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Úvodní slovo předsedkyně správní rady 

 

Vážení zaměstnanci, 

 

tímto úvodním slovem bych vám ráda zdůraznila, jak se velice vždy těším na naše společné 

setkání před koncem roku. Je pro mě potěšením vidět a slyšet, s jakým zájmem a radostí 

plníte své povinnosti a cíle, a jak neúnavně přicházíte s novými návrhy, jak vylepšit služby pro 

spoluobčany, kteří jsou na tyto služby odkázáni a mohou je právě díky vám a společnosti 

Pontis využívat. 

Velice oceňuji aktivitu všech zaměstnanců, donátorů, členů správní a dozorčí rady, tedy 

všech, kteří přispívají svou činností k tomu, že nejen pro klienty představuje společnost 

Pontis spolehlivou organizaci, na kterou se mohou, v tíživé situaci, s důvěrou obrátit. 

Z celého srdce bych vám chtěla za vaši činnost poděkovat, neboť bez vás by nic ze shora 

uvedeného nebylo možné realizovat. 

 

 

S úctou 

 

MUDr.  Alena Mitterová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Úvodní slovo ředitele společnosti 

Vážení přátelé, 
 
opět se setkáváme nad řádky Výroční zprávy za rok 2014. Tento rok byl pro naši společnost, ale i pro 
ostatní neziskové organizace poskytující sociální služby, zlomovým obdobím v oblasti financování. Po 
dlouhém čekání a několikerém odkládání, přešlo rozhodující slovo za financování sociálních služeb 
z působnosti MPSV na kraje. V našem případě je to Olomoucký kraj. Musím konstatovat, že ve mně 
dřímaly určité obavy, jak si s tímto nelehkým úkolem kraj poradí. Nyní, z odstupem času vyjadřuji své 
uznání nad systém, který byl v rámci financování nastaven a děkuji všem zaměstnancům kraje, kteří 
se na tomto systému podíleli. Výsledkem této práce je strategický dokument „Střednědobý plán 
sociálních služeb Olomouckého kraje“. 
 
V uplynulém roce byl dokončen i Komunitní plán sociálních služeb města Šumperk na léta 2014 – 
2018. Je to významný dokument (vedle Střednědobého plánu sociálních služeb Olomouckého kraje), 
který nastavuje tzv. „Síť sociálních služeb“ na území města Šumperk, ale významně ovlivňuje i 
poskytování sociálních služeb na území města Šumperk, jako obce s rozšířenou působností. Pro 
uživatele služeb, ale i širokou veřejnost, jsou to významné dokumenty, které by měly zajišťovat 
stabilitu a nastavovat i určitou míru kvality v poskytování sociálních služeb. I naše společnost se 
významně podílela na tvorbě obou dokumentů. 
 
Na základě výše uvedených dokumentů jsme přistoupili k dlouhodobějšímu plánování rozvoje 
stávajících služeb a přípravě na vznik nových služeb, které bychom chtěli začít poskytovat (např. 
pomoc osobám s duševním onemocněním, pomoc osobám po cévní mozkové příhodě apod.). Bližší 
informace můžete naleznout ve výše uvedených dokumentech.  
 
Největší radost mám z nové služby, kterou jsme začaly poskytovat v průběhu roku 2014, a to 
odlehčovací služba. Jde o pomoc rodinám, které pečují o svého blízkého, mnohdy 24 hodin denně, a 
samy tak nemají možnost si odpočinout. Touto službou jim nabízíme pomoc, když převezmeme na 
dopředu dohodnutou dobu jejich péči. Dopomůžeme tak k tomu, aby mohly načerpat nové síly na 
jejich nelehký úděl, kdy umožňují mnohdy dožít svému blízkému v jeho přirozeném prostředí. 
 
Činností, úkolů, předsevzetí, které jsme během roku splnily, a podařilo se naplnit, je spoustu, a proto 
Vás chci pozvat k přečtení Výroční zprávy za rok 2014, kterou právě čtete.  
 
Dovolte mi poděkovat za celoroční práci všem svým kolegům, dobrovolníkům, za jejich usilovnou a 
nelehkou práci během celého roku. Zároveň poděkovat za podporu ze strany správní a dozorčí rady 
společnosti.  
 
Velké poděkování patří i všem, kteří nás podporují finančně, radou, nebo jsou našimi příznivci. 
 
Vám všem potom přeji krásné léto a mnoho pohody 
 
 
Miroslav Adámek 
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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 8 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. 

Během roku 2012 byly zprovozněny 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. 

Během roku 2013 jsme začali realizaci projekt 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. Koncem roku 2013 vznikla ve společnosti tzv. Kontaktní zóna – recepce, de každý příchozí se dozví 

potřebné informace či je odkázán na kompetentního pracovníka. 

Během roku 2014 jsme rozšiřovali poskytování sociálních služeb. Změnili jsme  cílovou skupinu Sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory na osoby s duševním onemocněním a osoby po cévní mozkové příhodě 

a rozšířili jsme službu pro soby s dušením onemocněním na terénní formu. Také jsme rozšířili 
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poskytování Pečovatelské služby do terénu, tzn., že za uživateli jezdíme přímo do jejich domácnosti. 

Došlo k zaregistrování nové sociální služby pod názvem Odlehčovací služba, která pomáhá 24 hodin 

denně s péčí o seniory a osoby se zdravotním postižením. Koncem roku jsme ukončili činnost 

Mateřského centra Brouček. 

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 

 Osoby sociálně vyloučené a osoby v krizi 

Komunitní plánování sociálních služeb města Šumperk  

 Osoby v krizi a sociálně vyloučení 

 Senioři 

Poradní orgány rady města Šumperk – sociální komise, komise sociálně právní ochrany dětí a mládeže, komise 

pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě     

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 

 Odlehčovací služba 

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 (pozastaveno) 

 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. Ilona Moťková – člen dozorčí rady (od 9.1.2014) 
   Mgr. Hana Havlíčková – člen dozorčí rady 
   Mgr. Petra Hatoňová – člen dozorčí rady(do 9.1.2014) 
 

Statutární orgán: Mgr. Miroslav Adámek – ředitel 

 
 
Zaměstnanci: k 31.12.2014 zaměstnávala společnost 50 osob na hlavní pracovní poměr a 
                               během roku uzavřela 31 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 do 30.11.2014 

 
                                                           Kavárnička „nejen“
                                   pro seniory 

 
                                       Klub důchodců 

 
                             
    Poradenství se prolíná všemi službami, jelikož je poskytujeme všem cílovým skupinám spadajícím mezi jednotlivé 

služby.
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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 (do 31.10.2014) 
   Ivana Tomášková 
   Jiřina Židková 
   Pavla Paseková (od1.11.2014) 
Náhradníci:  Hana Adámková 
   Jarmila Šajová  
   Soňa Nováková (od 1.11.2014) 
 

 
 

Co nabízíme?     

Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni v souladu s  § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů nabízí osamělým rodičům a jejich dětem překlenout nepříznivou sociální 

situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomoci jim začlenit se zpět do společnosti.   
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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  

 přizpůsobujeme  sociální služby individuálním potřebám uživatele v rámci možností    

poskytovatele sociální služby 

 

Službu Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni (dále jen DORD), poskytuje společnost PONTIS Šumperk 

o.p.s. již od roku 2000. Za tuto dobu využilo poskytovanou službu více než 370 rodičů se 703 dětmi.  

Odbornou pomoc zde poskytují vyškolení zaměstnanci, kteří pomáhají uživatelům řešit 

aktuální  nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení. Žádosti zájemců o ubytování jsou 

vždy při uvolnění stávajícího bytu vyhodnocovány a posuzovány dle potřebnosti. Přednost je dávána 

těm, u nichž je situace nejnaléhavější.  O výsledku posouzení potřebnosti je žadatel informován. Před 

nástupem na DORD je vždy nutný pohovor se sociálním pracovníkem a prohlídka bytu.  

   

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

v posledním trimestru.  Žádost o ubytování si mohou podat žadatelé z celé ČR bez ohledu místo 

trvalého bydliště. Vzhledem k velikosti bytu 1+1  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 také není určeno těm, 

kteří mají vůči zařízení nesplacený dluh, vyžadují bezbariérový přístup, asistenci druhé osoby, případně 

služby tlumočníka. Další podmínkou je úhrada vratné peněžité jistoty ve výši 600 Kč.   
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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                                                                    
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(Ne)splněné cíle a plány: 

Splněné: 

 pracovníci DORDu se v březnu 2014 podíleli na setkání odborníků v rámci komunitního 

plánování Města Šumperka. Na tomto setkání jsme prezentovali azylové služby. V květnu 2014 

jsme s poskytovanými službami, v Sadech 1. máje, seznamovali širokou veřejnost. Dělo se tak 

v rámci Komunitního plánování Města Šumperk.  

 před velikonočními a vánočními svátky jsme uskutečnili již tradiční stánkový prodej,   

v Šumperku na Hlavní třídě, kde 

jsme prezentovali služby, které 

poskytuje společnost PONTIS 

Šumperk o.p.s.  Prezentace služeb 

byla spojena s prodejní výstavkou, 

kde jsme mj. prodávali rukodělné 

výrobky našich uživatelů soc. 

služeb, jejich dětí ale i seniorů z DPS 

a seznamovali občany nejen 

s poskytovanými službami ale i 

s velikonočními či vánočními 

tradicemi.   

 

 počátkem října se uskutečnil v Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni, v rámci týdne 

sociálních služeb, Den otevřených dveří.  Akce se zúčastnili lidé z řad odborné tak i laické 

veřejnosti.  

 

 

 v polovině října se uskutečnilo 

II. Setkání azylových domů 

našeho regionu, kterého se 

zúčastnilo 25 odborných 

pracovníků z osmi zařízení 

poskytující azylové služby se 

zaměřením na poskytování 

sociálních služeb rodičům 

s dětmi v tísni. Cílem setkání 

byla zejména výměna 

zkušeností z oblasti týkající se 

 bezpečnosti (agresivní klient,  
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psychiatrický klient, uživatel sociálních služeb zneužívající alkohol, drogy apod.).  

 v průběhu roku došlo k aktualizaci Operačního manuálu a řady příloh.   

 vyměnili se pouze nejhorší části nábytku tj. 2 skříňky  a jeden stolek z celkového počtu 14 

skříněk a 14 stolů v bytech uživatelů.    

 pokračovali jsme v diagnostice předškolních dětí na  

  umístili jsme  informační nástěnku či panel s nabídkou volných pracovních míst či nájemného 

pro uživatele soc. bytů  

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

jiného specialisty  

 zprostředkováváme pohovory v rámci řešení dané sociální problematiky s kterýmkoliv 

odborníkem společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., tato možnost je nabízena v rámci 

pravidelných měsíčních porad 

 

Nesplněné: 

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

dopravní bezpečnosti a ekologie 

 

Další úspěchy či významné události: 

Během roku 2014 se podařilo zajistit téměř 30 vzdělávacích seminářů, kurzů, školení či stáží 

zaměřeních na zkvalitnění práce s klienty. Jednalo se zejména o školení v oblasti komunitního či 

individuálního plánování, motivačních rozhovorů, komunikačních dovedností, zvládání klientů se 

specifickým chováním apod. Celkově se jednalo o více než 250 hodin vzdělávání (včetně účasti na 

stážích).  

V červnu  se uskutečnila na DORDu kontrola z KÚ zaměřená na naplňování individuálních plánů. V říjnu 

se jednalo o kontrolu zaměřenou v poskytování sociálně-právní ochrany. Obě kontroly neměly 

k poskytovaným službám připomínky.  

V průběhu roku došlo k výměně ½ digestoří a částečné výměně boilerů, sporáků  a el. topných těles 

v bytech. Došlo k rekonstrukci sklepních prostor tak, aby se zde vybudovala prádelna a znečištěné 

prádlo se nemuselo dávat do pračky v kuchyňce jako doposud. Zároveň se zhotovila z části sklepního 

prostoru i místnost pro koloběžky, odrážedla a dětská kola.  
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Cíle a plány do roku 2015: 

 uskutečnit  výměnu podlahové krytiny v přízemí 

 uspořádat  Den otevřených dveří pro veřejnost   

 uskutečnit  III. ročník setkání azylových domů nebo se podíleli na jeho přípravě v případě, že jej 

uskuteční jiné zařízení 

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

manuálu v rámci poskytovaných Standardů sociálních služeb 

 podílet se na prezentaci poskytovaných služeb v rámci komunitního plánování  

 uskutečnit již tradiční velikonoční a vánoční stánkový prodej k prezentaci poskytovaných 

sociálních služeb  

 

Statistika: 

Vývoj počtu ubytovaných v letech 2003-2014 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Uživ. 13 17 22 16 27 34 28 24 19 25 32 33 

děti 25 31 44 25 57 70 59 65 37 45 57 55 
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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 (do 30.10.2014) 
   Ivana Tomášková 
   Jiřina Židková 
   Pavla Paseková (od 1.11.2014) 
 

 
 

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 311 rodičů s 521 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


 
 

 

 

20 

 

 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: 

 Poskytnutí účinné krizové pomoci včetně zajištění dlouhodobějšího bydlení 

 Kompletní výměna sprchového koutu. 

Nesplněné: 

 Výměna sedací soupravy 
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Další úspěchy a významné události: 

 Výměna  sprchového koutu 

 Druhý největší počet uživatelů za posledních 10 let 

 

Cíle a plány do roku 2015: 

 Obměna rozkládacích křesel 

 Aktualizace Operačního manuálu 

 

Statistika: 

Statistika ubytovaných za posledních 11 let  

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

uživ 25 36 22 19 19 20 8 10 27 23 19 25 

děti 47 45 33 31 19 28 25 17 41 37 29 39 

 

Vývoj ubytovaných na KB v letech 2011-2014 
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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 pro 18 dospělých osob včetně rodin s dětmi 

 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.)                  
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Nově byly v roce 2014  realizovány s dětmi níže uvedené aktivity:             

  akce Počet akcí Počet zúčastněných osob 

Společ.  hry + hry pro děti 50 100 osob (včetně dětí) 

Vaření  6    12 osob 

Malování na zeď 2      4 osob 

Vánoční posezení+Mikuláš  2   27 osob (17 + 10 dětí) 

CELKEM: 60 akcí 143 osob 

            

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.  

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

soudní vystěhování z městského bytu v Šumperku. 

Statistika: 

Pomoc poskytnuta: K 31.12.2012  K 31.12.2013 K 31.12.2014 

Muži včetně rodin 
 

12 15 15 

Ženy včetně rodin 
 

  5   4 4 

Děti   5   5 5 

Celkem 17 + 5 dětí 19 + 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.  
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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.  

(Ne)splněné cíle a plány: 

Splněné: 

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

 

Další úspěchy a významné události: 

 V roce 2014 se podařilo uskutečnit některé rekonstrukční práce. Došlo také ke změně některých 
organizačních opatření, jejichž cílem bylo zejména zvýšit bezpečnost a obslužnost ubytovaných.  

 Výměna válend na bytech 2B,3AB – celkem 6 ks 
 Nákup automatické pračky 
 Výmalba chodby a kuchyně 

 

Cíle a plány do roku 2015: 

 Opravy podlah ve vytypovaných  bytech a koupelnách včetně obkladů příp. renovace bytu    

 Výměna vchodových dveří 

 Rekonstrukce koupelen  bytu č. 3AB, 5AB,  
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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 2014 byly všechny byty obsazeny. Nyní bydlí na sociálních bytech 

4 dospělí  se 7mi 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.   
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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. Tereza Weingartová 
  

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

   

 

Události v roce 2014: 

Mateřské centrum Brouček sloužilo k vzájemnému setkávání rodičů, prarodičů, kamarádek a jejich 

dětí. Umožňovalo maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem vyjít z izolace, kam se celodenní 

péčí o děti často dostávají a poznat tak kolektiv jiných dětí a navázat přátelské vztahy. Rodičům jsme se 

snažili především ukázat aktivity a programy, pomocí kterých mohou s dětmi trávit volný čas a rozvíjet 

jejich schopnosti a dovednosti.  

Mateřské centrum fungovalo vždy každé pondělí, úterý a pátek dopoledne a i aktivity byly na každý 

den předem stanoveny tak, aby si maminky mohly zvolit činnosti, které jim a jejich dětem nejvíce 

vyhovují.  V rámci pohybových aktivit jsme s dětmi cvičili, pořádali slalom na odrážedlech, zdolávali 

opičí dráhu. Výtvarná činnost byla zaměřená na rozvoj jemné motoriky za využití různorodých technik a 

materiálů. Poslední blok napomáhal k rozvoji slovní zásoby, učili jsme se říkanky, zpívánky, poslouchali 

jsme pohádky. Během roku proběhlo nespočet jednorázových akcí jako například oslava Dne matek, 

Velikonoc, Dne dětí, Karneval masek a Bazárek dětského oblečení, který měl velký úspěch. 

 V roce 2014 navštívilo Mateřské centrum Brouček dohromady 252 maminek, prarodičů, příbuzných a 

300 dětí. Mateřské centrum bylo však po několika letech fungování dne 1. 12. 2014 z organizačních 

důvodů uzavřeno. 

mailto:jelinkova.dagmar@pontis.cz
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Poděkování: 

 MěÚ Šumperk  
 Armádě spásy  
 Charitě Šumperk  
 Dětskému centru Pavučinka  
 FOD Zábřeh  
 panu Jónovi z firmy Ranch Viktoria 
 dále společnosti Brouk s.r.o.,  
 MUDr. Ježkovi 
 děkujeme  také celé řadě organizací či  občanů Šumperka a okolních obcí, kteří přispěli 

uživatelům sociálních služeb v Domově pro rodiče s dětmi v tísni věcnými dary  pro děti nebo 
oblečením.  
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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:   Bc. Martina Holzerová (do 30.4.2014)/ Vladimír Přibyl,DiS.- pověřený vedením 
Sociální pracovník: Vladimír Přibyl, DiS. 
Pracovník v soc. sl.: Bc. Martin Málek 
   Mgr. Veronika Faturová (od 1.3.2014) 
 
 

 

Co nabízíme? 

Naším posláním je zlepšovat kvalitu života naší cílové skupiny, kterou tvoří děti, mládež a mladí dospělí 

ve věku 8 až 20 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.  

Jaké služby poskytujeme? 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (sloužící pouze k navázání a prohlubování kontaktu 
s pracovníky) 
a) Pobyt v NZDM (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. 

mailto:rachot@pontis.cz
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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 
a) 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. Mezi tyto 
aktivity bude zařazena i námi organizovaná osvětové a kulturní akce směřující k posílení 
multikulturality v dané oblasti 

 

    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  - sociální práce s klientem v krizi 
c) Skupinová práce - dlouhodobá, koncepční práce se skupinou se společným problémem, 

s jasně definovaným cílem, úkoly, termíny a následným vyhodnocením. Zde je nutno opět 
brát zřetel na ochranu lidských práv, multikulturalismus a programy sestavovat tak, aby 
měli co nejefektivnější dopad na tuto problematiku 

 

    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 
brigády, vztahy), sociálně právní a zdravotní témata (právní normy, bezpečný sex, rizika 
užívání návykových látek) nebo specifická témata dle dohody s uživatelem. 

b) Poradenství – poradenství zejména v oblasti porušování práv, diskriminace apod., kdy v této 
lokalitě jsou tyto případy časté a znevýhodňují příslušníky minoritních menšin, zejména 
romské menšiny 
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c) Kontakt s institucemi - jedná se o asistenci a mediaci 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. 

 

(Ne)splněné cíle a plány: 

Splněné: 

 V roce 2014 došlo k výrazným úpravám otevírací doby a pravidel na klubu. Pracovní a otevírací 

doba byla upravena tak, aby se rozšířil prostor, kdy mohou klienti navštěvovat klub (prodloužení 

otevírací doby do pozdějších hodin, nově otevřeno i v sobotu). Dále došlo k úpravám pravidel 

vstupu na klub, rozdělení některých dní pro různé věkové skupiny tak, aby bylo možno lépe 

plánovat akce pro mladší i starší klientelu. Tyto změny byly klienti velmi kvitovány. 

 Rozdělení cílové skupiny 

 

Další zajímavé akce a úspěchy: 

 Za jeden z úspěchů považujeme realizaci projektu Aktivita a sebedůvěra jako prevence rizikového 

chování u dětí a mládeže v rámci (Projekt prevence kriminality). V rámci tohoto projektu jsme 

s našimi klienty uskutečnili několik výletů a také preventivních besed. Výlety byly uzpůsobeny 

ročnímu období a získání nových zážitků. S našimi klienty jsme se například podívali na Ramzovou a 

Šerák, dále jsme protáhli své tělo i ducha v lanovém centru v Bozeňově, okolí Šumperka jsme si 

prohlédli při výletu a opékání špekáčků na Městských skalách. Dále jsme navštívili hanáckou 

metropoli Olomouc, za účelem svlažit naše těla v  aquaparku. Kromě těchto výletů jsme pro naše 

návštěvníky uspořádali Haloweenskou party a s blížícím se koncem roku i Vánoční večírek, který byl 

doplněný o multikulturní pečení.   

 

 Pro zájemce byla pravidelně otevřena hudební zkušebna s lektorem, a současně byl v provozu i 

taneční kroužek taktéž s lektorem. Hudební zkušebnu se nám také podařilo dovybavit např. novou 

baskytarou, kombem a dalším příslušenstvím. 
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 Beseda Agrese- Klienti byli 

seznámeni s druhy agrese, tedy s 

tím, jaké máme různé typy 

agresivního jednání. Také se 

dozvěděli o teoriích vzniku agrese 

a o tom, jaké faktory v lidech 

nejčastěji agresi vyvolávají. Poté 

proběhla volná diskuze a klientů 

se pracovníci ptali, co dokáže v 

klientech nejvíce vyvolat agresivní 

jednání. Všichni klienti se shodli 

na tom, že pokud se někdo 

urážlivě vyjadřuje o členech jejich 

rodin či celkově o rodině jako takové.  

 

 Přespání na klubu-v průběhu večera byla preventivní beseda na téma: „Chování ve společnosti a 

přijetí důsledků nevhodného chování“. Součástí večera byli dále turnaj ve stolním fotbale, turnaj v 

X-boxu a promítání filmů. Besedou se pracovníci klubu Rachot snažili účastníkům akce předat 

informace o tom, jaké sankce mohou nastat v rámci jednotlivých stupňů provinění, či porušení 

zákona ze strany mladistvých občanů. Rovněž byl dán prostor pro vzájemnou diskusi na tuto 

problematiku, ve které se samotní účastníci svěřili se svými zkušenostmi a zážitky, které sami zažili 

či viděli.  

 Dny nato Ostrava- cílem této akce bylo to, aby účastníci, složeni převážně z řad klientů NZDM 

Rachot Šumperk, měli 

možnost vidět jak moderní 

techniku Integrovaného 

záchranného systému, ale 

také možnost být po určitou 

dobu v jiném prostředí a zažít 

nové interakce a hlavně 

zkušenost při chování v 

prostoru, kde se nachází velké 

množství osob. Na DNECH 

NATO 2014 jsme měli 

možnost na vlastní oči 

pozorovat dynamické ukázky různých letounů. Co se všem velice líbilo, bylo představení cvičný 

zásah bezpečnostních sborů, konkrétně zásah při „řádění“ vandalů ve vlaku.  

 Den otevřených dveří -na podzim se nám podařilo realizovat den otevřených dveří pro školy, kdy 

jsme zaznamenali rekordní návštěvnost, a to více jak 100 žáků a studentů, kterým byla představena 

činnost klubu, prezentovány prostory, kde si mohli vyzkoušet volnočasové aktivity a dále mohli 

shlédnout krátkou ukázku interaktivního bloku besedy na preventivní téma „Sociální sítě“. 
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Cíle a plány do roku  2015: 

 Rozšíření otevírací doby na 7 dní v týdnu. Uvědomujeme si, že tento krok je závislý na získání 

dotačních titulů, které nám umožní tento krok uskutečnit.  

 Rozjezd  terénního programu v Šumperku a otevření detašovaného pracoviště v Hanušovicích.  

 Rozšíření působnosti primární prevence mimo školy, zejména se zaměřením na rodiče. 

Statistika: 

Počet klientů v letech 2012-2014 

 

Podpoření studenti v rámci KPPŠ v letech 2011-2014 
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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:   Bc.  Martina Holzerová (do 30.4.2014) 
   Mgr. Miroslav Adámek (od 1.7. do 1.11.2014) 
Sociální pracovník:  Mgr. Michaela Kantorová (do 31.1.2014) 

Bc. Michaela Nantlová 
Bc. Alexandra Rendásová (od 1.10.2014) 

Pracovníci v soc. sl.: Tomáš Brablc 
   Jana Vlčková (od 1.8.2014) 
 

 
 

 
 

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.  

 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: 
 

 Spolupráce s návaznými službami – Psycholog – Během roku jsme se snažili navázat cílenější 

spolupráci s psychologem a psychiatrem. Tento cíl se nám podařil uskutečnit, ale pořád cítíme 

potřebu oslovit psychologa, který by se více soustředil na problematiku závislosti. Vytvořili 

jsme si také seznam služeb, které jsou zaměřeny na léčbu hepatitidy typu C. V případě, že je 

klient reaktivní na námi prováděné testy, odkazujeme je na tyto oddělení, kde řeší již 

samotnou léčbu.  

 Terénní program – Od nového roku proběhly 3 setkání s terénním programem pod organizací 

Podané ruce. Cílem setkání je mapování problematiky užívání drog na Šumpersku a navázání 

spolupráce. 
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 Informovanost klientů- Během roku jsme informovali klienty v oblasti bezpečného braní, 

bezpečného sexu. Snažili jsme se rozšířit zdravotní materiál, který by vedl ke snižování rizik 

spojeným s užíváním drog. Aktualizovali jsme také nástěnky na Kontaktním centru. 

 Propagace služby – V roce 2014 nám byly poskytnuty prostředky k vytvoření nových letáčků, 

které mají pozitivní odezvu jak od klientů, tak i veřejnosti. Propagovali jsme službu také 

v novinách, roznosem letáčků, dnem otevřených dveří. V roce 2014 nás navštívili 5x střední 

školy, kde v prostorách KC proběhlo krátké seznámení se službami.  

 Profesionalizace služby – Dle vzdělávacích plánu jsme si stanovili okruhy, ve kterých se chceme 

v roce 2014 vzdělávat. Všechny uvedené témata, kterým jsme se chtěli věnovat, jsme se 

zúčastnily v rámci vzdělávacích kurzů. To nám přineslo do praxe zdokonalení se ve zdravotním 

ošetření injekčních uživatelů drog, rozšíření poradenské činnosti pro uživatele konopných látek 

a orientace v rámci psychofarmak a duálních diagnóz. 

 Testování – Doposud probíhalo testování veřejnosti 4 x do roka. Během roku proběhlo na 

Kontaktním centru testování veřejnosti 2x. Zájem o testování byl velmi nízký. Odůvodňujeme si 

to tím, že spousta lidí z veřejnosti, potřebuje situaci, pokud zjistí, že došlo k rizikovému 

chování, řešit hned a nečekat na tuto akci pro veřejnost. Na rok 2015 plánujeme testování 

veřejnosti pouze 1 x za rok a v případě zájmu bude probíhat testování veřejnosti během roku a 

na základě předchozí domluvy. Již v průběhu roku se nám tento způsob provádění testů pro 

veřejnost osvědčil. 

 

 Podpora duševní hygieny pracovníků a posílení týmové spolupráce- Během roku si pracovníci 

naplánovali akce, které vedly k cílenější týmové spolupráci. Zúčastnili se také akcí společnosti – 

kuželky, Vánoční večírek aj. K prevenci syndromu vyhoření využili individuální a týmové 

supervize, kde se rozebíraly jednotlivá témata ke službě i k osobnosti jednotlivých pracovníků.  
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Další úspěchy a významné události: 
 
Tento rok nám přinesl výrazný nárůst klientely, případových prací i počet  vydaných injekčních setů. 

Tento nárůst připisujeme tomu, že spousta našich klientů vyšla z výkonu trestu a nebo z léčebných 

programů. Ti, co ukončili léčbu, jsme se snažili udržovat v abstinenci a směřovali jsme je do 

dopoledních hodin, aby byli co nejméně v kontaktu s uživateli nealkoholových drog. 

 
Významnou úlohu pro Harm reduction program zastává náš dlouhodobý indigenní pracovník. Ten 

zprostředkovává výměnný program pro skrytou populaci uživatelů pervitinu v Šumperku, okolních 

vesnicích a Zábřehu na Moravě. Z celkového počtu vyměněného materiálu zprostředkuje cca.40 %. 

 

Do naší cílové skupiny patří i osoby blízké uživatelům drog a oproti loňskému roku se zvýšil počet 

poradenství s rodinnými příslušníky. Na práci s rodinami jsme se v roce 2014 zaměřili více a i našim 

klientům nabízíme možnost spolupráce s jejich příbuznými. 

 

V průběhu roku jsme reagovali na zakázku od rodičů, kteří řešili problém s užíváním konopí u svých 

dětí. Jeden z pracovníků navštívil P-centrum v Olomouci, kde získal informace o cílové skupině a o 

samotném poradenství pro uživatele konopných látek. Poté prošel školením a během roku jsme 

rozšířili poradenství pro tuto cílovou skupinu. 
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Cíle a plány do roku 2015: 
 

 Spolupráce s návaznými službami – stáže v terapeutických komunitách a psychiatrických 

léčebnách, informování se o jednotlivých programech, navázání spolupráce. 

 Profesionalizace služby – realizace vzdělávání dle vzdělávacích plánů. 

 Práce s uživateli ve výkonu trestu – pravidelné návštěvy klientů ve výkonu trestu, 

korespondence. 

 Testování – zajištění testů na další rok pro danou cílovou skupinu, testování veřejnosti 1 x za 

rok a během roku na objednání. 

 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 přes sociální sítě, 

uspořádání dne otevřených dveří, exkurze pro školy. 

 Podpora duševní hygieny pracovníků a posílení týmové spolupráce – prevence syndromu 

vyhoření, společné aktivity týmu, akce společnosti. 

 

 
Statistika: 
 
Počet vyměněných injekčních stříkaček v letech 2009-2014 
 

 

 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

počet vyměněných
stříkaček v letech
2009-2014



 
 

 

 

39 

 

Počet klientů služby Kontaktního centra v letech 2011-2014 
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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: ds.matysek@pontis.cz 

 
 

Personální zajištění: 

 

vedoucí oddělení:  Bohdana Březinová, DiS.  

Sociální pracovnice:  Zdeňka Valčíková, DiS. 

Pečovatelky:            Simona Navarová    

    Jiřina Kunčarová (do 31.3.2014) 

    Jana Klierová 

    Veronika Medková 

    Jiřina Cepková  

    Jaroslava Kamencová (od 1.3.2014) 

    Milena Viktorinová (od 10.3. do  

    Jana Vlčková (od 1.10.2014) 

    Andrea Kogejová (od 8.9.2014) 

    Mgr. Dagmar Jelínková (od 1.2.2014) 

    Helena Vénosová (do 31.3.2014) 

    Eva Mikulová, DiS. (od 1.4.2014) 

    Andrea Machálková (od 1.11.2014) 

                               

             

           

 

mailto:ds.matysek@pontis.cz
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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.  

 

Další informace viz kapitola 2.4.1 – Denní stacionář VOLBA 
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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:  Mgr. Miroslav Adámek 
sociální pracovník:  Bc. Jirka Skála,  

Bc. Alexandra Rendásová (do 31.10.2014)  
Miroslava Chlubnová,DiS. (od 1.11.2014) 
Michaela Nantlová (od 1.11.2014)  

 
  

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 lůžka  
 Chodítka domácí  (opěrné, podpažní) 
 Chodítka venkovní  (čtyřkolové) 
 WC křesla (plastová i kovová) 
 Schodolez 
 Sedačky do sprchy nebo do vany  
 Sedačky na vany  
 Jídelní stolek k lůžku 
 Hrazda polohovací 
 Antidekubitní matrace – aktivní i pasivní 
 Antidekubitní podložka na vozík 
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                    Mechanický vozíček                                                                                         WC křeslo 

 

 
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 
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Nesplněné plány: 
 

 Nepodařilo se zakoupit polohovací postel 
 
Cíle a plány do roku 2015:  
  

 Doplnit sklad kompenzačních pomůcek alespoň o jednu polohovací postel. 
 Zakoupit od půjčovny dětské kompenzační pomůcky – dětský mechanický vozík, dětská 

chodítka a dětské berle 
 

 

Statistika za rok 2014:  
 
Během roku jsme měli 79 uzavřených smluv o zapůjčení kompenzačních pomůcek, z toho 13 bylo 

uzavřeno v roce 2013.  Největší frekvence zápůjček byla, stejně jako v přechozích letech, u elektrických 

a mechanických polohovacích postelí, mechanických vozíků a WC křesel. 
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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 (do 31.3.2014) 

    Jana Klierová 

    Veronika Medková 

    Jiřina Cepková  

    Jaroslava Kamencová (od 1.3.2014) 

    Milena Viktorinová (od 10.3. do  

    Jana Vlčková (od 1.10.2014) 

    Andrea Kogejová (od 8.9.2014) 

    Mgr. Dagmar Jelínková (od 1.3.2014) 

    Helena Vénosová (do 31.3.2014) 

    Eva Mikulová, DiS. (od 1.4.2014) 

    Andrea Machálková (od 1.11.2014) 
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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 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 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. 
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(Ne)splněné cíle a plány: 
 
Splněné: 

 Během roku 2014  se značně zvýšil počet uživatelů, se kterými byla uzavřena smlouva o 

poskytování služby v denním stacionáři a to na 36 uživatelů, z toho bylo 13 mužů a 23 žen. Pro 

porovnání v roce 2013  to bylo 21 uživatelů služby.   

 Podařilo se stabilizovat tým pracovníků denního stacionáře. 

 Velkým přínosem bylo oddělení odlehčovací služby, která sdílela společné prostory. 

 

Nesplněné: 

  Nedostatečné povědomí veřejnosti o denním stacionáři 

 

Další úspěchy a významné události: 

 Uživatelé se ve spolupráci s pracovníky zapojili do již tradičních aktivit jako jsou Šikovné ruce 

seniorů v Lysé nad Labem, pohybové aktivity Rotoped- pěškotours, Sportovních her pro 

seniory, které pořádá naše společnost.  I přes zdravotní stav našich uživatelů pro ně pracovníci 

připravili mimořádné  aktivity  jako např.: výlet na Bludoveček na výstavu písečné sochy, do 

lázní ve Velkých Losinách,  zorganizovali jsme společné grilování, setkání s dětmi v době 

velikonoc, poseděli jsme  u kytary a zašli v adventním čase do nedalekého kostela. 

 

Cíle a plány do roku 2015: 

 Usilovná práce na cílené prezentaci a to směrem k pečujícím rodinám a lékařům. 

 Interní zpracování  vzdělávacího programu pro pracovníky oddělení služeb pro seniory na téma 

komunikace s lidmi s Alzheimerovou demencí. Vzděláváním bude pracovníky provázet sociální 

pracovnice stacionáře paní Zdeňka Valčíková. 

 Zpracování koncepce na využití prostor denního stacionáře VOLBA, které se uvolnili po 

odstěhování odlehčovací služby. 

 Propojení denního stacionáře s odborným sociálním poradenstvím a to zejména v oblasti 

podpory pečujících osob, které pečují  o své blízké s Alzheimerovou demencí. 

 Stabilizace pracovního týmu a také pravidel služby. 
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Statistika: 

 

Celkem uživatelů za rok 2014 – 36, z  toho 13 mužů, 23 žen. 

Průměrný věk uživatelů v DS Matýsek byl 52 let, v DS VOLBA potom  84 let. 

 

Těžší stupeň závislosti přispěl také k navýšení efektivity služby, kdy jednotlivým uživatelům bylo 

poskytováno více úkonů v oblasti péče a hygieny, pomoci při jídle a pití, ale také bylo potřeba se 

věnovat uživatelům hodně individuálně při jednotlivých aktivitách. Efektivitu služby se nám podařilo 

naplnit na 56 %, k čemuž přispěla skladba našich uživatelů a také široká nabídka z naší strany. 

 

Průměrná denní návštěvnost i přes vyšší počet uživatelů zůstala na 52%, což přikládáme smyslu 

denního stacionáře, který mohou uživatelé využívat dle potřeby a to tedy velice individuálně 1x týdně, 

3x týdně, denní, 1x za 14 dnů apod.   

 

 

Tržby za péči v DS v letech 2010-2014 

 

 
 

 

Mezi základní námi připravované aktivizační techniky patřilo trénování paměti, cvičení jemné a hrubé 

motoriky, zpívání, vzpomínková terapie, povídání, různé druhy výtvarných aktivit apod.  

Během roku se celkem uskutečnilo 929 skupinových aktivit při časové dotaci 533,4 hodin a 565 

individuálních aktivit při časové dotaci 337,9 hodin.  
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Největší podíl na aktivitách tvořilo posilování paměti a to 56,5% ze skupinových aktivit, a 69% u 

individuálních aktivit. Cvičení  tvořilo 13% skupinových  aktivit a 21% individuálních aktivit.  

Zpívání probíhalo pouze ve skupinových aktivitách a tvořilo 13,5%.  

Uživatelé se ze 100%  zapojili do námi nabízených aktivizačních programů.  

 

Na co rádi vzpomínáme? 

 

výlet  na Bludoveček na prohlídku 

Písečné sochy - stejně tak jako mnoho 

ostatních lidí i seniory Denního 

stacionáře uchvátil hrad z písku, který 

vznikl na Bludovečku nedaleko obce 

Bludov. V  pátek 25. 8. 2014  se 

pracovníci rozhodli, že je vhodné počasí a 

že dopolední aktivitu stráví krátkým 

výletem. Socha z písku nás všechny 

uchvátila a senioři obdivovali, jak je 

možné, že lze z písku něco podobného 

vůbec vytvořit.  Někteří senioři 

zavzpomínali na mladá léta, kdy sem 

chodili s přáteli na výlety. Díky 

příjemnému posezení jsme si mohli odpočinout a nabrat sílu na zpáteční cestu.  

 

grilování - letní počasí a chuť strávit několik příjemných hodin venku na zahradě ve stínu pergoly, nás 

přiměli připravit pro seniory Denního 

stacionáře grilování.  Akce se 

uskutečnila 18.6.2014 v prostorách 

denního stacionáře Matýsek na adrese 

Bohdíkovská 24, Šumperk. Na tento den 

pracovníci po domluvě s uživateli služby, 

odhlásili plánovaný oběd a společně 

uvařili jídlo o třech chodech. Každý se 

zapojil tak, jak mu jeho schopnosti a 

zdravotní stav dovolil. Někdo čistil 

zeleninu na polévku,  loupal jablíčka, 

další je strouhal a ostatní si s námi 

povídali a udržovali příjemnou 

atmosféru. A co jsme si nakonec uvařili 
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dobrého? Hovězí polévku, grilované kuřecí prsa a jako zákusek se podávaly hraběnčiny řezy.   No a aby 

toho nebylo málo, tak jsem si v odpoledních hodinách společně zazpívali, tak že se zpěv rozléhal po 

celé zahradě.  

     

Adventní setkání - Tak jako každý předvánoční čas, tak i v letošním roce zavítali do denního 

stacionáře děti z Mateřské školy Sluníčko z Evaldovi ulice.  Setkání se uskutečnilo  ve středu 3.12.2014. 

Děti pod vedením  svých učitelek zpříjemnili našim seniorům adventní čas, probudili v nich vzpomínky  

ze svého dětství a mládí. Senioři jako poděkování napekli pro děti voňavé perníčky a pletené panáčky.  

Sponzorem této akce byla také společnost Penam. Radost bylo možné vidět jak na straně dětí tak 

seniorů.  Na závěr setkání jsme si všichni společně zazpívali známé  české koledy a popřáli pěkný 

předvánoční čas, který přejeme také Vám všem. 
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2.4.2 Pečovatelská služba 
 

Adresa a kontakty: 

 

Bohdíkovská 24, 787 01  Šumperk 

tel. 583 550 236   

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 

                     Silvie Procházková 

Věra Směšná  

Anna Traplová  

Eva Jůzová (od 1.3.2014) 

Eva Mikulová (od 1.4.2014) 

Julie Konečná (od 1.11.2014 do 12.12.2014)  

 

 
 

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.  

 

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. 
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(Ne)splněné cíle a plány: 

 

Splněné: 

 

 V roce 2014 jsem zaměřili poskytování pečovatelské služby mimo tzv. Domy s pečovatelskou 

službou a začali poskytovat službu ve městě Šumperk. O několik měsíců později jsme 

expandovali i do okolních obcí v dojezdové vzdálenosti kolem 10 km.  Během roku jsme 

pečovali takto o 19% uživatelů.  

 Na konci roku 2014 došlo ke změně systému organizace práce pečovatelek. Na jedné z DPS 

jsme zřídili výjezdní místo a pracovníci začali pracovat v tzv. trasách. Začátek pracovní doby byl 

posunut na 6:30, tak aby mohlo denně probíhat krátké setkání pracovníků, vznikla odpolední 

směna. V současné době poskytujeme službu od 7:00 do 20:00. Do nastavování tras zasáhla od 

měsíce září také zvýšená pracovní neschopnost pečovatelek, kterou se  podařilo zvládnout díky 

novému nastavení služby a také plnému nasazení pracovníků. 

 Přešli jsme na elektronickou evidenci záznamů pečovatelek, podařilo se obnovit počítačovou 

techniku. 

 Ke konci roku se podařilo vytvořit jedno výjezdní místo pro všechny pečovatelky. 

 

Další úspěchy a významné události: 

 

 Během roku jsme změnili pohled na kapacitu služby. Při dlouhodobém sledování jsme došli k 

závěru,  že na základě počtu uzavřených smluv v pečovatelské službě nelze sledovat naplnění 

kapacity. Počet uzavřených smluv v roce 2014 byl 64. Kapacita služby se odvíjí od 

poskytovaných úkonů a času, který stráví pečovatelka v přímé péči s uživatelem. Již od roku 

2013 je snahou naší služby poskytovat komplexní péči.  V roce 2014 jsme ji poskytovali 18% 

našich uživatelů. Jednalo se o péči poskytovanou několikrát za den, včetně víkendů a svátků a 

to v oblasti hygieny, přípravy stravy, přesunů, doprovodů. V několika případech se jednalo o 

uživatele na sklonku jejich života, kdy pracovníci poskytovali podporu jak uživatelům tak jejich 

blízkým.  

 Nová organizace práce přispěla ke zvýšení efektivity pečovatelské služby a to na 51%.  

 

Cíle a plány do roku 2015: 

 

 Během roku 2014 jsme byli v rámci projektu podpoření k realizaci vzdělávání vybraných 

pracovníků v paliativní péči, které se uskuteční v rozsahu 32 hodin v první polovině roku 2015. 

Důvody ukončení péče byly v 61% z důvodu úmrtí uživatele, v 11% odchod do pobytového 

zařízení a v 28% bylo zlepšení zdravotního stavu a ukončení služby, převzetí péče rodinou 

apod..  
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 Prezentace služby směrem k poskytování terénní paliativní péče, která bude zaměřena jak na 

péči o umírajícího, tak i podpora jeho blízkých  osob. 

 Hledání dotačního titulu pro zkvalitnění zázemí pracovníků a to především pořízením 

uzamykatelných skříněk. 

 Přijetí nových pracovníků k doplnění stavu a stabilizace pracovního týmu. 

 

 

Statistika: Tržby za pečovatelské úkony v letech 2010-2014 

 

 
 

 

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 

-  93% uživatelů  

- 63% uživatelů se zapojilo do péče o vlastní osobu a domácnost 

 Strava 

-  40% uživatelů využilo dovoz a zajištění stravy 

- 2% uživatelů jsme motivovali  k samostatné přípravě stravy, nácvikem přípravy stravy 

- 58% uživatelů si zvládne uvařit či jinak zajistit stravu (komerčními   dodavateli stravy) 

 Pomoc při osobní hygieně – 20% uživatelů 

 Pomoc a podpora při podávání jídla pití – 27% uživatelů         

 Pomoc s podpora při oblékání a svlékání – 17% uživatelů         

 Doprovody – 12% uživatelů                
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Ze znalosti a komunikace s našimi uživateli víme, že téměř 20 % využívá opakované volnočasové 

aktivity, které nabízí naše společnost jednorázových akcí – Sportovní hry, Zahradní slavnosti, výletů 

se účastní přibližně 40 % uživatelů služby. 
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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 (do 1.3.2014) 
Pracovník v sociálních službách:  Mgr. Tereza Weingartová (od 1.3.2014) 
 

 
                            
Co nabízíme? 
 
Sociálně aktivizační služby jsou určeny pro seniory a osoby s duševním postižením od 18 let. 

Cílem sociálně aktivizačních služeb je umožnit seniorům, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu 

v rozvoji řečových dovedností, v nácviku čtení, psaní, pohybu, tak aby se mohli co možná nejlépe, 

začlenit do společnosti, zažívali plnohodnotný a smysluplný život. Stejně tak pro osoby s duševními 

poruchami nabízíme provázení po návratu z léčebny, a to především pomocí nácviků denních činností 

přímo v domácnosti těchto osob, pomocí při vyřizování různých záležitostí včetně doprovodů. Veškeré 

činnosti směřují k tomu, aby tyto osoby mohly žít plnohodnotný život podobně jako jejich vrstevníci. 

 

Při práci s cílovou skupinou se nyní nově zaměřujeme na nácvikové programy jako je například nácvik 

oblékání a svlékání, nácvik osobní hygieny včetně doporučení a nácviku používání speciálních 

a kompenzačních pomůcek, příprava jídel, nakupování, zajištění chodu domácnosti, cestování MHD, 

orientace ve vlastní obci, ve spádovém městě, doprovázení k lékařům, na úřady, na společenské akce. 

Při práci se seniory po CMP se věnujeme zejména činnostem zaměřeným na nácvik čtení a psaní, 

nácvik řečových dovedností, nabízíme rehabilitační cvičení směřující k rozvoji pohybových funkcí. 
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 (Ne)splněné cíle a plány: 

Splněné: 

 V roce 2014 nadále pokračoval projekt ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk 

"Knihovnička pro seniory" 

 podařilo se navázat spolupráci s obcí Rapotín, kam jsme začali pravidelně jezdit do Penzionu 

pro seniory a provádět Trénování paměti 

 naši tělocvičnu jsme nabídli široké veřejnosti k využití cvičebních strojů, odezva z veřejnosti 

ovšem nebyla v takovém rozsahu, jaký jsme očekávali a budeme tuto nabídku deklarovat i v 

následujícím roce. 

 V rámci vyhlášeného dotačního řízení Olomouckého kraje  jsme uskutečnili "Filmová 

odpoledne", která se setkala s velkou odezvou ze strany seniorů.  Z důvodu rekonstrukce 

Společenského střediska Sever se promítání uskutečnilo v Kavárničce "nejen" pro seniory. 

Přesunutí projektu do těchto prostor byl důvodem pro celkovou rekonstrukci Kavárničky 

"nejen" pro seniory a jejího vybavení technikou na promítaní. 

Nesplněné: 

 Již jsme nenavázali na projekt "Muzikoterapie pro seniory" 

 

Pořádané akce: 
 

 Ples seniorů 

Dne 15. 2. 2014 jsme se opět po 

roce sešli ve Společenském 

středisku Sever, kde se konal již 

tradiční Ples seniorů pořádaný 

společností PONTIS Šumperk 

o.p.s.. Plesu se zúčastnili nejen 

uživatelé sociálních služeb 

poskytovaných společností 

PONTIS Šumperk o.p.s., ale i 

místní občané Šumperka a občané 

okolních obcí.  Po úvodním 

slovu  ředitele společnosti Mgr. 

Miroslava Adámka, starosta 

města, Mgr. Zdeněk Brož společně 

s vedoucí oddělení služeb pro seniory, Bohdanou Březinovou, DiS., přivítali návštěvníky plesu a 

oficiálně tak zahájili taneční odpoledne. Po zahájení plesu následovalo vystoupení taneční 
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skupiny „Tornádo“ pod vedením Ing. Zdeňky Brandejské. Odpoledne tanečníci obohatili o dva 

tance, kterým seniorům dodali chuť a elán do tance. Více než sedmdesát seniorů se bavilo od 

dvou hodin odpoledne do devatenácté hodiny večerní za doprovodu hudební skupiny Mirox  

ze Šumperka. Pro zúčastněné bylo připraveno bohaté občerstvení a nechyběla ani soutěž  

o ceny, ve které se sešlo bezmála devadesát krásných cen. Za zmínku jistě stojí například 

mobilní telefon, poukaz do autoškoly či na počítačový kurz, dort, potravinový koš, ale i bažant 

s kačenou.  

 

 Sportovní hry pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Dne 12. 6. 2014 se uskutečnila akce „Sportovní hry pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, 

kterou již tradičně pořádala společnost PONTIS Šumperk o.p.s. Netradiční sportovní klání proběhlo na 

prostorné zahradě při Domu s pečovatelskou službou „Markéta“ na ulici Bohdíkovská 24v Šumperku.  

Soutěžící, kterými byli uživatelé 

sociálních služeb PONTIS 

Šumperk o.p.s. (sociálně 

aktivizační služby, denní 

stacionář), senioři z řad široké 

veřejnosti z Šumperka i blízkého 

okolí, obyvatelé DPS Rapotín, 

senioři z chráněného bydlení 

z Nových Losin, nebo 

uživatelé Domovinky ze Zábřehu, 

si vyzkoušeli svoji zdatnost za 

podpory studentů SZŠ ze 

Šumperka, kteří jim po dobu 

plnění jednotlivých disciplín 

zajišťovali podporu. Soutěžící se utkali v osmi nenáročných netradičních disciplínách, kterými byly 

například MÖLKKY, slalom s chodítkem, poznávání surovin hmatem, poznávání významných osobností, 

zapínání knoflíků na čas ad. Disciplíny byly zvoleny tak, aby vyhovovaly všem účastníkům a do soutěže 

se tak mohly zapojit i osoby se zdravotním postižením.  

 

 Zahradní slavnost aneb Námořnická šaráda 

Jako již každoročně, i v roce 2014, jsme se dne 6. srpna sešli, abychom na zahradě Domu 

s pečovatelskou službou oslavili léto na tradiční Zahradní slavnosti, která nesla název „Námořnická 

šaráda“. Jak již název napovídá, celé odpoledne se neslo v námořnickém stylu, účastníci i zaměstnanci 

měli námořnické úbory (čepice, pruhovaná trika, šátky apod.), na stolech byly doplňky s námořnickou 

tematikou a všude panovala skvělá nálada, i bez přidělené dávky rumu.  
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Zahradní slavnosti se zúčastnilo 

celkem 67 seniorů a osob se 

zdravotním postižením. Kromě 

uživatelů, kteří navštěvují naše 

sociálně aktivizační služby a 

obyvatel Domů s pečovatelskou 

službou Alžběta, Tereza a Markéta 

si šarádu užili také obyvatelé 

Domova pro seniory Štíty, DPS 

Rapotín, Penzionu pro seniory 

Jeseník, Domova se zvláštním 

režimem Jedlí a uživatelé sociálních 

služeb Vincentinum a další hosté ze 

Šumperka a přilehlého okolí.  

Během celého odpoledne panovala uvolněná nálada, kterou nám zpříjemnila hudební skupina 

Albatros. Návštěvníci si mohli zakoupit 

a ochutnat domácí zákusky (muffiny, 

linecká kolečka), rozličné druhy pizzy a 

vyzkoušet levandulovou limonádu. 

Jsme rádi, že naše pozvání na 

vystoupení přijala skupina orientálního 

tance Marly, která hostům představila 

různé styly orientálního tance. Jejich 

představení mělo velký úspěch. 

Nemenší ohlasy sklidila paní 

Dolečková, která vystoupila se svoji 

fenkou Pepinou. Účastníci slavnosti se 

dobře bavili, usuzujeme tak z plného 

parketu a bujaré atmosféry, která se linula ze všech stran zahrady. 

  

Cíle a plány do roku 2015: 
 
 Navázat spolupráci s lékaři psychiatrických ambulancí, psychiatrickými léčebnami 

v Olomouckém kraji. Připravit nabídku činností, tak aby byla zajímavá jak pro potřeby lékařů, 

tak i daných cílových skupin.  

 Věnovat se cíleně prezentaci. 

 Obsadit pozici sociálního pracovníka. 

 Zažádat o nové zařazení služby pro rok 2016 do Akčního plánu olomouckého kraje. 
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Statistika: 
V roce 2014 využilo sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (dále jen SAS) celkem 118 osob, z toho 16 mužů a 102 žen.  
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2.4.3 Odlehčovací služba 
 

Adresa a kontakty: 

Bohdíkovská 24, 787 01  Šumperk 
Tel: 583 550 236 
E-mail: odlehcovaci.sluzba@pontis.cz 
 
Personální zajištění: 
Vedoucí:  Bohdana Březinová, DiS. 
Sociální pracovnice: Eva Mikulová, DiS. (od 1.7.2014) 
Pečovatelky:  Zdeňka Valčíková, DiS. 
   Simona Navarová 
   Jana Klierová 
   Veronika Medková 
   Jiřina Cepková 
   Milena Viktorinová (od 1.7.2014) 
   Andrea Kogejová (od 1.10.2014) 
   Jana Vlčková (od 1.11.2014) 
    

 
Co nabízíme? 
 
Odlehčovací služba je určena pro osoby ve věku od 50 let výše, které mají omezený pohyb, vady zraku 

a sluchu, jsou zcela ležící anebo trpí různými druhy demence, včetně Alzheimerovy choroby. Služba 

umožňuje lidem se specifickými potřebami celodenní 24 hodinovou péči. Odlehčovací služba je také 

určena pro jejich rodiny, aby se jim dostalo potřebného odpočinku. Odlehčovací služba má kapacitu  3 

lůžek pro ženy a 2 lůžek pro muže, které je možné využít na dobu max. 3 měsíců. V ceně pobytu je 

zajištění celodenní stravy, úklidu a aktivity přizpůsobené schopnostem a možnostem uživatelů. Mezi 

oblíbené aktivity uživatelů patří např. zpěv, trénování paměti, povídání, vzpomínaní a cvičení. 

Odlehčovací služba je bezbariérová s možností využití potřebných kompenzačních pomůcek pro 

uživatele včetně zvedacího zařízení. 

 

mailto:odlehcovaci.sluzba@pontis.cz
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Pokoj pro ženy                                                                                                              Pokoj pro muže 

 

Úspěchy a významné události: 

 Odlehčovací služby byla registrována k 10.4.2015 s kapacitou 3 lůžek. Služba byla poskytována 

ve společných prostorách s denním stacionářem VOLBA na adrese Gen. Svobody 68, Šumperk.  

Vzhledem k sdílení prostor, se uskutečnilo několik pracovních setkání k novému nastavení 

provozu služeb.  Pracovníci se především vyjadřovali k zohlednění individuálních potřeb 

uživatelů (hygieny, vstávání, ulehání, režim jídla) a k tomu nastavení vhodné doby poskytování 

aktivit. V podstatě bylo potřeba nastavit možnosti služby a nabídku pro uživatele služby, tak 

aby se obě strany cítili dobře a znali své hranice. Bylo potřeba nastavit zodpovědnosti 

pracovníků za jednotlivé oblasti – příprava svačin, objednávání jídel a surovin apod.  

 V listopadu se odlehčovací služba přestěhovala do přízemí tzv. Domu s pečovatelskou službou 

na adrese Bohdíkovská 24, Šumperk.  Jednalo se o reakci na velkou poptávku ze stran 

pečujících osob. Tyto nové prostory nám umožnili rozšířit kapacitu služby na 5 lůžek, 2 lůžka 

pro muže a 3 pro ženy. K rozšíření přispělo také získání finančních prostředků z projektu 

Nadace Olgy Havlové k zakoupení dvou elektrických polohovacích lůžek. Po přestěhování jsme 

se opět  zamýšleli nad provozem, a nabídkou služby směrem k uživatelům. 

 V měsíci prosinci byl jeden z adventních koncertů ve městě Šumperk věnován odlehčovací 

službě, a uskutečnil se v Klášterním kostele Zvěstování Panny Marie.  

 Pro pracovníky se uskutečnilo v rámci projektu  Vzdělávejte se pro růst školení na míru, které 

se týkalo rehabilitačního ošetřovatelství, včetně přesunů a péče o uživatele upoutané na lůžko. 

 Pravidelné aktivity se do listopadu konaly vždy od 10:00, a v dopoledních hodinách probíhaly 

aktivity individuální. Po rozdělení služeb, jsme více začali pracovat s individuálními potřebami 

uživatelů, zejména s dobou jejich vstávání, snídání apod., což nebylo možné skloubit 

s plánovanou aktivitou v 10:00. Tuto cílenou aktivitu jsme posunuli na odpolední hodinu od 

13:00 do 14:30. Cvičení v tělocvičně po přestěhování není vzhledem ke složení uživatel 

odlehčovací služby možné,  ale cvičení je možné poskytovat v prostorách denní místnosti na 

židlích, polohovacích křeslech, cvičit s míčky, gumami, kuželkami nebo chodit  na procházky. 
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Cíle a plány do roku 2015? 

 Proškolit pracovníky v rámci interního vzdělávacího programu na téma komunikace s lidmi 

s Alzheimerovou demencí.  

 Vyhledání vhodného dotačního titulu pro vybudování zimní zahrady na terase a vytvoření 

mobilní bylinkové zahrádky, která by byla umístěna na terase, ale bylo by ji možné v případě 

potřeby dopravit i k lůžku uživatelů.  

 Pořízení vhodného mazlíčka k aktivizaci seniorů. 

 Podání žádosti o zařazení služby do Akčního plánu olomouckého kraje pro rok 2016. 

 Hledání dalších možností pro další rozšíření kapacity služby. 

 

Statistika: 
 
Počet uživatelů 33 (za období od 10.4.2015 do 31.12.2015) , z toho 12 mužů 12 a 21 žen. 

Od 10. 4 do 30.10.2014 byla služba poskytována při kapacitě 3 lůžek, od 1.11.2014 při kapacitě 5 lůžek. 

Při propočtu by 100% obleženost při součtu rozdílných kapacit činila 905 ubytování za rok. Ve 

skutečnosti byla obležnost naplněna ze 74 %, to je 664 poskytnutí ubytování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

63 

2.4.5 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 lidé v produktivním 
věku, děti základních a mateřských škol. 
 
 
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.  
 

 

Jako nejvýznamnější událost v roce 2014 vnímáme rekonstrukci celého objektu Společenského 

střediska Sever, kterou uhradilo město Šumperk. Rekonstrukce se týkala nejen výměny oken, zateplení 

a nové fasády, ale také renovace střechy, vybudování nových toalet v prvním patře, přistavěním 

bezbariérové toalety v nájezdové plošiny. Rekonstrukce trvala po dobu 3 měsíců. 

 

 

mailto:jelinkova.dagmar@pontis.cz
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2.4.6 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 
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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“. 

 
 
 

 
Oslava MDŽ  
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2.4.7 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. 
 

                             
                                                                                

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:  Mgr. Miroslav Adámek  

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

   Miroslava Chlubnová, DiS. (od 1.12.2014) 

  

     

  

Co nabízíme?  
  
Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené poskytuje poradenské služby v následujících 
oblastech:  
 

 Pomoc v přístupu k aktuálním informacím v oblasti sociální péče, dávek státní sociální 
podpory 

 Pomoc ve zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci 
 Poradenství týkající se financí a dluhů 
 Pomoc v oblasti drogové problematiky 
 Pomoc a poskytování informací pro osoby pečující o své blízké 
 Pomoc obětem trestných čin 
 Pomoc při výběru kompenzační pomůcky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

69 

 

 

 (Ne)splněné cíle a plány: 
 
Splněné: 

 

 Během roku se sociální pracovnice účastnila kurzu Finanční kompas v rozsahu 70 hodin, který 
byl zaměřen na dluhové poradenství, což je přínosem pro dlouhodobou práci s uživateli, kteří 
chtějí řešit svoji finanční stránku či dluhy. 

 
Nesplněné: 
 

 Nedošlo k rozšíření cílové skupiny 
 
 

 

Další úspěchy a významné události: 
 
Služba sociálního poradenství byla v průběhu roku propagována různými způsoby.  V měsíci říjnu se 
konal Den otevřených dveří, kde se prezentovalo Odborné sociální poradenství především 
prostřednictvím letáčků. V prosinci byly odeslány informace o službě na okolní obce a k praktickým a 
odborným lékařům. 
 

 
 
Cíle a plány do roku 2015:  
 
 Cílem na rok 2014 bude pracovat dlouhodobě s uživateli, kteří chtějí řešit svou finanční stránku 

(rodinný rozpočet, dluhy).  
 Zaměřit se na oběti podvodného jednání a trestných činů a to hlavně trestných činů finančního 

rázu (podvedení senioři atd.) 
 Rozšíření služby o další cílové skupiny – osoby v krizi, sociálně vyloučení 

 

 

Statistika za rok 2014:  
 
V roce 2014 jsme zaznamenali 644 proběhlých poradenství. U 212 uživatelů bylo poskytnuto 
jednorázové poradenství. U 34 uživatelů probíhala sociální práce dlouhodobě a činila tak 160návštěv.  
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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 
Recepční:   Ing. Věra Schlemmerová (od 1.5.2014) 
    Kateřina Zatloukalová (od 1.11.2014) 

 
 
Počátkem roku 2014 jsme uvedli do provozu kontaktní zónu u vstupu do hl. budovy společnosti na ul. 
Gen. Svobody 2800/68. Prostředí této zóny je velice příjemné, na recepci se střídají dvě pracovnice, 
které jsou schopné podat každému návštěvníkovi  základní informace o jednotlivých službách, poradit 
mu, na jakého pracovníka se obrátit či jak v základu jeho problém vyřešit. 
 
Během roku jsme potom dále pracovali na PR společnosti. Cílové skupiny jsou nyní představeny i 

pomocí barev a piktogramů. Rodiče s dětmi jsou barvou zelenou a piktogramem , mládež a 

dospělí potom barvou červenou a , osoby se zdravotním postižením jsou v barvě modré  a 

seniory potom představuje barva fialová a .  Pro všechny námi poskytované služby jsme vytvořili 
nové letáčky v barvách jednotlivých cílových skupin tak, aby byly přehlednější a srozumitelnější pro 
veřejnost.  
 
V průběhu celého roku jsme podávali žádosti o dotace, granty, nadační příspěvky, dary a jiné finanční 
výpomoci. Z celkového počtu 47 podaných žádostí jich bylo 40 úspěšných a podpořených. 
 
V prvních pěti měsících roku 2015 jsme podali již 47 žádostí o finanční podporu, 29 jich již bylo 
podpořeno, 1 žádost podpořena nebyla a na ostatních 17 výsledků zatím čekáme. 
 
V roce 2015 budeme realizovat 1. Ročník PONTISdays, což bude celodenní akce určená široké 
veřejnosti, od dětí počínaje, přes rodiče, zdravotně postižené a seniory konče. Tyto akce bychom rádi 
pořádali každý rok, abychom představovali naše služby veřejnosti, informovali je o nových nabídkách, 
nové možnosti pomoci, nových službách. Na prvním ročníku nabídneme návštěvníkům prohlídku 
prostor hlavní budovy společnosti, po celý den pro ně bude připraven zábavný program, bohaté 
občerstvení a naši pracovníci, kteří se jim budou rádi věnovat. 

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 31.12.2014 ( v 
Kč) 

 

  VÝNOSY Kč 

Výnosy z prodeje služeb a zboží             4 298 212,00     

Z toho z  hlavní činnosti od uživatelů             3 322 344,00     

Z toho z doplňkové činnosti                975 868,00     

Provozní dotace a příspěvky od obcí           10 735 415,00     

Z toho město Šumperk ve výnosech*             4 235 600,00     

Z toho MPSV             3 945 600,00     

Z toho RVKPP                477 000,00     

Z toho Olomoucký kraj                250 000,00     

Z toho Olomoucký kraj dofinancování služeb                439 100,00     

Z toho Úřad práce na chráněná pracovní místa                 71 454,00     

Z toho ÚP v rámci projektu vzdělávejte se pro růst                275 905,00     

Z toho ÚP v rámci dohod o VPP                 455 796,00     

Z toho ÚP v rámci dohod o SÚPM                488 960,00     

Z toho MZ                 50 000,00     

Z toho obce                 46 000,00     

Dary                272 326,00     

Ostatní výnosy             3 217 257,00     

Z toho individuální projekty             2 292 450,00     

Z toho ostatní výnosy                379 300,00     

Z toho výnosy z Nadace partnerství                545 507,00     

Výnosy  za organizaci celkem           18 523 210,00     

z toho z hlavní činnosti           17 529 103,00     

z toho z doplňkové činnosti                994 108,00     

z toho výnosy správy             2 179 344,00     

*město Šumperk mimo výnosy - klub důchodců                174 400,00     
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  Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2014 ( v 
Kč) 

 

  NÁKLADY Kč 

Spotřebované nákupy             3 533 437,00     

Z toho materiálu             1 543 637,00     

Z toho energie,pohonné hmoty             1 590 925,00     

Z toho zboží                398 875,00     

Služby             2 348 998,00     

Z toho opravy a údržba                360 379,00     

Z toho cestovné                 47 355,00     

Z toho nákl. Na reprezentaci                 21 093,00     

Z toho ostatní služby             1 920 171,00     

Osobní náklady           12 063 034,00     

 Z toho hrubé mzdy             8 892 990,00     

Z toho sociální a zdravotní pojištění             2 860 982,00     

Z toho ostatní sociální náklady                309 062,00     

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku                223 379,00     

Tvorba a zúčtování opravných položek                 72 163,00     

Ostatní náklady                133 793,00     

 Daň z příjmu                             -       

Náklady za organizace celkem           18 374 804,00     

z toho z hlavní činnosti           17 730 926,00     

z toho z doplňkové činnosti                643 879,00     

z toho náklady správy             2 374 453,00     

Hospodářský výsledek za organizace celkem                148 406,00     

z toho z hlavní činnosti -              201 823,00     

z toho z doplňkové činnosti                350 229,00     

z toho hospodářský výsledek správy -              195 109,00     

 
Rozvaha ( v tis. Kč) 

  

   AKTIVA Stav k 1.1.2014 Stav k 31.12.2014 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 526 1 686 

Oprávky -887 -1110 

Zásoby 7 13 

Pohledávky 1936 2843 

Krátkodobý finanční majetek 375 624 

Jiná aktiva celkem 67 57 

Aktiva 3 024 4 113 

PASIVA Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2014 

Jmění celkem 61 61 

Fondy 0 350 

Výsledek hospodaření 876 1023 

Cizí zdroje 2 087 2 679 

Pasiva celkem 3 024 4 113 



 
 

 

 

73 

 
Majetek společnosti sestavený k 
31.12.2014 

 STAV A POHYB MAJETKU ORGANIZACE ( v tis. Kč) 

Název účtu stav k 1.1.2014 pohyb během roku 
stav k 
31.12.2014 

Účet 22 - samostatné movité věci 1 526 160 1 686 

Podrozvaha 

DDHM v operativní evidenci k 31.12.2014                                                                                                        
143 

DDHM v evidenci majetku    k 31.12.2014                                                                                                      
6 758 

DIM a DDHM v pořizovacích cenách v zápůjčce k 31.12.2014                                                                         
2 935 

    Fond společnosti sestavený k 31.12.2014 
   

    KONEČNÝ STAV A VÝVOJ FONDU ( v tis. 
Kč)       

Název fondu stav k 1.1.2014 pohyb během roku 
stav k 
31.12.2014 

Účet 901 - vlastní jmění 61 0 61 

Účet 911- základní fond 0 350 350 

    Úplný objem nákladů společnosti v členění sestavený k 31.12.2014 
 

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

Náklady celkem 18 376 

Z toho náklady na hlavní činnost (sociální služby) 17 732 

Z toho náklady na doplňkovou činnost 644 

Náklady na správní činnosti vč.nákl. Na mzdu ředitele a na 
odměny členů správní rady a členů dozorčí rady* 2 374 

* v roce 2014 pracovali členové správní a dozorčí rady bez nároku na odměnu 
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Přehled zdrojů sestavený  k 31.12.2014 ( v Kč) 

 

  PŘEHLED VÝNOSU V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJU   

CELKEM VÝNOSY           18 523 210,00     

Město Šumperk ve výnosech *             4 235 600,00     

MPSV             3 945 600,00     

RVKPP                477 000,00     

Olomoucký kraj                250 000,00     

Olomoucký kraj dofinancování služeb                439 100,00     

Úřad práce chráněná pracovní místa                  71 454,00     

Úřad práce v rámci projektu vzdělávejte se pro růst **                275 905,00     

ÚP v rámci dohod o VPP **                455 796,00     

ÚP v rámci dohod o SÚPM **                488 960,00     

MZ                 50 000,00     

Obec Vikýřovice                 10 000,00     

Obec Libina                   7 000,00     

Obec Nový Malín                   5 000,00     

Obec Hanušovice                   5 000,00     

Obec Rapotín                   5 000,00     

Obec Petrov                   3 000,00     

Obec Bludov                   3 000,00     

Obec Loučná                   3 000,00     

Obec Velké Losiny                   2 000,00     

Obec Dolní Studénky                   2 000,00     

Obec Hrabišín                   1 000,00     

Dotace a příspěvky od obcí           10 735 415,00     

Dary                272 326,00     

Individuální projekt             2 292 450,00     

Nadace Partnerství                545 507,00     

Ostatní výnosy                379 300,00     

Příjmy z prodeje služeb a zboží             4 298 212,00     

*město Šumperk mimo výnosy - klub důchodců                174 400,00     

**z příspěvků od ÚP bylo financováno z ESF                696 630,00     

*** dar na provoz z Nadace Agrofert (čerpání bude v 
r.2015)                 43 000,00     
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PŘEHLED DARU OBDRŽENÝCH V ROCE  2014 ( v Kč)   

Město Šumperk                134 380,00     

PIVOT a.s.                 25 000,00     

SHM, s.r.o.                 25 000,00     

Vladimír Přibyl, DiS.                 15 600,00     

Everstar s.r.o.                 12 178,00     

Centrum pro rodinu s dětmi,Mgr. Hana Havlíčková                 10 182,00     

Mgr. Zdeněk Brož                   7 650,00     

Starokatolická církev                   6 656,00     

Ladislav Vrána                   6 000,00     

Penam a.s.                   5 000,00     

Miroslav Adámek                   3 800,00     

Simona Navarová                   3 000,00     

Radoslav Václavek                   3 200,00     

Maregs spol. s r.o.                   2 000,00     

Inspira kuchyně, s.r.o.                   2 000,00     

Petr Jon                   1 700,00     

Bohdana Březinová, DiS.                   1 600,00     

Eva Mikulová                   1 500,00     

Zdenka Valčíková                   1 500,00     

Prodejna zdrav. potřeb,Květoslava Horáková, Šumperk                   1 500,00     

Robotrio s.r.o.                   1 000,00     

Pramet Tools, s.r.o.                      980,00     

Radek Vokál                      500,00     

Bc.Jiří Skála                      400,00     

Dary celkem                 272 326,00     

 
 
Zhodnocení základních údajů obsažených v uzávěrce: 
 
V roce 2014 byl ve společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. průměrný evidenční stav zaměstnanců 42, 

mzdové náklady na tyto zaměstnance činili 8 893 tis. Kč, sociální náklady byly 2 861 tis. Kč., ostatní 

sociální náklady byly 309 tis. Kč. 

V roce 2014  hospodařila společnost PONTIS Šumperk o.p.s.  s rozpočtem ve výši  18 523 tis. Kč.  

Z této částky tvořily: 

-   4 472 tis. Kč provozní dotace ze státního rozpočtu 

-   4 972 tis. Kč provozní dotace ze samosprávy 

-   2 292 tis. Kč tvořil individuální projekt na azylový dům 

-       546 tis. Kč byla část dotace z Nadace Partnerství, která připadala na rok 2014 do výnosů 

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

                         v Olomouckém kraji II!“ a projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 

-       456 tis. Kč byla dotace z ÚP na dohody VPP 

-          71 tis. Kč byl příspěvek z ÚP na 2 chráněná pracovní místa 
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-       489 tis. Kč byla dotace z ÚP na zřízení společensky účelných pracovních míst 

-       272 tis. Kč tvořily přijaté dary 

-    4 298 tis. Kč tvořily výnosy z prodeje služeb, zboží a prodeje dlouhodobého majetku 

-        379 tis Kč ostatní výnosy 

 

V rámci hospodaření rozlišujeme činnost hlavní a doplňkovou, zvlášť jsou v účetnictví vedeny náklady 

a výnosy na správu. Po ukončení roku je středisko správy rozpuštěno mezi jednotlivé služby a činnosti 

podle stanoveného propočtu. 

Správa 

Výsledek střediska správy byl v roce 2014 následující: 

Náklady správy     2 374 tis. Kč 

Výnosy správy     2 179 tis. Kč 

Výsledek střediska správy   -  195 tis. Kč 

 

 Hlavní činnost 

V rámci hlavní činnosti jsme zajišťovali  poskytování sociálních služeb.  

Výsledek hlavní činnosti byl v roce 2014: 

Náklady hlavní činnosti    17 731 tis. Kč 

Výnosy hlavní činnosti    17 529 tis. Kč 

Výsledek hlavní činnosti   -   202 tis. Kč 

Doplňková činnost 

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

prodej zboží. 

Výsledek doplňkové činnosti byl v roce 2014: 

Náklady doplňkové činnosti      644 tis. Kč  

Výnosy doplňkové činnosti      994 tis. Kč. 

Výsledek doplňkové činnosti      350 tis. Kč 
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Celkový výsledek hospodaření za rok 2014 byl  zisk  ve výši  148 tis. Kč. 

 

Procentické rozdělení zdrojů financování  v roce 2014: 

Vlastní zdroje  23,20 % 

Státní zdroje  31,12 % ( z toho 12,09 % financováno z ESF) 

Samospráva  26,84 % 

Individuální projekty 12,37 % 

Nadace Partnerství           2,95 % 

Dary       1,47 % 

Ostatní výnosy     2,05 % 

Celkem      100 % 

 

Významné události společnosti PONTIS Šumperk v roce 2014 

Od 10.4.2014 jsme zaregistrovali novou pobytovou službu  - odlehčovací službu,  kapacita byla do 

31.10.2014 počet lůžek 3, od 1.11.2014 se zvýšila na 5 lůžek. Tato služba je určena pro osoby 

s kombinovaným, se zdravotním postižením a pro seniory. 

Od 1.11.2014 se změnilo místo poskytování odlehčovací služby na adresu Bohdíkovská 2336/24, 

Šumperk. 

U Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením se přidala terénní 

forma služby s kapacitou 4 klienti a změnila se cílová skupina, pro kterou je tato služba poskytovaná. 

V rámci tohoto projektu jsme nakoupili zvedací zařízení, které je zabudované v denním stacionáři za 

511 907 Kč.  

31.12.2014 skončila smlouva č. 2012/03641/OIEP/DSM podle které bylo financováno „Poskytování 

sociálních služeb  Azylové domy pro rodiny s dětmi v Olomouckém kraji z individuálního projektu . 

V rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“, Podpora odborného vzdělávání 

zaměstnanců získala společnost PONTIS Šumperk o.p.s v roce 2014 od Úřadu práce na vzdělávání  

zaměstnanců  nárok na částku ve výši  275 905 Kč. Vzděláváním prošlo celkem 18 zaměstnanců, 

témata vzdělávání byla Strategie plánování v neziskové organizaci, Komunikační dovednosti pro 

pracovníky v sociálních službách, Práce s agresivním klientem.  
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V roce 2014 měla společnost PONTIS Šumperk o.p.s. dále s ÚP uzavřených 7 dohod na VPP. V rámci 

těchto dohod jsme zajistili práci pro 8 lidí, z ÚP jsme získali dotaci ve výši  455 796 Kč. 

Na dohody o SÚPM, kterých bylo v roce 2014 sepsaných 8, jsme získali z ÚP dotaci ve výši 488 960 Kč. 

Celková výše příspěvků z Úřadu práce za rok 2014 činí 1 220 661 Kč, a z toho  bylo  696 630 Kč 

financováno z ESF. 

V roce 2014 je v účetnictví společnosti PONTIS o.p.s. zaúčtovaná opravná položka k pohledávkám za 

nájemné na azylovém domě a ubytovně ve výši 72 163 Kč. Jedná se o nájemné, které neuhradili 

uživatelé služeb azylového domu a ubytovny. 

V roce 2014 jsme od sponzorů získali dary v celkové hodnotě 272 326 Kč. 
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3.3 Přehled nejvýznamnějších projektů: 
 

 Projekt Denní stacionář je realizován od 1.3.2013-
28.2.2015 a je financován z Programu švýcarsko - české spolupráce. Z tohoto projektu bylo 
zakoupené stropní zvedací zařízení pro přesuny méně mobilních či mobilních osob, vybavení zázemí 
odlehčovací služby, dále je využíván na  mzdové náklady pracovníků, režijní náklady spojené 
s aktivitami a činnostmi v denním stacionáři a odlehčovací službě. 
 
 

 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 . 

  

 

 

 

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 II!, a 
dále v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ ve kterém jsme realizovali 
několik vzdělávacích aktivit pro cca 18 zaměstnanců. 

 

  

http://www.pontis.cz/data/editor/8cs_17.png
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Společnosti SHM s.r.o. věnovala společnosti finanční dar, který byl využit na 
opravu obkladů a podlah koupelen a kuchyňských koutů na Azylovém domě pro 
rodiče s dětmi v tísni.                                           

  

Olomoucký kraj v roce 2014 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 také přispěl na dofinancování námi 
poskytovaných sociálních služeb – Pečovatelská služba, Denní stacionář, Krizový byt, Odborné 
sociální poradenství, Kontaktní a poradenské centrum, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

Díky podpoře Olomouckého kraje jsme také realizovali projekt Filmová odpoledne pro seniory. 

 

 

Úřad práce se podílel na úhradě provozních nákladů na chráněná pracovní 
místa obsazená osobami se zdravotním postižením. Dále také na úhradě 
mzdových nákladů na společensky účelná pracovní místa a na zaměstnance 
vykonávající veřejně prospěšné práce. 

 

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. 

 

 

Společnost PIVOT a.s. nám finančně přispěla na opravu obkladů a podlah 
koupelen a kuchyňských koutů na Azylovém domě pro rodiče s dětmi v tísni.  

 

Nadace Agrofert podpořila projekt Vzpomínková fotokniha – moje 
místo pro setkávání, která vznikne ve spolupráci studentů a seniorů 
během  roku 2014-2015.  
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Výbor dobré vůle Olgy Havlové přispěl na nákup 3 postelí na rozšíření 
odlehčovací služby, a to včetně matrací a hrazd. 

 

 

Přehled ostatních dárců a sponzorů z oblasti podnikatelů a obcí 

 Penam, a.s. 
 Robotrio s.r.o. 
 Maregs spol. s r.o. 
 Everstar s.r.o. 
 Inspira kuchyně 
 Pramet Tools, s.r.o. 
 Starokatolická církev 
 Vikýřovice 
 Petrov nad Desnou 
 Dolní Studénky 
 Nový Malín 
 Libina 
 Rapotín 
 Bludov 
 Hanušovice 
 Hrabišín 

 

Naši společnost podpořilo mnoho obyvatelů i dary věcnými, za což jim velice děkujeme. Děkujeme 
všem, kteří nás podpořili jak dary věcnými či finančními, děkujeme ale i všem spolupracujícím 
subjektům, firmám a jednotlivcům, kteří nás podporují radou či jinou formou spolupráce a 
podpory. Věříme, že nám zůstanete věrni i do dalších let. 
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 4  Aktuální adresář a kontakty (platný k 1. 6. 2015) 
 

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 
Mgr. 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, 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:dubova.martina@pontis.cz
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Personální oddělení: 
Adresa: Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Eva Mazáková 
Tel: 583 211 766, 
Email: mazakova.eva@pontis.cz 
 
Centrum sociálního poradenství: 
Adresa:  Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Miroslava Chlubnová, DiS. 
Tel: 583 211 766, 773 907 123 
Email: chlubnova.miroslava@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 
 
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 
Email: rendasova.alexandra@pontis.cz 

mailto:chlubnova.miroslava@pontis.cz
mailto:novak.jiri@pontis.cz
mailto:novak.jiri@pontis.cz
mailto:novak.jiri@pontis.cz
mailto:ubytovna@pontis.cz
mailto:pribyl.vladimir@pontis.cz
mailto:rendasova.alexandra@pontis.cz


 
 

 

 

97 

 
 
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 
Miroslava Chlubnová, DiS. 
Tel: 583 211 766, 773 907 123  
Email: chlubnova.miroslava@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 
Bohdana Březinová, DiS. 
Tel: 583 211 766, 777 716 030 
Email: brezinova.bohdana@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. Tereza Weingartová 
Tel: 583 211 766, 606 756 770 
Email: weingartova.tereza@pontis.cz 
 
 
 

mailto:valcikova.zdenka@pontis.cz
mailto:chlubnova.miroslava@pontis.cz
mailto:valcikova.zdenka@pontis.cz
mailto:skala.jiri@pontis.cz
mailto:brezinova.bohdana@pontis.cz
mailto:mikulova.eva@pontis.cz
mailto:weingartova.tereza@pontis.cz
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Kavárnička “nejen“ pro seniory: 
Adresa: Temenikcá 35, 787 01  Šumperk 
Mgr. Tereza Weingartova 
Tel: 583 211 766, 606 756 770 
Email: weingartova.tereza@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:weingartova.tereza@pontis.cz

