 

osobní hygiena, ale zaměřujeme se na celkový rozvoj osobnosti dítěte. Pokud se nám dítě jeví v nějaké 

oblasti nedostačivé, konzultujeme další postup s rodičem. V herně má své pevné místo v denním 

rozvrhu oblíbená činnost dětí jako např. cvičeníčko, zpívánky, čtení pohádek, malování či vystřihování 

různých motivů.  V odpoledních hodinách bývá zařazeno doučování, logopedie, společné hry, výlety 

apod.  

Cílem volnočasových aktivit je umožnit dětem celkový rozvoj osobnosti a rodičům pomáhat zkvalitnit 

podmínky pro výchovu a rozvoj svých dětí.  Jedním z úkolů je, naučit i rodiče takovým dovednostem, 

které využijí při výchově svých dětí i v době, kdy již budou mimo zařízení DORDu. 

 

    

                                      Herna pro děti                                                                   Volnočasové aktivity 
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(Ne)splněné cíle a plány: 

Splněné: 

Během prvního čtvrtletí roku 2013 jsme společně se studentkou psychologie, která byla u nás na praxi 

a s jejím konzultantem, profesorem UP v Olomouc, vypracovali orientační testy pro děti věku 3,4, a 5-6 

leté. Testy jsou zaměřeny na celkový rozvoj osobnosti dítěte. Jsme tak schopni reagovat na skutečnost, 

pokud je dítě v určité oblasti nedostačivé a společně s rodiči hledat cestu k  nápravě.    

Pracovníci DORDu a uživatelé sociálních služeb se v dubnu 2013 podíleli na setkání odborníků v rámci 

komunitního plánování Města Šumperka a seznámení široké veřejnosti s poskytovanými sociálními 

službami v Sadech 1. máje v květnu 2013. 

V první polovině roku jsme přijali dobrovolnici, která se věnovala především dětem v herně. 

Počátkem října se uskutečnil v Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni Den otevřených dveří,  kterého 

se zúčastnili jak lidé z řad odborné, tak i laické veřejnosti. 

Na konci roku byla uskutečněna rozsáhlá rekonstrukce koupelen a kuchyní. Prakticky byly vyměněny 

ve všech bytech vany, obklady a nově zhotovena dlažba v koupelnách. V kuchyních došlo k výměně 

horních i spodních skříněk a dovybavení bytů policemi. Během roku došlo i k dovybavení kuchyní 

nádobím a kuchyňskými potřebami.  

 

Další úspěchy či významné události: 

Během roku 2013 se podařilo zajistit téměř 30 vzdělávacích seminářů, kurzů, školení či stáží 

zaměřeních na zkvalitnění práce s klienty. Řada těchto vzdělávacích aktivit byla hrazena z  projektu „ 

Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji!“. Jednalo se zejména o školení v oblasti komunitního či 

individuálního plánování, motivačních rozhovorů, zvládání klientů se specifickým chováním apod.  

V květnu proběhla na DORDu kontrola hasičů a BOZP.  V  prosinci proběhla kontrola z Krajského úřadu 

a MPSV na čerpání financí z Individuálního projektu. Ani při jedné z kontrol nebyly zjištěny nedostatky.  

V polovině měsíce října se uskutečnilo I. setkání azylových domů našeho regionu, kterého se 

zúčastnilo téměř 30 odborných pracovníků z deseti zařízení poskytující azylové služby se zaměřením na  

poskytování sociálních služeb rodičům s dětmi v tísni. Cílem bylo nejen vzájemné osobní setkání 

pracovníků obdobné profese, ale zejména výměna zkušeností „příkladů dobré praxe“. Vzhledem 

k velmi pozitivnímu hodnocení tohoto setkání bylo dohodnuto pokračovat v obdobných akcích i 

v příštích letech. 
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 Setkání azylových domů 

V listopadu jsme se zúčastnili veletrhu neziskových organizací na UP v Olomouci, kde jsme nabídli 

vysokoškolským studentům získávat praxi při studiu sociálních oborů na našem zařízení (včetně 

možnosti zpracovávání bakalářským či diplomových prací z této oblasti).  

V průběhu roku došlo k některým změnám vnitřních předpisů či nařízení. Cílem bylo zvýšit bezpečnost 

a kvalitu poskytovaných služeb (zásady bezpečného bydlení, doplnění operačního manuálu, 

domovního řádu apod.) Pracovníci DORDu se v průběhu celého roku podíleli na činnosti v rámci 

komunitního plánování na úrovni Města Šumperka i Olomouckého kraje.  

 

Cíle a plány do roku 2014: 

 uskutečnit výměnu některého staršího nábytku zejména v bytech klientů   

 uspořádat  Den otevřených dveří pro veřejnost   

 uskutečnit II. ročník setkání azylových domů 

 zkvalitňovat poskytování sociálních služeb.  Tyto změny bude nutno začlenit do Operačního        

manuálu v rámci poskytovaných Standardů sociálních služeb 

 pokračovat v diagnostice předškolních dětí na DORDu 

 podílet se na prezentaci poskytovaných služeb v rámci komunitního plánování v květnu 2014 

 uskutečnit  již tradiční velikonoční a vánoční stánkový prodej k prezentaci poskytovaných 

sociálních služeb  

 umístit  informační nástěnku či panel s nabídkou volných pracovních míst či nájemného pro 

uživatele soc. bytů 

  umístit informační nástěnku či panel s nabídkou volných míst v MŠ u dětského či lékaře či 

jiného specialisty 

 zprostředkovat pohovoru v rámci řešení dané sociální problematiky s kterýmkoliv odborníkem 

společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. 

 zpracovat projekt  zaměřený na vzdělávání a bezpečnost dětí v oblasti hygienických návyků, 

dopravní bezpečnosti a ekologie 
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Statistika: 

Vývoj počtu ubytovaných v letech 2003-2013 

 

 

V roce 2013 bylo poskytnuto pracovníky DORD: 

 činnost počet 

  

Základní sociální poradenství    612 

Žádosti - jednání zájemce o službu a jiné    168 

Sociální šetření    248 

Schůzka k individuálnímu plánování    145 

Kontakt s OSPOD    135 

Kontakt s jinou organizací    117 

Řešení týkající se porušení domovního řádu      45 

Storno žádosti      18 

Kontakt zájemce o službu    111 

Zhodnocení SP s uživatelem      14 

Upozornění na vypovězení smlouvy      11 

Herna – zapojení do aktivit     355 

Jiné činnosti       97 

Jiná soc. práce (krizová intervence, prodl. smlouvy, pomoc 
při komunikaci s rod. příslušníky apod.)  

    229 

Celkem aktivit v rámci poskytované služby   2305 
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2.1.2 Krizový byt pro ženy 
 

Adresa a kontakty: 

Gagarinova 5, 787 01  Šumperk 
Tel: 583 550 230 
Mobil: 777 911 121 
E-mail: dord@pontis.cz 
 
Personální zajištění: 
 
Vedoucí:   Mgr. Jiří Novák 
Sociální pracovníci: Bc. Eva Přemyslovská 
   Jana Kadláčková, DiS. 
Pracovníci v soc. sl. Ivana Machů 
   Zdislava Nedvědová 
   Soňa Nováková 
   Ivana Tomášková 
   Jiřina Židková 
 

 
 

Co nabízíme? 

 Sociální službu „Krizová pomoc pro ženy“ mohou využít ženy nebo osamělý rodič s dětmi nebo 

maminka v posledním trimestru těhotenství, která se ocitla v ohrožení zdraví nebo života a nachází se 

v situaci, kterou není po přechodnou dobu schopna řešit vlastními silami. Krizová pomoc je 

registrovanou sociální službou, kterou poskytujeme již od roku 2000. Za tuto dobu využilo krizové 

pomoci 286 rodičů s 482 dětmi.  Služba je poskytována nepřetržitě. Při žádosti o službu nerozhoduje 

místo trvalého bydliště.    

Nejdůležitějším úkolem služby je nabídnout okamžitou pomoc ženám nebo osamělým rodičům s dětmi 

v životní krizi a to zejména prostřednictvím krátkodobého ubytování, sociálního poradenství a 

zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi tak, aby se daný problém podařilo co 

nejrychleji a nejúčelněji eliminovat.  K realizaci tohoto cíle jsou k dispozici dva sociální pracovníci. 

Nepřetržitou službu vykonávají pracovníci v sociálních službách. Při řešení situací spolupracujeme 

s jinými pomáhajícími profesemi a OSPOD.  Uživatel KB i jejich děti mohou plně využívat a zúčastňovat 

se všech aktivit pořádaných v Domově pro rodiče s dětmi v tísni.   

Jaké služby poskytujeme? 

 poskytnutí okamžitého ubytování nepřesahujícího 7 dní                                                    

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

mailto:dord@pontis.cz
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 krizová intervence 
 sociální poradenství 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 poskytnutí psychické a fyzické ochrany 
 podpora, posílení sebedůvěry a soběstačnosti 

 
 pomoc při navázání kontaktu s jinými organizacemi ÚP, MěÚ –OSPOD, OS, Charita,  apod.  
 aktivní trávení volného času pro rodiče i děti 

 

Krizový byt je standardně vybavený byt v domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni. Jedná se o byt 1+1 

o velikosti 27m2 s vybavenou kuchyní, sprchovým koutem a WC. Součástí bytu jsou válendy a patrová 

postel pro děti i dospělé. Dále je byt vybaven šatními skříněmi, policemi, varnou konvicí apod. Služba je 

poskytována zdarma. 

 

 

Vybavení krizového bytu 

(Ne)splněné cíle a plány: 

Splněné: 

Podařilo se udržet trend a poskytování krizové intervence a nabídku dlouhodobějšího bydlení. 

 

Další úspěchy a významné události: 

V dubnu jsme byli pozvání na Krajský úřad v Olomouci, abychom v rámci semináře Škola a neštěstí 

prezentovali poskytovanou sociální službu „krizový byt“ včetně poskytované krizové intervence. 

Obdobně jsme byli pozváni v listopadu na prezentaci poskytovaných služeb studentům  Střední školy 

sociálních služeb v Zábřehu.   
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Cíle a plány do roku 2014: 

 Poskytnutí účinné krizové pomoci včetně zajištění dlouhodobějšího bydlení 
 Výměna sprchového koutu 
 Obměna části sedací soupravy v pokoji a kuchyni 

 

Statistika: 

Odchodu uživatelů z krizového bytu   

   

rodina či známý 6 31,5 % 

jiný AD     1    5,0  % 

podnájem  4  21,0% 

ubytovna  0     0,0 % 

DORD  5   26,5 % 

neuvedeno  3   16,0 % 

Celkem     19 100,0 % 

 
 
 

Vývoj ubytovaných na KB v letech 2011-2013 
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2.1.3             Ubytovna 

 
Adresa a kontakty: 

Zábřežská 48, 787 01  Šumperk 
Tel.       583 550 231 
Mob.   725 337 442 
e-mail: ubytovna@pontis.cz 
  

Personální zajištění: 

Vedoucí:   Mgr. Novák Jiří 
Pracovník v soc. sl: Židková Jiřina 

 

 

Co nabízíme? 

 ubytování osobám handicapovaným, které pobírají invalidní nebo částečný invalidní důchod, 
případně důchod starobní a nemohou si bydlení zajistit jiným způsobem 

 ubytování rodinám s maximálním počtem pěti dětí 
 osobám, které mají soudní vystěhování u nájemního bytu města Šumperka 

 

Jaké služby poskytujeme? 

Přesto, že se jedná o komerční ubytovnu a nenabízíme zde sociální služby, dochází zde pracovník 

v sociálních službách, který dokáže kvalifikovaně řešit sociální problémy a nabízí pomoc ubytovaným 

v nejrůznějších životních situacích (pomoc při vyřizování sociálních dávek, dluhů, exekucí, domácího 

násilí, hledání nového bydlení,  péči o děti apod.)                  

Nově byly v roce 2013  realizovány s dětmi níže uvedené aktivity:             

  akce Počet akcí Počet zúčastněných osob 

Společ.  hry + hry pro děti 54x 110 osob (včetně dětí 

Vaření  8x    8 osob 

Malování na zeď  4x   12 osob 

Vánoční posezení  1x   20 osob (15 + 5 dětí) 

CELKEM: 67 akcí 150 osob 
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Služba není určena: 

 osobám, které svým jednáním a chováním mohou ohrozit vlastní zdraví nebo zdraví ostatních 
ubytovaných 

 osobám,  které mají vůči provozovateli nesplacené pohledávky 
 osobám, které nejsou schopny se o sebe samostatně postarat a nevyužívají služeb Charity, 

Pečovatelské služby, příp. jiných osob 
 rodinám s dětmi, které nechtějí řešit svoji bytovou a sociální situaci 

 

Ubytovna je zařízena pro 14 jednotlivců včetně dvou bytů pro vozíčkáře s bezbariérovým přístupem. 

Dále jsou tu upraveny byty pro dvě rodiny s dětmi. Součástí areálu jsou i 4 buňky, které jsou upraveny 

a vybaveny k celoročnímu bydlení. Celkově nabízíme ubytování 18 dospělým včetně rodin s dětmi. 

 O ubytování je celoročně zájem, je prakticky celoročně naplněna, jedno místo zůstává volné pro 

soudní vystěhování z městského bytu v Šumperku. 

Statistika: 

Pomoc poskytnuta: K 31.12.2012  K 31.12.2013 

Muži včetně rodin 
 

12 15 

Ženy včetně rodin 
 

  5   4 

Děti   5   5 

Celkem 17 + 5 dětí 19 + 5 dětí 

 

Ubytování je poskytováno celoročně, službu v zařízení zajišťuje na ½ úvazek pracovník v sociálních 

službách.  Po předchozím jednání může být ubytovací smlouva uzavřena zpravidla na dobu 1-6 měsíců. 

U rodin s dětmi je uzavírána smlouva nejdéle na dobu 12 měsíců.  Pokud nedojde k závažnému 

porušení ubytovací smlouvy je možné její další prodloužení.  Před podpisem smlouvy je nutné doložit 

posudek praktického lékaře, že zájemce o tuto službu je způsobilý bydlet v kolektivním zařízení. 

Dovybavit byt vlastním nábytkem nebo elektrospotřebičem je možné pouze po dohodě 

s ubytovatelem.  

V ubytovně je zakázáno užívat alkohol, drogy a jiné omamné látky. V roce 2013 byla cena za ubytování 

pro jednotlivce 115 Kč /den a 42 Kč/ den za dítě. 
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(Ne)splněné cíle a plány: 

Splněné: 

Podařilo se zajistit generální opravu elektrického kotle. 

Nesplněné: 

Nepodařilo se uskutečnit výměnu oken. 

Další úspěchy a významné události: 

 V roce 2013 se podařilo uskutečnit některé rekonstrukční práce. Došlo také ke změně některých 
organizačních opatření, jejichž cílem bylo zejména zvýšit bezpečnost a obslužnost ubytovaných.  

 Vydláždění části prostoru před ubytovnou, instalace stojanů na kola 
 Vybavení kuchyně sporákem se sklokeramickou deskou 
 Výmalba zbývající části chodby s dětskými motivy 
 Výměna oplocení na části pozemku 
 Občasné zajištění potravinové pomoci či dětského oblečení 
 Úprava ceníku, aktualizace Zásad bezpečného bydlení a Ubytovacího řádu,  

 

Cíle a plány do roku 2014: 

 Opravy podlah ve vytypovaných  bytech a koupelnách včetně obkladů příp. renovace bytu 
 Zprovoznění části venkovního osvětlení   
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2.1.4 Sociální byty 

 

Adresa a kontakty: 

Dům pro rodiče s dětmi v tísni 
Gagarinova 5,  787 01 Šumperk 
Tel.    583 550 230 
Mob.  777 911 121 
 

Personální zajištění: 

Vedoucí:    Mgr. Jiří Novák                  

Sociální pracovníci: Bc. Eva  Přemyslovská  
Jana Kadláčková, DiS.     

 

 

Co nabízíme?                

Pronájem sociálních bytů je určen těm rodičům s dětmi, kteří byli dříve ubytováni v Domě pro osamělé 

rodiče s dětmi v tísni a pro které využívání sociálního bytu je přirozeným přechodem mezi ubytováním 

na DORDu a samostatným bydlením.  V současné době disponujeme 3 sociálními byty. Jeden z bytů je 

o velikosti 3+1 ostatní dva byty jsou o velikosti 1+1 v činžovním domě. Ubytovaný si hradí nájem a 

všechny poplatky spojené s užíváním bytu sám.  Byty jsou standardně vybaveny, uživatel si je může 

dovybavit vlastním nábytkem. V roce 2013 byly všechny byty obsazeny. Nyní bydlí na sociálních bytech 

4 dospělí  s 5ti dětmi.  

Jaké služby poskytujeme?  

Posláním sociálního bytu je poskytování služby, která ulehčí přechod z bydlení v Domě pro rodiče 

s dětmi v tísni do „běžného bydlení“. Po celou dobu je ubytovaný v kontaktu se sociálním pracovníkem 

zařízení, ze kterého přišel. Na něj se může obracet s řešením problémů, který není schopen  řešit sám 

nebo jej chce alespoň konzultovat.   

(Ne)splněné cíle a plány: 

 Splněné:         

 Podařilo se provést rekonstrukci elektrické skříně a rozvodu elektřiny 
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Další úspěchy a významné události: 

 V roce 2011 jsme získali třípokojový byt na ul. Vrchlického a v průběhu roku 2011 a 2012 došlo k jeho 

celkové rekonstrukci. V roce 2013 došlo i k celkové rekonstrukci objektu, v němž je byt umístěn 

(výměna oken, zateplení obvodových zdí, zhotovení nové fasády, úprava pozemku okolo objektu) a tím 

i zkvalitnění celkového bydlení v sociálním bytě. Ostatní sociální byty byly dovybaveny drobným 

nábytkem ( stolky, židle, sedačky).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

23 

 

2.1.5 Mateřské centrum Brouček 

 

Adresa a kontakty: 

Temenická 5, 787 01 Šumperk 
Tel.: 605 103 380 

E-mail: jelinkova.dagmar@pontis.cz 

 

Personální zajištění: 

Vedoucí:  Mgr. Dagmar Jelínková 
Aktivizační pracovník: Mgr. Kateřina Hunčíková 

  

Provozní doba: 
Po, Út, Pá: 9:00 - 12:00 hodin 

   

 

Co nabízíme? 

V mateřském centru Brouček se snažíme vytvořit příjemné prostředí pro děti a jejich rodiče, 

umožňujeme malým dětem, které jsou doma pouze s rodiči, poznat kolektiv dětí 

a před nástupem do školky se do kolektivu dětí pomalu a nenásilně zapojovat. Rodičům 

nabízíme možnost poznat různé aktivity, pomocí kterých mohou příjemně trávit čas se svými 

dětmi a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. 

V průběhu roku 2013 jsme se s dětmi naučili mnoho nového a věnovali jsme se různým 

zajímavým činnostem. V rámci výtvarné činnosti jsme se naučili vyrábět například papírové 

kočičky, prostorová jablíčka, pestrobarevný deštník, vyrobili jsme si svého prvního maňáska. 

Zaměřili jsme se také na pohybové aktivity – zdolali jsme opičí dráhu, často jsme si jen tak 

zacvičili, tancovali jsme, hráli jsme na hudební nástroje. Naučili jsme se mnoho zajímavých 

říkanek a básniček, zpívali jsme písničky, poslouchali jsme pohádky.  

 

Během roku jsme oslavili několik významných výročí, jako například Velikonoce, Den 

maminek, Den otců, Den dětí, Halloween.  

 

 

 

mailto:jelinkova.dagmar@pontis.cz
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Poděkování: 

 MěÚ Šumperk poděkování – za realizaci řady oprav – jak na  DORDu, tak i na ubytovně. 
 MěÚ Šumperk  za pomoc při poskytnutí prodejního místa pro vánoční stánkový prodej 
 Armádě spásy – za opakovanou potravinovou pomoc klientům azylového zařízení 
 Bratrské jednotě baptistů Vikýřovice za uskutečněnou sbírku na dovybavení kuchyňskými 

potřebami 
 Charitě Šumperk za poskytnutí bezodkladné věcné pomoci (stravenky) občanům bez finančních 

prostředků 
 Dětskému centru Pavučinka Šumperk za věcné dary ( dětské oblečení, hračky,pleny)  
 FOD Zábřeh za poskytnutí materiálního i finančního příspěvku uživatelům soc. služeb 
 panu Jónovi z firmy Ranch Viktoria, Bohdíkovská 70, Šumperk za finanční dar 
 dále společnosti Brouk s.r.o., kteří nám umožnili bezplatné využívání pozemku na stánkový 

prodej spojený s reprezentaci společnosti Pontis Šumperk s.r.o  
 Mgr. Ježkovi, který během uplynulého roku vedl individuální i skupinové supervize pro 

zaměstnance azylových služeb  
 děkujeme  také celé řadě organizací či  občanů Šumperka, kteří přispěli uživatelům sociálních 

služeb v Domově pro rodiče s dětmi v tísni věcnými dary  pro děti nebo oblečením.  
 MŠ Veselá školka 

 ZUŠ Šumperk 

 SŠ, ZŠ, MŠ Šumperk 

 SZŠ Šumperk 

 Schola Viva 

 Ing. Zdeňka Brandejská (Vila Doris) 

 Mgr. Jolana Keprtová 

 Jiří Hrubý (Klub tanečního sportu)   
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2.2 Služby pro mládež a dospělé 
 

 

2.2.1 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot 
 

Adresa a kontakty: 

Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk 
Tel.: 583 550 237 
E-mail: rachot@pontis.cz 
 

Personální zajištění služby 
Vedoucí:   Mgr. Jana Pavlíčková / Bc. Martina Holzerová 
Sociální pracovník:  Vladimír Přibyl, DiS. 
Pracovník v soc. sl.:  Bc. Martin Málek 
 
V průběhu roku odešla paní Pavlíčková na mateřskou dovolenou, na pozici vedoucí nastoupila paní 
Holzerová. 

 

Co nabízíme? 

Cílovou skupinu tvoří děti, mládež a mladé dospělé ve věku 12 až 26 let, kteří jsou ohroženi sociálním 

vyloučením, společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených 

lokalitách a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

Cílem přímé sociální práce by mělo být podpora pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení 
sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového 
chování, zvýšení sociálních schopností a dovedností, podpora sociálního začlenění do skupiny 
vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity, nezbytná psychická, fyzická 
právní a sociální ochrana během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit.  

Mezi poskytované služby patří dále besedy v rámci primární prevence poskytované zejména školským 

zařízením, ale i laické veřejnosti.  Jedná se o témata věnující se prevenci drog, sociálním sítím, 

multikultuře, subkulturám apod. 

 

mailto:rachot@pontis.cz
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Jaké služby poskytujeme? 

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (sloužící pouze k navázání a prohlubování kontaktu 
s pracovníky) 
a) Pobyt v NZDM Rachot (návštěva) – příchod uživatele služeb na klub a využití jeho zázemí 
b) Kontaktní práce (rozhovor)  
c) Situační intervence - sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které 

vznikají v prostoru klubu. Pracovníci při nich vstupují do interakcí, které nastávají mezi 
klienty služby, přinášejí podněty, reflektují situaci a používají další techniky, které vytváří či 
zvýrazní výchovný efekt situace. 

d) Doučování - služba pro klienty, kteří potřebují či požadují pomoc od pracovníků klubu 
s jakoukoliv přípravou do školy. Patří sem doučování z předmětů, tvorba seminárních prací, 
referátů, práce na domácích úkolech apod. 

e) Preventivní, výchovné a pedagogické programy (besedy, přednášky, modelové situace, 
klientské porady apod.)  

f) Volnočasové aktivity – (organizované, neorganizované, individuální, skupinové) – patří 
sem aktivity, které klienti využívají v běžném provozu klubu (stolní tenis, stolní fotbal, 
kulečník, PS2, výtvarné aktivity, internet, poslech hudby, stolní hry, keramika, filmový klub, 
tanec, žonglování apod.). Některé volnočasové aktivity mají svá vlastní pravidla. 
Volnočasové aktivity slouží zejména jako prostředek ke zvýšení atraktivity klubu, dále jako 
prostředek k navázání užšího kontaktu mezi pracovníkem a klientem. Využívání těchto 
aktivit klientem s jeho vrstevníky může být považování také za klientův cíl a důvod 
návštěvy klubu (socializace). Aktivity mohou být neorganizované nebo řízené pracovníky 
(turnaje, soutěže).  

 
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Realizace aktivit mimo klub - (výlety, 

tábory, víkendové pobyty, výstavy, muzea, kino, divadlo, návštěva jiných NZDM a ostatních 
soc. služeb, návštěva kulturních akcí různých dalších institucí, organizací apod.) – tyto akce 
umožňují klientům lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí. 
Dále slouží k posílení socializace klientů, zpestření nabízených služeb, dále mohou sloužit i jako 
preventivní program.   

 
 Sociálně terapeutické činnosti  

a) Případová intervence - (případová práce, individuální plánování) – jedná se o práci 
s klientem, kdy zpravidla klíčový pracovník s klientem projednává cíle služby, reaguje na 
potřeby klienta, navrhuje řešení z čehož poté vychází sestavení individuálních plánů. 

b) Krizová intervence 
c) Skupinová práce - dlouhodobá, koncepční práce se skupinou se společným problémem, 

s jasně definovaným cílem, úkoly, termíny a následným vyhodnocením. 
 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí 
a) Informační servis (dále IS) - Poskytování specifických informací pracovníkem uživateli, 

nejlépe v kontaktní místnosti. IS je prováděn zpravidla ústní formou nebo jinými 
komunikačními prostředky (e-mail, sociální sítě, písemně, letáky  apod.) Tematicky mohou 
být informace zaměřeny na základní instrumentální témata (např. škola, rodina, shánění 
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brigády, vztahy), sociálně právní a zdravotní témata (právní normy, bezpečný sex, rizika 
užívání návykových látek) nebo specifická témata dle dohody s uživatelem. 

b) Poradenství 
c) Kontakt s institucemi - jedná se o intervence realizované pracovníkem (ústně, telefonicky, 

písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, které ovlivňují uživatelům život. 
Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele (nejlépe za jeho přítomnosti). 

d) Zprostředkování dalších služeb a doprovod - jedná se o dojednání návazné služby 
v zařízeních návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistence při jednání 
v těchto zařízeních.  

e) Práce s rodinou a blízkými osobami – informační servis, poradenství poskytované blízkým 
osobám uživatele (rodiče, přátelé, kamarádi, sourozenci apod.), realizované pouze se 
souhlasem uživatele. 

f) Sociálně-právní ochrana – vyhledávání a kontaktování dětí v souladu s § 6 odst.1 zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dále činnost 
zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, zřizování a 
provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti 

 

(Ne)splněné cíle a plány: 

Splněné: 

Úprava prostor klubu – v  letních měsících proběhla renovace nábytku a výmalba prostor ve všech 

místnostech klubu. Na této výmalbě se podíleli samotní klienti společně s pracovníky. Nyní jsou tyto 

prostory více atraktivní jak pro samotné klienty, tak i pro nové zájemce o službu.  

            

                                                 Zapojení klientů do natírání a renovace nábytku klubu 

   

Další úspěchy a významné události: 

 KPPŠ (Komplexní preventivní program Šumperk)- v letošním roce se i nadále věnujeme 

primární prevenci a to formou besed pro žáky základních a středních škol ve městě Šumperk a 

jeho okolí. Oproti loňskému roku, kde se přednášky konaly pro 5., 7., a 9. třídy se nabídka 

primárních besed rozšířila i pro 6. a 8. třídy základních škol. Besedy jsou nyní více interaktivní a  
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vhodně doplněny o prezentaci v programu Prezi. O besedy je i zvýšený zájem a již se pracuje i 

na dalším rozšíření nabídky besed.  

                     

                Přednášky ve škole v rámci KPPŠ                                                        Konference v rámci KPPŠ 

 

 Cestovatelské besedy -   v prostorách klubu proběhly  dvě cestovatelské besedy, které sklidily 

veliký úspěch. První beseda s názvem Argentina byla pohledem do zajímavostí mentality 

tamějších lidí. Besedu vedla zkušená cestovatelka Jana Dostálová, která v Argentině žila. Akce 

vyvolala pozitivní ohlasy od veřejnosti i pracovníků NZDM.  Druhá cestovatelská beseda 

s názvem: Idioti na plavbě kolem světa, se konala taktéž v prostorách klubu. V rámci této 

besedy provázel účastníky známý cestovatel Vladimír Šimek, který se osobně zúčastnil plavby 

kolem světa na plachetnici Viktoria. Další beseda, která vyvolala ohlas u uživatelů, byla beseda 

o tetování a piercingu. 

 

                         

                                                                        Beseda o tetování a piercingu 

 

 Skupinové aktivity klubu - během roku probíhaly na klubu i další doprovodné-skupinové 

aktivity, které měly zpestřit pobyt klientů v klubu. Aktivity byly realizovány v závislosti na  
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ročním období. Během listopadu proběhlo ,,Přespání na klubu“, které je pro klienty velice 

atraktivní. V listopadu jsme dále vyráběli ,,Haloweenské masky“, které si klienti mohli odnést  

domů. Druhá polovina listopadu se nesla v duchu batiky aneb  ,,Nabatikuj vše co můžeš“. 

Klienti si vyrobili batikovaná trička, legíny a jiné svršky. Prosinec se na Rachotu nesl již ve 

svátečním duchu. Klienti měli možnost vyzkoušet si upéci pravý vánoční perníček, který se 

ovšem nestihl ani nazdobit, jak byl chutný. Dále měli možnost vyzkoušet si výrobu pěkného 

vánočního dárku, a to lité skládané svíčky.  

 Den otevřených dveří - jako každý rok, tak i letos se uskutečnil akce pro veřejnost a pro 

zájemce o službu z řad žáků základních a středních škol: Den otevřených dveří. Zde se měli 

zájemci možnost dozvědět o službě Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež o jeho 

principech, pravidlech užívání, aktivitách a o cílové skupině. Nejvíce se tohoto dne zúčastnily 

jednotlivé třídy základních škol z města Šumperka a jeho blízkého okolí.     

Cíle a plány do roku  2014: 

 Otevírací doba -v lednu 2014je plánována změna v rámci otevírací doby. Otevírací doba bude 

uzpůsobena věku a struktuře našich klientů. Dojde k rozdělení klientů do dvou věkových skupin 

- ,,starší a mladší“, přičemž každé ze skupin byl vyhrazen den v týdnu, kdy mohou mít klub jen 

pro sebe. V ostatních dnech jsou obě skupiny na klubu spolu. Dále se otevírací doba přizpůsobí 

požadavkům klientů následovně: nově bude otevřeno v sobotu, přičemž v pondělí bude 

zavřeno. Také bude prodloužena otevírací doba – dva dny v týdnu bude otevřeno do 19 hod, 

kdy klienti budou moci na klubu pobývat do 18:30. Tento plánovaný krok byl přijat 

s nebývalým nadšením. 

 Rozdělení cílové skupiny - jak jsme již předesílali, největší změnou v provozu klubu, která zde 

byla nově nastavena, je rozdělení klientů do věkových skupin. Klienti budou rozděleni na 

,,mladší“ (12 – 15 let) a ,,starší“ (15-26 let) a každé věkové skupině bude uzpůsobena i provozní 

doba klubu.  
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Statistika: 

Přehled uživatelů v roce 2013 

 

 

Podpořené školy a studenti v rámci KPPŠ 
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2.2.2 Kontaktní centrum Krédo 
 

Adresa a kontakty: 

 

Temenická 1, 787 01  Šumperk 

Tel: 583 550 235, 774 716 020                         

E-mail: k-centrum@pontis.cz 

 

Personální zajištění služby: 

Vedoucí:   Mgr. Jana Pavlíčková,  
                                       Bc.  Martina Holzerová 
Sociální pracovník:  Mgr. Michaela Kantorová 
Pracovníci v soc. sl.: Lenka Jančová, Tomáš Brablc 
 
 
Během roku 2013 došlo v K-centru Krédo k významným personálním změnám. Vedoucí 
oddělení a jeden z kontaktních pracovníků odešli na mateřskou dovolenou. Sociální pracovník 
postoupil na pozici vedoucího a prostřednictvím výběrového řízení nastoupil nový sociální 
pracovník. Došlo však ke snížení počtu kontaktních pracovníků. Je nutné podotknout, že tato 
změna neměla žádný zásadní vliv na fungování služby. Pracovníci se vypořádali se situaci velmi 
dobře a kvalita služby zůstala zachována. 
 

 
 

Co děláme? 

 

Poskytujeme služby uživatelům nelegálních návykových látek a prostřednictvím rozhovorů, 

poradenství, sociálně terapeutických a preventivních činností snižujeme důsledky rizikového 

užívání drog. Hlavním cílem je zlepšení kvality života uživatele služeb po stránce psychické, 

zdravotní a sociální, které by umožňovalo jejich smysluplné zapojení do společnosti. Dále se 

snažíme vést uživatele nealkoholových látek k ochraně vlastního zdraví a chránit veřejnost 

před negativními dopady užívání drog. Důraz klademe na prevenci šíření infekčních a virových 

chorob jako HIV/AIDS, hepatitid A, B a C. 

Jaké služby poskytujeme? 
 

 Program Harm reduction - Výměnný program  - vydávání injekčního materiálu spolu 
s dalším zdravotnickým materiálem (dezinfekce, voda, filtry, želatinové kapsle, 
kondomy), bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu, balíčky pro 

mailto:k-centrum@pontis.cz
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prvokontakty, nabídka informačních letáků o nemocech HIV, HCV a HBV, letáků o 
bezpečném braní, poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem  
 
života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace 
škod. Tým K-centra má vyčleněného pracovníka, který je zodpovědný za získávání a 
předávání aktualit z oblasti HR. 

 Sociální poradenství  - poradenství je poskytováno jak uživatelům služeb tak i pro 
rodiče a blízké uživatelů služeb. Poradenství poskytujeme v oblastech: Drogy a jiné 
závislosti, mladiství a drogy, léčba, rodinné poradenství, gender problematiku, 
sociálně-právní poradenství, zdravotní oblast, vězeňství, duševní onemocnění, dluhy a 
finance. 

 Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – možnost sprchy, vyprání prádla, využití 
erárního šatníku. 

 Potravinový servis a vitamínový servis – nabídka vitamínu C, uvaření kávy, čaje, 
polévky ze sáčku. 

 Volnočasové a aktivizační činnosti - uživatelé služeb K-centra Krédo se mohou podle 
svého zájmu účastnit volnočasových aktivit jako je: stolní fotbálek, šipky, společenské 
hry, četba literatury a časopisů, poslech hudby, promítání filmů, internet. 

 Testování – provádění testů na přítomnost drog, těhotenských testů, testování na HIV, 
HBV, HCV a testování na syfilis.  

 Kontaktní práce – obstarávání běžných záležitostí provozu K-centra, každodenní 
kontakt s uživateli služeb, rozhovory s uživatelem, zhodnocení stavu uživatele. 

 Korespondenční práce – písemný kontakt s uživatelem služby, který se nachází ve 
vazební věznici nebo výkonu trestu odnětí svobody v rámci jeho podpory, udržení 
kontaktu, podání informací, odkazu či zprostředkování kontaktu na jinou instituci, 
zprostředkování léčby po odchodu z VTOS. 

 Krizová intervence – poskytnutí krizového poradenství v aktuální náročné životní 
situaci uživatele  

 Případová individuální práce - pomoc uživateli efektivněji jednat a dosahovat svých 
cílů na základě individuálního plánu. 

 Základní zdravotní ošetření, první pomoc  – ošetření v případech onemocnění či 
poranění. 

 Zprostředkování detoxifikace a léčby - podpora při zajištění léčby, doprovod na léčbu 
apod. 

 
 
(Ne)splněné cíle a plány: 
 
Splněné: 
 
V září proběhlo testování veřejnosti na infekční onemocnění – HIV, HBV, HCV a syfilis. Mimo 
samotného testování bylo snahou upozornit a informovat širokou veřejnost na možnosti 
přenosu a průběhu jednotlivých onemocnění. Testování veřejnosti bude v následujícím roce 
probíhat 4 x za rok. 
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Během roku se pracovníci vzdělávali v různých oblastech drogové problematiky. Zaměřili jsme 
se především na gender problematiku, práci s rodinami uživatelů návykových látek a na 
motivační rozhovory s naší cílovou skupinou. 
 
V průběhu roku 2013 proběhlo 2x testování klientů na HIV,HCV, syfilis a HBV. Tento cíl se nám 
tedy podařilo splnit pouze z poloviny, a to z organizačních důvodů. 
 
Pokračovali jsme ve spolupráci s jinými organizacemi, zejména Armádou spásy, Poradnou pro 
rodinu, Jekhetane. 
 
Zintenzivnili jsme práci s klienty, z čehož vyplývá nárůst případových prací o 63 
 
Nesplněné: 
 
Dovybavení prostor K-centra 
Podpora dušení hygieny pracovníků a posílení týmové spolupráce 
 
Další úspěchy a významné události: 
 
V květnu proběhlo šetření certifikační komise za účelem 
prověření způsobilosti k výkonu dle Standardů odborné 
způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné 
služby problémovým uživatelům a závislým na 
návykových látkách. Toto šetření iniciuje Rada vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky a e podmínkou pro 
vlastní fungování služby, žádání o dotační tituly. Naše 
zařízení v tomto šetření prospělo výborně, téměř na sto 
procent a certifikát odborné způsobilosti nám byl vydán 
až do roku 2017. 
 
 
Začátkem roku proběhlo setkání s týmem z Podaných rukou, který od nového roku poskytuje 
terénní program pro Šumperský region. Cílem setkání bylo nastavit si pravidla tak, aby terénní 
služba nezasahovala do služby kontaktního centra.   
 
V listopadu se konal Den otevřených dveří. Navštívili nás převážně pracovníci spolupracujících 
organizací jako např. kurátor pro dospělé, pracovníci MěÚ Šumperk, kolegové z K-centra 
Jeseník. 
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Cíle a plány do roku 2014: 
 

 Spolupráce s jinými organizacemi – navázání cílenější spolupráce s psychologem, 
psychiatrem, s internistou specializovaného na infekční onemocnění (podpora klientů 
při onemocnění hepatitidou C), terénním pracovníkem pro okolí Šumperk. 

 Profesionalizace služby – realizace vzdělávání dle vzdělávacích plánů, pravidelné 
schůzky pracovníků kontaktních center a terénních programů Olomouckého kraje. 

 Testování – zajištění testů na další rok pro danou cílovou skupinu, testování veřejnosti 
4 x za rok. 

 Informovanost klientů - v oblasti bezpečného braní, bezpečného sexu a to 
prostřednictvím aktualizace letáčků z této oblasti, tvorba informačních nástěnek a 
rozhovorů. 

 Propagace služby – dotisk letáků a jejich pravidelný roznos, prezentace skrz sociální 
sítě, uspořádání dne otevřených dveří, testování veřejnosti na infekční onemocnění, 
setkání s veřejností v rámci komunitního plánování města Šumperk a prezentace 
sociálních služeb, exkurze pro školy, oslovení sponzorů. 

 Podpora duševní hygieny pracovníků a posílení týmové spolupráce – prevence 
syndromu vyhoření, společné aktivity týmu, akce společnosti. 

 
 

 
Statistika: 
 
Počet vyměněných injekčních stříkaček v letech 2009-2013 
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Počet klientů – uživatelů i neuživatelů (např. rodinných příslušníků) návykových látek 
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2.3 Služby pro osoby se zdravotním postižením 
 

 

 

2.3.1           Denní stacionář Matýsek 

 

Adresa a kontakty:    

 

Bohdíkovská 24, Šumperk 

tel.: 583 550 236 

email: denni.stacionar@pontis.cz 

 
 

Personální zajištění: 

 

vedoucí oddělení:  Bohdana Březinová, DiS.  

sociální pracovnice:  Zdeňka Valčíková, DiS. 

pečovatelky:            Helena Vénosová 

                               

             

           

Co nabízíme? 

 

Denní stacionář je určen pro osoby od 27 let s kombinovaným, mentálním, pohybovým 

postižením a seniorům Jedná se osoby, které ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů 

nemohou nebo nechtějí být sami doma. Tyto osoby žijí často ve své domácnosti nebo 

v domácnosti s rodinou, která o ně nemůže celodenně pečovat, tak jak by bylo nezbytné.  

 

Hlavním cílem je nabídnout našim uživatelům smysluplné trávení jejich volného času, 

motivovat je k takovým činnostem, které jsou schopni zvládnout sami, v případě potřeby 

zajistit podporu, tak aby uživatelé pociťovali jistou míru soběstačnosti a zamezili jsme tak 

vzniku závislosti na naší sociální službě. Aktivy v denním stacionáři mají podporovat rozvoj a 

mailto:denni.stacionar@pontis.cz
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udržení psychických a tělesných funkcí (nácvik orientace po městě, cestování veřejnou 

dopravou apod..), dále by se měly aktivity týkat činností, které by prožívali běžní vrstevníci 

uživatelů denního stacionáře, ve vlastní domácnosti nebo v rodinném prostředí. 

 

Kromě těchto činností pomáháme uživatelům s celkovou hygienou, s přesuny, s komunikací,  

zajišťujeme celodenní stravu, dopravu do stacionáře apod. 

 

Tým pracovníků velice dbá na samostatnost a zachování stávajících schopností uživatelů. 

Práce v denním stacionáři se odvíjí od velice dobré znalosti uživatele. Jako významný prvek při 

poskytování služby je kvalitní a úplné předávání informací mezi pracovníky, sehranost celého 

týmu. 

 
 
Úspěchy a významné události: 
 
 Denní stacionář pro tuto cílovou skupinu vznikl ke konci roku 2013 díky realizaci projektů 

ROP a Nadace partnerství. V souvislosti s těmito projekty se vybavili prostory denního 
stacionáře, zakoupilo potřebné vybavení pro zlepšení kvality námi poskytovaných 
služeb, a to nejen v denním stacionáři (sada perkusních nástrojů, rehabilitační pomůcky 
na cvičení jemné motoriky, terapeutická panenka, mechanická lůžka, mechanické 
vozíčky, chodítka, motomed, rotoped, horizontální rotoped, bezdrátová sluchátka, 8-mi 
místný vůz s otočnou sedačkou a zvedací plošinou apod.). Prostory stacionáře byly 
vybaveny transportním zvedacím zařízením tak, abychom mohli naše služby nabídnout i 
zájemcům zcela imobilním. 

 
 
Cíle a plány do roku 2014: 
 
 Práce na prezentaci denního stacionáře rodinám pečujícím o osoby od 27 let věku a 

široké veřejnosti.  
 Práce se zájemci o službu a získávání nových uživatelů. 
 Zapracování a stabilizace pracovního týmu. Zaměření vzdělávání pracovníků pro cílovou 

skupinu osob s mentálním a pohybovým postižením. 
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2.3.2 Půjčovna kompenzačních pomůcek 
 
Adresa a kontakty:  
 
Gen. Svobody 68, Šumperk  
Tel.: 583 550 234  
E-mail: Rendasova.alexandra@pontis.cz  
  
Personální zajištění:  
  
vedoucí oddělení:  Bohdana Březinová, DiS. 
sociální pracovník:  Bc. Jirka Skála, Bc. Alexandra Rendásová  
 
 

 
  

Co nabízíme?  
 
Prioritou je umožnit seniorům, zdravotně postiženým a o ně pečujícím osobám vyzkoušet nebo si 
zapůjčit vhodné kompenzační pomůcky a podpořit tak péči o tyto osoby v domácím prostředí a oddálit 
či úplně zabránit umístění těchto osob do ústavního zařízení.   
  
  

Jaké služby poskytujeme? 
Nabízíme zapůjčení těchto pomůcek:  

 Mechanické vozíky  
 Elektrické a mechanické polohovací postele  
 Chodítka domácí  
 Chodítka venkovní  
 WC křesla  
 Nástavce na WC  
 Sedačky do sprchy nebo do vany  
 Sedačky na vany  

 

      
                    Mechanický vozíček                                                                   WC křeslo 
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Další úspěchy a významné události: 
 
V roce 2013 jsme se stali partnery projektu města Šumperk s názvem Rozšíření a zkvalitnění služeb 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Šumperku, který byl podpořen ROP Střední 
Morava.  Pro půjčovnu kompenzačních pomůcek se zrekonstruoval sklepní prostor pro uskladnění 
kompenzačních pomůcek. Od měsíce listopadu byly pomůcky již přestěhovány, a vzniklo tak 
systematické uskladňování. Během října a listopadu jsme přijmuli kompenzační pomůcky z tohoto 
projektu. Tyto kompenzační pomůcky byly určeny pro Denní stacionář a SAS.  Kompenzační pomůcky, 
které byly využívány na jednotlivých odděleních, se uvolnily a jsou nabídnuty k zapůjčení. Tímto se 
doplnil sklad kompenzačních pomůcek.  
 

                          
                                  Chodítko                                                                                    Schodolez 

 

Cíle a plány do roku 2014:  
  

 Doplnit sklad kompenzačních pomůcek alespoň o jednu polohovací postel. 
 

 

Statistika za rok 2013:  
 
Během roku jsme měli 58 uzavřených smluv o zapůjčení kompenzačních pomůcek, z toho 46 bylo 
uzavřeno v roce 2013.  Největší vytíženost byla zaznamenána stejně jako v loňském roce u 
polohovacích elektrických postelí, mechanických vozíků a WC křesel. 
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Poděkování: 

 

SZŠ Šumperk 
Waldorfská alternativa (DDM u radnice v Šumperku) 
Městská knihovna Šumperk 
SCHOLA VIVA Šumperk 
MŠ Veselá školka Šumperk 
SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk 
Kino Oko 
Taneční skupina „Tornádo“ (p. Brandejská)  
ZUŠ Šumperk 
Poradna zdraví Šumperk (Mgr. Keprtová) 
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2.4 Služby pro seniory 

 

2.4.1           Denní stacionář VOLBA 

 

Adresa a kontakty:  

Gen. Svobody 68, Šumperk 

tel.:  583 550 239 

e-mail:denni.stacionar@pontis.cz 

 

Personální zajištění: 

vedoucí oddělení:  Bohdana Březinová, DiS.  

sociální pracovnice:  Zdeňka Valčíková, DiS. 

pečovatelky:            Simona Navarová  

        Jiřina Kunčarová 

                            Jana Klierová 

    Veronika Medková  

    Jiřina Cepková  

    Helena Vénosová       

      

 
 

Co nabízíme? 

 

Denní stacionář je určen osobám od 50 let s kombinovaným, mentálním, pohybovým 

postižením a seniorům. Jedná se osoby, které ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů 

nemohou nebo nechtějí být sami doma. Tyto osoby žijí často ve své domácnosti nebo 

v domácnosti s rodinou, která o ně nemůže celodenně pečovat, tak jak by bylo nezbytné.  

 

Hlavním cílem je poskytovat sociální sužbu v prostředí, které navozuje u uživatelů pocit 

domácího prostředí a ve kterém si sami zváží a rozhodnou, do kterých aktivit a činností se 

zapojí či ne. Poskytovat uživatelům jen takové činnosti, které sami nejsou schopni zvládnout,  

 

mailto:denni.stacionar@pontis.cz
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v případě potřeby zajistit podporu, tak aby uživatelé pociťovali jistou míru soběstačnosti a 

zamezili jsme tak vzniku závislosti na naší sociální službě. Aktivy v denním stacionáři mají 

podporovat rozvoj a udržení psychických a tělesných funkcí (trénování paměti, cvičení, nácvik 

a udržení chůze s chodítkem apod.), dále by se měly aktivity týkat činností, které by prožívali 

běžní vrstevníci uživatelů denního stacionáře, ve vlastní domácnosti nebo v rodinném 

prostředí. 

 

 Jaké služby poskytujeme? 

 Pomoc s oblékáním a přesuny 

 Pomoc při jídle 

 Pomoc s hygienou 

 Celodenní stravu 

 Cvičení 

 Zpívání                                                               

 Posilování paměti 

 Povídání 

 Četbu tisku 

 Ruční práce 

 Procházky a výlety                                                                   

 Dopravu                                                                                             

 

Tým pracovníků velice dbá na samostatnost a zachování stávajících schopností uživatelů. 

Práce v denním stacionáři se odvíjí od velice dobré znalosti uživatele. Jako významný prvek při 

poskytování služby je kvalitní a úplné předávání informací mezi pracovníky, sehranost celého 

týmu. 

 

(Ne)splněné cíle a plány: 

 

Splněné: 

Vzniklo odloučené pracoviště Denního stacionáře, tedy Denní stacionář Matýsek, který je pro 

jinou cílovou skupinu (viz kapitola Služby pro osoby se zdravotním pojištěním). 

 

Prostřednictvím projektu Vzdělávejte se pro růst! a projektu „Vzdělávejte se pro růst 

v Olomouckém kraji!“ jsme uskutečnili vzdělávací aktivity pro zaměstnance, jako např. 

Arteterapii, Sebereflexi kvality sociálních služeb v Denním stacionáři. 
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Další úspěchy a významné události: 

 

V souvislosti s projektem Nadace partnerství jsme v prosinci připravili přednášku pro veřejnost 
„Nejste na to sami“, kde se mohli pečující osoby seznámit s nabídkou denního stacionáře a 
sdílet s profesionálními pracovníky své zkušenosti z péče. 
 
V roce 2013 jsme v denním stacionáři realizovali projekty Nadace partnerství a projektu ROP 
pod záštitou města Šumperk. V souvislostmi s těmito projekty se nejen zakoupilo potřebné 
vybavení pro zlepšení kvality námi poskytovaných služeb a to nejen v denním stacionáři (sada 
perkusních nástrojů, rehabilitační pomůcky na cvičení jemné motoriky, terapeutická panenka, 
mechanická lůžka, mechanické vozíčky, chodítka, motomed, rotoped, horizontální rotoped, 
bezdrátová sluchátka, 8-mi místný vůz s otočnou sedačkou a zvedací plošinou apod.), ale  také 
došlo k rozšíření cílové skupiny denního stacionáře a vzniku druhého pracoviště denního 
stacionáře na adrese Bohdíkovská 24, Šumperk a rozšířené služby denního stacionáře o 
možnost ubytování  s kapacitou 3 lůžek.  
 

                         
                          Sada rehabilitačních pomůcek                                                    Pokoj odlehčovací služby        

 
 
 
S těmito změnami souviselo také vybavení pracovního 
prostředí pracovníků a to o kancelářské zařízení (stoly, 
skříně, PC, kuchyňská linka malá v pečovatelně a velká 
kuchyňská linka v prostorách kuchyně, včetně 
spotřebičů, termodezinfekční myčka a klasická myčka) 
a navýšení počtu pracovníků k zajištění 2 směnného 
provozu a dvou pracovišť. Některé pracovní pozice 
byly navýšeny z projektu,  některé pracovníky jsme 
měli možnost získat přes ÚP na společensky účelná 
pracovní místa v trvání 6-ti měsíců. 
 

                                                                                                                                          Kuchyň velká 
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Prostory obou stacionářů byly vybaveny transportním zvedacím zařízením tak, abychom 
mohli naše služby nabídnout i zájemcům zcela imobilním. 
 

 
Stropní zvedací zařízení 

 
Již potřetí se uživatelé za podpory pracovníků zúčastnili celorepublikové akce „Šikovné ruce 
našich senior“, která se konala v Lysé nad Labem a naši uživatelé zde mohli vystavit své 
výrobky. Také jsme se opakovaně zapojili do celorepublikové akce Rotopedtours – Pěškotours 
ve spolupráci s poradnou Zdraví v Šumperku. 
 
Cíle a plány do roku 2014: 

 

 Zapracování nových pracovníků, stabilizace a propojení  pracovního týmu na obou 
pracovištích. Zaměření vzdělávání pracovníků pro cílovou skupinu osob s mentálním a 
pohybovým postižením. 

 Přednáška - představení služby veřejnosti, jejíž součástí bude prohlídka prostor nového 
pracoviště, možnost sdílení zkušeností z péče jak s jinými pečujícími, tak rodinami 
s podobným příběhem. 

 

 

Statistika: 

 

Celkem uživatelů za rok 2013 – 21, což je navýšení oproti roku 2012 o 17%. 

Z toho 9 mužů, 12 žen, 15 uživatelů bylo přímo z města Šumperk, 6 uživatelů z přilehlých obcí. 

Průměrný počet dnů péče činil 49 dnů.  Průměrný věk uživatelů byl 83 let. 
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Počet uživatelů DS dle věkových kategorií 

 
 

 

 

Tržby za péči v DS v jednotlivých letech 
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Aktivity a program pro uživatele v roce 2013  

Mimo pravidelní aktivity jako je cvičení, zpívání, trénování paměti, četba tisku, hry 

společenských her jsme v roce 2012 připravili nebo využili následující program: 

 

Datum programu Název Počet účastníků 

2.1. Přivítání Nového roku 7 

9.1. Tříkrálovské setkání 7 

6.2. Masopust 6 

6.3. Vzpomínka na MDŽ 6 

28.3. Velikonoční besídka 6 

10.4. Jarní probouzení 7 

7.5. Výlet sv. Kopeček 4 

15.5. Koncert ZUŠ 4 

červen Příprava výrobků na Šikovné ruce našich seniorů 3 

5.6. Sportovní hry 6 

20.6. Výstava mincí Vlastivědné muzeum 4 

3.10. Výlet Švagrov 4 

16.10.  Císařské hody 7 

11.12. Vánoční koncert 6 

18.12. Vánoční besídka 5 

 

Mimo výše vedené aktivity se uskutečnilo několik výletů do centra města do cukrárny nebo na 
zmrzlinu, 2x uživatelé grilovali na terase. 
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2.4.2 Pečovatelská služba 
 

Adresa a kontakty: 

 

DPS Alžběta, Temenická 35, Šumperk  

DPS Markéta, Bohdíkovská 24, Šumperk 

DPS Tereza, Gagarinova 11,13, Šumperk 

tel. 583 211 766   

e-mail: skala.jiri@pontis.cz 

 

Personální zajištění: 

 

vedoucí:     Bohdana Březinová, DiS. 

vedoucí služby, sociální pracovník:   Bc. Jiří Skála 

pečovatelky:    Dagmar Daňková 

                    Jana Foitová 

              Ivana Krpcová 

                     Lucie Kristenová  

     Silvie Procházková 

Věra Směšná  

Zdenka Snášelová  

Anna Traplová  

Jaroslava Kamencová  

 

 
 

Co nabízíme? 

 

Pečovatelskou službu poskytujeme ve městě Šumperk, včetně tzv. Domů s pečovatelskou službou 

(dále jen DPS), okolních obcích s dojezdovou vzdáleností do 10 km a Středisku osobní hygieny (dále jen 

SOH) osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.  

Prostřednictvím pečovatelské služby umožňujeme seniorům a zdravotně postiženým osobám setrvat 

ve vlastní domácnosti. V tomto prostředí je podporujeme,  nebo jim pomáháme  s oblékáním a 

svlékáním, s přesuny, s hygienou, se zajištěním, přípravou a podáním jídla i pití,  s úklidem domácnosti, 

s nákupy, doprovody k lékaři, na úřady apod.  
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Hlavním cílem pečovatelské sužby je zapojení uživatele do péče, tak, aby se neprohlubovala závislost 

na poskytovaných službách. Pracovníci vedou uživatele k využívání dostupných služeb, jako je využívání 

MHD, TAXI, pedikúry, kadeřnice apod.  Pracovníci předávají uživateli informace, které přispívají k jeho 

rozvoji a zapojení se do společenského života jeho vrstevníků, tak běžné veřejnosti. 

 

(Ne)splněné cíle a plány: 

 

Splněné: 

 

Došlo ke změně organizační struktury pečovatelské služby. Vedoucím a současně soc. pracovníkem se 

stal, od května  2013, Bc. Jiří Skála. Tato volba se velice osvědčila nejen v plánování služeb, ale také ve 

znalosti jak prostředí, uživatelů tak pracovníků. Díky této změně se mohli začít uskutečňovat další 

potřebné změny a rozšiřování služby. 

Během celého roku tým pracovníků pracoval na vyhodnocení platných pravidel služby. Celkem se 

jednalo o 4 setkání. Výstupem bylo vydání nově upravených pravidel služby - Operačního manuálu, 

v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a dobrou praxí ve službě. 

 

Proběhla vzdělávací aktivity Sebereflexe kvality sociálních služeb v Pečovatelské službě v rámci 

projektu „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji“! 

 

Další úspěchy a významné události: 

 

Prezentace pečovatelské služby byla v souvislosti s Komunitním plánováním města Šumperk, do 

kterého jsme zapojeni. Součástí komunitního plánování bylo setkání poskytovatelů sociálních služeb 

s veřejností v parku. 

 

Cíle a plány do roku 2014: 

 

 Další rozšiřování služby, vyhledávání potřebných osob i v okolních obcích, rozšíření registrace 
na okolní obce v dojezdové vzdálenosti 10 km od města Šumperk. 

 Změna  v plánování poskytování pečovatelských úkonů. Během roku přejde stanovování časů  
poskytování úkonů na vedoucího PS, pečovatelky budou vysílány dle plánu k jednotlivým 
uživatelům. 

 Přechod na elektronickou evidenci záznamů pečovatelek, sociálního šetření, individuálního 
plánování. V souvislosti s tímto přechodem cítíme potřebu posílení technického vybavení (PC). 
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Statistika: 

 

 
 

 

Největší zisky již nebyly na DPS Alžběta jako v předchozích letech. Práce v pečovatelské službě byla 

během roku velice různorodá. Měnil se počet uživatelů, potřeba zajišťování komplexní péče jak o 

vlastní osobu, tak o domácnost. Pracovníci se setkali také častěji s provázením uživatelů před smrtí – 

s paliativní péčí.  Některé měsíce byla péče náročná pro pracovníky, co se týká zajišťování péče u 

imobilních a zcela upoutaných uživatelů na lůžko, poté se situace zcela otočila a pracovníci nebyli zcela 

vytíženi. Jednalo se pouze o přechodné období, ve kterém jsme se rozhodli, že se nebudeme vázat 

pečovatelskou službou pouze na tzv. DPS, ale budeme poskytovat tuto službu po celém městě 

Šumperk.  

 

Z celkového množství poskytnutých úkonů tvořilo 19% poskytnutých úkonů o víkendech a svátcích.  

Což je navýšení oproti roku 2012 o 8%. 

Mezi nejčastěji poskytované úkony patřily: pomoc při osobní hygieně, pomoc a podpora při podávání 

jídla a pití, pomoc při přesunu, běžný úklid domácnosti. 

 

Výčet některých poskytovaných úkonů a jejich využití: 

 Úklid domácnosti 

-  85% uživatelů  

- 81% uživatelů se zapojilo do péče o vlastní osobu a domácnost 

 Strava 

-  46% uživatelů využilo dovoz a zajištění stravy 

- 3% uživatelů jsme motivovali  k samostatné přípravě stravy, nácvikem přípravy stravy 

- 51% uživatelů si zvládne uvařit či jinak zajistit stravu (komerčními   dodavateli stravy) 
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 Kontaktování - 20% uživatelů 
 

 Dohled nad léky - 14% uživatelů  

 Pomoc při osobní hygieně – 20% uživatelů 

 Pomoc a podpora při podávání jídla pití – 18% uživatelů         

 Pomoc s podpora při oblékání a svlékání – 8% uživatelů         

 Doprovody – 14% uživatelů                
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2.4.3 Sociálně aktivizační služby  
 

Adresa a kontakty: 
 
Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk 
Tel.: 583 211 766, 606 756 770   
E-mail: jelinkova.dagmar@pontis.cz    
                                  
Personální zajištění: 
 
Vedoucí oddělení: Bohdana Březinová, DiS.  
Sociální pracovnice: Mgr. Dagmar Jelínková  
 

 
                            
Co nabízíme? 
Sociálně aktivizační služby jsou určeny pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Cílem sociálně aktivizačních služeb je prodloužit aktivní a nezávislý život seniorů a osob 
se zdravotním postižením, předcházet sociálnímu vyloučení těchto osob, znovu zapojit seniory 
a osoby se zdravotním postižením do společenského života společnosti, podpořit přirozené 
společenské vztahy. 

(Ne)splněné cíle a plány: 

Splněné: 

Díky projektu Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji! Jsme zrealizovali několik 
vzdělávacích aktivit – Základní kurz bazální stimulace, Arteterapie, Sebereflexe kvality 
sociálních služeb v Sociálně aktivizačních službách 

Nesplněné: 

Nebyl podpořen projekt Pracovní dílny pro seniory, pomocí kterého jsme chtěli rozšířit 
nabídku aktivizačních programů, pro muže práci se dřevem, pro ženy potom práci s textilem. 

Další důležité úspěchy a významné události: 

V průběhu roku 2013 jsme pro seniory a osoby s tělesným postižením rozšířili nabídku 
poskytovaných aktivizačních programů (konkrétně o „Konverzaci v angličtině pro začátečníky“ 
a „Cvičení pro seniory“).  
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Vedle pravidelně se opakujících aktivizačních programů jsme uspořádali mnoho jednorázových 
společenských akcí (nově v roce 2013: „Čtení pro seniory aneb s knihou nejsi nikdy sám“, 
„Muzikoterapii“ ve spolupráci se SCHOLA VIVA Šumperk  
a „Kino pro seniory“ ve spolupráci s městskou knihovnou Šumperk a kinem Oko v Šumperku). 
 
Také jsme se zapojili do několika projektů. Mezi nejvýznamnější můžeme uvést projekt ROP, 
ze kterého se uskutečnili stavební úpravy v tělocvičně a na sociálním zařízení, došlo k výměně 
výtahu. Mimo tyto stavební úpravy bylo vybaveno zázemí kanceláře sociální pracovnice a byly 
pořízeny cvičení pomůcky do tělocvičny (motomed, rotoped a horizontální rotoped). 
 

                 
                                               Motomed                                                                   Horizontální rotoped 

 
V roce 2013 jsme úspěšně pokračovali v aktivizačním programu „Setkávání u počítače pro 
seniory“, který jsme odstartovali v roce 2012, a který jsme v roce 2013 rozšířili o kurz pro 
pokročilé uživatele. Cílové skupině jsme také nabídli možnost účastnit se intenzivního 
dvouměsíčního počítačového kurzu. Dále jsme se, již po několikáté, zapojili do celorepublikové 
akce Rotopedtours a Pěškotours 2013, ve spolupráci s poradnou zdraví Šumperk. Uskutečnili 
jsme pro veřejnost i uživatele služeb Den otevřených dveří. 
 

 
Počítačový kurz pro seniory 

 
V měsíci srpnu jsme pro seniory a osoby se zdravotním postižením uspořádali Zahradní 
slavnost, která se uskutečnila na zahradě Domu s pečovatelskou službou Alžběta, Temenická  
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35, Šumperk. Slavnosti se zúčastnilo celkem 75 seniorů a osob se zdravotním postižením  
ze Šumperka a blízkého okolí.  Doporučeným dress codem (vhodným oblečením) byl slaměný 
klobouk, který si s sebou přinesla většina zúčastněných osob. Na sluncem prozářené akci měli 
návštěvníci možnost zakoupit si rozmanité rukodělné výrobky uživatelů sociálně aktivizačních 
služeb, mohli ochutnat grilovaná žebra a nechyběla ani ochutnávka exotického ovoce. Celým 
odpolednem nás provázela hudební skupina Albatros ze Šumperka. Akci obohatilo také 
vystoupení kouzelníka Michala Janzy z Bludova. 
 

 
Zahradní slavnosti 

 
Lázně Bludov - prvního srpnového dne jsme se spolu s našimi uživateli sociálně aktivizačních 
služeb vydali na výlet do lázní Bludov. Po příjezdu jsme si na chvíli odpočinuli a načerpali síly 
na lavičkách v lázeňském parku. Následně jsme se plni sil vydali na příjemnou procházku 
rozlehlým parkem. Vychutnávali jsme si krásu stromů, rozkvetlých keřů a zpěv ptáků. Míjeli 
jsme různé atrakce a zajímavosti, kterými byly například houpačky, lanové prolézačky, minigolf 
či bazény sloužící lázeňským hostům. Nejdelší čas jsme strávili v lázeňské kavárně, kam jsme si 
zašli doplnit tekutiny, posilnili jsme se zákuskem a chvíli jsme setrvali v přátelském povídání. 
Nasyceni dobrotami z místní kavárny i hezkými zážitky jsme se vydali na cestu zpět. Byl  
za námi další vydařený výlet. 
 

 
 

 
 
                 
 
 
 
 
 
                                             Výlet do lázní Bludov 
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Muzikoterapie - ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem při ZŠ pro žáky se 
specifickými poruchami učení a MŠ logopedické Schola Viva, uspořádali pro skupinku pěti 
seniorů, uživatelů sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 
celkem tři setkání při muzikoterapii pod vedením pedagogů tohoto centra. Muzikoterapie je 
léčebná metoda, která využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, zpěvu, jako terapeutického 
prostředku. Hudba může přinášet ozdravující úlevu od bolesti, prostřednictvím rytmu může 
hudba pozitivně ovlivňovat srdeční činnost, krevní tlak  
a dýchání. Cílem muzikoterapie bylo přivést seniory, prostřednictvím hudby, k pocitu 
spokojenosti, lepším myšlenkám, naplnění optimismem a k návratu myšlenek do dob 
minulých, protože hudba a hra na hudební nástroj většinu lidí provázela po celý život. Během 
tří setkání měli senioři možnost vyzkoušet si různé techniky muzikoterapie, zpěv, hru  
na tradiční i méně tradiční hudební nástroje (bubny, tibetské mísy, chřestidla, zvonkohry, 
triangl, dřívka apod.), dechová nebo relaxační cvičení.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Muzikoterapie   

 
 
Cíle a plány do roku 2014: 

 
 pokračovat v projektech započatých koncem roku 2013 („Knihovnička pro seniory“  

ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk, „Muzikoterapie pro seniory“ ve spolupráci 
se SCHOLA VIVA), jenž se nám, při práci s cílovou skupinou, osvědčily 

 navázat spolupráci s okolními obcemi a nabídnout jim možnost vedení aktivizačních 
programů, sociálním pracovníkem, pro jejich občany seniorského věku přímo v jejich obci, 

 využít nově zrekonstruovaných prostor tělocvičny a nově zakoupeného vybavení – 
osobám seniorského věku a osobám se zdravotním postižením ze Šumperka a blízkého 
okolí, kteří nejsou uživateli SAS, za poplatek nabídnout možnost pronajmout si některý ze 
cvičebních strojů, 

 pravidelně 1krát měsíčně pořádat, ve Společenském středisku Sever, pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením „Filmová odpoledne“, na kterých budeme za symbolický 
poplatek promítat filmy pro pamětníky. 
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 „Hezky česky“ pravidelně 1krát měsíčně pořádat v Kavárničce „nejen“ pro seniory 
posezení, na kterém se budeme zabývat českým jazykem, tento projekt si klade za cíl  
 
osvěžit si literaturu českou i zahraniční, dle žánrů, daných období, nahlédnout do tajů 
divadla, pohrát si se stylistikou a zajímavými mluvnickými jevy  

 
Statistika: 
V roce 2013 využilo sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (dále jen SAS) celkem 115 osob, z toho 15 mužů a 100 žen.  
 
Vývoj počtu uživatelů v letech 2011-2013 
 

 
 
 
Nabízené pravidelné aktivizační programy a jejich využití: 
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Jednorázové společenské akce pořádané v roce 2013 v rámci SAS: 
 

 
 
     
Jednorázové společenské akce jsou pořádány v rámci SAS a jsou určeny jak pro uživatele 
služby, tak pro širokou veřejnost. Společenské akce mají za cíl podporovat u seniorů a osob se 
zdravotním postižením kontakt se společenským prostředím, udržovat je v dobré psychické a 
fyzické kondici, prodloužit aktivní a nezávislý život těchto osob. Výlety, které se nám v roce 
2013 podařilo uskutečnit, vycházely z přání uživatelů služby. V loňském roce se naši uživatelé 
podívali například na Praděd, do Karlové Studánky, do Loštic, kde navštívili místní tvarůžkovou 
cukrárnu a betlém řezbáře Jaroslava Beneše, do lázní Bludov,  
do zoologické zahrady v Olomouci, několikrát jsme si vyjeli na Nové Domky v Šumperku nebo 
na Krásné. 
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2.4.4 Volnočasové aktivity 
 

Adresa a kontakty: 
 
Společenské středisko Sever 

Temenická 5, 787 01 Šumperk 
Tel.: 583 211 766, 606 756 770 
E-mail: jelinkova.dagmar@pontis.cz 
 
Personální zajištění: 
Vedoucí:     Mgr. Dagmar Jelínková 
Pracovníci zajišťující provoz střediska: Andrea Morávková     
      Bohuslava Gonsiorová 
 

 
 
Co nabízíme? 
  
Společenské středisko Sever nabízí široké spektrum aktivizačních programů zaměřených 
na různé cílové skupiny osob. Osoby seniorského věku si mohou dle svého přání vybrat 
některý z nabídky pohybových kurzů (cvičení s flexi-bary, jóga, chuej – čchun – kung, 
harmonizační cvičení aj.) nebo mohou docházet do Klubu důchodců, který se schází 4x do 
týdne. Mezi pravidelné návštěvníky společenského střediska SEVER nepatří pouze osoby 
seniorského věku, ale také rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti, kteří 
se pravidelně scházejí v mateřském centru Brouček.  
 
Ve společenském středisku Sever probíhají Zábavná odpoledne pro seniory, pohybové kurzy, 
přednášky, promítání, besedy apod. Nabízíme i možnost individuálních pronájmů sálu. 
Společenské prostory jsou vhodné pro vzdělávací, kulturní, sportovní a společenské aktivity, 
semináře, jednání, posezení s přáteli či významná životní jubilea. Celková kapacita sálu je 
60 míst. 
 
 
Aktivizační programy probíhající ve 
společenském středisku Sever nabízejí 
smysluplně strávený čas, umožňují pravidelný 
kontakt se společenským prostředím.  
 

 

mailto:jelinkova.dagmar@pontis.cz
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2.4.5 Kavárnička „nejen“ pro seniory 
 

Adresa a kontakty: 
 

Temenická 35, 787 01 Šumperk  
Tel.: 583 550 544, 606 756 770 
E-mail: jelinkova.dagmar@pontis.cz 
 
Personální zajištění: 

Vedoucí: Mgr. Dagmar Jelínková  
Obsluha: Bohuslava Gonsiorová 
  Andrea Morávková  
 

 
                                            
Co nabízíme? 
 
Kavárnička "nejen" pro seniory nabízí posezení v příjemném nekuřáckém prostředí 
s bezbariérovým přístupem a možností občerstvení.  
  
Kavárnička "nejen"  pro seniory je dobře dostupná od zastávky MHD. Celková kapacita je 
35 míst k sezení. K dispozici je TV, video, CD přehrávač, počítačové pracoviště s přístupem 
k internetu. Zařízení je plně bezbariérové, má vybavenou kuchyňku, zázemí pro obsluhu, 
venkovní terasu, bezbariérové toalety.  
  

 
Prostor kavárničky 

 
 

V Kavárničce „nejen“ pro seniory pravidelně 1x měsíčně probíhá „Taneční odpoledne pro 
seniory“, k tanci a poslechu hraje hudební skupina „Staří kamarádi“. Pravidelně 1x měsíčně se 
zde schází spolek „Liga proti rakovině“. 
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2.4.6 Klub důchodců 

 
Adresa a kontakty: 
 

Temenická 5, Šumperk 
Tel.: 583 550 234, 
E-mail: bohdana.brezinova@pontis.cz 
 
Personální zajištění: 
 

Vedoucí:    Bohdana Březinová, DiS., 
Předsedkyně samosprávy:  Dagmar Matušková 
 

 
 

Klub nabízí možnost účasti na volnočasových, vzdělávacích, aktivizačních a zájmových akcích 
pořádaných klubem. Jedná se o besedy a přednášky, výlety nebo zájezdy. Klub dále nabízí 
svým členům možnost posezení při drobném občerstvení či stolních hrách v klubových 
prostorách. Všechny aktivity plánuje a organizuje samospráva KD, volená členy klubu. Schází 
se 1x měsíčně, vždy první středu v měsíci a aktivity organizuje podle přání a požadavků  členů 
klubu. Jmenovitý seznam členů samosprávy je uveden na vývěsce v klubu. Všichni členové 
klubu mají možnost se zúčastnit setkání samosprávy, a sdělit zde své připomínky k činnosti 
klubu. 
Před vstupem do klubu je zájemce samosprávou seznámen s pravidly a podmínkami členství 
v klubu, vyplní přihlášku do klubu a uhradí členský poplatek. Klub důchodců má zhruba 180 
členů. Mezi činnosti Klubu důchodců patří pořádání přednášek, besed, výletů, zájezdů apod. 
 

                             
                                                                         Aktivity klubu důchodců 
       

mailto:bohdana.brezinova@pontis.cz
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2.5 Centrum sociálního poradenství 
 

                

 

Adresa a kontakty:  

Gen. Svobody 68, Šumperk  

Tel.: 583 550 234  

E-mail: rendasova.alexandra@pontis.cz  

  

 
Personální zajištění služby:  

  

vedoucí oddělení:  Bohdana Březinová, DiS.  

sociální pracovník:  Bc. Jiří Skála, Bc. Alexandra Rendásová  

  

     
  

Co nabízíme?  

  

Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené poskytuje poradenské služby v 

následujících oblastech:  

 

 získání informací v oblasti sociální péče, dávek státní sociální podpory  

 orientace v právech a povinnostech  

 poradenství týkající se financí a dluhů 

 podpora vztahů – v rodině, s vrstevníky  

 zachování či zlepšení kvality života  

 zvládání života v domácím prostředí i přes nepříznivé situace  

 usnadnění rozhodování o vhodném způsobu péče o nesoběstačného člena rodiny  

 usnadnění péče pečujícím osobám  
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Poradenství 

  

(Ne)splněné cíle a plány: 

 
Splněné: 

 
Během roku se pracovníci účastnili vzdělávání Sebereflexe kvality sociálních služeb v rámci projektu 
„Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji!“ 
 
Služba poradenství se zaměřila na dluhové poradenství, pracovníci byli v této oblasti vzděláni tak, aby 
byli schopni uživatelům pomoci a předat relevantní informace 
 
Nesplněné: 
 
Nepodařilo se zakoupit software pro evidenci poradenství. 
 

 

Další úspěchy a významné události: 
 
V měsíci září se uskutečnila změna organizační struktury a již od tohoto měsíce nespadá služba 

pod oddělení pro seniory, ale jako samostatné oddělení.  

 
V listopadu jsme rozšířili poskytované služby o poradenství týkající se financí a dluhů. Sociální 
pracovníci prošli vzděláváním a již koncem roku probíhalo poradenství k této problematice.   
 
Propagace služby během tohoto roku probíhala různými způsoby. V měsíci listopadu se konal 
Den otevřených dveří, kde se prezentovalo Odborné sociální poradenství především 
prostřednictvím letáčků. Zúčastnili jsme se taky Veletrhu neziskovek v Olomouci pořádaným 
UP. V prosinci jsme upozornili na rozšíření služby o poradenství týkající se financí a dluhů 
v šumperském tisku. 
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Cíle a plány do roku 2014:  
 
 Cílem na rok 2014 bude pracovat dlouhodobě s uživateli, kteří chtějí řešit svou finanční 

stránku (rodinný rozpočet, dluhy).  
 Rozvoj služby o další cílové skupiny: děti, mládež a rodina; osoby v krizi a sociálně 

vyloučené. 

 Zaznamenávat poradenství do nově vzniklých tabulek určených pro evidenci poradenství. 

 

 

 

Statistika za rok 2013:  
 
V roce 2013 jsme zaznamenali 488 proběhlých poradenství. U 260 uživatelů bylo poskytnuto 
jednorázové poradenství. U 57 uživatelů probíhala sociální práce dlouhodobě a činila tak 228 
návštěv. Z celkového počtu uživatelů činilo 22% uživatelů, kteří přicházeli opakovaně.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Typ dotazu Počet dotazujících 

Bariéry 13 

Bydlení 79 

Daně + poplatky 5 

Doprava 14 

Finanční pomoc 2 

Kompenzační pomůcky 352 

Kontakty na organizace, poradny 88 

Legislativa, úřady 111 

Možnosti péče 41 

Průkaz mimořádných výhod 26 

Státní sociální podpora + životní 

minimum 

5 

Volný čas 26 

Poradenství týkající se dluhů 4 

Jiné 7 
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3.  Správa společnosti 

3.1      PR a rozvoj 
 
Adresa a kontakty: 
 
Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk   
Tel: 583 211 766, 777 554 220 
Email: horackova.blanka@pontis.cz 
 
 
Personální zajištění: 
Projektová manažerka:  Ing. Blanka Horáčková 

 
 
Uplynulý rok byl pro naši společnost značně významným a úspěšným v oblasti projektů i PR. 
V průběhu roku se nám podařilo realizovat dva nestandardní projekty, a to projekt Denní stacionář 
podpořený Nadací partnerství z programu Česko-švýcarské spolupráce a dále v partnerství s Městem 
Šumperk projekt Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
v Šumperku. 
 
V závěru roku jsme navázali spolupráci s panem Mojmírem Langerem, který je výborným designérem 
a s jeho pomocí jsme začali na nové vizáži naší společnosti. Námi poskytované služby jsme rozdělili 
do čtyř skupin dle cílových skupin uživatelů, kterým jsou tyto služby určeny. Každé skupině je 
přiřazena jedna barva a piktogram znázorňující cílovou skupinu. V hlavní budově společnosti jsme 
vytvořili tzv. kontaktní zónu. Zakoupili jsme zde koberec, díky sponzorskému daru společnosti SHM 
s.r.o. jsme pořídili recepční pult, vymalovalo se zde prostředí do barev společnosti, tedy šedá, žlutá 
tak, aby toto prostředí recepce bylo příjemným prostředím pro kontakt s našimi klienty. Ti, kteří sem 
zavítají poprvé, se dozví základní informace o našich službách, dostanou kontakt na pracovníka či si 
s ním sjednají přímo schůzku.    
 
Práce na novém designu společnosti bude probíhat i v dalším roce, kdy bychom chtěli vytvořit nové 
letáčky společnosti, nové vizitky pracovníků, postupně obměňovat pracovní oděv zaměstnanců, 
udělat polepy firemních vozidel, změnit webové stránky. 
Na financování našich služeb v roce 2013 bylo podáno 48 žádostí o dotaci, grant,  finanční příspěvek. 
Z tohoto počtu bylo podpořeno 36 žádostí, 12 podání bylo neúspěšných. Do tohoto počtu nejsou 
započítány žádosti na společensky účelná pracovní místa a žádosti v rámci veřejně prospěšných prací. 
 
Do konce května roku 2014 jsme podali již 34 žádostí o finanční příspěvek či dotaci, z nichž dosud 
bylo podpořeno 19, 5 podpořeno nebylo a na 10 vyrozumění zatím čekáme. V tomto množství jsou i 
dva nestandardní projekty, které bychom za podpory realizovali v rámci Norských fondů. Jeden 
projekt je na poskytování sociální rehabilitace a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, 
kterým bychom rádi reagovali na potřeby dětí, které mají ztíženou adaptaci do většinové společnosti 
z důvodu nefunkční rodiny či zdravotního stavu. Druhým projektem bychom rádi uspokojili poptávku  
po Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Hanušovicích, kde bychom zajišťovali činnost 
odloučeného pracoviště. 

mailto:horackova.blanka@pontis.cz
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3.2  Ekonomika 
 

Adresa a kontakty: 

Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Tel: 583 211 766 
 
Personální zajištění: 
 
Účetní, ekonom: Ing. Dana Blažíčková 
Účetní:   Eva Mazáková 
   Martina Dubová 
 

 
 

 

Finanční zpráva společnosti: 
 
Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2013 ( v 
Kč) 

 

  VÝNOSY Kč 

Výnosy z prodeje služeb             3 343 579,00     

Z toho od uživatelů             2 403 857,00     

Z toho z doplňkové činnosti                939 722,00     

Výnosy z prodeje zboží                354 792,00     

Provozní dotace           10 245 391,00     

Z toho město Šumperk ve výnosech*             4 238 800,00     

Z toho MPSV             3 364 700,00     

Z toho RVKPP                408 000,00     

Z toho Olomoucký kraj                250 000,00     

Z toho Olomoucký kraj dofinancování služeb                143 900,00     

Z toho Úřad práce na chráněná pracovní místa                112 181,00     

Z toho ÚP v rámci projektu vzdělávejte se pro růst                529 441,00     

Z toho ÚP v rámci dohod o VPP                 388 057,00     

Z toho ÚP v rámci dohos o SÚPM                712 312,00     

Z toho MZ                 50 000,00     

Z toho obce                 48 000,00     

Dary                146 599,00     

Ostatní výnosy             2 804 485,00     

Z toho individuální projekty             2 292 450,00     

Z toho ostatní výnosy                 46 335,00     

Z toho výnosy z Nadace partnerství                465 700,00     

Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku                 10 000,00     

Výnosy celkem           16 904 846,00     
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*město Šumperk mimo výnosy - klub důchodců                171 200,00     

 
NÁKLADY Kč 

Spotřebované nákupy             2 859 083,00     

Z toho materiálu             1 178 810,00     

Z toho energie,pohonné hmoty             1 368 565,00     

Z toho zboží                311 708,00     

Služby             2 799 434,00     

Z toho opravy a údržba                615 759,00     

Z toho cestovné                115 825,00     

Z toho nákl. Na reprezentaci                 33 536,00     

Z toho ostatní služby             2 034 314,00     

Osobní náklady           10 608 877,00     

 Z toho hrubé mzdy             7 843 538,00     

Z toho sociální a zdravotní pojištění             2 501 000,00     

Z toho ostatní sociální náklady                264 339,00     

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku                163 755,00     

Tvorba a zúčtování opravných položek                             -       

Ostatní náklady                232 853,00     

 Daň z příjmu                             -       

Náklady celkem           16 664 002,00     

    

Hospodářský výsledek                240 844,00     

 
Rozvaha ( v tis. Kč) 

  

   AKTIVA Stav k 1.1.2013 Stav k 31.12.2013 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 192 1 526 

Oprávky -902 -887 

Zásoby 6 7 

Pohledávky 986 1936 

Krátkodobý finanční majetek 446 375 

Jiná aktiva celkem 41 67 

Aktiva 1 769 3 024 

PASIVA Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2013 

Jmění celkem 61 61 

Výsledek hospodaření 634 876 

Cizí zdroje 1 074 2 087 

Pasiva celkem 1 769 3 024 

 
Fond společnosti sestavený k 31.12.2013 

   

    KONEČNÝ STAV A VÝVOJ FONDU ( v tis. 
Kč)       

Název fondu stav k 1.1.2013 pohyb během roku stav k 31.12.2013 

Účet 901 - vlastní jmění 61 0 61 
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Úplný objem nákladů společnosti v členění sestavený k 31.12.2013 
 

    ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADU SPOLEČNOSTI V ČLENĚNÍ ( v tis. Kč)     

Náklady celkem 16 664 

Z toho náklady na hlavní činnost (sociální služby) 15 719 

Z toho náklady na doplňkovou činnost 945 

Náklady na správní činnosti vč.nákl. Na mzdu ředitele a na odměny 
členů správní rady a členů dozorčí rady 1 785 

 
Přehled zdrojů sestavený  k 31.12.2013 ( v Kč) 

 

  PŘEHLED VÝNOSU V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJU   

CELKEM VÝNOSY           16 904 846,00     

Město Šumperk ve výnosech *             4 238 800,00     

MPSV             3 364 700,00     

RVKPP                408 000,00     

Olomoucký kraj                250 000,00     

Olomoucký kraj dofinancování služeb                143 900,00     

Úřad práce chráněná pracovní místa                112 181,00     

Úřad práce v rámci projektu vzdělávejte se pro růst                529 441,00     

ÚP v rámci dohod o VPP                 388 057,00     

ÚP v rámci dohod o SÚPM                712 312,00     

MZ                 50 000,00     

Obec Vikýřovice                 10 000,00     

Obec Nový Malín                   5 000,00     

Obec Velké Losiny                   2 000,00     

Obec Dolní Studénky                   2 000,00     

Obec Petrov                   5 000,00     

Obec Rapotín                 10 000,00     

Obec Loučná                   5 000,00     

Obec Libina                   7 000,00     

Obec Bludov                   2 000,00     

Dary                146 599,00     

Individuální projekt             2 292 450,00     

Nadace Partnerství                465 700,00     

Ostatní výnosy                 46 335,00     

Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku                 10 000,00     
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Příjmy z prodeje služeb a zboží             3 698 371,00     

*město Šumperk mimo výnosy - klub důchodců*                171 200,00     

  

  

  PŘEHLED DARU OBDRŽENÝCH V ROCE  2013 ( v Kč)   

    

   finanční dar  

SHM, s.r.o.                 50 000,00     

Maregs spol.s.r.o.                 27 000,00     

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.                 20 000,00     

Českobratrská církev evangelická                 13 049,00     

Ivan Stanko,Sbor bratrské jednoty babtistů                 12 995,00     

Jiřina Židková                 10 450,00     

Běla Michálková                   4 980,00     

Petr Jon                   2 200,00     

Ing. Arch.Ivo Skoumal, projekční kancelář                   2 000,00     

Markéta Hamplová                   1 430,00     

Pramet Tools, s.r.o.                   1 395,00     

Kosmetiský salonek Alena Ševčíková                      500,00     

Jana Kadláčková                      200,00     

Jana Škrlová                      200,00     

Miroslava Pěničková                      100,00     

Drahuška Zemková                      100,00     

p. Šimková darovala knihy                             -       

Za lepší život v Kopřivné, o.s. darovali plyšáky                             -       

Dary celkem                 146 599,00     

 
Zhodnocení základních údajů obsažených v uzávěrce: 
 
Ve společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. pracovalo k  31.12.2013 celkem 45 zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr . Na mateřské a rodičovské dovolené byly 3 zaměstnankyně.  Ze zaměstnanců na 

hlavní pracovní poměr bylo 8 mužů a 37 žen. 

V rámci dohod s  ÚP  o zřízení společensky účelných pracovních míst jsme zaměstnali 6 pracovnic 

evidovaných na ÚP,  z toho 4 z nich zůstaly v pracovním poměru v naší společnosti  i po ukončení 

dohody s Úřadem práce. 

V rámci dohod s ÚP o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  jsme v roce 

2013 zaměstnali  celkem  10 lidí, kteří byli do té doby evidováni na ÚP. 

V rámci dohod s ÚP vzdělávejte se pro růst, jsme zajistili vzdělávání cca 30 zaměstnancům 

v následujících tématech: 

 Bazální stimulace 

 Sebereflexe kvality sociálních služeb v pečovatelské službě 

 Sebereflexe kvality sociálních služeb v denním stacionáři 



 
 

 

 

68 

 Sebereflexe kvality sociálních služeb v poradenství 

 Motivační rozhovory  a práce s klientem 

 Výcvik v motivačních rozhovorech 

 Kontakt s psychiatrickým klientem 

 Zvládání agrese 

 Krizová intervence 

 Kvalifikační multidisciplinární kurz 

 Arteterapie 

Během roku 2013 se v naší společnosti vystřídalo 49 lidí na dohody o provedení práce a dohody o 

pracovní činnosti. 

V roce 2013 jsme hospodařili  s rozpočtem ve výši  16 905 tis. Kč.  

Z této částky tvořily: 

   4 332 tis. Kč provozní dotace ze státního rozpočtu a Olomouckého kraje 

   4 286 tis. Kč provozní dotace z města a obcí 

   2 292 tis. Kč tvořil individuální projekt na azylový dům 

       466 tis. Kč byla část dotace z Nadace Partnerství, která připadala na rok 2013 do výnosů 

       529 tis. Kč byla dotace z ÚP na projekt vzdělávání zaměstnanců „Vzdělávejte se pro růst“ 

       388 tis. Kč byla dotace z ÚP na dohody VPP 

       712 tis. Kč byla dotace z ÚP na zřízení společensky účelných pracovních míst 

       147 tis. Kč tvořily přijaté dary 

    3 707 tis. Kč tvořily výnosy z prodeje služeb, zboží a prodeje dlouhodobého majetku 

          46 tis Kč ostatní výnosy 

 

V rámci hospodaření jsme rozlišovali činnost hlavní a doplňkovou,  která je provozovaná na 18 

střediscích. Pro rok 2013 jsme v účetnictví rozlišovali 56 zdrojů financování.  

Sociální služby provozujeme v nemovitostech, jejichž vlastníkem je město Šumperk, jedna nemovitost 

je ve vlastnictví soukromé osoby. 

Správa 

Náklady a výnosy správy jsme evidovali v rámci zvláštního střediska. Po ukončení roku jsme toto 

středisko rozpustili  mezi   ostatní  střediska podle stanoveného  propočtu.  

Výsledek střediska správy byl v roce 2013 následující: 

Náklady správy     1 784 tis. Kč 

Výnosy správy     1 563 tis. Kč 

Výsledek střediska správy   -  221 tis. Kč 
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 Hlavní činnost 

V rámci hlavní činnosti jsme zajišťovali  poskytování sociálních služeb.  

Výsledek hlavní činnosti byl v roce 2013: 

Náklady hlavní činnosti    15 719 tis. Kč 

Výnosy hlavní činnosti    15 590 tis. Kč 

Výsledek hlavní činnosti   -   129 tis. Kč 

Doplňková činnost 

Doplňkovou činnost tvořily nájmy nebytových prostor a  zařízení ,  komerční  ubytovací služby a 

prodej zboží. 

Výsledek doplňkové činnosti byl v roce 2013: 

Náklady doplňkové činnosti      945 tis. Kč  

Výnosy doplňkové činnosti   1 314 tis. Kč. 

Výsledek doplňkové činnosti      369 tis. Kč 

 

Celkový výsledek hospodaření za rok 2013 skončil ziskem  ve výši  241 tis. Kč. 

Zdroje financování rozpočtu byly v roce 2013 následující: 

Vlastní zdroje  21,94% 

Státní zdroje  32,19% 

Obce    26,37% 

Individuální projekty 13,56% 

Olomoucký kraj    2,33% 

Nadace Partnerství           2,75% 

Dary      0,86 % 

Ekonomickou agendu společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. zajišťují  na správě 3 pracovnice. 

 

Významné události, ke kterým došlo v průběhu roku 2013 
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V roce 2013 došlo k investiční akci na úpravě  a rozšíření denního stacionáře v rámci projektu 

„Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se ZP“. Projekt je financován  z ROP Střední 

Morava a  realizuje a administruje ho  město Šumperk, PONTIS Šumperk o.p.s. je partnerem .  

V návaznosti na tento projekt je realizován projekt „Denní stacionář“, který potrvá do 28.2.2015 a je 

financován z Nadace Partnerství. 

V rámci tohoto projektu došlo k dovybavení 2 denních stacionářů a  k navýšení zaměstnanců  o 3 

pracovní místa na 2,5 úvazku. Navýšila  se kapacita denního stacionáře o 10 osob a v rámci denního 

stacionáře se otevřela  odlehčovací služba s kapacitou 3 lůžek. 

Součástí této služby je  rozšíření cílové skupiny o lidi s mentálním a kombinovaným postižením ve  

věkové hranici již od 26 let. 

V roce 2013 získala společnost PONTIS Šumperk o.p.s. od ÚP v rámci projektu „Vzdělávejte se pro 

růst..“celkovou dotaci  na vzdělávání zaměstnanců ve výši 529 441 Kč. Tímto vzděláváním  prošlo 30 

zaměstnanců. 

V roce 2013 získala společnost PONTIS Šumperk o.p.s. významnou  podporu od ÚP na základě dohod 

o vyhrazení společensky účelných pracovních míst a dohod o VPP. V tomto roce jsme podepsali 

celkem 6 dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa, získali jsme dotaci ve výši 

388 057 Kč, 4 pracovnice  z 6 zůstaly na HPP ve společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. i po ukončení 

dohody s ÚP. 

V roce 2013 měla společnost PONTIS Šumperk o.p.s. dále s ÚP uzavřených 6 dohod o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací . V rámci těchto dohod jsme zajistili práci na 

minimálně půl roku pro 10 lidí, z ÚP jsme získali dotaci ve výši  712 312 Kč. 

Významné události, které očekáváme v roce 2014: 

V roce 2014 jsme podali žádost  v rámci projektu „Pomoc a podpora občanům ohrožených 

společensky nežádoucími jevy v okrese Šumperk“. V případě, že nám bude tento projekt schválen, 

začne se realizovat od 1.8.2014 do 30.4.2016. Výše požadovaného grantu je 1 923 275 Kč. V rámci 

tohoto projektu bychom otevřeli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hanušovicích a rozšířili 

vzdělávání zaměřené na děti, mládež, učitele a širší veřejnost. 

Dále jsme v roce 2014 podali žádost v rámci projektu „Podpora rodin se zdravotním a sociálním 

znevýhodněním v okrese Šumperk“. U tohoto projektu je doba realizace od 1.8.2014 do 30.4.2016, 

výše požadovaného grantu je 1 927 154 Kč.  V rámci tohoto projektu chceme vytvořit prostor pro 

komunikaci napříč organizacemi pečujícími o děti. 
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3.3 Přehled nejvýznamnějších projektů: 
 

 Projekt Denní stacionář navazuje na investiční 
projekt, ze kterého bude rozšířen prostor Denního stacionáře, a to především vybavením technického 
zázemí pro tuto službu, rozšířením cílové skupiny a sociální práci s ní, zvýšením kapacity sociální 
služby Denního stacionáře o 10 osob a dále o tři lůžka celodenní péče a s tím související navýšení 
zaměstnanců přímé péče. Projekt Denní stacionář je realizován od 1.3.2013-28.2.2015 a je 
financován z Programu švýcarsko - české spolupráce. 
 
 

 ROP Střední Morava podpořil projekt města 
Šumperk s názvem Rozšíření a zkvalitnění služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
v Šumperku. Naše společnost je v tomto projektu partnerem. Cílem projektu je zvýšit kvalitu 
poskytovaných sociálních služeb ve městě Šumperk, zajistit dostupnost těchto služeb co nejširšímu 
spektru potřebných osob a přispět tak ke zvýšení kvality života specifikovaných cílových skupin, 
i jejich rodinných příslušníků. Projekt je naplánován tak, aby výrazně modernizoval, zkvalitnil a rozšířil 
již poskytované sociální služby, zejména denní stacionář, sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se ZP, sociální poradenství - půjčovnu kompenzačních pomůcek. 

 

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo projekt K-centrum Krédo - kontaktní a poradenské 

centrum pro oblast drogové problematiky.    

  

  Úřad vlády české republiky poskytl společnosti neinvestiční dotaci 

k financování projektu protidrogové politiky s názvem K-centrum Krédo - 

kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky . 

  

 

 

http://www.pontis.cz/data/editor/8cs_17.png
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Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. je poskytovatelem veřejné zakázky Poskytování 

sociálních služeb "azylové domy pro rodiny s dětmi" v Olomouckém kraji, a to v období 

1.1.2013-31.12.2014.  

  

Úřad práce české republiky přispěl v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém 

kraji , ve kterém jsme realizovali několik vzdělávacích aktivit pro cca 30 zaměstnanců. 

 

  

Společnosti SHM s.r.o. věnovala společnosti dar, který byl využit na nákup recepčního 

pultu do nové „kontaktní“ zóny společnosti.   

  

Olomoucký kraj v roce 2013 přispěl na financování 

sociálních služeb Kontaktního centra v rámci protidrogové politiky olomouckého kraje. 

Díky tomuto projektu byly realizovány činnosti sekundární a terciální protidrogové 

prevence. Olomoucký kraj dále přispěl na úhradu nákladů spojených s realizací projektu 
Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 
2013, a to na službu Denní stacionář a Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot. 

Úřad práce se podílel na úhradě provozních nákladů na chráněná pracovní místa 
obsazená osobami se zdravotním postižením. 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí nám podpořilo projekt na běžnou činnost 
spojenou s poskytováním sociálních služeb, podílelo se na financování těchto služeb: 
Pečovatelská služba, krizová pomoc, denní stacionář, kontaktní a poradenské centrum, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Přehled ostatních dárců a sponzorů  

 Penam, a.s. 
 Robotrio s.r.o. 
 Maregs spol. s r.o. 
 Jiřina Židková 
 Svaz tělesně postižených v ČR o.s. 
 Kosmetický salonek Aleny Ševčíkové 
 Pramet Tools, s.r.o. 
 Ing. Arch. Ivo Skoumal 
 Jana Kadláčková 
 Sbor bratrské jednoty baptistů 
 Markéta Hamplová 
 Českobratrská církev evangelická 
 Běla Michálková 
 Paní Šimková 
 Miroslava Pěničková 
 Jana Škrlová 
 Drahuška Zemková 
 Petr Jon 
 Za lepší život v Kopřivné, o.s. 

 

Všem dárcům a sponzorův velice děkujeme a věříme, že nás podpoříte i v dalších letech. 
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 4  Aktuální adresář a kontakty (platný k 1.6.2014) 
 

Sídlo společnosti: 
Adresa: Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Tel: 583 211 766 
Email: Pontis@pontis.cz 
www: www.pontis.cz 
 
Správní rada: 
MUDr. Alena Mitterová – předsedkyně 
Email: alena.mitterova@seznam.cz 
Ing. Jiří Gonda – člen 
Email: gonda@za-spk.cz 
Bc. Pavla Skálová – člen 
Email: pavla.skalova@musumperk.cz 
 
Dozorčí rada: 
MUDr. Vít Rozehnal – předseda 
Email: vit.rozehnal@email.cz 
Mgr. Hana Havlíčková - člen 
Email: havlickova.hanah@seznam.cz 
Mgr. Ilona Moťková – člen 
Email: ilona.motkova@sumperk.cz 
 
Ředitel: 
Adresa:  Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Mgr. Miroslav Adámek 
Tel: 583 211 766, 608 774 468 
Email: adamek.miroslav@pontis.cz 
 
PR a rozvoj: 
Adresa:  Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Ing. Blanka Horáčková 
Tel: 583 211 766, 777 554 220 
Email: horackova.blanka@pontis.cz 
 
Ekonomika: 
Adresa:  Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Ing. Dana Blažíčková 
Tel: 583 211 766, 777 911 123 
Email: blazickova.dana@pontis.cz, mazakova.eva@pontis.cz, dubova.martina@pontis.cz 
 
 
 

mailto:Pontis@pontis.cz
http://www.pontis.cz/
mailto:alena.mitterova@seznam.cz
mailto:gonda@za-spk.cz
mailto:pavla.skalova@musumperk.cz
mailto:vit.rozehnal@email.cz
mailto:havlickova.hanah@seznam.cz
mailto:ilona.motkova@sumperk.cz
mailto:adamek.miroslav@pontis.cz
mailto:horackova.blanka@pontis.cz
mailto:blazickova.dana@pontis.cz
mailto:mazakova.eva@pontis.cz
mailto:dubova.martina@pontis.cz
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Centrum sociálního poradenství: 
Adresa:  Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Bc. Alexandra Rendásová 
Tel: 583 211 766, 777 911 125 
Email: rendasova.alexandra@pontis.cz 
 
Krizová pomoc: 
Adresa: Gagarinova 5, 787 01  Šumperk 
Mgr. Jiří Novák 
Tel: 583 550 230, 777 911 124 
Email: novak.jiri@pontis.cz 
 
Dům pro osamělé rodiče se dětmi v tísni: 
Adresa: Gagarinova 5, 787 01  Šumperk 
Mgr. Jiří Novák 
Tel: 583 550 230, 777 911 124 
Email: novak.jiri@pontis.cz 
 
Mateřské centrum Brouček: 
Adresa: Temenická 5, 787 01  Šumperk 
Mgr. Tereza Weingartová 
Tel: 583 211 766 
Email: weingartova.tereza@pontis.cz 
 
Sociální byty: 
Adresa: Gagarinova 5, 787 01  Šumperk 
Mgr. Jiří Novák 
Tel: 583 550 230, 777 911 124 
Email: novak.jiri@pontis.cz 
 
Ubytovna: 
Adresa: Zábřežská, 787 01  Šumperk 
Jiřina Židková 
Tel: 583 550 231, 725 337 442 
Email: ubytovna@pontis.cz 
 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot: 
Adresa: Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Vladimír Přibyl, DiS. 
Tel: 583 550 237 
Email: pribyl.vladimir@pontis.cz 
 
Kontaktní centrum Krédo: 
Adresa: Temenická 1, 787 01  Šumperk 
Bc. Alexandra Rendásová 
Tel: 583 550 235, 777 911 125 

mailto:rendasova.alexandra@pontis.cz
mailto:novak.jiri@pontis.cz
mailto:novak.jiri@pontis.cz
mailto:weingartova.tereza@pontis.cz
mailto:novak.jiri@pontis.cz
mailto:ubytovna@pontis.cz
mailto:pribyl.vladimir@pontis.cz
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Email: rendasova.alexandra@pontis.cz 
 
Denní stacionář Matýsek: 
Adresa:  Bohdíkovská 24, 787 01  Šumperk 
Zdeňka Valčíková, DiS. 
Tel: 583 211 766, 777 716 034 
Email: valcikova.zdenka@pontis.cz 
 
Půjčovna kompenzačních pomůcek: 
Adresa: Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Eva Mikulová, DiS. 
Tel: 583 211 766, 777 911 120  
Email: mikulova.eva@pontis.cz 
 
Denní stacionář VOLBA: 
Adresa: Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Zdeňka Valčíková, DiS. 
Tel: 583 211 766, 777 716 034 
Email: valcikova.zdenka@pontis.cz 
 
Pečovatelská služba: 
DPS Alžběta, Temenikcá 35, 787 01  Šumperk 
DPS Markéta, Bohdíkovská 24, 787 01  Šumperk 
DPS Tereza, Gagarinova 11,13, 787 01  Šumperk 
Bc. Jiří Skála 
Tel: 606 756 700 
Email: skala.jiri@pontis.cz 
 
Sociálně aktivizační služby: 
Adresa:  Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Mgr. Dagmar Jelínková 
Tel: 583 211 766, 606 756 770 
Email: jelinkova.dagmar@pontis.cz 
 
Odlehčovací služba: 
Adresa: Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Eva Mikulova, DiS. 
Tel: 583 211 766,  
Email: mikulova.eva@pontis.cz 
 
Volnočasové aktivity: 
Adresa: Temenická 5, 787 01  Šumperk 
Mgr. Dagmar Jelínková 
Tel: 583 211 766, 606 756 770 
Email: jelinkova.dagmar@pontis.cz 
 
 
 

mailto:rendasova.alexandra@pontis.cz
mailto:valcikova.zdenka@pontis.cz
mailto:mikulova.eva@pontis.cz
mailto:valcikova.zdenka@pontis.cz
mailto:skala.jiri@pontis.cz
mailto:jelinkova.dagmar@pontis.cz
mailto:mikulova.eva@pontis.cz
mailto:jelinkova.dagmar@pontis.cz
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Kavárnička “nejen“ pro seniory: 
Adresa: Temenikcá 35, 787 01  Šumperk 
Mgr. Dagmar Jelínková 
Tel: 583 211 766, 606 756 770 
Email: jelinkova.dagmar@pontis.cz 
 
Klub důchodců: 
Adresa: Temenická 5, 787 01  Šumperk 
Bohdana Březinová, DiS. 
Tel: 583 211 766, 777 716 030 
Email: brezinova.bohdana@pontis.cz 
 
 
 
  
 

 

mailto:jelinkova.dagmar@pontis.cz

