Výroční zpráva Asistence, o.p.s. za rok 2018
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Úvod:
Rok 2018 byl v Asistenci doslova napěchován různorodými aktivitami a změnami. Nejvíce patrné jsou
ve službě Sociální rehabilitace, kde jsme novými programy vyšli vstříc potřebám našich klientů.
Velkým tématem pro nás bylo po celý rok zajištění dostatku asistentek a asistentů a tomu odpovídaly
i aktivity kampaně Asistujeme.cz
Úspěch jsme slavili s několikaletou kampaní za zvýšení příspěvků na péči pro lidi s nejrozsáhlejší
potřebou pomoci. Naše advokační aktivity běžely naplno, komunikovali jsme s politiky, účastnili se
projednávání ve výborech i v plénu Senátu a Poslanecké sněmovny, organizovali akce v ulicích,
mailing, tisíce lidí podpořilo naši petici nebo se vyfotografovalo s #hlasujemepro. Podařilo se zvýšit
příspěvky na péči pro lidi s postižením ve III. a IV. stupni, kteří žijí v domácím prostředí, a to je velká
věc. Pokračujeme s tématem dostupnosti bydlení v kampani Bezbabyty.cz
Asistence je silná lidmi. Lidmi s postižením, kteří se rozhodli žít svobodně a samostatně, lidmi, kteří
v Asistenci pracují i lidmi, kteří Asistenci podporují. Je na místě všem poděkovat, ve vás je naše
skutečná síla, kterou budeme dál rozvíjet. Má to smysl!

SLUŽBY:
Osobní asistence
Službu osobní asistence jsme v průběhu roku 2018 poskytli celkem 105 klientům v rozsahu 32365
hodin.
Do služby jsme přijali dva nové klienty a průběžně navyšujeme kapacitu našim stálým klientům.
Přijali jsme 2 nové instruktorky, díky nimž jsme mohli rozšířit a upravit zácvik nových asistentů.
Zácviky prošlo přes více než 100 asistentů.
Obměnil se nám tým koordinátorek, všechny se úspěšně zacvičily a odvádějí kvalitní práci.
Ve spolupráci s naší metodičkou jsme dokončily metodiky a pracujeme na rozšiřování kompetencí
koordinátorek a vedoucí služby.
Naplňujeme požadavky na vzdělávání pracovníků v sociálních službách. V loňském roce úspěšně
prošlo 150 hodinovým kvalifikačním kurzem pro pracovníky v sociálních službách 27 asistentů a
asistentek a 75 pracovníků v sociálních službách se účastnilo povinného dalšího vzdělávání v rozsahu
24 hodin.

Sociální rehabilitace
K Tranzitnímu programu a Podporovanému zaměstnávání přibyly další tři programy vycházející z
potřeb cílové skupiny: Někam patřit, Vyjádřit svůj názor a Samostatné bydlení.
Ke 30. 6. 2018 jsme ukončili činnost Centra pracovní rehabilitace v pobočce na Pankráci, oblasti
zaměstnávání se však nadále věnujeme.
V programech sociální rehabilitace spolupracovalo během celého roku celkem 82 klientů.

Uskutečnili jsme kampaň Bezbabyty.cz za dostupné bydlení a uspořádali dvě debaty s politiky v parku
na Pankráci.
Od října do prosince pak probíhala edukačně zaměřená skupina za samostatné bydlení, kam
docházelo pravidelně 5 klientů.
Začali jsme také podporovat lidi, kteří chtějí využívat sebeurčující asistenci (tedy asistenci řízenou
samotným člověkem s postižením). Reagujeme tak na naplněnou kapacitu terénních sociálních služeb
v Praze.

Dobrovolnictví
V roce 2018 bylo postupně zapojeno v dobrovolnickém programu celkem 49 dobrovolníků, kteří
věnovali klientům více než 3000 hodin společně stráveného času.
V roce 2018 jsme přijali novou instruktorku dobrovolníků a nově jsme začali organizovat pravidelná
setkávání dobrovolníků.
Dobrovolníci v Asistenci pomáhají při volnočasových aktivitách klientů. Hlavní náplní dobrovolnického
programu je individuální spolupráce s klienty – jeden dobrovolník na jednoho klienta. Jde o
jednorázovou pomoc (doprovod na kulturní, společenské nebo sportovní akce) nebo o dlouhodobou
spolupráci (doučování jazyků, pomoc s prací na počítači, příprava do školy, doprovázení na sportovní
tréninky nebo společné vymýšlení vlastního programu).
Další část dobrovolníků podporuje naše klienty při skupinových aktivitách (jsou součástí divadelních
souborů lidí s postižením i bez – „Ještě chvilku“ a „Už“, a také skupiny streetdance pod vedením Lucie
Pečené ze studia Dag)
Každoročně se v Asistenci pořádají i společné jednodenní či vícedenní výlety, kde je pomoc
dobrovolníků nezbytná. V roce 2018 jsme například navázali spolupráci s firemními dobrovolníky.
Společně s Reiffeisen Bank jsme podnikli výlet do Obory Linhart a na bezbariérově přístupnou
rozhlednu Diana u Karlových varů. S pomocí dobrovolníků z firmy Eurowag jsme uspořádali
předvánoční výlet na výstavu Czech Press Photo na Staroměstské radnici v Praze.

Projekty
4. října proběhl v Kasárnách Karlín Večírek Asistence, na kterém vystoupily kapely Vltava, Živé kvety,
sbor Elpida s Vaškem Havelkou a divadelní soubor Ještě chvilku.
Pokračovala kampaň Asistujeme.cz, jejímž cílem je sehnat nové asistenty a asistentky.
Celý rok fotil Milan Jaroš naše asistentky a asistenty při práci a vznikla z toho výstava fotografií,
kterou byla představena v říjnu na Večírku Asistence a od té doby putuje po celé Praze.
Proběhlo 11 dárcovských narozeninových výzev, díky kterým se podařilo vybrat 705 tisíc Kč. Jednou
z nich byla výzva fotografa Tomáše Třeštíka „Dáš si se mnou virtuálního panáka?“, která nasbírala
526 200 Kč a stala se tak vůbec nejúspěšnější narozeninovou výzvou portálu Darujme.cz.
Individuální dárcovství se rozvíjelo i co do počtu pravidelných dárců – ke konci roku jich bylo 48.

Zorganizovali jsme úspěšnou advokační kampaň #HlasujemePro, jejímž cílem bylo zvýšení příspěvku
na péči pro lidi se třetím a čtvrtým stupněm závislosti. Petici #HlasujemePro podepsalo šťastných
10 777 lidí.

Finanční zpráva
Celkové výnosy Asistence, o.p.s. v roce 2018 činily 26 178 tis. Kč.
Jednotlivé zdroje výnosů tvoří (zaokrouhleně):







MHMP (granty, dotace)
MV, MK
platby klientů
MČ
Nadace, firmy a indiv. dárci
Ostatní (nájem, zboží)

15 763 t. (60,2 %)
130 t. (0,5 %)
3 809 t. (14,5 %)
490 t. (1,8 %)
5 811 t. (22,3 %)
175 t. (0,7 %)

Děkujeme Nadaci Jedličkova ústavu, která nás pravidelně výrazně podporuje a Jedličkově ústavu a
školám, se kterým dlouhodobě spolupracujeme.
Velké poděkování patří zejména našim hlavním partnerům, FLEXI životnímu pojištění (dary jsou
realizované přes Nadaci Jedličkova ústavu) a Nadačnímu fondu Avast.

Celkové náklady Asistence, o.p.s. (bez DPPO) v roce 2018 dosáhly výše 25 086 tis. Kč.
Mzdové náklady činily 21,749 mil. a provozní náklady 3,337 mil.
Hospodářský výsledek před zdaněním = 1 092 tis. Kč.
Daň z příjmů = 119 tis. Kč.
Hospodářský výsledek po zdanění = + 973 tis. Kč.

Vybrané údaje z účetní závěrky roku 2018*
Rozvaha k 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)
Aktiva
Pasiva
A.
Dlouhodobý majetek
0 A.
Vlastní zdroje
A. I.
Dlouhodobý nehm. majetek
0 A. I. 1. Vlastní jmění
A. II.
Dlouhodobý hm. majetek
0 A. II. 1. Účet výsl. hospodaření
A. III.
Dlouhodobý fin. majetek
0 A. II. 3. Nerozd. zisk z minulých let
A. IV.
Oprávky k dlouh. majetku
0
B.
Krátkodobý majetek celkem
8 227 B.
Cizí zdroje
B. II.
Pohledávky celkem
787 B. III.
Krátkodobé závazky celkem
B. II. 1 z toho Odběratelé
899 B. IV. 2. Výnosy příštích období
B. II. 19 z toho Opr. položka k pohled.
- 196
B. III.
Krátk. fin. majetek
7 404
B. IV.
Jiná aktiva celkem
36
Aktiva celkem
8 227
Pasiva celkem
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)
A
Náklady
B
Výnosy
50xxx Spotřebovaný materiál a energie
335 60xxx Tržby za vlastní výkony
51xxx Služby, cestovné, reprezentace
2 898 64xxx Ostatní výnosy
52xxx Osobní náklady
21 749 65xxx Tržby z prodeje majetku
53xxx Daně a poplatky
6 68xxx Přijaté dary a příspěvky
54xxx Ostatní náklady
167 69xxx Provozní dotace
55xxx Tvorba opravných položek
- 70
58xxx z toho poskytnuté čl. příspěvky
1

C

D

Náklady celkem (bez DPPO)
25 086
Výsledek hosp. před zdaněním
1 092
Daň z příjmů
119
Výsledek
hospodaření
po
zdanění
973

Výnosy celkem

Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni:
Asistence, o.p.s. ke dni 31. 12. 2018 nevedla žádné fondy.
Celkové mzdové náklady na ředitele v roce 2018 činily 648 tis. Kč.
Celkové náklady na odměny členů správní a dozorčí rady v roce 2018 činily 0,- Kč.
Účetní závěrka byla ověřena auditorem a schválena správní radou Asistence, o.p.s.
* Kompletní účetní závěrka i se zprávou auditora je k dispozici ve Sbírce listin či na webových
stránkách: http://www.asistence.org
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V roce 2018 nás podpořily tyto subjekty:
Granty, dotace, příspěvky, dary – veřejné subjekty:
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo vnitra – dobrovolnictví
Ministerstvo kultury
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 9
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
Městská část Praha 14
Firemní a nadační partneři
FLEXI životní pojištění (dary realizované přes Nadaci Jedličkova ústavu)
Nadace Jedličkova ústavu
AVAST
Gutmann Bank (dar realizován přes Nadační fond Avast)
Administrace insolvencí City Tower
Nadace VIA - darujme.cz
LEGO Production
ICZ
Novartis
2N telekomunikace
LMC

Pražské vodovody a kanalizace
BH Securities
GlaxoSmithCline
Nadace Charty 77
Dark Side
Temo Telekomunikace
RB Associates
PWC
Kristián
ČSOB
Arriva Transport Česká republika a.s.
PR konektor
K+K hotel
Věcné dary
Nadace Jedličkova ústavu
Dary od fyzických osob
Vážíme si každého dárce. Děkujeme všem dárcům, kteří nám v roce 2018 přispěli, ať už jednorázově
nebo pravidelně.
Jmenovitě děkujeme těmto největším dárcům z řad fyzických osob:
Paní Hana Lišková, Jarmila Kalousová a Ludmila Tichá
Pan JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k fungování Asistence,
o.p.s.

