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Název a sídlo účetní jednotky:
Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s.
Sídlo Poštovní 239
IČ: 26839857
DIČ: CZ26839857
Datum vzniku: 1.1.2005
Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,
v Ostravě oddíl 0, vložka 181

vedeného Krajským soudem

Právní forma účetní jednotky
Obecně prospěšná společnost
Vymezení účelu, pro který bylo občanské sdružení zřízeno
Hlavním posláním a cílem neziskové organizace je vyvíjet činnost a realizovat obecně
prospěšné projekty v oblasti: pečovatelské služby, rozvoz diet, půjčovna zdravotních a
kompenzačních pomůcek pro zdravotně potřebné a pro tělesně postižené.
Statutární orgán
Správní rada
Organizační složky se samostatnou právní subjektivitou
Zakladatelé a zřizovatelé
Předseda správní rady: MUDr. Petr Slaný, r.č. 640911/0411
U Zlatnice 125, 747 69
Místopředseda správní rady: Milena Borková, r.č. 535106/134
Npor. Loma 1399, Příbor, 742 58
Člen správní rady: Eva Hepperrová, r.č. 656030/1715
A. Sovy 37, Opava, 747 05
Informace o poskytovaných službách roce 2009:
 Poskytnuli jsme sociální služby všem potřebným klientům, jak v Opavě tak i
v obcích přilehlých.

Práci v terénu zajišťovalo 9 pečovatelek, pod vedením ředitelky a dispečerky
neziskové organizace.
 Všechny pracovnice jsou vybaveny mobilními telefony, které umožňují v případě
potřeby urychlené spojení s centrálou firmy a řešení problémů, které v terénu
mohou nastat.
 Služby poskytujeme ve vymezeném čase v domácnostech občanů.
 Naše pečovatelská služba podporuje občany, aby mohli v náročných životních
situacích spojeným se samotou, stářím a nemocí nebo zdravotním postižením zůstat
co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
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Snažíme se zabezpečit jejich základní potřeby, pomáháme při naplnění jejích
osobních cílů, služby dle jejich individuálních potřeb.
Posláním pečovatelské služby je vést občana k samostatnosti, rozvíjení jeho vlastních
schopností při sebeobsluze, při péči o jeho domácnost, vést občana ke schopnosti
řešit svou situaci vlastními silami.
Zaměstnanci se účastní pravidelných provozních schůzí na pracovišti, kde kromě
řešení provozních otázek a záležitostí, je jedním z bodů seminář, týkající se
problematiky poskytování sociálních služeb a jsou seznamování s novinkami v této
oblasti, aby mohli dále kvalifikovaně rozvíjet svou pracovní činnost pečovatelky.
Veškeré služby jsou poskytovány služby nepřetržitě : denně od pondělí do neděle.
Služby jsou zajišťovány standartně denně od 7, 00 – 20, 00.
Na základě individuálních požadavků a potřeb se snažíme služby zajistit i mimo
stanovenou pracovní dobu.
Naše firma se účastní pravidelných setkání komunitního plánování pracovní skupiny
péče o seniory, jejichž cílem je zajištění dostupnosti sociálních služeb v městě Opava.

Poskytované úkony:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
poskytnutí strany nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti
včetně nákupů, pochůzek, praní a žehlení prádla, doprovod na vycházky
Cílová skupina:
PS službu poskytujeme osobám s chronickým duševním onemocněním, s jiným zdravotním
postižením, s tělesným postižením, sluchovým a zrakovým postižením seniorům
Rozvoz obědů:
počet rozvezených diet
počet klientů v Opavě
počet klientů obce

počet
počet
počet
počet
počet

Výkony pečovatelské služby
odpracových hodin celkem
odpracovaných hodin Opava
klientů
odpracovaných hodin obce
klientů

27 990
149
42

7 994 hodin
7 425 hodin
74
569 hodin
20

Výroční zpráva neziskové organizace
Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s.
Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 747 61, telefon: 553 796 226, IČO 26839857
Krajský soud v Ostravě, rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka 181
e-mail: sekretariát@agentura-oasa.cz, www.agentura-oasa.cz

za rok 2009
Výkaz hospodaření za rok 2009
Příjmy celkem
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Ostatní výnosy
Provozní dotace

4 603 704,51 Kč
1 994 597,25 Kč
1 421 703,74 Kč
108,12 Kč
47 295,40 Kč
1 140 000,00 Kč

Rozdělení příjmů

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace

Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje
spotřeba materiálu
prodané zboží
cestovné
opravy a udržování
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady
poplatky, ostatní daně, penále
ostatní náklady
odpisy majetku

0,- Kč
4 607 366,19 Kč
286 112,67 Kč
1 230 719,18 Kč
109 050,50 Kč
146 255,59 Kč
570 999,72 Kč
1 567 090,00 Kč
532 719,00 Kč
29 800,00 Kč
11 724,40 Kč
89 561,13 Kč
33 334,00 Kč
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Hospodářský výsledek za rok 2009
Hospodářský výsledek za předchozí období
Výsledek CELKEM k 31.12.2009

- 3 661,68 Kč
- 140.616,00 Kč
- 144.277,68 Kč

Rádi bychom zde zmínili i poděkování těm, díky kterým se nám lépe daří úspěšně pracovat,
rozvíjet naší činnost a umožnovat naše služby široké veřejnosti a to jsou poskytovatelé
dotací a darů.
V roce 2009 :
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb
nám poskytlo částku 440 000,- Kč
Statutární město Opava nám v tomto roce poskytlo dotaci ve výši 700 000,- Kč
PharmDr. Aleš Berka, Květinová 14, Opava nám poskytl dar ve
výši 20 000,- Kč na nákup zdravotnického materiálu
Samozřejmě zde připomínáme i některé obce, které se podílejí rovněž na spolufinancování
sociálních služeb pro své občany – dovážka obědů. Obec Raduň, Obec Otice, Obec
Slavkov
Zpracoval:
Šárka Krabicová - účetní
Schválil:
MUDr. Petr Slaný – předseda správní rady
V Raduni: 24.5.2010

