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     S radostí můžeme konstatovat, že sedmý rok provozu České maltézské pomoci o. p. s. 
České Budějovice byl opět velmi úspěšným a přispěl tak významným způsobem k naplňování 
našich společných cílů. Přes veškeré potíže s dopravními prostředky se nám podařilo rozšířit 
počet svozových tras pro dopravu dětí s postižením do speciálních škol a školských zařízení 
v Českých Budějovicích, a stabilizovat náš pracovní tým.
Přesto bylo zapotřebí, jako v předcházejících letech, vyrovnávat se s množstvím obtíží, a to již 
tradičně především ekonomického charakteru. Snažíme se proto s velkým úsilím postupnými 
kroky dále rozvíjet a zkvalitňovat stávající služby.
     Velice si  vážíme důvěry našich dárců,  sponzorů a rodičů,  jímž jsme velmi  vděčni  a 
zavázáni. Bez jejich účinné pomoci a podpory bychom tuto složitou etapu jen velmi obtížně 
překonávali. 



Výroční zpráva za rok 2003

Poslání a cíle činnosti ČMP ČB
     Česká maltézská pomoc České Budějovice se řídí ideami, úkoly a cíli Suverénního řádu, 
které  řád  vykonává.  Jsou  to:  Obsequium  pauperum –  služby  a  pomoci  nemocným, 
postiženým,  uprchlíkům  a  všem  lidem  v nouzi,  Tuitio  fidei –  to  znamená  hájení  nebo 
moderněji ochranu víry každého člověka.
     Předmětem  činnosti  České  maltézské  pomoci  České  Budějovice  je  poskytování 
charitativní pomoci v oblasti zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární, zejména však 
v oblasti  péče  o  děti  s   postižením,  jejich  přepravy  do  škol  a  zdravotnických  zařízení, 
mimoškolních aktivit  a první pomoci.  Společnost je dále činná ve spolupráci s odbornými 
institucemi jak domácími, tak zahraničními.
Na zajištění těchto úkolů se podílejí tři pracovní skupiny. 
Spolupracovníci ze všech skupin se starají o zdravotní službu při poutích, sportovních akcích, 
koncertech,  na  mších,  dále  pracují  při  domovech  důchodů,  domovech  postižených  lidí  a 
věnují se rodinám s postiženými dětmi.

     Ačkoliv jsme se museli vyrovnávat s velmi obtížnou ekonomickou situací, došlo v roce 
2003 také k rozvoji naší činnosti, a to zejména nákupem dalšího vícemístného automobilu na 
zajištění dopravy dětí s postižením. Rozšířili jsme tím počet tras a uspokojili narůstající zájem 
ze strany klientů. 
Také jsme zaměstnali prvního zaměstnance na místo řidiče na jednu svozovou trasu a řádně se 
rozeběhlo fungování kontaktního místa a dispečinku.

Postavení ČMP České Budějovice v rámci společnosti ČMP
     Maltézská pomoc vznikla jako charitativní organizace Řádu maltézských rytířů. Její sídlo 
je v Praze, kde také působí. V její kompetenci je zakládat a řídit ostatní regionální skupiny. 
V současné době působí podobné skupiny v Praze a Olomouci.
     Česká maltézská pomoc České Budějovice je regionální skupina, která vznikla v roce 
1995. Po dvou letech své činnosti jí byla Pražskou centrálou udělena samostatnost potvrzením 
právní subjektivity. Od té doby vystupuje jako obecně prospěšná společnost. 

Doprava dětí s postižením
     Tvoří  hlavní  činnost  České maltézské  pomoci  České Budějovice.  Je  to  doprava dětí 
s postižením do škol a školských zařízení v Českých Budějovicích. 
     Od  začátku  školního  roku  2003/2004  zajišťujeme  tuto  dopravu  čtyřmi  vozy  (VW 
Transportér,  Fiat  Ducato,  Mitsubishi  L  300,  Mercedes  Vito).  Dva  z nich  jsou  speciálně 
upravené pro převoz dětí na vozíku.
V roce 2003 jsme přepravovali 30 dětí v rámci Jihočeského kraje:
Trasa A:  Týn nad Vltavou, Zliv, Hluboká nad Vltavou a České Budějovice     5x týdně
Trasa B:  Trhové Sviny, Borovany, Ledenice, Srubec a České Budějovice        5x týdně
Trasa C:  Český Krumlov a České Budějovice                                                    5x týdně
Trasa D:  Kaplice, Kaplice-nádraží, Velešín a České Budějovice                       5x týdně
V roce 2003 se najelo 83 268 km, v časovém pásmu to znamená 3 731 hodin.
     Česká maltézská pomoc České Budějovice zajišťuje tuto dopravu od roku 1997. V roce 
2000 začala dopravovat děti s postižením pravidelně pětkrát týdně na všech trasách



Klienty dopravujeme do těchto zařízení: Dětské centrum ARPIDA, kam dopravujeme převážně 
děti  se somatickým postižením,  Základní  škola pro nevidomé a slabozraké na sídlišti  Máj, 
Ústav sociální péče EMPATIE, Zvláštní škola na Husově tř., Ústav pro neslyšící v Riegrově ul. 
a Pomocná škola na sídlišti Vltava, vše v Českých Budějovicích.
     Další  služby  pro  tyto  handicapované  děti,  které  jsme  poskytovali,  byly  v oblasti 
mimoškolních aktivit.
     V roce 2003 v rámci mimoškolních aktivit bylo zajištění cest a ubytování na Velehradě a 
na  Svaté  Hoře.  Byly  to  dvoudenní  akce  se  setkáním  členů  a  dobrovolníků  maltézských 
pomocí z celé České republiky. V mimoškolních aktivitách se odpracovalo 252 hodin.

Zajišťování první pomoci
     Tato  skupina se zabývá zajišťováním první pomoci na různých akcích. Tuto činnost 
provádí  naši  pracovníci  s odpovídajícím  odborným vzděláním.  Zajišťovali  jsme  například 
mezinárodní hokejové utkání handicapovaných hokejistů z ČR a Německa, pohřeb biskupa 
Antonína Lišky aj. a spolupracujeme se záchrannou službou České Budějovice. 
Tato skupina odpracovala 191 hodin.

Pečovatelská služba
     Tato skupina se nezabývá klasickou pečovatelskou službu, ale jde o přátelská setkávání 
s lidmi  starými,  osamělými  nebo  lidmi  dlouhodobě  upoutanými  na  lůžko  nebo  dětí 
s postižením.
V roce 2003 odpracovala 376 hodin.

Spolupráce s partnery
     Česká maltézská pomoc České Budějovice spolupracuje s řadou domácích i zahraničních 
partnerů.  Velmi  efektivní  spolupráce  je  s DC  Arpida,  kam  dopravujeme  většinu  dětí 
s postižením,  a  Maltézskou  pomocí  Praha.  Ze  zahraničních  partnerů  spolupracujeme  se 
Slovenskou, Polskou, Litevskou a Rakouskou maltézskou pomocí. Na akcích první pomoci 
spolupracujeme se skupinou Červeného kříže v Borovanech.
Veškeré informace jsou zveřejněny na internetových stránkách ČMP:  http://sweb.cz/cmpcb.

Závěr
     S upřímnou radostí  nad úspěchy,  kterých se podařilo v roce 2003 dosáhnout, ale také 
s vírou  a  nadějí  v dosažení  našich  společných  cílů,  děkuji  srdečně  všem,  kteří  se  o  to 
zasloužili. Zvláštní poděkování patří všem rodičům dětí dopravujících do školských zařízení 
v Českých Budějovicích.

České Budějovice, 9. 4. 2004                                              
                                                                                                           Bc. Jan Rada
                                                                                             ředitel České maltézské pomoci   
                                                                                                       České Budějovice

http://sweb.cz/cmpcb


Ekonomická výroční zpráva za rok 2003
Celkové příjmy 763 603,55 Kč

Celkové 
náklady 805 752,60 Kč
Hospodářský 
výsledek -42 149,05 Kč

Zdroje v roce 2003 Náklady v roce 2003
1 Dotace od MPSV 282 000,00 Kč 1 Pohonné hmoty 187 046,90 Kč
2 Příspěvek od rodičů 195 736,20 Kč 2 Náhradní díly, údržba a oprava aut 168 852,80 Kč
3 Příspěvek Jihočeský kraj 15 000,00 Kč 3 Leasing 115 887,32 Kč
4 Úřad práce Č. Budějovice 18 178,00 Kč 4 Nájem kontaktního místa 60 104,40 Kč
5 Dar město Týn n. Vltavou 25 000,00 Kč 5 Vedení účetnictví 54 997,00 Kč
6 Dar město Č. Budějovice 25 000,00 Kč 6 Mzdové náklady 54 030,00 Kč
7 Dar-oprava auta-město Č.Budějovice 15 000,00 Kč 7 Nákup drobného majetku 41 465,50 Kč
8 Dar město Č. Krumlov 20 000,00 Kč 8 Telefony 40 351,58 Kč
9 Dar  město Kaplice 20 000,00 Kč 9 Pojistky 23 688,00 Kč
10 Dar město Borovany 5 000,00 Kč 10 Ostatní spotřební materiál 12 377,60 Kč
11 Dar město Velešín 20 000,00 Kč 11 Propagace, kopírování 9 284,00 Kč
12 Dar město Zliv 5 000,00 Kč 12 Zákonné sociální pojištění 7 342,00 Kč
13 Dar město Trhové Sviny 5 000,00 Kč 13 Kancelářské potřeby 6 664,90 Kč
14 Dar obec Srubec 5 000,00 Kč 14 Uniformy, obuv 5 842,00 Kč

15 Dar MERO a. s. 50 000,00 Kč 15 Bankovní poplatky 5 690,00 Kč

16 Příspěvek DC ARPIDA 30 000,00 Kč 16 Poštovné 3 994,20 Kč
17 Dar ČS ÖMV U Hvízdala 10 000,00 Kč 17 Běžné opravy 3 818,00 Kč
18 Akce ČMP 16 600,00 Kč 18 Zdrav. materiál, zdrav. brašny 2 226,00 Kč
19 Úrok 1 089,35 Kč 19 Náklady na reprezentaci 2 033,40 Kč

Celkem 763 603,55 Kč 20 Ostatní nepřímé daně a poplatky 57,00 Kč

Celkem 805 752,60 Kč

vypracovala:  Eva Dřevojanová, DiS


