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Úvodní slovo předsedkyně správní rady 

Vážení, 

  

když jsem přemýšlela, jak odpovídajícím způsobem všem zainteresovaným poděkovat za skvěle 

odvedenou práci v roce 2015, zavítala jsem rovněž na webové stránky společnosti PONTIS. 

Přestože jsem o činnosti společnosti informována, jsem znovu a znovu překvapována, kolik 

různých aktivit, práce, pomoci a rozdávání radosti může v průběhu pouhého jednoho roku 

zvládnout necelých šest desítek zaměstnanců díky významné finanční pomoci donátorů. Výsledky 

skutečně hovoří za vše a jsou důkazem, že všichni, kteří se na činnosti společnosti PONTIS 

nějakým způsobem podílejí, zcela přijali za své MOTTO společnosti a svým přičiněním je 

stoprocentně naplňují.  

  

Tímto tedy s radostí děkuji všem zaměstnancům, donátorům, členům správní a dozorčí rady za 

jejich nemalý podíl na opravdovém SPOJOVÁNÍ GENERACÍ! 

 

MUDr. Alena Mitterová 
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Úvodní slovo ředitele společnosti 

 

Vážení přátelé, 
 
jak se již stalo tradicí, mám tu čest se s Vámi podělit o několik postřehů, které nám přinesl rok 2015 a 
možná i očekávání od roku 2016. Uplynulý rok byl pro naši společnost klidnější a spíše jsme se připravovali 
na změny, které nás čekají v roce 2016.  
 
Financování – stabilita, rozvoj, zdroje 
V rámci systému financování, výše finanční podpory a výše našich vlastních zdrojů musím s potěšením 
konstatovat, že byl pro nás rok 2015 velice úspěšný a poprvé v historii společnosti jsme překročili na 
výnosové straně částku 20 mil. korun. Tento významný vzestup byl způsoben zavedenými úsporami 
z minulých let, změnou systému financování z Olomouckého kraje a v neposlední řadě významnou 
podporou z Úřadu práce ČR v rámci vzniku nových pracovních míst a vzdělávání zaměstnanců.  
 
Síťování a pozitiva, případně trable s tím spojené 
Velice mne těší, že jsme stabilním partnerem pro obce našeho regionu i Olomoucký kraj v rámci vzniku sítí 
sociálních služeb. V roce 2015 jsme požádali o rozšíření dvou služeb a to odlehčovací služby a 
pečovatelské služby. U obou služeb se natolik zvýšila poptávka ze strany potřebných osob, kterou nebylo 
možno uspokojit jinou dosažitelnou službou, že jsme na to museli reagovat. V rámci odlehčovací služby 
nám rozšíření Olomouckým krajem bylo schváleno, žádost pro pečovatelskou službu byla zamítnuta. I 
přesto, že nám rozšíření pečovatelské služby nebylo schváleno, rozhodli jsme se jít do rizika a tuto službu 
rozšířit a financovat z vlastních zdrojů. Hlavním důvodem byla i skutečnost, že pečovatelských služeb 
v našem regionu je dostatek, ale ne každá poskytuje péči v odpoledních a večerních hodinách, o 
víkendech a to i přesto, že to deklarují směrem k zájemcům o službu. Tento stav není správný, především 
pro širokou veřejnost, zájemce o službu a podporovatele sociálních služeb, proto se budeme snažit, aby se 
tato realita postupně narovnávala. Uvědomujeme si, že je to běh na dlouhou trať, ale i toto je úkol 
neziskového sektoru.    
 
Nové služby, rozšíření stávajících služeb – sociální rehabilitace, pečovatelská služba, odlehčovací služba 
Pro rok 2016 jsme pro Vás připravili novinku v podobě nové sociální služby - sociální rehabilitace, která 
bude úzce spojena s terapií Therasuit. Co si pod tímto cizím slovem máte představit? Je to rehabilitace, 
která pomáhá dětem a dospělým opětovně upevňovat vzorce pohybu, které ztratili v důsledku 
zdravotního postižení nebo nemoci. Služba bude poskytována dětem od 1 roku a dospělým do 60 let. Rok 
2015 byl zaměřen na přípravu této nové služby a získávání finančních prostředků na nákup potřebného 
vybavení. Zde chci poděkovat všem nadacím, soukromým dárcům a podnikatelům, kteří podpořili naši 
myšlenku částkou okolo 1 mil. korun. Nemalou měrou jsme k této částce přispěli i z vlastních zdrojů.  
 
Naplnění plánů – splněno, nesplněno 
Jsem přesvědčen o tom, že většina plánů a předsevzetí se nám v roce 2015 podařila splnit a jak se nám to 
povedlo, případně jaké byly neúspěchy, se dozvíte na stránkách výroční zprávy, kterou právě držíte v ruce. 
Tímto bych Vás chtěl pozvat k začtení se do jejich řádků. 
 
Vize pro rok 2016 vyplývají z toho, co již bylo shrnuto výše – dobře nastavit novou sociální službu sociální 
rehabilitace a požádat o její zařazení do sítě sociálních služeb, najít vhodné prostory pro rozšíření 
odlehčovací služby, stabilizovat pracovní týmy v jednotlivých službách a zajistit jim potřebnou podporu. 
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I v letošním roce mi dovolte co nejsrdečněji poděkovat za celoroční práci všem svým kolegyním a 
kolegům, dobrovolnicím a dobrovolníkům bez jejich usilovné práce, vlastního obětování pro službu, by 
naše společnost nedosahovala takových výsledků, které dosahuje, a já jsem za to patřičně hrdý. 
 
Velkou měrou k úspěchům, které sklízíme, přispívá práce správní a dozorčí rady společnosti. Jsou to 
odborníci, kteří nám pomáhají formulovat naše cíle a kontrolovat jejich plnění.   
 
Poděkování patří i všem, kteří nás pravidelně nebo jen jednorázově podporují finančně, radou, nebo jen 
dobrým slovem či konstruktivní kritikou. 
 
Na závěr bych se chtěl s Vámi podělit o velký úspěch, který jsme započali v roce 2015 a jehož výsledek 
jsme se dozvěděli v roce 2016. Naše společnost se zařadila mezi úspěšné držitele velice prestižní značky 
kvality „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“. V našem kraji jsou pouze dvě organizace, které se 
mohou pyšnit tímto oceněním. Věřte, že cesta k udělení této značky kvality není jednoduchá a riziko 
selhání je vysoké, nicméně my jsme si mohli touto cestou potvrdit, že práci, kterou pro Vás vykonáváme, 
děláme dobře a chceme v tom i nadále pokračovat. 
 
Vám všem potom přeji krásné letní dny a mnoho pohodově prožitých dnů. 
 

 

Mgr. Miroslav Adámek 
Ředitel společnosti 
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1. Profil společnosti 
Společnost byla založena Městem Šumperk již v roce 1999 a je dlouhodobě největší nestátní neziskovou 
společností v regionu. Svou historii započala se 4 sociálními službami a zaměstnávala 12 stálých 
pracovníků.  
 
V letech 2001- 2004 bylo spuštěno dalších 5 sociálních služeb, kdy na konci roku měla společnost tedy 
registrováno 8 sociálních služeb s 34 zaměstnanci na hlavní pracovní poměr a dalšími cca 40 na dohody o 
provedení práce či dohody o pracovní činnosti. 
 
V letech 2005 - 2006 byl realizován první projekt podpořený z fondů Evropské unie (ESF) Údržba zeleně. 
 
V roce 2007 zásadně změnil fungování společnosti zákon o sociálních službách. 
 
V roce 2008 došlo k výběrovému řízení na místo ředitele společnosti, které vyhrál pan Mgr. Miroslav 
Adámek a naši společnost vede doposud. 
 
V letech 2009 - 2010 společnost stabilizovala personální složení týmů jednotlivých služeb a důraz byl 
kladen na zkvalitňování standardů sociálních služeb.  
 
V roce 2011 došlo k další zásadní události v historii společnosti, a to stěhování správy společnosti s 
některými sociálními službami do nových, vhodnějších prostor na ul. Gen. Svobody. K dalšímu stěhování 
došlo na závěr roku – Kontaktní centrum Krédo se stěhovalo z nevyhovujících prostor v centru města do 
vhodnější lokality a prostor, a to na ulici Temenickou. 
 
Během roku 2012 byla zcela přepracována podoba internetových stránek společnosti, které jsou nyní 
mnohem přehlednější. Veřejnost, jak laická tak odborná, zde najde veškeré informace o naší činnosti, 
sociálních službách, dále aktuality nebo např. plánované akce. 
 
V roce 2013 jsme začali realizovat projekt Denní stacionář, který trval do konce února roku 2015 a byl 
financován z Nadace partnerství. Finanční prostředky z tohoto projektu byly investovány do vybavení 
Denního stacionáře – odlehčovací služby 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. Dále byla v tomto roce vybudována na správě společnosti recepce, která 
slouží zejména k informování příchozích o poskytovaných sociálních službách, poskytuje základní 
informace či odkazuje na příslušné sociální služby a pracovníky.  
 
V roce 2014 jsme změnili 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 duševním 
onemocněním na terénní formu. Pečovatelská služba nově nebyla poskytována pouze v domech 
s pečovatelskou službou, ale byla rozšířena veřejnosti do terénu, kdy pečovatelky nyní jezdí za uživateli 
služby do jejich domácnosti. Dále došlo k registraci sociální služby pod názvem Odlehčovací služba, která 
je zaměřena na celodenní péči o seniory a osoby se zdravotním postižením. V tomto roce byla také 
ukončena činnost Mateřského centra Brouček. 
 
V roce 2015 došlo pro velký zájem ze strany uživatelů k rozšíření Odlehčovací služby, pořídili jsme ještě 
dvě další lůžka a vytvořili jsme pokoj pro ženy a pokoj pro muže, celkem s 5ti lůžky. Bohužel tato kapacita 
je stále nedostačující, a tak koncem roku se začínáme poohlížet po vhodných prostorách, kde bychom 
mohli mít alespoň 10 lůžek. 
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V tomto roce také došlo k reorganizaci na ekonomickém úseku společnosti, byla vytvořena samostatná 
pozice mzdová účetní, personalistka, kterou  zastává od 1.1.2015 paní Eva Mazáková. 

 

Zaměstnanci naší společnosti se aktivně podílí na rozvoji sociálních služeb v Olomouckém kraji i na 

místní úrovni, a to zejména prací v následujících pracovních skupinách či komisích: 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 

 Osoby sociálně vyloučené a osoby v krizi 

 Osoby ohrožené návykovým chováním 

 Senioři 

Komunitní plánování sociálních služeb města Šumperk 

 Osoby v krizi a sociálně vyloučení 

 Osoby se zdravotním postižením 

 

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti ve městě“  ( Město Šumperk) 
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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 (od 26.12.2015 již nejsme plátci DPH) 

Telefon: 583 211 766 

E-mail: pontis@pontis.cz 

www: www.pontis.cz 

Facebook: www.facebook.com/pontis.sumperk 

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společnost, vedeného Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl O, vložka 96 

Datum zápisu: 27. 9. 1999 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

Druh obecně prospěšných služeb k 31.12.2015 

 Odborné sociální poradenství + půjčovna kompenzačních pomůcek 

 Pečovatelská služba 

 Denní stacionáře 

 Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 Krizová pomoc 

 Azylové domy 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 Kontaktní centra 

 Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

 Odlehčovací služba 

 Univerzita volného času 

 Sociální byty 

 Klub důchodců 

 Práce s dětmi a rodinou 

Doplňková činnost: 

 Hostinská činnost 

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

mailto:pontis@pontis.cz
http://www.pontis.cz/
http://www.facebook.com/pontis.sumperk
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Správní rada:  MUDr. Alena Mitterová – předsedkyně správní rady (od 23.2.2010) 

 Ing. Jiří Gonda – člen správní rady (od 17.6.2008) 

 Ing. Pavla Skálová – člen správní rady (od 22.5.2009) 

Dozorčí rada: MUDr. Vít Rozehnal – předseda dozorčí rady (od 23.2.2010) 

 Mgr. Hana Havlíčková – člen dozorčí rady (od 6.6.2015) 

 Mgr. Ilona Moťková – člen dozorčí rady (do 9.4.2015) 

 Dušan Ščambura – člen dozorčí rady (od 9.4.2015) 

 

Statutární orgán:  Mgr. Miroslav Adámek – ředitel 

 

 

Zaměstnanci: 

Pracovníků na hlavní pracovní poměr k 31.12.2015 bylo 55. Uzavřených dohod o provedení práce či dohod 

o pracovní činnosti během roku bylo 48. 
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1.2 Organizační struktura společnosti k 31.12.2015 
Správní rada 

 

  Dozorčí rada 

 

Ředitel společnosti 

 

       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 
 
 
    Personalistika            Sociální byty                        Vzdělávání                       Poradenství            Soc. aktivizační 
                          služby 
 
    Recepce                        Ubytovna                Poradenství                        Univerzita                 Odlehčovací  
           volného času                  služba 
 
    Údržba                         Poradenství       Univerzita     Poradenství                 Univerzita       
                                                                                        volného času                                                       volného času 
 
                  Univerzita              Klub důchodců 

             volného času 
         Kavárnička „nejen“    
                       pro seniory                                                                                                               

                                           
        
 
Poradenství a Univerzita volného času se prolínají všemi službami, jelikož jej poskytujeme všem cílovým 

skupinám spadajícím mezi námi poskytované 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, 777 911 121 

E-mail: sluzebna@pontis.cz  

 

 

Personální zajištění: 

Vedoucí: Mgr. Novák Jiří 

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

Pracovníci v sociálních službách: Ivana Machů, Zdislava Nedvědová, Soňa Nováková, Pavla Paseková, Ivana 

Tomášková, Jiřina Židková 

 

Příběh klienta: 

Paní K. požádala o přijetí do Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni v lednu 2015. Důvodem ukončení 

dosavadního bydlení bylo neplacení nájemného, který doposud hradil její druh, který se však odstěhoval a 

zanechal za sebou dluhy mj. i za dlouhodobé neplacení nájemného. Paní K. se tak musela i s dětmi 

vystěhovat ze dne na den z bytu. Vzhledem k tomu, že ji nechtěla pomoci nejbližší rodina a neměla se kam 

obrátit o pomoc, vyhledala služby azylového domu. Při anamnestickém pohovoru uvedla, že vyrůstala 

v obci nedaleko Šumperka. Po absolvování ZŠ začala studovat střední školu. Její rodiče se však dostali do 

finančních potíží zejména díky nemoci otce, který podnikal.  Paní K. přebrala částečně starost o podnikání, 

na školu nebyl čas, a proto do školy přestala docházet. V této době odešla od rodiny i její matka a ona 

zůstala doma s otcem a sestrou. Paní K. brzy otěhotněla a postupně se jí narodily dvě děti. Otec dětí se 

však zabil při autonehodě. Paní K. se ze ztráty otce dětí nemohla vzpamatovat, trpěla depresemi a musela 

být pod lékařskou kontrolou.  Za této situace byly její děti svěřeny do ústavní péče.  Dnes se s dětmi stýká 

málo, chtěla by, ale děti vidět co nejčastěji a nejraději by požádala OS do svěření dětí do své péče.  Později 

se paní K. narodily dvě děti, o které se velmi dobře stará.  Paní K. je pečlivá, k dětem se chová laskavě, má 

v bytě čisto, říká, že žije pro děti. Prioritně by chtěla řešit bytovou problematiku, vztahy v rodině a 

zejména případný návrat dětí do své péče.  

mailto:sluzebna@pontis.cz
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Co děláme: 

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

nebo matkám v posledním trimestru, překlenout nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení a 

pomoci jim začlenit se zpět do společnosti.     

Průběh roku 2015: 

Podařilo se nám aktualizovat operační manuál pro danou službu včetně všech příloh a tyto změny řádně 

zaregistrovat, dále zkvalitňovat poskytované služby, motivovat klienty k zlepšení spolupráce v oblasti 

rodičovství, výchovy a osvojování si rodičovských kompetencí. 

Zajistili jsme dobrovolníka, který pomáhal pracovníkovi v sociálních službách na pozici vychovatele 

v dětské herně.  

Uskutečnil se Den otevřených dveří pro laickou i odbornou veřejnost v rámci Týdne poskytování sociálních 

služeb. 

Realizovali jsme jarní i podzimní propagační výstavu na „Točáku“ v Šumperku, formou stánkového prodeje 

výrobků uživatelů sociálních služeb za účelem prezentace služeb poskytovaných společností PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Spolupodíleli jsme se na III. setkání azylových domů našeho regionu, který se uskutečnil v Dalově u 

Šternberka, dále jsme se spolupodíleli se na Dni v modrém – aktivita na podporu dětí s autistickým 

onemocněním. 

Uskutečnili jsme reciproční návštěvu jiného azylového zařízení za účelem výměny zkušeností a dobré 

praxe – Charita Olomouc. 

Upravili jsme společenskou místnost a dovybavit ji novým televizorem. 

Vyměnili jsme ve všech bytech starý a opotřebovaný nábytek tj. psací stůl, komodu, dva noční stolky a židli 

k psacímu stolu. 

Spolupodíleli jsme se na akcích PONTIS DAYS, Dnech Civilní obrany na Lužích, Čokoládového festivalu ve 

Velkých Losinách, apod. Jednalo se zejména o pomoc se zajištěním akcí a propagací poskytovaných služeb.  

Stanovení cílů na rok 2016: 

 zajistit psychologickou pomoc při řešení složitých či akutních případů uživatelů sociálních služeb 

 uspořádat Den otevřených dveří pro veřejnost v rámci Týdne sociálních služeb 

 zapojit se do aktivit MŠMT – Husovy stopy – vzdělávací kampaň pro školy a jiná zařízení 

 realizovat jarní i podzimní propagační výstavu na Točáku. 

 rozšířit vzdělávací aktivity o besedy s odborníky z oblasti drogové problematiky a problematiky 

bezpečného pohybu na PC pro děti i dospělé 
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 podílet se na prezentaci poskytovaných služeb v rámci komunitního plánování  

 stanovit kritéria pro vymáhání dlužných částek a uvedli je do praxe 

 účastnit se aktivně přípravy IV. ročníku setkání azylových služeb v Olomouci ale i jiných aktivit 

spojených s propagací sociálních služeb 

 vyměnit zasouvací dveře v bytech uživatelů sociálních služeb  

Statistiky    

Počet ubytovaných za posledních 10 let 

 

Poskytnuté služby 2015 

činnost počet 

Základní sociální poradenství    1117 

Žádosti - jednání zájemce o službu a jiné      110 

Sociální šetření      264 

Schůzka k individuálnímu plánování      191 

Kontakt s OSPOD      181 

Kontakt s jinou organizací      165 

Kontrola úklidu      225 

Kontrol bytu      293 

Kontakt zájemce o službu      104 

PC -uživatelé      407 

Aktivity pro rozvoj dítěte      172 

Herna – zapojení do aktivit      159 

Jiné činnosti (praní prádla)      613 

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

     747 

Celkem aktivit v rámci poskytované služby    4748 
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Pořádané aktivity v DORD pro děti v roce 2015 

Název aktivity Počet akcí Počet dětí              

Cvičeníčko          125      199 

Rytmika zpěv           93      118 

Výtvarná činnost          145      226 

Logopedie          105      127 

Doučování dětí            62        62 

Diagnostika dětí            40        40 

Celkem:          570       772 

 

Aktivity pro rodiče a děti v roce 2015 

Název aktivity Počet akcí Počet uživatelů              Počet dětí 

Výtvarné aktivity       28        29     88 

Výlety-bazén, Háj, Lomnice apod.         1          5     11 

Besídky         9        23     53 

Dětský den         2          9     14 

Vycházky         7          4     25 

Celkem:        47        70   191 

 

 

Aktivity pro rodiče v roce 2015 

Název aktivity Počet akcí Počet uživatelů              

Besedy    24      78 

Kroužek cvičení     5        6 + 10 dětí 

Kroužek vaření   17       43 

Kroužek šití   19       33 

Grilování + soutěže , hry      2        11 + 11 dětí 

Rukodělní práce   28       65 + 45 dětí 

Malování na zeď, chodník     5         5 + 20 dětí 

Hry v herně  + jiné aktivity    23       55   

Celkem:  123    296 uživ.  + 76 dětí 
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2.1.2 Krizový byt pro ženy 

 

 

Adresa a kontakty:  

Gagarinova 5,  787 01  Šumperk 

Tel.   583 550 230, 777 911 121 

E-mail: sluzebna@pontis.cz  

 

 

 

Personální zajištění: 

Vedoucí: Mgr. Novák Jiří 

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

Pracovníci v sociálních službách: Ivana Machů, Zdislava Nedvědová, Soňa Nováková, Pavla Paseková, Ivana    

                                                          Tomášková, Jiřina Židková 

 

Příběh klienta: 

Ve večerních hodinách přichází na Krizový byt paní T. s dítětem a sděluje, že by chtěla požádat o pomoc. 

V poslední době se manžel vrací z hospody v podnapilém stavu a při návratu bývá verbálně i fyzicky 

agresivní. Přes omluvy a sliby, že se to již nebude opakovat, dochází k napadání častěji a i fyzická útoky 

bývají intenzivnější. Paní T. potřebuje zázemí, kde by si mohla promyslet co dělat dál. V tašce má jen pár 

nejnutnějších věcí pro dítě, byt opustila narychlo… 

 

Co děláme: 

Nejdůležitějším úkolem služby „Krizový byt pro ženy“ (dále jen KB) 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 

mailto:sluzebna@pontis.cz
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zúčastňovat se všech aktivit pořádaných v Domově pro rodiče s dětmi v tísni.   

 

Průběh roku 2015: 

V roce 2015 se nám podařila dovybavit Krizový byt rozkládacími křesly pro okamžité ubytování většího 

počtu lidí. 

V průběhu roku ke komplexní aktualizaci Operačního manuálu pro službu Krizový byt. 

V roce 2015 byla služba poskytována kvalitně, odborně a ke spokojenosti uživatelům. V daném roce 

nebyla evidována žádná stížnost na poskytované služby. Vytyčené cíle z předchozího roku se nám podařilo 

naplnit.   

Stanovení cílů na rok 2016: 

Naším cílem je udržet kvalitu poskytování této sociální služby v rámci poskytování krizové intervence a 

udržet možnost nabídky dlouhodobějšího bydlení. 

Statistiky 

Počet ubytovaných 2015 
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Počet ubytovaných za posledních 10 let 
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2.1.3 Ubytovna 

 

Adresa a kontakty: 

Zábřežská 48,  787 01  Šumperk 

Tel.   583 550 231, 775 337 442 

E-mail: ubytovna@pontis.cz  

 

 

Personální zajištění: 

Vedoucí: Mgr. Novák Jiří 

Pracovník v sociálních službách: Jiřina Židková 

 

Co děláme: 

Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. je provozovatelem ubytovny na ul. Zábřežská 48 v Šumperku. Jedná se 

o komerční zařízení, jehož vlastníkem je Město Šumperk. Ubytovna je umístěna nedaleko nemocnice, 

v blízkosti bývalé továrny Hedva. Ubytovna je velmi dobře dopravně dostupná, v blízkosti je zastávka MHD 

a do centra města je to pěší chůzí 10 minut. Ubytovací služby nejsou registrovanou službou, ale jedná se o 

komerční ubytovnu. Přes tuto skutečnost je personální zajištění na vysoké odborné úrovni, a proto 

dokážeme kvalifikovaně řešit sociální problémy a nabízet pomoc ubytovaným v nejrůznějších životních 

situacích (dluhy, exekuce, domácí násilí, pomoc při vyřizování dávek apod.) a pomáhat jim tuto složitou 

sociální situaci řešit.   

 

Průběh roku 2015: 

V roce 2015 se podařilo uskutečnit některé rekonstrukční práce. Došlo také ke změně některých 

organizačních opatření, jejichž cílem bylo zejména zvýšit bezpečnost a obslužnost ubytovaných.  

Proběhla celková rekonstrukce bytů 3AB  (výměna podlah, koupelny, dveře), celková rekonstrukce bytu 

1AB (výměna dveří, podlahy a rekonstrukce koupelny), výmalba kuchyně. 

Výběr poplatků za ubytování – nájemné byl ve výši 98%. 

 

mailto:ubytovna@pontis.cz
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Stanovení cílů na rok 2016: 

 Opravy podlah ve vytypovaných  bytech a koupelně renovace bytu  5AB                                                                                             

 Rekonstrukce bytu 2AB 

 Udržet obležnost – obsazenost na 95% 

 Výběr za ubytované, nájemné  - ve výši 95%  

 Doplnění 3 ks válend do bytů 

Statistiky 

statistika ubytovaných za rok 2015 

Pomoc poskytnuta: K 31.12.2014  K 31.12.2015 přišlo odešlo 

Muži včetně rodin 
 

15 13 8 10 

Ženy včetně rodin 
 

4 4 5 5 

děti 5 0 0 5 
 

celkem 19 + 5 dětí 17 13 15 + 5 dětí 

 

 

V roce 2015 byly uskutečněny níže uvedené aktivity         

  akce Počet akcí Počet zúčastněných osob 

Společ.  hry + hry pro děti 39x 78 dospělých 

Vaření 2x 2 dospělých 

Vánoční nadílka 1x 5 dětí 

Mikuláš +Vánoční posezení  1x 13 dospělých 

CELKEM: 43 akcí 93 dosp. + 5 dětí 
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2.1.4 Sociální byty 

 

Adresa a kontakty: 

Gagarinova 5,  787 01  Šumperk   

Tel.   583 550 230, 777 911 121 

E-mail: dord@pontis.cz  

 

 

Personální zajištění: 

Vedoucí: Mgr. Novák Jiří 

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

 

Co děláme: 

Společnosti PONTIS Šumperk v současné době provozuje 3 sociální 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 2015 byly všechny byty obsazeny. 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 azylovém domě a samostatným bydlením.  

Posláním sociálního bytu je poskytování služby, která ulehčí přechodu 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.   

 

Průběh roku 2015: 

V roce 2015 byly prakticky všechny sociální byty plně obsazeny. Jednalo se o pomoc těm rodičům, pro 

které je po pobytu v Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni ještě důležitá následná pomoc. Všichni 

ubytovaní využili nabídnuté pomoci a nebylo nutné řešit jakékoliv nedorozumění či konflikty s ostatními 

nájemníky či majiteli okolních bytů. Všem uživatelům sociální služby, kterým byla nabídnuta pomoc na 

sociálním bytě, si našli „vlastní“ bydlení na podnájmu či jinou formou samostatného bydlení. 

 

mailto:dord@pontis.cz
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2.2 Služby pro mládež a dospělé 
 

2.2.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 

Adresa a kontakty: 

Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk  

Tel: 583 550 237, 778 087 717  

E-mail: rachot@pontis.cz 

 

 

 

Personální zajištění: 

Sociální pracovníci: Vladimír Přibyl, DiS. (do listopadu 2015), Marie Rýznarová, DiS. (od listopadu 2015) 

Pracovníci v sociálních službách: Bc Martin Málek (do září 2015), Mgr. Veronika Faturová (do února 2015),  

  Marie Rýznarová, DiS. (do listopadu2015), Joel Kupka (od září 2015), Bc 

   Lucie Krobotová (od prosince 2015) 

 

Příběh klienta: 

Když M. přišla na náš klub poprvé, s nikým nekomunikovala.  Přišla sama od sebe, na základě přednášky ve 

škole, pořádané naším klubem. Až při šesté její návštěvě jsme se odvážili přistoupit k jednání se zájemcem 

o službu.  M. žije jen s matkou, která trpí extrémní starostlivostí, nevkládá do dcery žádnou důvěru (M. ve 

svých patnácti letech u sebe nemůže nosit mobil, klíče, ani peníze, nesmí vařit, a podobně) a také trpí 

rozmrzelostí směrem k bývalému partnerovi, což při rozhovorech sem tam připomene. M. tedy nikam 

jinam, kromě školy nechodila, neměla kde rozvíjet své sociální a komunikační dovednosti. Škola, v jejím 

případě logopedická, neposkytuje ideální psychické prostředí pro jedince jejího typu. V průběhu jejích 

návštěv začalo být možné vidět zlepšení. M. nejprve začala komunikovat s ženskou částí personálu, 

postupně prolomila ledy i s tou mužskou. Projevilo se to v různých neorganizovaných aktivitách, převážně 

při výtvarné práci a společenských hrách.  

M. nemá vůbec žádný smysl pro dosahování cílů, což dáváme za vinu výchově. Nemá žádné očekávání, je 

zvyklá, že za ni všechno rozhodne máma. Stejně tomu mělo být i v případě střední školy. Máma určila, že 

si M. dá přihlášky na květinářku a cukrářku, protože to jsou obory bez maturity, mají praktické uplatnění a 

vezmou tam každého. My jsme však od M. věděli, že by ji lákalo pracovat v sociálních službách. Přihlášku 

na sociální obor si však nedala. Věděli jsme, že si budeme muset projít procesem pro M. typickým. Má 
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totiž hluboce zakořeněno, že mámě se neodporuje. Vždy, když přišla řeč, na to, že by nějaký odpor měla 

projevit, vyvolalo to v ní extrémní emoční reakci. Nejprve otázky na toto téma ignorovala, říkala 

polohlasně, že jí to tak řekla máma, až se nakonec rozbrečela, což byla teprve chvíle, kdy jsme mohli začít 

něco řešit. Až překonání této emoční bariéry připravilo půdu pro vytváření něčeho nového. Vysvětlili jsme 

si, jaké kroky je třeba podniknout. Teď již jen zbývalo vykomunikovat je i s matkou, která je velmi 

svérázná. M. ji zavolala, ale opět ji přemohly emoce, takže jsme se nakonec jen dohodli, aby se za námi 

máma stavila, což skutečně udělala. Sdělila nám, že si myslí, že na maturitu M. nemá, a že se jí to zdálo, 

jako zbytečné plýtvání přihláškou. My jsme se snažili vysvětlit, jak je důležité pro M., aby viděla, že do ní 

máma vkládá nějakou důvěru, a že člověk musí něco udělat, aby dosáhl svých cílů. Bez ohledu na to, zda 

na to M. má, či nikoliv. Máma s námi souhlasila, je vidět, že pro M. chce jen dobré, bohužel často volí 

neadekvátní metody.  

M. si tedy podala přihlášku na školu sociální péče a teď se připravuje na přijímačky, někdy i s naší pomocí. 

Jsme s ní domluvení, že ji k přijímačkám doprovodíme. Za dobu její docházky na klub, se velkou měrou 

zlepšily její komunikační i sociální schopnosti. Přes počáteční těžší konverzaci i s pracovníky je M. dnes 

schopna se bavit, nebo provozovat nějakou činnost i s jinými klienty klubu, přestože primárně vyhledává 

kontakt s pracovníky. Také se nám podařila zlepšit schopnost vyjadřovat své potřeby směrem k matce, M. 

si již sama vybírá oblečení, výjimečně má i klíče od domu. M. rozvíjí i zdravý odpor k mámě (právě ve 

smyslu vyjadřování svých potřeb), což je rozhodně důležité období ve vývoji lidského jedince. 

(Edit: Tento text byl psán v době před přijímacím řízením, v současnosti už je po něm, a dobrou zprávou je, 
že M. se na školu dostala.) 
 

Co děláme: 

V nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Rachot se snažíme pomáhat dětem a mládeži ve věku 8-20 let 

v jejich obtížných životních situacích, s jejich problémy, které je mohou v životě potkat - špatný prospěch, 

šikana, domácí násilí, neporozumění si se spolužáky či rodiči atd. 

Průběh roku 2015: 

 Začátkem roku 2015 docházelo k nárůstu počtu mladších klientů od 8 let. Během týdenní provozní 

doby klubu je věnovaný jeden den pro uživatele služby ve věku od 8 do 13 let a jeden den v týdnu 

je věnovaný pro uživatele služby ve věku od 14 do20 let. Ostatní dny jsou společné, a to proto, 

aby bylo možné plánovat program pro každého zvlášť a zároveň pro všechny dohromady. Nová 

provozní doba klubu byla plně vytížena, a to i v období velkých prázdnin.  

 Mezi běžné aktivity patří např. taneční kroužek, hudební zkušebna, výtvarná dílna aj. 

 Ke konci roku 2015 došlo rovněž k personálním změnám. Obměnil se celý pracovní tým.  

 Od září 2015 nespadají preventivní besedy na školách pod NZDM Rachot. 

 

Proběhlé akce: 
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Mimo preventivní besedy na různá témata, patřily k velmi úspěšným akcím roku 2015 dva velké výlety: 

Muzejní noc v Muzeu Romské kultury v Brně 

Výletu se účastnilo celkem 10 uživatelů služby v doprovodu s dvěma pracovníky v sociálních službách 

NZDM Rachot. Cílů akce bylo hned několik. Například chování v dopravních prostředcích, pravidla 

slušného chování, bezpečnost a zdraví klientů samotných i spolucestujících, nákup jízdenek, ale také 

poznání kultury romského etnika, jeho tradic, původu, apod. Dalším cílem byla samotná návštěva muzea, 

účast na tanečním vystoupení tanečního souboru ze Slovenska Kesaj Čhave, přičemž k vidění bylo 8 typů 

tradičních písní a tanců z romského světa, které všichni zúčastnění s úžasem sledovali. Návštěvníci viděli 

interaktivní prezentaci o původu a migraci Romů, tradiční oděvy, pokrmy, literaturu a mnoho dalšího. 

Výlet byl úspěšný v mnoha oblastech. 

Aquapark a návštěva města Olomouc s Rachotem: 

Během letních prázdnin jsme se vydali s našimi uživateli služeb NZDM Rachot na výlet do Olomouce. Naši 

první zastávkou byl Aquapark. Letní radovánky probíhaly v jízdě na tobogánech. Tváře uživatelů byly plné 

úsměvů, s nadšením vyprávěli, co nového měli možnost zažít. Poté jsme zamířili do centra města. Klienti 

viděli orloj, centrum města, občerstvili se, odpočinuli si a vydali jsme se na cestu domů. Někteří z nich měli 

možnost zažít hned několik situací poprvé v životě. Obzvláště pozitivní a přínosné pro uživatele naší služby 

bylo posílení komunikačních schopností, dodržování domluveného, hlídání si svých věcí, apod. 

Preventivním tématem byla bezpečnost, zejména v cizím prostředí, komunikace s cizími lidmi. Po celou 

dobu konání výletu jsme jako pracovníci měli možnost pozorovat, jak si klienti tato pravidla zvnitřnila a 

dokonce se dokázali i navzájem hlídat. Závěrem byla akce ve všech směrech úspěšná. 

Stanovení cílů na rok 2016: 

 Terénní program v Šumperku pro cílovou skupinu děti a mládež 

 Propagace služby 
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Statistiky 

Počet uživatelů služby 
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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: 

Sociální pracovníci: Bc. Alexandra Rendásová, Mgr. Michaela Nantlová (do října 2015), Bc. Marcela  

                     Kunčarová (od prosince 2015) 

 

Pracovník v sociálních službách: Tomáš Brablc 

 

 

V průběhu druhého pololetí došlo na Kontaktním centru k personálním změnám. V říjnu odešla na 

dlouhodobou pracovní neschopnost sociální pracovnice Mgr. Michaela Nantlová. Od prosince ji zastoupila 

Bc. Marcela Kunčarová. Je nutné podotknout, že tato změna neměla žádný zásadní vliv na fungování 

služby.  

 

Příběh klienta  

Deset let jsem byl závislej na drogách. Postupně jsem díky své závislosti ztratil všechno - moji holku, 

rodinu, přátele, nedokončil jsem vzdělání a v poslední době jsem přišel i o střechu nad hlavou. Byl jsem na 

ulici a přespával na squatu. O Káčku jsem už slýchal delší dobu, ale bál jsem se tam jít. Měl jsem strach, 

aby se na veřejnost neprovalilo, že jsem feťák. Poprvé mě na Káčko ukecal a dotáhl jeden známej, kterej 

tam už delší dobu chodil. Řekl mi, že se na mě už nemůže dívat, jak jsem špinavej, a že bych se tam mohl 

alespoň osprchovat. Když jsme tam došli, tak mě překvapil vstřícný přístup pracovníků. Nechtěli po mě 

žádné doklady a vysvětlili mi, že tato sociální služba je naprosto anonymní.  Neměli žádné předsudky a 

dokonce mi nabídli možnost tykání. U kafe jsme pokecali o mé situaci. Respektovali mou závislost na 

drogách.  Nabídli mi, že můžu pravidelně chodit na Káčko do sprchy, vyprat si občas oblečení a poradili mi, 

jak si bezpečně drogy aplikovat, abych se co nejméně zdravotně poškodil a neohrožoval tak sebe a okolí. 

Po nějaké době, co jsem na Káčko docházel, mi jeden z pracovníků nabídl pár možností, jak řešit mou 

špatnou životní situaci, kterou jsem si způsobil svou závislostí na fetech. Nějakou dobu jsem o tom 

přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Pomohli mi zařídit si Detox a následnou léčbu 

v Terapeutické komunitě pro drogově závislé, kterou jsem i úspěšně absolvoval.  V současné době bydlím 

mailto:k-centrum@pontis.cz
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v Doléčovacím zařízení pro abstinující toxikomany, chodím do práce a učím se zase normálně žít. Už je to 

rok a půl co abstinuju od drog a mám zase konečně život ve svých rukách. Dokonce jsem zase v kontaktu 

se svou rodinou, a to i navzdory tomu, co jsem jim za ty roky způsoboval za trápení, kvůli své závislosti na 

drogách…                                                                                                                                        

  XXXX, 28 let. 
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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. 

 

Průběh roku 2015: 

 

Terénní program v rámci nabízených služeb Kontaktního centra: 

V květnu jsme zareagovali na ukončení činnosti Terénního programu pod společností Podané ruce o.p.s. V 

rámci prevence a ochrany veřejnosti, jsme si vymezili dvě hodiny v týdnu, kdy chodí jeden z našich 

pracovníků sbírat infekční odpad do lokalit, kde se setkávají naši klienti. Součástí této práce je i propagace 

naši služby a oslovení dalších uživatelů nealkoholových návykových látek. 

 

Díky finanční podpoře z obce Libina se vylepšil prostor v jedné z místností tím, že se zakoupilo nové 

linoleum. Tato místnost je určená k testování na infekční choroby (pro klienty i veřejnost), dále slouží k 

výměně infekčního materiálu a zdravotnímu ošetření. Tímto děkujeme obci Libina za poskytnuté finance.  

 

V roce 2015 jsme navštívili Terapeutickou komunitu Krok, Terapeutickou komunitu Renarkon, 

Psychiatrickou léčebnu Kroměříž. V prostorách nás pracovníci provedli a vysvětlili nám princip služby. I 

nadále bychom však chtěli absolvovat stáže a načerpat informace o následných službách. 

 

Během roku se uskutečnily 4 návštěvy klientů ve výkonu trestu odnětí svobody (dále VTOS), 

korespondence probíhala s 16 uživateli a přijali jsme celkem 148 dopisů. 

 

Testování veřejnosti proběhlo s celkem 9 lidmi a provádělo se 13 testů, dále pal s 36 klienty a provedlo 

celkem 70 testů. 

 

Během roku se vytvořili nové letáčky a informační nástěnky. Klientům jsme předali informace o nových 

trendech v programu Harm reduction, léčby a přenosu infekčních nemocí. 

 

Pravidelně se tiskly letáky, které se předávaly veřejnosti. Novinky a akce se propagovaly skrze sociální sítě 

– facebook a webové stránky organizace – pontis.cz. Uspořádal se Den otevřených dveří a testování 

veřejnosti.   

 

Během roku pracovníci absolvovali společně Letní školu Harm reduction, kterou pojali i jako teambuilding 

a účastnili se akcí společnosti.  
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Stanovení cílů na rok 2016: 

 Spolupráce s jinými organizacemi – návštěvy během roku v psychiatrických léčebnách a 

v terapeutických komunitách. 

 Zkvalitnění práce v rámci terénního programu – vytvoření letáků, informovanost o službě, 

pravidelné pochůzky.  

 Profesionalizace služby – realizace vzdělávání dle vzdělávacích plánů. 

 Informovanost klientů - v oblasti bezpečného braní, bezpečného sexu a to prostřednictvím 

aktualizace letáčků z této oblasti, tvorba informačních nástěnek a rozhovorů. 

 Propagace služby – dotisk letáků a jejich pravidelný roznos, prezentace skrz sociální sítě, 

uspořádání dne otevřených dveří, testování veřejnosti na infekční onemocnění, exkurze pro školy, 

oslovení sponzorů, informovanost prostřednictvím webových stránek www.pontis.cz 

 Práce s klienty ve výkonu trestu odnětí svobody – návštěvy či korespondenční práce s klienty ve 

VTOS, příprava na výstup z VTOS (podpora v hledání ubytování, popř. zprostředkování léčby) 

                           

Statistiky 

Počet vyměněných injekčních stříkaček 
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Počet uživatelů služby 
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2.3 Služby pro osoby se zdravotním postižením 
 

2.3.1 Denní stacionář Matýsek  

   

 

Adresa a kontakty: 

Bohdíkovská 24,  787 01  Šumperk 

Tel.   583 550 239 

E-mail: denni.stacionar@pontis.cz 

 

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 2800/68,Šumperk 
Tel: 583 550 234 
E-mail: chlubnova.miroslava@pontis.cz 
 

 

Personální zajištění: 

Vedoucí: Mgr. Miroslav Adámek (do 31.7.2015), Bohdana Březinová DiS. (od 1.8.2015) 

Sociální pracovník: Miroslava Chlubnová, DiS.  

 

Co děláme: 

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. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí: 

 Mechanické vozíky – klasické i dětské 

 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 vanu 

 Jídelní stolek k lůžku 

 Hrazda polohovací 

 Antidekubitní matrace – aktivní i pasivní 

 Antidekubitní podložka na vozík 

 

V rámci podpořeného projektu od Nadace Jedličkova ústavu jsme mohli nakoupit dětské kompenzační 

pomůcky a to jmenovitě 2 dětské mechanické vozíky, 2 dětská chodítka (čtyřbodové a opěrné) a jedny 

dětské berličky. V měsíci prosinci jsme ještě přikoupili dvě elektrické polohovací postele s příslušenstvím.  
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2.4 Služby pro seniory 
 

2.4.1 Denní stacionář VOLBA   

 

Adresa a kontakty: 

Gen. Svobody 2800/68,  Šumperk 

Tel.   583 550 239 

E-mail: denni.stacionar@pontis.cz  

 

 

Personální zajištění: 

Vedoucí: Bohdana Březinová (do března 2015), Eva Mikulová, DiS. (od března 2015) 

Sociální pracovnice: Zdeňka Valčíková, DiS. 

Pečovatelky: Jana Klierová, Andrea Kogejová, Simona Navarová 

 

Příběh klienta: 

Jednoho dne mě navštívili manželé a začali mi povídat svůj příběh. 

Manželé jsou v důchodovém věku a vzali si k sobě maminku, která již nezvládala běžné každodenní 

činnosti a projevovaly se u ní psychické problémy, špatná paměť a zhoršený úsudek. Díky těmto potížím a 

velmi špatnému sluchu docházelo k častému vzájemnému nepochopení a hádkám.    

Soužití se vyhrotilo tak, že manžele už měli sami psychické potíže, poruchy spánku a ztratili svůj soukromý 

život. Cítili se vyčerpaní, zoufalí, naprosto bezradní a jak sami řekli „ na pokraji zhroucení“. 

Pak se dozvěděli o službě Denního stacionáře a požádali nás o pomoc. Paní se bála, že ji rodina chce 

umístit trvale do domova. Na schůzku šla velmi nerada se strachem a nejistotou. Po první schůzce, kdy si 

také prohlédla prostředí Denního stacionáře, souhlasila s nezávaznou návštěvou a po této návštěvě již 

byla velmi nadšená a souhlasila s pravidelným využíváním služby. Nejdříve jen 1x týdně a postupně si paní 

sama žádala o přidání dalších dnů.  

V současné době je uživatelkou Denního stacionáře již druhým rokem a jezdí denně od pondělí do pátku. 

V denním stacionáři má zajištěnou stravu a potřebnou péči. Povídá si s personálem i ostatními uživateli, 

ráda se zapojuje do nabízených aktivit, při kterých si posiluje svoji paměť, vzpomínky, zazpívá si, zacvičí, 

chodí na procházky a výlety a podílí se na běžných denních činnostech, které doma nemůže dělat. Vždy 

má kolem sebe personál, který ji trpělivě vyslechne, projeví pochopení a pomůže třeba jen slovní radou 

mailto:denni.stacionar@pontis.cz
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při sebeobsluze.  

Paní opakovaně vyjadřuje svoji spokojenost, říká: „Jsem moc, opravdu moc ráda u Vás“. Také syn a snacha 

si psychicky odpočinou a často děkují za pomoc, kterou jim naše služba přinesla. Řekli: „Konečně si 

můžeme nějak užít dobu, kdy je maminka v Denním stacionáři. Relaxujeme a jezdíme na výlety s klidným 

svědomím, že je o maminku postaráno.“ Před vánočními svátky nám syn napsal toto:  

„Milé dámy, moc Vám děkujeme za ulehčení situace, ve které se nacházíme. Bez Vás bychom vše zvládali 

mnohem obtížněji.“ 

 

Co děláme: 

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

seniorům. Jedná se osoby, které ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo nechtějí 

být sami doma. Tyto osoby žijí často ve své domácnosti nebo v domácnosti s rodinou, která o ně nemůže 

celodenně pečovat, tak jak by bylo nezbytné.  

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

prostředí a ve kterém si sami zváží a rozhodnou, do kterých aktivit a činností se zapojí či ne. Poskytovat 

uživatelům jen takové činnosti, které sami nejsou schopni zvládnout, v případě potřeby zajistit podporu, 

tak aby uživatelé pociťovali jistou míru soběstačnosti a zamezili jsme tak vzniku závislosti na naší sociální 

službě. Aktivy v denním stacionáři mají podporovat rozvoj a udržení psychických a tělesných funkcí 

(trénování paměti, cvičení, nácvik a udržení chůze s chodítkem apod.), dále by se měly aktivity týkat 

činností, které by prožívali běžní vrstevníci uživatelů denního stacionáře, ve vlastní domácnosti nebo 

v rodinném prostředí. 

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

 

Průběh roku 2015: 

Během roku 2015 byla uzavřena smlouva o poskytování služby v denním stacionáři celkem s 33 uživateli. 

Oproti loňskému roku jsme zaznamenali mírný pokles uživatelů díky jejich úmrtí či odchodu do 

pobytových zařízení. 

 

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

Lysé nad Labem, pohybové aktivity Rotoped- pěškotours. Během roku pracovníci připravili pro uživatele 

denního stacionáře celkem 8 výletů. Některých výletů se účastnili i uživatelé odlehčovací služby. Uživatelé 
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tak měli možnost i přes jejich zdravotní stav navštívit Zámeckou orazžerii, Hanácký skanzen v Příkazech, 

levandulovou kavárnu v Zábřeze či adventní trhy v Olomouci. 

 

Interní vzdělávací program pro pracovníky oddělení služeb pro seniory na téma komunikace s lidmi 

s Alzheimerovou demencí pod vedením sociální pracovnice paní Zdeňky Valčíkové. 

 

Stanovení cílů na rok 2016: 

 

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

 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. Zabydlení se v nových prostorách 

stacionáře. 

 

Statistiky 

Počet uživatelů 2014 - 2015 
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2.4.2 Pečovatelská služba 

 

Adresa a kontakty: 

Gen. Svobody 2800/68, 

787 01  Šumperk 

Tel.   583 550 236 

E-mail: skala.jiri@pontis.cz  

 

 

 

 

 

Personální zajištění: 

Vedoucí oddělení: Bc. Jiří Skála (do března 2015), Bohdana Březinová DiS. (od  dubna 2015 do  července 

2015), Chlubnová Miroslava DiS. (od  srpna 2015) 

Sociální pracovník: Bc. Jiří Skála, Zdenka Valčíková DiS. 

Pečovatelky:  Eva Jůzová (do února 2015), Miroslava Müllerová ( od září 2015), Iveta Nováková (od září 

           2015), Drahomíra Velecká (od června 2015), Lenka Vémolová (od února 2015), Ivana  

           Krpcová, Jana Foitová, Věra Směšná, Silvie Procházková, Dagmar Daňková, Anna Traplová 

 

Příběh klienta: 

Jednoho dne mě zkontaktovala dcera, která se jako jediná z rodiny stará o svoji maminku, která trpí 

Alzheimerovou chorobou, ale donedávna byla ještě schopná s menší pomocí dcery bydlet ve svém bytě. 

Ovšem po několika pádech maminky se o ni dcera tolik bojí, že jí doporučuje raději stále ležet a 

domácnost několikrát denně navštěvuje. Z péče je fyzicky a hlavně psychicky vyčerpaná. Stydí se ale 

požádat o pomoc a bere to jako svoje selhání. Než se dozvěděla o možnosti pečovatelské služby, myslela 

si, že bude muset maminku umístit do domova důchodců. 

Paní jsem podpořila v tom, že dělá správný krok, když žádá pečovatelskou službu o pomoc a vysvětlila 

jsem jí možnosti naší služby. Byla dohodnuta pomoc při potřebných úkonech. 

Návštěvy pečovatelek přijala paní velmi dobře, má ráda společnost a povídání. Díky častému kontaktu 

s pečovatelkami začala více komunikovat, zlepšila se její chůze a více se zajímá o dění kolem sebe. 

Již krátce po zahájení služby projevila i dcera radost a spokojenost s prací pečovatelek, získala si k naší 
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službě důvěru a hlavně pocítila psychickou úlevu, že už na péči o maminku není sama.  

 

Co děláme: 

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, která 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 služby je zapojení uživatele do péče tak, aby se neprohlubovala závislost na 

poskytovaných službách. Pracovníci vedou uživatele k užívání 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 a i běžné veřejnosti. 

 

Průběh roku 2015: 

Během roku 2015 proběhlo školení v paliativní péči, které se uskutečnilo v rozsahu 32 hodin. Pracovníci 

jsou schopni pečovat o umírajícího a také poskytovat podporu pečujícím osobám. 

Ke konci roku 2015 bylo vybudováno zázemí pro pracovníky v sociálních službách včetně šatny. 

Personálně jsme posílili, na základě požadavků uživatelů, večerní trasy a také trasy víkendové a ve 

svátcích. 

V průběhu roku došlo k navýšení počtu pracovníků v sociálních službách na nynější počet 10 pracovníků. 

Stanovení cílů na rok 2016: 

 V průběhu roku 2016 chceme nechat proškolit pracovníky v sociálních službách a sociální 

pracovníky v prvcích kinestetiky a v péči o lidi s demencí 

 Zachování stávajícího počtu pracovníků a tras 

 Rozšíření poskytování pečovatelské služby více do terénu 

  

Statistiky 

Výčet některých poskytovaných úkonů a jejich využití 

 Úklid domácnosti 
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- 86% uživatelů 

- 70% uživatelů se zapojilo do péče o vlastní osobu a domácnost 

 

 Strava 

- 53% uživatelů využilo dovoz a zajištění stravy 

- 57% uživatelů si zvládne uvařit či jinak zajistit stravu (komerčními dodavateli stravy) 

 Pomoc při osobní hygieně – 19% uživatelů 

 Pomoc a podpora při podávání jídla – 35% uživatelů 

 Pomoc a podpora při oblékání a svlékání – 10% uživatelů 

 Doprovody – 7% uživatelů 

 

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

podávání jídla a pití, pomoc při přesunu, běžný úklid domácnosti 
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2.4.3 Odlehčovací služba 

Adresa a kontakty: 

Bohdíkovská 24   

 787 01  Šumperk 

Tel.   583 550 238 

E-mail: odlehcovaci.sluzba@pontis.cz  

 

 

Personální zajištění: 

Vedoucí: Eva Mikulová, DiS.  

Sociální pracovnice: Eva Mikulová, DiS. 

Pečovatelky: Veronika Medková (do ledna 2015), Jiřina Cepková (do února 2015), Miloslava Otáhalová (do 

                        října 2015), Jaroslava Kamencová (do prosince 2015), Blanka Kovalcová (od prosince 2015), 

                        Hana Pospíšilová (od prosince 2015), Dana Divišová, Andrea Machálková, Jana Vlčková, 

                        

 

Příběh klienta: 

Telefonicky mne kontaktovala dcera, která pečuje o svoji maminku trpící stařeckou demencí. Maminka 

zapomíná, někdy neví, co je zrovna za den nebo jestli už jedla či byla na toaletě.  

V létě by ráda se svým manželem odjela na dovolenou a po tuto dobu potřebuje zajistit péči o svoji 

maminku. 

Její maminka díky zhoršené paměti a občasným pádům potřebuje celodenní dohled a pomoc při oblékání, 

hygieně, chůzi, a přípravě stravy. Má ráda svůj klid, a proto by byla ráda za jednolůžkový pokoj. 

Telefonicky si dcera zablokovala termín, kdy se o její maminku po dobu dovolené budeme starat. Na 

osobní schůzce jsem předala informace o službě, zjistila jsem si, jakým způsobem probíhá péče u nich 

doma, a ukázala jsem prostory Odlehčovací služby. Na osobní schůzce byla maminka neklidná, měla obavy 

z toho, že se již nevrátí domů. 

Poté co do služby paní přijela, ubytovala se a seznámila se s ostatními uživateli, z ní neklid spadl. Dle chuti 

se zapojovala do nabízených aktivit, za hezkého počasí chodila na procházky za doprovodu pracovníka 

nebo sledovala TV ve společenské místnosti. 

mailto:odlehcovaci.sluzba@pontis.cz
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Po návratu dcery z dovolené na nás hezky vzpomínala a tak se paní stala naší pravidelnou uživatelkou, 

která k nám jezdí každý měsíc na prodloužený víkend. V době dovolené dcery i na týden či dva.   
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Co děláme: 

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 5 

lůžek. Odlehčovací službu 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. 

 

Průběh roku 2015: 

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

 

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. 

 

Na odlehčovací službě máme domácí kočku Marušku, kterou mohou uživatelé potěšit pohlazením. 

 

Pro uživatele Odlehčovací služby bylo v roce 2015 naplánováno několik výletů, např. jsme navštívili 

Hanácký skanzen, vánoční trhy v Olomouci či oranžerii v Bludově, dále jsme uživatelů připravili besídky či 

posezení u kávy. 

 

Stanovení cílů na rok 2016: 

 Rozšíření služby z důvodu velkého zájmu ze strany veřejnosti 

 Proškolení pracovníků v rámci interního vzdělávacího programu  

 Hledání vhodnějších prostor pro poskytování odlehčovací služby 

 Ustálení nového pracovního týmu, režimu služby 

 Prezentace služby 

 

 V roce 2015 bylo uzavřeno celkem 119 smluv,  obležnost za rok 2015 byla  83%, během roku jsme museli 

35 zájemců odmítnout z důvodu nedostatku kapacity. 
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Statistiky 

Počet uživatelů 2015 
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2.4.4 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 

 

Adresa a kontakty: 

Gen. Svobody 2800/68,  

787 01  Šumperk 

Tel.   583 211 766, 606 756 770   

E-mail: 

brezinova.bohdana@pontis.cz, 

moravcova.tereza@pontis.cz  

 

 

Personální zajištění: 

Vedoucí: Bohdana Březinová, DiS.  

Sociální pracovnice: Bohdana Březinová, DiS., Dagmar Jelínková (do února 2015) 

Pracovník v sociálních službách: Mgr. Tereza Moravcová  

 

Příběh klienta: 

Příběh paní Aleny, 72 let. 

„Před rokem jsem prodělala cévní mozkovou příhodu, která mi velice zasáhla do života. Do té doby jsem 

byla ještě aktivní, sama se postarala o celou domácnost, hlídala jsme pravnoučata, jezdila na výlety a 

chodila na procházky. Cévní mozková příhoda mi zasáhla levou polovinu těla, a protože mě zastihla 

v době, kdy jsem byla sama doma, neměla jsem rychle lékařskou pomoc. V nemocnici jsem strávila 3 

měsíce a poté jsem ještě jela do Paseky na rehabilitaci. Po návratu domů jsem ale na sobě chtěla dál 

pracovat, nechtěla jsme zůstat dětem a manželovi na obtíž. Kamarádka mi řekla, že v PONTISu probíhá 

cvičení pro osoby s pohybovým postižením a také nácvik řeči.  Musím říci, že mi to velice pomohlo a 

sleduji na sobě, jak se můj stav zlepšuje. Sama se už opět postarám o domácnost, udržím v ruce hrnek, 

příbor, lépe koordinuji pohyb ruky i nohy, v řeči se už tolik nezadrhávám a i mé malé pravnouče mi 

rozumí, když mu čtu pohádku.“ 

Co děláme: 

Sociálně aktivizační služby jsou určeny pro osoby s pohybovým postižením (zejména po cévní mozkové 

příhodě) od 50 let. 

Cílem služby je umožnit osobám, které prodělaly cévní mozkovou příhodu v rozvoji řečových dovedností, 

v nácviku čtení, psaní, pohybu tak, aby se mohly co možná nejlépe začlenit do společnosti, zažívaly 

mailto:brezinova.bohdana@pontis.cz
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plnohodnotný a smysluplný život.  

 

Průběh roku 2015: 

Služba nebyla v roce 2015 zahrnuta do Krajské sítě sociálních služeb, s čímž úzce souvisí i její další 

financování. Po dlouhých úvahách jsme zúžili cílovou skupinu (původně byla služba určena i pro osoby 

s duševním onemocněním) a službu začali poskytovat pouze osobám s pohybovým postižením. 

Stanovení cílů na rok 2016: 

 Pokračovat v terénní práci individuální i skupinové, dále nabízet naši službu v okolních obcích. 

 

Statistiky 

Počet uživatelů služby 2014 - 2015 
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2.4.5 Klub důchodců 

 

Adresa a kontakty: 

Temenická 5, 787 01  Šumperk  

Tel: 606 756 770   
E-mail: moravcova.tereza@pontis.cz  

 

 

 

Personální zajištění služby: 

Vedoucí: Mgr. Tereza Moravcová 

 

Předsedkyně samosprávy: Dagmar Matušková 

 

Co děláme: 

Klub nabízí možnost účasti na volnočasových, vzdělávacích, aktivizačních a zájmových akcích pořádaných 

klubem. Jedná se o besedy a přednášky, výlety, zájezdy. Klub také 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 1 x 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 samosprávnou seznámen s pravidly a podmínkami členství v klubu, 

vyplní přihlášku do klubu a uhradí členský poplatek. Klub důchodců má kolem 170 členů. V roce 2015 

navštívil Klub představení Rose Marie v olomouckém divadle, podnikl čtyřdenní zájezd na Plzeňsko a 

jednodenní zájezd do Náměště na Hané, zájemci mohli jet k moři na Makarskou riviéru nebo do Kalábrie 

apod. 
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2.5 Služby pro všechny cílové skupiny 

2.5.1 Sociální poradenství 

 

Adresa a kontakty: 

Gen. Svobody 2800/68,  787 01  Šumperk 

Tel.   583 550 234 

E-mail: chlubnova.miroslava@pontis.cz  

 

Personální zajištění: 

Vedoucí oddělení: Mgr. Miroslav Adámek (do července 2015), Bohdana Březinová, DiS. (od  srpna 2015) 

Sociální pracovník: Miroslava Chlubnová, DiS. 

 

 

Příběh klienta: 

Kontaktovala mě paní s tím, že u ní byli poskytovatelé energií a ona s nimi, po určitém naléhání a jejich 

manipulaci (její poskytovatel zkrachoval a ona bude bez elektřiny), podepsala smlouvu. 

Po jejich odchodu a pohovoru se synem zjistila, že to není pravda a ona by se ráda vrátila ke svému 

poskytovateli energie. S paní jsme si smlouvu znovu pročetly a zjistily jsme, že může odstoupit do 14 dnů 

ode dne uzavření smlouvy, protože smlouva byla uzavřena mimo prostory určené k podnikání. Ve 

stanoveném termínu jsme sepsaly odstoupení od smlouvy, které jsme odeslaly novému poskytovateli. 

Také jsme spolu s paní kontaktovaly předchozího poskytovatele a paní se k němu znovu přihlásila.  

 

Co děláme: 

Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené poskytuje poradenské služby v následujících 

oblastech: 

 Pomoc v přístupu k aktuálním informacím 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  a poskytování informací pro osoby pečující o své blízké 

 Pomoc obětem trestných činů 

mailto:chlubnova.miroslava@pontis.cz
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 Pomoc při výběru kompenzační pomůcky 

 

Statistiky 

 

 

 

Počet uzavřených smluv na kompenzační pomůcky 
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2.5.2. Univerzita volného času 

Adresa a kontakty: 

Temenická 5, 787 01  Šumperk 

Tel: 583 211 766, 606 756 770   
E-mail: moravcova.tereza@pontis.cz  

 

 

 

 

Personální zajištění služby: 

Vedoucí: Mgr. Tereza Moravcová 

 

10 externích lektorů 

Provoz: Andrea Morávková, Bohuslava Gonsiorová 

 
 

Příběh klienta: 

Byla jsem v loňském roce velmi potěšena, když jsem se od kamarádky dozvěděla o zajímavém kurzu 

MALOVÁNÍ, který organizovala společnost  PONTIS Šumperk, o.p.s. Kromě toho, že kreslím nanejvýš 

pastelkami, maximálně rozmazávacími, a na základní škole jsem malovala jen vodovými barvami, případně 

temperami, neměla jsem v životě příležitost více se malování věnovat. Technika malování mě ale vždy 

velmi zajímala a byla pro mě zároveň i záhadná svým technickým prováděním, např. malování olejovými 

barvami v přírodě - jak asi všechnu tu zátěž, barvy, plátno, stojan a ostatní potřeby tahali malíři po 

krásných českých lukách a hájích, kde vytvořili ty krásné obrazy?  A tak jsem se do tohoto malování 

přihlásila. 

Bylo zde pro mě i něco trochu tajemného, měly jsme se učit nejen různé techniky malování, ale i malovat 

abstraktně. Kurz probíhal od září do prosince, měl 12 lekcí a scházeli jsme se v jednom z pečovatelských 

domů v Temenici, v Kavárničce nejen pro seniory. Byl to, dalo by se říci, takový vánoční dárek firmy Pontis  

jejím příznivcům. Jedenkrát za 14 dní, vždy ve čtvrtek odpoledne nás vždy vítaly usměvavé tváře, Terezky 

Moravcové, organizátorky kurzu, a Aničky Stejskalové, lektorky. 

Veškeré potřeby a materiály jsme obdržely od pořadatelské společnosti a již jsme se mohly dle naší 

momentální nálady ponořit do malování. Samozřejmě, že člověk, který doposud kreslil či maloval jen 

reálné obrazy ze života, krajinky, či postavy lidí a zvířat, byl překvapen, až zaskočen tím, že by měl nyní 

popustit  uzdu své fantazii a malovat obraz snový, abstraktní.  Naše prvá díla byla směs reálna s náznakem 

„snad abstraktna“, spíše však to byla směs fantazie, romantismu a realismu.  

mailto:moravcova.tereza@pontis.cz
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Paní lektorka z našich maleb z počátku asi moc nadšená nebyla. Přibližovala nám abstraktní kresbu hlavně 

svými obrazy, které před námi tvořila, neúnavně nám radila a hlavně chválila, když se někomu kombinace 

nanesených barev zdařila. Snažila se nenápadně nás na uvolněnou kresbu navést. A myslím, že některé 

účastnice kurzu i svého vytýčeného cíle dosáhly. 

Ale jednu výhodu jsme pociťovaly již od prvých hodin všechny, a to krásné uvolnění a vlastně odpočinek.  

Nutnost soustředit se na to, abychom vůbec něco stvořili, nám přinášela celkové uvolnění – možná 

některým i potěšení z toho, co vytvořily, jiným trochu rozladěnost, že to, co stvořily je jiné, než jejich 

původní představa. Ostatně, abstraktní malba, myslím, je styl, který často překvapí v konečné podobě i 

samotného umělce.  

Malovali jsme na plátno i papír, akrylovými, anilinovými i temperovými barvami, rudkou i akvarelovými 

pastelkami. Témata jako Hudba a tanec, Barevný podzim, Vodní svět, Představa o ráji byla celkem snadno 

abstraktně postižitelná, ale témata jako Znamení zvěrokruhu, Lidové zátiší, Životní zážitek nebylo právě 

snadné namalovat abstraktně právě pro jejich konkrétnost. 

Ale 12 lekcí je 12 lekcí a přeci jen jsme se k abstraktnímu chápání trochu přiblížily. Terezka nás před 

vánocemi potěšila tím, že některé z obrázků vystavila v prostorách společnosti Pontis, kde běžně 

procházejí lidé a mohli tak okem zavadit i o naše výtvory. Zahřálo nás to na duši. A myšlenka, že si firma 

může našimi obrázky vyzdobit i prostory pro své uživatele, a nemusí kupovat již okoukané umělecké 

reprodukce je také pěkná.  

Prostě, tato akce společnosti PONTIS byl výborný nápad, který nám přines radost a povědomí o abstraktní 

malbě, a také sounáležitost k určité skupině lidí, kteří se nahodile setkávali, a bylo jim při společném 

malování hezky.  

Anička s Terezkou se vlastně dnes už staly našimi přítelkyněmi a nedávno zahájily pokračovací kurz. Řekla 

bych, že v našich malbách je vidět znatelný posun k abstraktnu a naše milé lektorky snad cítí alespoň 

trochu uspokojení, že nás něčemu přiučily a jejich snaha začala přinášet své plody.   

Společnosti  Pontis Šumperk o.p.s. právem patří za uskutečnění tohoto kurzu velký dík. 
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Co děláme? 

Univerzita volného času funguje od konce roku 2015 a zaštiťuje všechny volnočasové aktivity, ať už se 

jedná o jazykové, výtvarné, počítačové, vzdělávací kurzy, přednášky a sportovní činnosti – pohybové kurzy 

jako je cvičení s Flexi-bary, jóga, harmonizační cvičení, aj.. Pod Univerzitu volného času patří dřívější 

aktivity konané v Kavárničce „nejen“ pro seniory, na Společenském středisku Sever – zábavná odpoledne 

pro seniory, přednášky, promítání, besedy apod.. Univerzita volného času je netradiční formou zájmového 

celoživotního vzdělávání pro každou generaci. Je určena zejména těm, kteří chtějí dobrovolně rozvíjet své 

znalosti, jsou otevřeni novým informacím. Smyslem Univerzity volného času je přiblížit celoživotní učení 

co nejširšímu počtu zájemců a pomoci především seniorům k aktivnímu způsobu života, ke smysluplnému 

trávení volného času. Zájemci si mohou vybrat z široké nabídky volnočasových aktivit jako je trénování 

paměti, konverzace v německém a anglickém jazyce, výtvarná dílna, cvičení apod. 

Cílem navštěvování aktivit Univerzity volného času není obdržení certifikátu, nýbrž zájem o obor, 

načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť setkávat se s přáteli. 

 

Průběh roku 2015: 

 

Díky projektu Vzpomínková fotokniha, který byl podpořen nadací Agrofert, vznikla kniha fotek a příběhů 

míst ze Šumperka a přilehlého okolí, ke kterým mají senioři citovou vazbu. Na fotoknihu poté navázala 

putovní výstava v Muzeu v Šumperku – Galerie mladých s názvem „Moje místo pro setkávání“. Žáci 

výtvarného oboru při Základní umělecké škole Šumperk tyto příběhy doplnili kresbami, které je nyní 

možné vidět spolu s dobovými fotografiemi v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. 

Projekt si kladl za cíl aktivizovat seniory a mladé lidi a podpořit tak mezigenerační setkávání a spolupráci 

těchto dvou rozličných generací, což se povedlo. Zúčastnilo se dohromady 30 dětí, 25 studentů a 30 

seniorů. 

Dalším projektem, který se uskutečnil v druhé půlce roku 2015, byl kurz malování nazvaný „Sdělujeme 

pocity malbou“ finančně podpořený Olomouckým krajem. Prostřednictvím projektu si seniorky mohly 

vyzkoušet, že je možné své pocity, nálady, myšlenky vyjádřit pomocí výtvarného umění. Cílem bylo v rámci 

arteterapie podpořit seniory v jejich tvořivosti a v kontaktu s vrstevníky. Návštěvnice kurzu se naučily 

pracovat s různými druhy a typy barev, na rozličná témata a zajímavými technikami. Kurz navštívilo za 

všechna setkání celkem 101 seniorek. Projekt přinesl radost nejen seniorkám, které za sebou viděly kus 

odvedené práce, ale i ostatním, kteří si mohou namalované obrazy prohlédnout v prostorách společnosti 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

V průběhu roku 2015 jsme rozšířili z důvodu velkého zájmu nabídku volnočasových aktivit, zejména o kurz 

pro výuku anglického jazyka. Vedle pravidelně se opakujících kurzů jsme uspořádali mnoho jednorázových 

společenských akcí – ples seniorů, oslava MDŽ, oslava Velikonoc, výlet na Bludoveček.  

V rámci Univerzity volného času pořádáme pro veřejnost také přednášky na zajímavá témata.  V loňském 
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roce proběhla cestovatelská přednáška o Jeseníkách, dále přednáška o využití bylinek a bylinných olejů 

v praxi a přednáška o českém jazyce. V tomto roce plánujeme na přednášky navázat a pokračovat 

v tématech jako je podvodné jednání, techniky trénování paměti, energie z kamenů apod. 

V roce 2015 se nám podařilo navázat spolupráci s obcemi Vikýřovice, Rapotín a Hanušovice, kam jsme 

jezdili s aktivizačním programem trénování paměti. V srpnu jsme společně s městem Hanušovice 

uspořádali akci „Sportovní hry pro seniory a osoby se zdravotním postižením“. Netradiční sportovní klání 

proběhlo na školním hřišti u Základní školy Hanušovice. Soutěžící, kterými byli senioři z DPS Hanušovice, 

senioři z řad široké veřejnosti z Hanušovic i blízkého okolí, členové hanušovického Klubu 60+, senioři 

z Domova důchodců Šumperk, obyvatelé DPS Rapotín a senioři z Diakonie Sobotín, si vyzkoušeli svoji 

zdatnost v různých sportovních i nesportovních disciplínách (slalom se lžičkou, přesmyčky, hod měšcem 

na cíl aj.). 

 

Stanovení cílů na rok 2016: 

 pokračovat v projektech započatých v roce 2015 – Sdělujeme pocity malbou a Filmové promítání pro 

seniory, jež se nám osvědčily. 

 navázat a pokračovat ve spolupráci s okolními obcemi a nabídnout jim možnost vedení aktivizačních 

programů, lektorem, pro jejich občany seniorského věku přímo v jejich obci – Vikýřovice (Dům 

s chráněnými byty, obecní úřad), Rapotín (Dům s pečovatelskou službou, Komunikační a koordinační 

centrum), Hanušovice (Klub 60+). 

 navázat na přednášky, se kterými jsme v roce 2015 začali (využití bylin a bylinných olejů v praxi, 

bezpečný internet, cestování, podomní prodej apod.). 

 

Statistiky 

Počet uživatelů služby 
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3 Doplňková činnost 
 

3.1 Kavárnička „nejen“ pro seniory 
Adresa a kontakty: 

Temenická 35, 787 01  Šumperk 

Tel: 583 550 544, 606 756 770   
E-mail: moravcova.tereza@pontis.cz 

 

 

 

Personální zajištění služby: 

Vedoucí: Mgr. Tereza Moravcová 

 

Obsluha: Andrea Morávková, Bohuslava Gonsiorová 

 

 

Co děláme: 

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 dataprojektor s promítacím plátnem a DVD přehrávač. 

Zařízení je plně bezbariérové, má vybavenou kuchyňku, zázemí pro obsluhu, venkovní terasu, 

bezbariérové toalety.  

Kavárničku je vhodné využívat i pro přednášky, besedy či rodinné oslavy a jiná společenská setkání. 

V Kavárničce probíhá trénování paměti, konverzace v německém jazyce, 1x za měsíc se zde koná Taneční 

odpoledne pro seniory a schází se zde spolek „Liga proti rakovině“. Kavárnička se využívá také pro 

jednorázové akce UVČ jako je oslava ke Dni matek, MDŽ, promítání pro seniory apod. 
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4 Správa společnosti 
 

Správu společnosti zajišťuje ředitel společnosti, oddělení 

PR a rozvoje, dále úsek ekonomický, personální a 

návaznými činnostmi potom také úsek recepce a údržby 

  

Adresa a kontakty: 

Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 

Tel: 583 211 766 

 

 

 
 

4.1 Oddělení PR a rozvoje 
 

Personální zajištění: 

Projektová managerka: Ing. Blanka Horáčková 

Pracovník pro styk s veřejností: Vladimír Přibyl DiS. (od listopadu 2015) 

 

Během roku 2015 jsme propagovali námi poskytované služby a jiné pořádané akce pro širokou veřejnost, 

účastnili se aktivně mnoha vyhlášených dotačních výzev, podávali žádosti do různých nadačních fondů, 

oslovovali soukromé dárce tak, abychom zajistili finanční prostředky na námi poskytované služby.  

Vývoj podaných a podpořených projektů v letech 2010-2015 
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V dubnu se pracovníci naší společnosti připojili 

k Mezinárodnímu dni Autismu, kdy si naši pracovníci 

v tento den oblékli modré oblečení.  

 

 

V průběhu roku 2015 jsme začali shánět finanční prostředky na zakoupení vybavení pro novou službu, 

kterou budeme poskytovat v roce 2016 a která bude zaměřena na pomoc dětem s dětskou mozkovou 

obrnou a lidem s pohybovými problémy, např. vzniklé po úraze, cévní mozkové příhodě apod.. Jedná se o 

Sociální rehabilitaci a s tím spojenou tzv. speciální metodu Therasuit. Tato metoda významně pomáhá  

lidem s pohybovými potížemi. Do konce roku 2015 jsme sehnali finanční prostředky ve výši cca 600 tis Kč a 

zakoupili tak speciální oblečky potřebné pro cvičení, tzv. cvičební jednotku a příslušné doplňky, které jsou 

potřeba.   

V roce následujícím bychom rádi proškolili fyzioterapeuty, zajistili prostory pro poskytování této služby, 

tuto službu zaregistrovali jako sociální službu a začali zdárně poskytovat. 

Další významnou akcí, kterou jsme v roce 2015 zrealizovali, byl Pontisdays, což byla celodenní akce určená 

široké veřejnosti. Návštěvníci se dozvěděli spoustu informací o námi poskytovaných službách, mohli si 

poskytnout prohlídku prostor služeb poskytovaných v hlavní budově společnosti s komentovaným 

výkladem. Byl pro ně připraven doprovodný program v podobě soutěží, her, školy bubnování, samozřejmě 

nechybělo dobré občerstvení.  

V letošním roce budeme v této tradici pokračovat, letos se zaměřením na Sportovní hry pro seniory, které 

se budou konat koncem prázdnin. 

Přehled nejvýznamnějších realizovaných projektů v roce 2015 

Olomoucký kraj, odbor sociálních služeb  finančně podpořil činnost těchto sociálních služeb, a to celkovou 

částkou 5.705.700,- Kč.  

 Kontaktní a poradenské centrum, 

 Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené 

a půjčovnu kompenzačních pomůcek, 

 Pečovatelskou službu 

 Krizovou pomoc 

 Denní stacionář VOLBA a Matýsek 

 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot 

http://mpsv.cz/
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 Odlehčovací službu 

 Azylový dům 

 

Město Šumperk poskytlo společnosti veřejnou finanční podporu 

na činnost v celkové výši 4.630.000,- Kč.   

 

 Úřad práce České republiky poskytl částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněných pracovních míst částkou 88.000,- Kč. 

 

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 částkou 444.000,- Kč. 

 

Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. byla poskytovatelem veřejné zakázky Dostupnost sociální služby 

azylové domy pro rodiny s dětmi v Olomouckém kraji, a to v období 1.1.-30.9.2015  

 

Koncem února 2015 jsme zdárně ukončili dvouletý projekt Denní stacionář, díky němuž vznikla 

Odlehčovací služba, a který byl hrazen z  Programu švýcarsko-české 

spolupráce od března 2013. Celkové výdaje na sub-projekt jsou 

2.060.387,- Kč.  

 

Společnosti SHM s.r.o., věnovala společnosti finanční dar, který byl využit 

na úhradu nákladů spojených se zajišťováním služeb pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením.  

 

Nadace Agrofert poskytla finanční prostředky ve výši 43.000,- 

Kč na vznik Vzpomínkové fotoknihy, na které spolupracovali 

senioři společně se studenty.  

http://sumperk.cz/
http://portal.mpsv.cz/upcr/
http://vlada.cz/
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Společnost PLATIT a.s. darovala společnosti finanční dar, který byl 

v průběhu roku využit na úhradu nákladů spojených se zajišťováním 

služeb pro seniory a osob se zdravotním postižením.     

 

Ministerstvo zdravotnictví přispívá na částečnou úhradu nákladů 

na zdravotnický materiál pro Kontaktní a poradenské centrum, a to 

ve výši 50.000,- Kč.   

 

Nadace Charty 77 přispěla na nákup kompenzačních pomůcek částkou 20.000,- Kč.  

 

Olomoucký kraj podpořil finančně projekt Sdělujeme pocity 

malbou a fotografií , kde se senioři učili různé výtvarné 

techniky, částkou 10.000.,- Kč.  

 

Nadace CEZ podpořila částkou 120.000,- Kč nákup speciálních obleků pro cvičení 

s dětmi trpící dětskou mozkovou obrnou metodou Therasuit.  

 

Nadace AGEL podpořila naši společnost částkou 60.000,- Kč. Tato částka byla 

využita na nákup speciálních obleků pro metodu Therasuit částkou 60.000,- Kč.  

 

Nadace České pojišťovny podpořila částkou 50.000,- Kč 

naši společnost, která z této částky nakoupila vybavení 

na metodu Therasuit a to konkrétně cvičební jednotku 

a speciální dětské boty.  

Nadace Jedličkova ústavu finančně podpořila nákup dětských 

kompenzačních pomůcek - dětské mechanické vozíčky, dětské berličky 
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a chodítka, za což velice děkujeme.  

 

Na zakoupení vybavení pro pomoc dětem finančně přispěli následující dárci, za což jim velice děkujeme: 

 Master Bike, s.r.o. 

 EPCOS s.r.o. 

 Optimosped, s.r.o. 

 Agentura Kryštof s.r.o. 

 

 

 

 

Na sociální práci naší společnosti přispěly v roce 2015 i tyto obce a společnosti: 

 PENAM, a.s. 

 Petrov nad Desnou 

 Vikýřovice  

 Dolní Studénky 

 Rapotín 

 Nový Malín 

 Velké Losiny 

 Libina 

 Postřelmov 

 Hanušovice 

 Bludov 

 Hrabišín 

 Loučná nad Desnou 

 

 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. 

http://www.masterbike.cz/
http://www.epcos.com/
http://www.optimosped.cz/
http://www.agenturakrystof.cz/
http://penam.cz/
http://petrovnaddesnou.cz/
http://vikyrovice.cz/
http://dolnistudenky.cz/
http://www.rapotin.cz/
http://novymalin.cz/
http://www.losiny.cz/
http://libina.cz/
http://postrelmov.cz/
http://hanusovice.cz/
http://bludov.cz/
http://hrabisin.cz/
http://loucna-nad-desnou.cz/
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4.2 Ekonomický úsek 
Personální zajištění: 
Účetní, ekonom: Ing. Dana Blažíčková 
Pokladní: Martina Dubová (do  

Jana Nečasová(od 
 

 
 

Finanční zpráva společnosti: 

Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2015 ( v 
Kč) 

 

  VÝNOSY Kč 

Výnosy z prodeje služeb a zboží             4 877 796,00     

Z toho z  hlavní činnosti od uživatelů             3 690 441,00     

Z toho z doplňkové činnosti                814 193,00     

Provozní dotace a příspěvky od obcí           14 028 998,00     

Z toho Olomoucký kraj podprogram I             5 493 400,00     

Z toho město Šumperk ve výnosech*             4 192 877,00     

Z toho Olomoucký kraj podprogram II             1 944 800,00     

Z toho ÚP v rámci dohos o SÚPM                698 170,00     

Z toho RVKPP                444 000,00     

Z toho ÚP v rámci dohod o VPP                 365 355,00     

Z toho Olomoucký kraj odbor zdravotnictví a 
malování                334 160,00     

Z toho Olomoucký kraj dofinancování služeb                212 300,00     

Z toho ÚP v rámci projektu vzdělávejte se pro růst                149 936,00     

Z toho Úřad práce na chráněná pracovní místa                 88 000,00     

Z toho obce                 56 000,00     

Z toho MZ                 50 000,00     

Dary ve výnosech                141 526,00     

Ostatní výnosy             2 210 250,00     

Z toho individuální projekty             1 719 338,00     

Z toho ostatní výnosy                321 678,00     

Z toho výnosy z Nadace partnerství                169 234,00     

Výnosy  za organizaci celkem           21 258 570,00     

z toho z hlavní činnosti           20 396 038,00     

z toho z doplňkové činnosti                862 533,00     

z toho výnosy správy             1 499 161,00     

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

  

  Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2015 ( v 
Kč) 

 

  NÁKLADY Kč 

Spotřebované nákupy             3 547 323,00     
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Z toho materiálu             1 615 808,00     

Z toho energie,pohonné hmoty             1 463 169,00     

Z toho zboží                468 346,00     

Služby             2 249 654,00     

Z toho opravy a údržba                273 242,00     

Z toho cestovné                 54 523,00     

Z toho nákl. Na reprezentaci                   9 403,00     

Z toho ostatní služby             1 912 486,00     

Osobní náklady           14 598 432,00     

 Z toho hrubé mzdy           10 771 872,00     

Z toho sociální a zdravotní pojištění             3 491 445,00     

Z toho ostatní sociální náklady                335 115,00     

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku                303 957,00     

Tvorba a zúčtování opravných položek                 33 586,00     

Ostatní náklady                260 373,00     

 Daň z příjmu                             -       

Náklady za organizace celkem           20 993 325,00     

z toho z hlavní činnosti           20 249 576,00     

z toho z doplňkové činnosti                743 750,00     

z toho náklady správy             1 766 942,00     

Hospodářský výsledek za organizace celkem                265 245,00     

z toho z hlavní činnosti                242 161,00     

z toho z doplňkové činnosti                 23 084,00     

z toho hospodářský výsledek správy                265 245,00     

 

 

Rozvaha ( v tis. Kč) 
  

   AKTIVA Stav k 1.1.2015 Stav k 31.12.2015 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 686 2 396 

Oprávky -1110 -1414 

Zásoby 13 8 

Pohledávky 2843 1027 

Krátkodobý finanční majetek 624 1096 

Jiná aktiva celkem 57 84 

Aktiva 4 113 3 197 

PASIVA Stav k 31.12.2015 Stav k 31.12.2015 

Jmění celkem 61 796 

Fondy 350 0 

Výsledek hospodaření 1023 1288 

Cizí zdroje 2 679 1 113 

Pasiva celkem 4 113 3 197 
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Majetek společnosti sestavený k 31.12.2015 
   

    STAV A POHYB MAJETKU ORGANIZACE ( v tis. Kč) 

Název účtu stav k 1.1.2015 pohyb během roku stav k 31.12.2015 

Účet 22 - samostatné movité věci 1 686 710 2 396 

Podrozvaha 

DHM v evidenci majetku    k 31.12.2015                                                                                                           7 151          

DIM a DDHM v pořizovacích cenách v zápůjčce k 31.12.2015                                                                            2 
925 

    Fond společnosti sestavený k 31.12.2015 
   

    KONEČNÝ STAV A VÝVOJ FONDU ( v tis. 
Kč)       

Název fondu stav k 1.1.2015 pohyb během roku stav k 31.12.2015 

Účet 901 - vlastní jmění 61 735 796 

Účet 911- základní fond 350 -350 0 

    Úplný objem nákladů společnosti v členění sestavený k 31.12.2014 
 

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

Náklady celkem 20 994 

Z toho náklady na hlavní činnost (sociální služby) 20 250 

Z toho náklady na doplňkovou činnost 744 

Náklady na správní činnosti vč.nákl. Na mzdu ředitele a na odměny 
členů správní rady a členů dozorčí rady* 1 767 

* v roce 2015 byla vyplacena odměna  členům správní a dozorčí rady 
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Přehled zdrojů sestavený  k 31.12.2015 ( v Kč) 
 

  PŘEHLED VÝNOSU V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJU   

CELKEM VÝNOSY           21 258 570,00     

OK podprogram l              5 493 400,00     

Město Šumperk ve výnosech *             4 192 877,00     

OK podprogram II             1 944 800,00     

ÚP v rámci dohod o SÚPM **                698 170,00     

RVKPP                444 000,00     

ÚP v rámci dohod o VPP **                365 355,00     

Olomoucký kraj                334 160,00     

Olomoucký kraj dofinancování služeb                212 300,00     

Úřad práce v rámci projektu vzdělávejte se pro růst **                149 936,00     

Úřad práce chráněná pracovní místa                  88 000,00     

Ministerstvo zdravotnictví                 50 000,00     

Obec Vikýřovice                 12 000,00     

Obec Hanušovice                 10 000,00     

Obec Libina                   7 000,00     

Obec Nový Malín                   5 000,00     

Obec Rapotín                   5 000,00     

Obec Petrov                   3 000,00     

Obec Bludov                   3 000,00     

Obec Loučná                   3 000,00     

Obec Postřelmov                   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           14 028 998,00     

Dary ve výnosech                141 526,00     

Individuální projekt             1 719 338,00     

Nadace Partnerství                169 235,00     

Ostatní výnosy                321 677,00     

Příjmy z prodeje služeb a zboží             4 877 796,00     
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*město Šumperk mimo výnosy - klub důchodců                174 400,00     

  PŘEHLED DARU  NA PROVOZ OBDRŽENÝCH V ROCE  2015 ( v Kč) 

SHM, s.r.o.                 30 000,00     

PLATIT                 30 000,00     

Nadace Jedličkova ústavu                 30 000,00     

Charta 77                 20 000,00     

Centrum pro rodinu Šumperk                 11 660,00     

p. Pakosta                   7 920,00     

Klub mužů a žen Brničko                   3 000,00     

p. Krňávek                   2 400,00     

ing. Horáčková                   2 000,00     

p. Židková                   1 500,00     

p. Koňaková                   1 000,00     

Pramet Tools s.r.o.                      896,00     

p. Adámek st.                      500,00     

p. Mazáková                      300,00     

p. Okounová                      200,00     

p. Lumelová                      150,00     

Celkem dary na provoz                141 526,00     

PŘEHLED DARU  NA IVESTICE OBDRŽENÝCH V ROCE  2015 ( v Kč) 

Nadace Čez                120 000,00     

EPCOS                 60 000,00     

Nadace Agel                 60 000,00     

Master Bike                 20 000,00     

OPTIMOSPED                 10 000,00     

Agentira Kryštof s.r.o.                 10 000,00     

Nadace GCP Česká pojišťovna                 50 000,00     

Celkem dary na investice                330 000,00     

Dary celkem                 471 526,00     
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5 Aktuální adresář a kontakty (platný k 1. 5. 2016) 
 

Sídlo společnosti: 
Adresa: Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Tel: 583 211 766 
Email: Pontis@pontis.cz 
www: www.pontis.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  
 
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 

mailto:Pontis@pontis.cz
http://www.pontis.cz/
mailto:adamek.miroslav@pontis.cz
mailto:horackova.blanka@pontis.cz
mailto:blazickova.dana@pontis.cz
mailto:chlubnova.miroslava@pontis.cz
mailto:novak.jiri@pontis.cz
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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 
Marie Rýznarová, DiS. 
Tel: 583 550 237, 778 087 717 
Email: ryznarova.marie@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 
 
 
Denní stacionář Matýsek: 
Adresa:  Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Eva Mikulová, DiS. 
Tel: 583 211 766, 777 911 120 
Email: mikulova.eva@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 
 
Sociální rehabilitace: 
Adresa: Temenická 35, 787 01  Šumperk 
Bohdana Březinová,DiS. 
Tel: 583 550 544, 777 716 030 
Email: brezinova.bohdana@pontis.cz 
 
Denní stacionář VOLBA: 
Adresa: Bohdíkovská 24, 787 01  Šumperk 
Eva Mikulova, DiS. 

mailto:novak.jiri@pontis.cz
mailto:novak.jiri@pontis.cz
mailto:ubytovna@pontis.cz
mailto:ryznarova.marie@pontis.cz
mailto:rendasova.alexandra@pontis.cz
mailto:mikulova.eva@pontis.cz
mailto:chlubnova.miroslava@pontis.cz
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Tel: 583 211 766, 911 120 
Email: mikulova.eva@pontis.cz 
 
Pečovatelská služba: 
Gen. Svobody 2800/68, 787 01  Šumperk 
Miroslava Chlubnova,DiS. 
Tel: 583 211 766, 773 907 123 
Email: chlubnova.miroslava@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, 777 911 120 
Email: mikulova.eva@pontis.cz 
 
Univerzita volného času 
Adresa: Temenická 5, 787 01  Šumperk 
Mgr. Tereza Moravcová 
Tel: 583 211 766, 606 756 770 
Email: moravcova.tereza@pontis.cz 
 
Klub důchodců: 
Adresa: Temenická 5, 787 01  Šumperk 
Mgr. Tereza Moravcová 
Tel: 583 211 766, 606 756 770 
Email: moravcova.tereza@pontis.cz 
 
 
 
 
  
 

mailto:mikulova.eva@pontis.cz
mailto:chlubnova.miroslava@pontis.cz
mailto:brezinova.bohdana@pontis.cz
mailto:mikulova.eva@pontis.cz
mailto:moravcova.tereza@pontis.cz
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