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O společnosti
Obecně prospěšná společnost Dotek vznikla 3. 11. 2005.

„Pečuj o klienty tak, jak si přeješ, aby jednou někdo
pečoval o tebe.“

Dotek, o.p.s. poskytuje Sociální služby na základě rozhodnutí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví KÚ Zlínského kraje KUZL 30963/2007/SZD. Zdravotní ošetřovatelskou
péči poskytujeme ve spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením Domácí
zdravotní péče, registrovaným na odboru zdravotnictví KÚ Zlínského kraje pod
číslem jednacím KUZL 124/2004ZD-KL.
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Vážení přátelé
na cestě za naším posláním se setkáváme se stále novými výzvami, které nás inspirují
a burcují k další aktivitě. Pečovat se snažíme s otevřeným srdcem, s pomocnou
rukou a objímajícími křídly – jak jsme si zvolili ve svém logu. S pokorou a vděčností
můžeme říct, že se nám daří překonávat překážky, které naše práce obnáší
a potkáváme stále více stejně smýšlejících lidí a organizací. Radujeme se, že
společná energie nabírá na síle.
Těší nás radost v očích našich klientů, slova díků a uznání od jejich rodin.
Děkujeme všem, kteří jsou na naší cestě s námi. Děkujeme našim rodinám, za jejich
trpělivost, podporu a pomoc. A děkujeme všem, kteří nám po celý rok pomáhali,
a kteří podporovali naše myšlenky. Spolupracujícím organizacím, státním institucím,
dobrovolníkům, duchovním, zdravotníkům, studentům, jednotlivcům. Těm, kteří nám
fandí, i těm co pro nás mají kritická slova. Nájemníkům v DPS a všem štědrým lidem,
bez nichž bychom to měli o hodně složitější.
Velmi speciální dík patří mým kolegyním a kolegům, kteří myšlenky a nápady uvádí
v život a vytváří pohodu a domácí atmosféru pro naše klienty.
Děkujeme našim klientům a jejich rodinám za projevenou důvěru, s níž se nám svěřili
do péče. Jsou našimi nejlepšími učiteli.

Z celého srdce hodně sil, odhodlání a radosti při plnění Vašich vlastních tužeb
a přání.

Radomíra Pečeňová
ředitelka společnosti
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NAŠE POSLÁNÍ
Posláním naší obecně prospěšné společnosti je citlivě a individuálně pečovat o
seniory, kterým zdravotní stav neumožňuje samostatnost, s ohledem na jejich
potřeby v bio-psycho-socio-spirituální rovině a s ohledem na jejich životní příběhy
v návaznosti na prostředí, kde žijí či žili.

Činnost Dotek o.p.s. v roce 2014 se shodovala s posláním a cílem organizace.

FINANCOVÁNÍ
Financování našich služeb je dle zákona o sociálních službách (ZSS) koncipováno
jako vícezdrojové. Hlavním zdrojem jsou úhrady od samotných klientů a to za služby,
které jsou dle ZSS poskytovány za úhradu (§ 73 a násl. ZSS; výše úhrad je regulována
prováděcí vyhláškou.) Finanční zdroj pro částečné krytí nákladů spojených s
úhradovými službami pro uživatele představuje příspěvek na péči. Dalším zdrojem
jsou dotace ze státního rozpočtu (přímé dotace MPSV a dotace z rozpočtů územně
samosprávních celků). Ostatní zdroje tvoří dary a finance, které se nám podaří získat
našimi fundraisingovými aktivitami.

Dotace ze státního rozpočtu a platby od klientů nám neumožní, abychom službu
poskytovali v kvalitě, jakou jsme si nastavili, proto jsou příjmy z darů, projektů a
nadačních fondů důležitou složkou rozpočtu.

Financování je tedy oblast, která nám přináší spoustu starostí a velkou nejistotu.
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Odlehčovací služba
Poskytujeme odlehčovací službu v prostorách Domu s pečovatelskou službou ve
Vizovicích. Zde se staráme na přechodnou, různě dlouhou dobu, o klienty, kteří mají
sníženou soběstačnost a o které je jinak pečováno v prostředí jejich domova. Jedná
se zejména o osoby dlouhodobě nemocné, osoby s různými typy demence, osoby
umírající, po mozkových příhodách a s jiným chronickým onemocněním. Naše
služby mohou využívat lidé od 27 let věku, především se však jedná o seniory.
Posláním odlehčovací služby je poskytnout podporu a pomoc nejen člověku,
který se stal závislým na péči druhé osoby, ale i podporu a pomoc jeho rodině.
Nabídnout

mu

důstojné

a

smysluplné

naplnění

času

a

potřeb

pomocí

kvalifikovaného personálu.
Kapacita zařízení je 16 lůžek. Pro klienty jsou k dispozici dva jednolůžkové pokoje,
čtyři dvojlůžkové pokoje a dva třílůžkové pokoje.
Klienti v rámci pobytu mohou využívat zdarma veškeré kompenzační
pomůcky v zařízení. Ve svém volném čase mohou klienti v zařízení navštěvovat
pravidelné aktivizace, které vycházejí z jejich biografie, a účastnit se základní
ošetřovatelské rehabilitace.
V roce 2014 jsme odlehčovací službu poskytli 94 klientům.
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PŘÍSTUPY PÉČE V DOTEKU, o.p.s.
V našem zařízení pracujeme především s koncepty péče, které se zaměřují na
biografii člověka. Snažíme se chápat specifické potřeby klientů z hlediska jejich
života. To co prožili nebo jak žijí, je pro ně obvyklé, pro nás to tak obvyklé být
nemusí. Proto v péči preferujeme následující dva ošetřovatelské koncepty.

Bazální stimulace
Bazální stimulace je ošetřovatelský přístup vyvinutý v Německu. Tento koncept
podporuje lidské vnímání v základní (bazální) rovině. Pokud je okolní prostředí
člověka z jakýchkoli důvodů málo podnětné, dochází k senzorické deprivaci
(postupnému otupování smyslů). Prostřednictvím bazální stimulace můžeme
podpořit klientovo vnímání, hybnost, motoriku i komunikaci.
7

Bazální stimulace tak poskytuje individuální, efektivní, terapeutickou a
humánní ošetřovatelskou péči. Zohledňuje životní návyky, zvyky a prožitky klientů.
Ošetřující personál přistupuje ke klientům jako k osobnostem, a to bez ohledu na
jejich postižení a aktuální tělesný, mentální nebo duševní stav. Důležitou součástí
provádění bazální stimulace je znalost klientovy biografie. (Friedlová, 2007)
Většina našich pracovnic absolvovala základní, nástavbový i prohlubující kurz
Bazální stimulace, pořádaný Institutem Bazální stimulace a garantovaný PhDr.
Karolínou Friedlovou.
Jako první pracoviště pro seniory ve Zlínském kraji jsme získali Certifikát „Pracoviště
Bazální stimulace“. Naší patronkou je PhDr. Karolína Friedlová, jednatelka Institutu
Bazální stimulace v ČR.
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Biografický koncept
Domníváme se, že abychom mohli o klienta kvalitně a individuálně pečovat,
musíme jej znát. Poznat člověka je však dlouhodobý proces. K tomu, abychom
mohli s klienty lépe pracovat, slouží jejich biografie, kterou nám pomáhá sepisovat
sám klient či jeho rodina. Spoustu informací a stimulů můžeme také získat z jeho
profese nebo regionu, kde klient žil. Model podporuje porozumění mezi dvěma
generacemi a mezi pečovateli a příjemci péče.
Péčí na základě znalosti biografie klienta se snažíme o to, aby se člověk v našem
zařízení cítil co nejvíce jako doma. Pokoušíme se dodržovat rituály, na které je klient
zvyklý. Aktivity, které klientům nabízíme, připravujeme podle znalosti jejich koníčků a
činností, které dříve prováděli.
V roce 2014 se u nás uskutečnila supervize. Stali jsme se součástí pilotního projektu
přechodu zařízení z běžné péče k péči podle biografie pod vedením PhDr. Evy
Procházkové, Ph.D. Jedná se o proces dlouhodobý, několikaletý. Naším přáním je
stát se v budoucnu certifikovaným zařízením, které pracuje s Psychobiografickým
modelem péče. Tento model péče klade mimo jiné, také zvýšené nároky na počet
obslužného personálu.
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(RE) AKTIVIZACE
Při aktivizaci klientů, stejně jako v dalších oblastech péče, se snažíme vycházet
z jejich biografie. Namátkou uvádíme pár aktivizačních činností.
Setkávání s hudbou …
Muzikoterapie, jedna z nejoblíbenějších aktivit našich klientů, probíhá několika
způsoby. Pravidelně se setkáváme při zpěvu oblíbených písní klientů s kytarou,
případně houslemi či dechovými nástroji. Klienti mohou také poslouchat své
oblíbené rádio nebo si pustit gramofonovou desku. V předvánočním období nebo
při tradičních oslavách navštěvuje zařízení kapela Polančanka, která připravuje pro
klienty kulturní program s živou hudbou. Občas do našeho zařízení zavítají také děti
se svými besídkami či vystoupením.
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Vaření, pečení, ruční práce a další domácí činnosti

Dodržování tradic
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Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je prováděna především v domácnostech uživatelů. Cílem
poskytovaných služeb je umožnit klientům, aby mohli co nejdéle pobývat ve svém
domácím prostředí.
Pečovatelskou službu poskytujeme v mikroregionu Vizovicko-Slušovicko. Jedná se o
obce Vizovice, Chrastěšov, Slušovice, Zádveřice, Raková, Lhotsko, Bratřejov,
Lutonina, Jasenná, Všemina, Trnava, Podkopná Lhota, Hrobice, Březová, Veselá,
Neubuz, Dešná. Mimo region Vizovicky poskytujeme na základě uzavřené smlouvy
také klientům v obci Hvozdná.
V roce 2014 jsme prostřednictvím pečovatelské služby pomáhali 113 klientům.
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nabízíme pomůcky k zapůjčení, které usnadňují pomoc v domácí péči. Uleví těm, o
které je pečováno, a zároveň usnadní ošetřování členům rodiny.
V nabídce máme následující kompenzační pomůcky: elektrické polohovací
postele, perličkové polohovací a antidekubitní pomůcky, nadstavec na WC,
antidekubitní matrace (nafukovací), hydraulický zvedák do vany, mechanické
vozíky, chodítko vysoké kolečkové, chodítko nízké pevné – krokovač, toaletní židle,
bazének na mytí hlavy.
V roce

2014

jsme

zapůjčili

kompenzační

13

pomůcky

56

zájemcům.

Dobročinný obchůdek Dotek
Do Dobročinného obchůdku a poradny Dotek, který již od roku 2012 sídlí vedle
objektu Dotek, o.p.s., pravidelně zavítá spousta stávajících i nových zákazníků,
kteří zde nachází velký výběr zajímavých věcí za „obchůdkové“ ceny. Díky
reklamě a článkům v tisku si obchůdek našla také spousta lidí, kteří nám darují
oblečení, knihy, hračky i jiné drobného či větší zboží. Za tyto darované věci
patří všem velký dík, protože díky nim se nám daří získávat peníze. O našich
aktivitách se lze dočíst na našich webových stránkách, případně na
facebooku, twiterru. Pro naše zákazníky, kteří nemají možnost navštívit přímo
prodejnu se nabízí šance nakoupit na serverech mimibazar, s-bazar, bazoš
nebo fler.
Dále nabízíme pravidelné výprodeje, jako např. Pytlový výprodej, výprodej
oblečení 1 + 1 zdarma, nebo výprodej miminkovského oblečení či knih. Tyto
výprodeje mají velký úspěch a vyhledává jej čím dál více zákazníků. I přesto
stále zůstává zboží, které se nedaří v obchůdku prodat. Toto putuje do
společnosti Sanity o.s., která podporuje Psychiatrickou nemocnici v Kroměříži.
Pravidelně lze náš obchůdek potkat na trzích a jarmarcích ve Vizovicích,
Slušovicích, Jasenné a Mysločovicích.
Snažíme se stále vyhledávat dobrovolníky. V roce 2014 nám v obchůdku
vypomáhaly 3 dobrovolnice, kterým moc děkujeme.
Finanční obrat v roce 2014 činil 334 031,- Kč.
Dušičkové věnce:
V roce 2014 proběhl již druhý ročník tvoření dušičkových věnců s dobrovolníky.
Tentokrát se nám povedlo vyrobit 42 kusů a získat jejich prodejem u kostela sv.
Vavřince 8 400,- Kč.
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Další činnost
VEŘEJNÁ SBÍRKA
Stejně

jako

v loňském

roce,

probíhala

v roce

2014

veřejná

sbírka

prostřednictvím sbírkových pokladniček (ve Valašském Šenku ve Vizovicích a
v putovní pokladničce na akcích, kterých se Dotek, o.p.s. účastnil), účtu
veřejné sbírky a DMS.

B7
Co má společného extrémní ultramaraton přes sedm beskydských vrcholů a
Dotek, o.p.s.. Naše společnost byla vybrána jako jedna ze tří neziskových
organizací, které se organizátoři extrémního závodu Beskydská sedmička,
v čele s ředitelem závodu horolezcem Liborem Uhrem, rozhodli v rámci
charitativní akce Každý metr pomáhá, podpořit. Náš velký dík patří paní PhDr.
Karolíně Friedlové, která je jednatelkou Institutu Bazální stimulace v ČR a která
nás pro tuto charitativní akci doporučila.
Díky možnosti účastnit se této akce jsme získali finanční prostředky na nákup
speciálního koupacího lehátka pro zcela imobilní klienty.
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FASHION SHOW DOTEK
Módní přehlídka spojená s dražbou předváděných modelů, to je Fashion show
Dotek. Akce pořádaná studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati, jejíž výtěžek je určen pro Dotek, o.p.s.
První Fashion Show proběhla v roce 2013 ve vegetariánské restauraci Prašád.
Modely vyrobené návrháři z ateliéru designu oděvů Univerzity Tomáše Bati se
vydražily za 17 100,- Kč, které putovaly na nákup kompenzačních pomůcek.
Fashion show Dotek 2014 se konal 20. března v restauraci Šach-Mat v Baťově
Institutu 14/15. Tématem druhého ročníku této módní přehlídky bylo origami.
Modely vyrobené studenty v duchu tohoto japonského umění se v charitativní
aukci vydražily za krásných 20 900,- Kč, tuto částku ještě zdvojnásobila Nadace
Divoké husy.
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DOBROČINNÝ BAZAR
Tradiční akcí, kterou pořádá Fakulta humanitních studií Tomáše Bati a Dotek,
o.p.s., se stal Dobročinný bazar. Bazar se koná ve foyer budovy univerzitní
knihovny a rektorátu, kterou navrhla architektka Eva Jiřičná. Akce je určena
pro studenty a pedagogy univerzity i širokou veřejnost.
Zájemci mohou na bazaru nejen nakoupit nejrůznější darované zboží a tím
přispět na nákup kompenzačních pomůcek pro Dotek, o.p.s., ale mohou
nejrůznější zboží také darovat.

Na I. Dobročinném bazaru jsme získali 4 786,- Kč. Tyto finanční prostředky byly
použity na nákup vybavení do nového pokoje odlehčovací služby.
Druhý

Dobročinný

bazar

byl

podpořen

Nadací

divoké

husy,

která

zdvojnásobila jeho výtěžek 8 450,- Kč a mohli jsme jako ve všech ročnících
nakoupit

kompenzační

pomůcky,

které

půjčujeme

rodinám

pečujícím

v domácím prostředí o své blízké.
Výtěžek III. Dobročinného bazaru ve výši 6 000,- Kč byl určen na nákup
invalidního vozíku pro klienty Dotek, o.p.s.
Zatím poslední IV. Dobročinný bazar byl spojen se slosováním o hodnotné ceny
pro dárce i nakupující. V tomto ročníku jsme získali 8 099,- Kč.
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Benefiční kalendář
Víme, jak moc je pro naše klienty důležité prostředí, kde pobývají, to, že pocit
domova jim pomáhá zpříjemnit život a usnadnit komunikaci. V našem zařízení
Dotek Vizovice o.p.s. se snažíme, aby interiéry byly vybaveny a zařízeny
dobovým nábytkem, aby naši obyvatelé byli obklopeni pro ně známými věcmi
z jejich mládí. Nové a moderní věci a přístroje senior, zejména pokud trpí
demencí, často nezná a neví, jak je používat, neorientuje se v novinkách - ale
třeba starý kus šetrně zrestaurovaného nábytku v něm dokáže vyvolat hezké
vzpomínky, což je velmi důležité pro péči. Společnost Dotek o.p.s., ZČ HB
Kolovrátek a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov spojili síly, a zrodil se
benefiční stolní kalendář Starodávno na Valašsku 2015 s fotkami a obrázky
odrážející rok v tradicích tohoto kraje.
Výtěžek z prodeje byl použit na restauraci staré almary, díky níž se u nás naši
klienti budou moci cítit zase o něco více jako doma.
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SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

Mateřská škola
Děti z mateřské školy Vizovice společně se svými paními učitelkami si připravují
vystoupení s písničkami a básničkami, které naše klienty vždy velmi potěší.

Základní školy
Pro základní školy, ale nejen pro ně, jsme připravili nabídku zážitkového
programu pro žáky, kteří si tak mohou vyzkoušet různé kompenzační pomůcky.
Zážitkovou formou si mohou děti vyzkoušet, jaké to je špatně slyšet nebo vidět
a jak se má s takovým člověkem komunikovat a pomáhat mu. Naučí se, jak
správně komunikovat a manipulovat s člověkem na invalidním vozíku nebo se
smyslovým znevýhodněním.
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Střední školy
Studenti zdravotnických, sociálních či humanitních oborů mají možnost
v našem zařízení absolvovat povinnou odbornou praxi. Z řad středoškolských
studentů k nám přichází také dobrovolníci. Studenti nám, mimo jiné, pomáhají
vyrábět drobné benefiční předměty k prodeji v Dobročinném obchůdku.

Vysoké školy a vyšší odborné školy
Studenti vysokých škol humanitního a zdravotního zaměření u nás vykonávají
odbornou praxi. Dále mají možnost podpory ze strany zařízení při sepisování
svých absolventských, bakalářských či diplomových prací.
Společně s Univerzitou Tomáše Bati probíhá Dobročinný bazar a Fashion Show
Dotek.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOTEK, o.p.s.
I v roce 2014 pokračoval projekt vzdělávání zaměstnanců – Chceme znát
našeho klienta, který je hrazen z prostředků ESF. Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost. V rámci vzdělávání bylo proškoleno 12 kolegyň
základním kurzem Smyslové aktivizace. Část týmu byla proškolena kurzem
Aktivizace podle biografie klientů. Tři kolegyně absolvovaly prohlubující kurz
biografie klienta a kurz Biografie pro manažery. V rámci vzdělávání v biografii
část našeho týmu navštívila rakouské zařízení pracující s Biografickým
konceptem klienta. Proběhlo také dovzdělávání kolegyň v konceptu Bazální
stimulace.
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PROJEKTY
V roce 2014 jsme posílali projektové žádosti do následujících nadací nebo
grantových programů - Nadace Krása pomoci Táňi Kuchařové, Nadace
Divoké husy, ČEZ.

Babiččina zahrádka
Díky příspěvku Města Vizovice a projektu Era pomáhá regionům, jsme na jaře
2014 mohli začít s budováním bezbariérové zahrady. Projekt přestavby
zahradního atria jsme nazvali Babiččina zahrádka. Do zahrady jsme nakoupili
posezení a houpací lavici, pořídili vyvýšené truhlíky, u kterých se mohou
zahradničení věnovat i klienti s pohybovými problémy. Na zahradu byly
vysázeny typické květiny a rostliny, které známe ze zahrad našich předků.
Vypěstované bylinky a plody jsme v rámci aktivizace s klienty využili k vaření,
pečení nebo např. přípravě bylinných mastí.
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ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ používané účetní metody, obecné účetní zásady a
způsoby oceňování
Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č.504/2002
Ministerstva financí ČR, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku
a) zásoby nakupované a vytvořené ve vlastní režii
- nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl
majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související (např. přeprava,
provize, clo, pojistné),
- zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, tj. přímými
náklady vynaloženými na výrobu nebo jinou činnost, popř. i část nepřímých
nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti.
společnost neměla v roce 2013 zásoby vytvořené vlastní činností
b) hmotný majetek vytvořený vlastní činností
- společnost netvoří

2. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
-

cenné papíry společnost nemá

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve

sledovaném

účetním

období

nedošlo

v účetní

jednotce

předcházejícímu období ke změnám odpisování a postupů účtování.
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oproti

4. Opravné položky k majetku
Společnost za účetní období netvořila žádné opravné položky k majetku i
pohledávkám po lhůtě splatnosti.

5. Odpisování
a) Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku sestavila
účetní jednotka v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného
opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho
používání. Účetní odpisy se rovnají daňovým.
b) Odpisový plán účetních odpisů nehmotného investičního majetku společnost nemá nehmotný
investiční majetek
c) Systém odpisování drobného investičního majetku
-

drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 000,- Kč je veden jako zásoba a
je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba
materiálu.

-

drobný nehmotný majetek společnost nemá

8. Přepočet cizích měn na českou měnu
v roce 2013 společnost neúčtovala v cizích měnách:
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
Přijaté dotace na provozní účely
Důvod dotace

Poskytovatel

Neinvestiční dotace peč.

Sledované období

Minulé období

MPSV

655 200

610 000

MPSV

750 000

634 000

Finanční
příspěvek
na
provozování soc. služeb

Město Vizovice

265 000

195 000

Neinvestiční dotace Kraj
Zlínský
příspěvek
na
provozování soc. služeb

Kraj Zlínský

0

26 000

služba
Neinvestiční dotace odleh.
služby

2. Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí

2.1 Hmotný investiční majetek v tis. Kč
Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.12.14
Budovy, haly, stavby

1 167

1 167

166

206

1 001

961

0

0

0

0

0

0

Stroje, přístroj zařízení

358

358

296

327

62

31

Dopravní prostředky

610

610

610

610

0

0

Pozemky

2.2. Nehmotný investiční majetek - společnost nevlastní

24

3. Vlastní jmění v tis. Kč
Sledované období

Předchozí období

Vlastní jmění a fondy

625

642

Nerozdělený zisk minulých let

557

632

0

0

Hosp. výsledek běžného úč. období

- 180

- 75

Vlastní kapitál celkem

1 002

1 199

Neuhrazená ztráta minulých let

4. Pohledávky a závazky

4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti
Počet dnů

Sledované období

Předchozí období

0

0

4. 2. Závazky po lhůtě splatnosti
Počet dnů
> 60

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

Sledované období

Minulé období

Z obchodního styku

Ostatní

Z obchodního styku

Ostatní

0

0

0

0

4.3. Bankovní úvěry - společnost nemá

5. Rezervy – společnost netvořila
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6. Příjmy a výdaje z hlavní činnosti v tis. Kč
PŘÍJMY
SKUTEČNOST 2014
Dotace a nadační příspěvky

SKUTEČNOST 2013

2 164 000

1 545 000

307 000

95 000

3 963 000

4 569 000

0

0

Jiné příjmy

1 313 000

289 000

CELKEM:

7 747 000

6 498 000

VÝDAJE

SKUTEČNOST 2014

Dary
Příjmy od klientů za služby
Příjmy od zdravotních pojišťoven

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

SKUTEČNOST 2013

4 962 000

4 203 000

- mzdové náklady

3 656 000

3 080 000

- zákonné sociální pojištění

1 118 000

968 000

188 000

155 000

2 823 000

2 500 000

z toho:

- ostatní sociální náklady
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
z toho:
- materiálové náklady celkem

1 049 000

921 000

- energie

463 000

347 000

- opravy a udržování

98 000

144 000

- cestovné

79 000

23 000

- ostatní služby (nájemné, leasing,
ost.)
- telefon, internet, služby UPC

381 000
342 000
41 000

42 000

- vzdělávání zaměstnanců

245 000

10 000

- ostatní (daně, odpisy, ostatní)

129 000

129 000
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Komentář k hospodářskému výsledku
Celkový roční obrat společnosti v roce 2014 činil 7 747 tis. Kč, z toho obrat v
hlavní činnosti byl 7 192 tis. Kč, ve vedlejší činnosti 555 tis. Kč. Dotace od
státních orgánů měst a obcí dosáhly částky 1 720 tis. Kč, což je 22,20 %
z celkového obratu organizace. V roce 2013 byl tento podíl 25,55 %.
Obrat se proti roku 2013 zvýšil o 944 tis. Kč, tj. 11,30 %. Hlavní důvodem byl
projekt vzdělávání zaměstnanců „Chceme se naučit znát našeho klienta“
financovaný z operačního programu MPSV. Dotace v roce 2014 činila 444 tis.
Kč. Pozitivním trendem je růst tržeb z vedlejší hospodářské činnosti, a to jednak
poskytováním služeb pedikůry a dále prodejem darovaných předmětů v
dobročinném obchůdku. Zatím však tyto aktivity významnější zdroj financování
pro společnost nepředstavují.
Ceny služeb zůstaly na úrovni roku 2013. Kapacitní využití pobytové služby bylo
84,82 %. Proti minulým letům jde o mírný pokles. Vzhledem k tomu, že klientům
poskytujeme krátkodobé pobyty, jde stále o dobrý výsledek. U pečovatelské
služby klesá zájem o dodávání obědů a naopak roste poptávka po osobní
asistenci. Klienty stále více využívaná je možnost půjčování kompenzačních
pomůcek. Zde došlo k výraznému nárůstu tržeb.
V nákladové oblasti byly důsledně kontrolovány všechny výdaje s cílem
minimalizovat nákladové položky, které bezprostředně neovlivňují činnost
organizace. Mzdové náklady vzrostly v důsledku vytvoření další pracovní
pozice sociální pracovník a rovněž z důvodu zaměstnání 3 pracovnic v rámci
dotovaného programu VPP Úřadu práce ve Zlíně a ve Vsetíně. Průměrný
výdělek nadále stagnuje, výše dotací ani vlastní zdroje neumožnily zvýšení
mezd. Růst nákladů na energie byl dán růstem jejich cen. Náklady na školení
zaměstnanců a cestovné byly výrazně vyšší kvůli vzdělávacímu projektu
financovaného MPSV. Ostatní náklady zůstávají přibližně na úrovni minulých let.
Hospodářský výsledek roku 2013 byl převeden na účet nerozděleného zisku.
Jeho výše je k 31.12.2014 557 tis. Kč. Hospodaření v roce 2014 skončilo účetní
ztrátou 180 tis. Kč.
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7. Struktura pracovníků, účast členů statutárních orgánů
V roce 2014 byl průměrný evidenční počet pracovníků společnosti 16,95 osob,
z toho 16,32 žen. V pečovatelské službě byl průměrný evidenční počet 5,57
(4,94 žen), v odlehčovací službě 10,48.
(10,48 žen), v doplňkových službách 0,90 (0,90 žen). K 31. 12. 2014 byl fyzický
stav pracovníků 25. Z toho 19 pracovníků v hlavním pracovním poměru, 1 na
dohodu o pracovní činnosti a 5 na dohodu o provedení práce.
V roce 2014 nedošlo ve statutárních orgánech společnosti k žádným změnám
(viz obchodní rejstřík neziskových organizací).
Členové statutárních orgánů, tj. správní a dozorčí rady, v roce 2014 nepobírali
žádné odměny ani funkční požitky. Žádný člen statutárního orgánu neuzavřel
v roce 2014 se společností obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.
Statutárním zástupcem organizace je ředitelka, která má se společností
uzavřený stálý pracovní poměr.

ing. Evžen Pečeňa
účetní společnosti
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Spolupracujeme:
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Výroční zprávu zpracovali:

Radomíra Pečeňová, RS – ředitelka Dotek, o.p.s.
Ing. Evžen Pečeňa – ekonom a účetní Dotek, o.p.s.
Mgr. Veronika Olejníková - aktivizace, fundraising aj.
Bc. Jana Štefková, DiS. - sociální pracovnice Dotek, o.p.s.
Jarmila Zatloukalová - Dobročinný obchůdek a poradna
Dotek

Ve Vizovicích dne 18.3.2015

