Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
se sídlem: Štefánikova 25, Ústí nad Labem
IČ: 26593661

Výroční zpráva za rok 2017

1

Základní informace o společnosti
Název: Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. (dále jen společnost)
Sídlo: Štefánikova 25/651, 40001 Ústí nad Labem
IČ: 26593661
Bankovní spojení: 182796256/300
Datum vzniku: 12. 09. 2013
Centrum je zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem
v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou – O483

Zakladatel společnosti
Název: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.
Se sídlem: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice
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2. Z historie našeho Centra
Od 01. 01. 1992 působila ve všech okresních městech Ústeckého kraje Střediska pro
poradenství a sociální rehabilitaci, odborná pracoviště Sdružení zdravotně postižených v ČR.
Od roku 2000 došlo ke změně organizace i názvu na Centrum služeb pro zdravotně
postižené.Od roku 2003 došlo v souvislosti s přechodem na krajské uspořádání k
transformaci na Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. V průběhu roku 2013
došlo ke změně na obecně prospěšnou společnost.

3. Úvodní slovo:
Jako významný poskytovatel sociálních služeb jsme Vám v roce 2017 mohli nabídnout, jako i
v předchozích letech, odborné sociální poradenství a osobní asistenční službu.
V rámci odborného sociálního poradenství nás klienti vyhledávali s nejrůznějšími dotazy,
starostmi v rámci obtížné sociální situace. Snažili jsme se vždy nabídnout možnosti, které co
nejvíce vyhovují potřebám klientů a pomohli tak ke zkvalitnění jejich dalšího života.
Osobní asistenční služba umožňuje našim klientům, zůstávat ve svém přirozeném prostředí,
se svými blízkými, rodinami, přáteli. Snažíme se využívat možnosti doprovázet naše klienty i
mimo domov a tím odvrátit sociální exkluzi. Nabízíme možnosti navštěvovat kulturně
společenské akce, nebo můžeme zprostředkovat možnost studia na univerzitě 3 věku na
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.
V rámci Ústeckých týdnů zdraví jsme zájemcům nabídli možnost nás navštívit ve Dnech
otevřených dveří. Tuto akci pořádáme každoročně. Zejména se zajímali o službu osobní
asistence, ale také o jiné záležitosti, související s životem lidí se zdravotním postižením.
Potkávali jsme se s veřejností a klienty v terénu při nejrůznějších akcích. Ať již to byly
Veletrhy poskytovatelů sociálních služeb v krajském městě Ústí nad Labem, nebo podobné
akce v dalších městech, zde na severu Čech. S poskytovateli sociálních služeb si často
vyměňovali zkušenosti při nejrůznějších akcích a prezentacích, organizovaných Krajským
úřadem Ústeckého kraje a NRZP Ústeckého kraje při kontrole plnění Plánu vyrovnání OZP.
Od roku 2015 Krajský úřad financuje naši činnost. Tímto bychom chtěli velice poděkovat za
vstřícnost a součinnost v roce 2017 při financování a následném dofinancování naší služby na
základě vládního nařízení.
K 31. 12. 2017 došlo v Centru k personální změně ve funkci ředitele společnosti.
Po téměř 30 letech skončila ve funkci ředitele paní Danuše Šaferová. Za její práci pro
společnosti ji děkujeme. Od 01. 01. 2018 vykonává funkci ředitele a statutárního zástupce
společnosti Bc. Radka Honzajková.
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4. Hlavní předmět činnosti a služeb společnosti:
Hlavním předmětem činnosti společnosti je zajišťování sociálních služeb dle platné právní
úpravy na území Ústeckého kraje tak, aby organizace byla schopna zajistit jejich poskytování
na Ústecku, Děčínsku, Teplicku, Litoměřicku, Lounsku, Mostecku a Chomutovsku.
Jedná se především o poskytování těchto sociálních služeb:
Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.
a) Odborné sociální poradenství (dále jen OSP), identifikátor 4704104
Služba probíhala dle řádné registrace, každé pondělí 8–12–13–16h v ambulantní poradně
sídla společnosti. Terénní forma služba probíhala podle potřeby konkrétních klientů, po
dohodě, v ostatní pracovní dny, v rámci celého Ústeckého kraje.
b) Osobní asistenční služba (dále jen OAS), identifikátor 7909036
Služba probíhá dle řádné registrace od pondělí - čtvrtek 7,00 – 12,00 a 12,30 – 16,00 hodin
a v pátek od 7,00 – 13,00 hodin. Asistenční služba je možné upravit dle potřeb klienta.
Soboty, neděle a svátky je možné dle domluvy při volné kapacitě asistentů.
Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. je obecně prospěšnou společností,
která poskytuje registrované sociální služby v rámci celého Ústeckého kraje.

5. Odborné sociální poradenství
Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního poradenství podle § 37 odst. 2 o
možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Rozsah a forma
pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovat lidskou
důstojnost osob. Dopomoc či pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob,
musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je
k takovým činnostem, které vedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování příznivé
sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány
v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno
dodržování lidských práv a základních svobod osob.
Cílem poskytované sociální služby je:
•
•
•
•
•

společně s klientem - hledání přijatelného řešení jeho nepříznivé sociální situace
nalezení a stanovení dosažitelných cílů a strategie podle konkrétních možností a
schopností a to v souladu se zájmy, vůlí a osobním přáním klienta
odstranění nebo alespoň zmírnění pocitu osamění, odmítavých či dokonce
negativistických postojů klienta vůči společnosti
zlepšení nebo udržení kvality života klienta na stávající úrovni, podle jeho možností a
schopností v rámci rodinného kruhu, nebo známém a přátelském prostředí
udržení stávajících kontaktů s přáteli, popř. navázání nových přátelství
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•
•

hledání nových příležitostí a aktivit, s cílem zapojit se více do společnosti
hledání příležitostí, sociálních kontaktů, volnočasových aktivit, které by zaujaly a
napomohly vyplnit kvalitně život, podpořily jeho rozvoj psychický a fyzických
schopností a rozvíjely dovednosti klienta.

Cílovou skupinou odborného sociálního poradenství:Osoby se zdravotním postižením bez
omezení věku v nepříznivé sociální situaci a jejich blízcí.
Ambulantní forma služby - probíhala dle řádné registrace, každé pondělí, od 8,00 do 12,00 a
od 13,00 do 16,00 hodin, v poradně sídla společnosti.
Terénní forma služby - probíhala podle potřeby konkrétních klientů v terénu a to v rámci
celého Ústeckého kraje. Dále jsme poskytovali odborné sociální poradenství telefonicky a
elektronicky.
Nejčastější řešené problémy v poradenské praxi v roce 2017
Klienti se na nás obraceli nejčastěji s problematikou kolem průkazů OZP (TP, ZTP, ZTP/P),
dávek, příspěvků, možnosti získání kompenzačních pomůcek, s problémy s bydlením,
zaměstnáním, umísťováním dětí s postižením do předškolního zařízení, nesouhlasy s
rozhodnutím různých orgánů státní a veřejné správy a o pomoc se sepsáním odvolání, se
zájmem o účast na volnočasových aktivitách osob se zdravotním postižením, řešením
parkování a dalšími problémy.
Odborné poradenství bylo poskytnuto celkem 418 klientům, v rámci celého Ústeckého kraje,
v ambulanci i v terénu. Z toho bylo 136 unicitních (viz Záznamové listy) a 282 kontaktních.

Odborné sociální poradenství rok 2017

kontakty

intervence

celkem

graf č. 1 Odborné sociální poradenství v roce 2017

Personální zajištění služby:
Službu zajišťovaly 2 sociální pracovnice, každá na 0,5 úvazku.
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V průběhu roku 2017 odpovídalo registračním podmínkám a zákonu o sociálních službách č.
108/2006 Sb. Sociální pracovnice byly zapojeny v celoživotním vzdělávání a absolvovaly
předepsaný počet hodin odborného vzdělávání s platnou akreditací MPSV ČR.

6. Služba osobní asistence
Jejímž cílem je v maximálně možné míře posílená soběstačnost klienta, rozvinutí jeho psychických a
fyzických schopností a jeho zapojení do běžného života. Plnohodnotný život klienta v jeho domově
nebo ve školském zařízení či v jiném vhodném prostředí, které umožňuje naplnit jeho potřeby.

Cílem služby je:
•
•
•
•

•
•
•

podpora a pomoc osobám s těžkým zdravotním postižením, dlouhodobým a
chronickým onemocněním nebo osobám s úbytkem fyzických sil
aby klient mohl zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí svého obydlí, v
kruhu blízkých lidí, přátel a kamarádů
společné nalézání přijatelného řešení nepříznivé situace a stanovování dosažitelných
cílů podle konkrétních možností a schopností klienta, v souladu s jeho vůlí
snaha o odstranění či zmírnění pocitu osamění, často i marnosti, odmítání
negativistických postojů klienta ke společnosti, vést ho povzbuzováním k objevování
dalších možností, činnosti apod.
zlepšování nebo aspoň udržení kvality života klienta na stávající úrovni, vždy
s ohledem na jeho možnosti, schopnosti v přátelském, přirozeném prostředí
snaha o další rozvoj fyzických a psychických schopností, dovedností, dalším
zapojování do nových aktivit
udržení stávajících či navázání nových kontaktů klienta s lidmi ze společnosti, ať již
stejně postižených nebo intaktních.

Služba je zaměřena na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomoc s péči o hygienu vl. osoby
pomoc s oblékáním, převlékáním
pomoc s přípravou stravy a nápojů
pomoc a dohled nad řádným přijímáním potravy, nápojů, dohled nad pitným
režimem
dohled nad lékovým režimem
pomoc s péčí o domácnost (např. malý a velký úklid, praní, věšení, sušení, žehlení,
mandlování, spravování a ukládání prádla do skříní)
pomoc s obstaráváním nákupů
doprovodná služba na úřady, k jednání, k lékaři-praktikovi a odborníkovi, na
objednaná vyšetření a zákroky
doprovody na různé kulturní a společenské akce nebo sportovní, rekreační, na
procházky, za poskytovateli následných sociálních služeb
doprovody do a ze školy, zaměstnání, zájmové činnosti
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Služba osobní asistence je sociální službou zpoplatněnou dle platného ceníku Centra.
Není podmiňována dokládáním lékařské zprávy nebo lékařským doporučením.
Posláním služby je:
•

pomoc, péče, podpora osobám s handicapem, sociálně znevýhodněným kvůli
zdravotnímu stavu či věku, když dochází k úbytku fyzických sil a kdy i přesto uživatel
služby se zajímá, jak by mohl zůstat žít ve svém přirozeném prostředí a to, co
nejdéle, nejkvalitněji

•

společné hledání s klientem optimálního nastavení služby tak, abychom co nejvíce
činností mohli vykonávat společně, i když s různým podílem výkonu, jde o aktivní
zapojení klienta do života, do činností a nejrůznějších aktivit
podpora při běžných aktivitách, přirozených činnostech v domácím prostředí nebo i
venku, např. s péčí o své nejbližší domácí prostředí nebo i okolí, zahrádka, apod.
pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů denní potřeby, při péči o svou osobu,
pomoc při udržování a rozvíjení soběstačnosti, správných návyků, kvalitní
životosprávy, udržování pravidelné hygieny, aj.
pomoc při rozvíjení aktivit, činností, při kterých dochází k navazování nových
kontaktů s novými lidmi (např. zájmové kluby zdr. postižených osob, různé sportovní
akce, kulturní akce, studijní aktivity, využití možností vysokoškolské půdy, aj.)

•
•
•

Cílová skupina:
Obecné vymezení – osoby, které mají potíže, sníženou schopnost při prosazování svých práv
a oprávněných zájmů, při uspokojování potřeb péče o vlastní osobu, o vlastní domácnost, s
obstaráváním běžných záležitostí, s udržováním, navazováním či rozvíjením společenských
kontaktů, se seberealizací, zapojením se do nejrůznějších aktivit, ať již pracovních, studijních,
zájmových, zábavních. Osoby ohrožené sociální exkluzí či izolací.
Konkrétní vymezení - cílové skupiny: děti předškolního věku od 1roku až po starší seniory
nad 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, nemoci nebo
věku. (osoby s chronickým, kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým, zdravotním,
zrakovým, postižením)
Smlouvu na službu osobní asistence si s Centrem uzavřelo 101 klientů. Většinou dlouhodobě,
pravidelně, na více hodin denně. Často se jednalo o klienty s těžkým zdravotním postižením,
mnohdy se složitější dostupností. S naší péčí a dopomocí zůstávají tito lidé, i přes nepříznivý
zdravotní stav, doma. Ve svém prostředí, mezi svými blízkými, rodinou a přáteli. Udržují
běžné kontakty, na které byli po celý život zvyklí. S dopomocí naší sociální služby tak mohou
zůstat v přirozeném prostředí. Našim klientům jsme byli k dispozici v běžné pracovní době,
ale i po ní, nebo o víkendech a svátcích, když si to situace klienta vyžádala.
Personální zajištění služby:
Službu zajišťovaly 2 sociální pracovnice a 15 osobních asistentek.
V průběhu roku 2017 odpovídalo registračním podmínkám a zákonu o sociálních službách č.
108/2006 Sb. Všechny sociální pracovnice a os. asistentky byly zapojeny v celoživotním
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vzdělávání a absolvovaly předepsaný počet hodin odborného vzdělávání s platnou akreditací
MPSV ČR.

celkem
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Graf. č. 2 osobní asistenční služba v roce 2017

7. Kvalifikační předpoklady zaměstnanců:
Všichni pracovníci splňují podmínky stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006
Sb. Většina os. asistentek jsou navíc absolventky nadstavbového akreditovaného kurzu pro
pracovníky v přímé péči. Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do systému celoživotního
vzdělávání, absolvují každý rok řadu odborných kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích
aktivit, v objemu hodin více, než požaduje zákon.
V roce 2017 absolvovali pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice tato školení a
vzdělávací aktivity.
Externí s akreditací:
•
•
•
•

Individuální plánování v sociálních službách s uživatelem sociálních služeb
Vybrané otázky k úhradám za poskytování sociálních služeb
Řízení porad
Fundraising a financování NNO

Dále se pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice účastní interních školení na různá
témata prohlubujíc znalosti zaměřené na specifika klientů.
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8. Další doprovodné služby pro klienty – Půjčování kompenzačních
pomůcek do pronájmu
Pomůcky jsme půjčovali do pronájmu na základě písemných smluv a v roce 2017 jich bylo
uzavřeno 27.
Pomůcky máme starší, ale v perfektním stavu. Každoročně je kontroluje odborný pracovník z
firmy Meyra.
•
•
•

půjčovné činilo 15,- Kč/den, bez ohledu na typ pomůcky
zapůjčení kompenzační pomůcky není podmíněno doložením lékařského doporučení
spolupracovali jsme s půjčovnou Asociace vozíčkářů v Děčíně, s půjčovnou Centra
pomoci zdravotně postiženým a seniorům v Chomutově a s půjčovnami v krajském
městě – Vinařská a Naděje-Opora

Tato fakultativní doplňková služba je provozována na základě živnostenského listu.

9. Interní činnost společnosti
Centrum dlouhodobě a trvale spolupracuje se subjekty státní správy a samosprávy. Ředitelka
je čtvrté období členkou Poradní skupiny při Krajském úřadu ÚK, jejíž výstupy jsou
podkladem pro zpracování Střednědobých plánů Krajského úřadu, za poskytovatele
Asistenční a Pečovatelské služby. Jsme zapojeni v systému komunitní práce v komunitních
skupinách v krajském městě Ústí nad Labem, dále v Mostě a Děčíně. Úzce spolupracujeme s
Úřadem práce v krajském městě, kde je ředitelka již čtvrté období, členkou Poradního sboru
ředitele krajského Úřadu práce
•

•

•

V roce 2017 jsme pomáhali některým studentům zdejší univerzity (UJEP) při různých
dotazníkových akcích a zodpovídáním nejrůznějších telefonických a e-mailových,
nebo i osobních dotazů, které potřebovali ke svému studiu, zejména oboru speciální
pedagog, sociální pedagogika, sociální práce.
Spolupracovali jsme s mnohými specifickými organizacemi pro zdravotně postižené,
např. se společností Centra pro sluchově postižené v Ústí n.L., Svazem tělesně
postižených a Svazem postižených civilizačními chorobami v Ústí n.L., Sdružením pro
pomoc rodičům a přátel postižených dětí, s Agenturou Osobní asistence v Děčíně,
Asociací vozíčkářů v Děčíně, s Centrem pomoci zdravotně postiženým a seniorům v
Chomutově, Pečovatelskou službou Ústecka, aj.
Významná je také spolupráce s krajskou pobočkou Národní rady osob se zdravotním
postižením v Ústeckém kraji. Jedná se především o vzájemné předávání různých
informací, účast na společných akcích, pomoci při vydávání a evidenci euro-klíčů,
kterých jsme vydali 34 kusů.

Zúčastňovali jsme se všech dostupných seminářů, odborných konferencí, školení aj. aktivit,
které byly zaměřeny na sociální práci a připravovali je pro nás především pracovníci
Krajského úřadu Ústeckého kraje, Magistrátů, krajského Úřadu práce, aj.
10

•

•

Naše účast byla na Veletrzích poskytovatelů sociálních služeb v rámci Ústeckého kraje
a jako každý rok, pořádali jsme v našem sídle Den otevřených dveří, nechyběli jsme
ani na akci Říjen pro neziskovky Most. Na všech akcích jsme se prezentovali našimi
osvětovými materiály a každému příchozímu jsme se individuálně věnovali.
V průběhu roku 2017 byly všechny sociální pracovnice a osobní asistentky zapojeny v
celoživotním vzdělávání a absolvovaly předepsaný počet hodin odborného vzdělávání
s platnou akreditací MPSV

10. Orgány společnosti:
a) statutární orgán – ředitel
b) správní rada

c) dozorčí rada

Statutární orgán:
Statutárním orgánem společnosti je Danuše Šaferová – ředitelka (do 31. 12. 2017)
Správní rada společnosti:
V průběhu roku 2017 pracovala správní rada ve složení:
Jiří Vencl, předseda správní rady (od 14. 09. 2016)
Jaroslav Slavík, člen správní rady
Mgr. Jiří Morávek, člen správní rady (od 12. 09. 2016)
Dozorčí rada společnosti
V průběhu roku 2017 pracovala dozorčí rada ve složení:
Lenka Folkeová, předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Václav Krása, člen dozorčí rady
Jan Chudý, člen dozorčí rady
První jednání správní a dozorčí rady v roce 2017 se uskutečnilo 13. 06. 2017
Správní a dozorčí rada projednala následující body jednání:
-informace ředitelky o aktuální situaci společnosti a její výhled do konce roku 2017 – průběh
čerpání finančních prostředků
- hospodaření společnosti v roce 2016
- novele zakládací listiny
- schválení hospodaření společnosti za rok 2016
- schválení plánu a rozpočtu společnosti
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- schválení Výroční zprávy za rok 2016
Druhé jednání správní a dozorčí rady se uskutečnilo 1. 12. 2017
Správní a dozorčí rada projednala následující body jednání:
-

Informace ředitelky o aktuální situaci a její výhled do konce roku 2017 – průběh
čerpání finančních prostředků
Žádosti o dotace v roce 2018
Novela zakládací listiny společnosti
Jmenování nové ředitelky od 01. 01. 2018

Hospodaření v roce 2017
Výnosy:
5.185.021,Dotace v rámci vyrovnávací platby od 3.020 600,Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odborné sociální poradenství:
207 100,Osobní asistenční služba:
2.813 500,V rámci I. Dofinancování sociální služeb se tyto částky navýšili takto:
Dotace v rámci vyrovnávací platby od 3.068 400,Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odborné sociální poradenství:
243 300,Osobní asistenční služba:
3.244 900,V rámci II. Dofinancování sociálních služeb se tyto částky navýšili takto:
Dotace v rámci vyrovnávací platby od 3.536 000,Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odborné sociální poradenství:
263 500,Osobní asistenční služba:
3. 272 500,V rámci III. Dofinancování sociálních služeb se tyto částky navýšili takto:
Dotace v rámci vyrovnávací platby od 3.595 500,Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odborné sociální poradenství:
320 000,Osobní asistenční služba:
3.272 500,Spolufinancování v rámci vyrovnávací platby v roce 2017, které činilo 8% spoluúčast se
spolupodíleli:
Úřad práce:

201. 947,12

Města – Obce
Město Ústí nad Labem
Město Most
Obec Košťany

88.000,60.000,25.000,3.000,-

Naše tržby za rok 2017
Služby OA:
Náklady:
Odborné sociální poradenství:
Osobní asistenční služba:

1.114 237,5.020.141,320.000,3.272.500,-

Výsledek hospodaření
Výnosy:
Náklady:
Rozdíl:

5.185.021,5.020.041,164.879,-

Účetnictví, daňové poradenství a vypracovávání daňových přiznání zajistila a zpracovala pro
společnost účetní firma Ekonomy, Štefánikova 25, 40001 Ústí nad Labem.
Průběžnou kontrolu hospodaření prováděla dle zakládací listiny společnosti – dozorčí rada.
Při své práci neshledala dozorčí rada žádné nedostatky a pochybení.
Audit účetní závěrky společnosti k 31.12.2017 provedla (na základě usnesení správní rady)
nezávislá auditorská firma PRIMASKA AUDIT,a.s., Nad Primaskou 27, Praha 10, (divize Ústí
n.L.)
Výrok auditora: bez výhrad
Hospodaření za rok 2017 bylo schváleno Správní radou dne 20. 06. 2018.
Další podrobnosti k hospodaření společnosti jsou obsaženy v přílohách této výroční zprávy za
rok 2017. Jedná se o tyto dokumenty:
- příloha k účetní závěrce
- výkaz zisku a ztrát
- rozvaha
V roce 2017 na základě vládního nařízení došlo k navýšení mezd pracovníků v sociálních
službách a sociálním pracovníkům, na základě tohoto navýšení došlo několikrát ke schůzkám
na Krajském úřadě, kde se jednalo o dofinancování mzdových prostředků. Tyto jednání byla
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úspěšná a Krajský úřad v roce 2017 dofinancoval navýšení vyplývající z vládního nařízení pro
rok 2017.
Kontrolní činnost:
V rámci roku 2017 jsme podstoupili kontrolu Krajského Úřadu ve dnech 3. 10. a 4. 10. 2017.
Předmětem kontroly bylo pověření použití prostředků neinvestičních dotací z rozpočtu
Ústeckého kraje poskytnutých na zajištění poskytování sociálních služeb v programech
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016“ a „ Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby 2016 – malý dotační program“ za účelem stanoveným ve smlouvách.
V první část kontroly byla zaměřena na podklady ředitelky Centra k činnosti centra,
směrnicím, proškolování apod. Vše bylo v naprostém pořádku, bez výhrad. V druhé části
kontrolní činnosti byla kontrolována účetní část použití neinvestiční dotace, kde bylo zjištěno
porušení rozpočtové kázně, ve smyslu nepřesného označování dokladů dle metodiky
Ústeckého kraje. Toto pochybení se nadále řeší.

11. Poděkování
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. děkuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Všem klientům, kteří rádi a opakovaně využívali našich sociálních služeb
Všem našim zaměstnancům za svědomité plnění pracovních úkolů
Krajskému úřadu za poskytnutí finanční dotace a spolupráci
Úřadu práce za pomoc při plnění spoluúčasti a za spolupráci
Městům Ústí n.L., Košťany za finanční dary a spolupráci
Národní radě osob se zdravotním postižením ČR a Krajské radě NRZP Ústeckého kraje
za spolupráci
Všem kontaktním pracovníkům orgánů státní správy a samosprávy
Firmě Mayra, která nám zajišťuje servis kompenzačních pomůcek a odborné rady
Firmě Ekonomy za vedení účetnictví
Firmě JAKR za úzkou spolupráci při zajišťování našich počítačů a spravování webových
stránek
Centru pomoci pro zdravotně postižené a seniory v Chomutově za úzkou spolupráci,
výměnu zkušeností a supervize
Agentuře Osobní asistence v Děčíně za úzkou spolupráci a výměnu zkušeností
Neslyšícím a nedoslýchavým v Děčíně za spolupráci
Organizaci CESPO – Centrum pro sluchově postižené v Ústí n.L., za spolupráci
Organizaci AVAZ – Asociaci vozíčkářů v Děčíně, za spolupráci
mnoha dalším, zde nevyjmenovaným subjektům, se kterými spolupracujeme,
samozřejmě našim přátelům, odborníkům z oblasti práva, psychologie, medicíny,
školství, aj., kteří nám nezištně pomáhají cennými radami a svými životními a
profesními zkušenostmi.
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Kontaktní údaje:
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
Štefánikova 25, 400 0l Ústí nad Labem – Klíše
Webové stránky: www. krcentrum.cz
Email: info@krcentrum.cz
Mgr. Radka Honzajková - ředitelka
mobil: +420 775 204 057
e-mail: honzajkova@krcentrum.cz
Danuše Šaferová - sociální pracovnice,
mobil: +420 775 204 056
e-mail: saferova@krcentrum.cz
Ing. Jiří Anděl – projektový manažer
mobil: +420 602 108 111
e-mail: andel@krcentrum.cz

Originál této výroční zprávy je v sídle Centra pro zdravotně postižené ÚK, o.p.s.
***
Tato výroční zpráva byla schválena Správní radou a Dozorčí radou, dne 20. 06. 2018.
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