Hospodaření ČMP v roce 2005
Příjmy v roce 2005 (v tis. Kč)

Zprávu zpracovala: Eva Vazdová

Náklady v roce 2005 (v tis. Kč)

1

Dotace Jihočeský kraj

450 Kč

1

Pohonné hmoty

268 Kč

2

Příspěvky rodičů

280 Kč

2

Mzdové náklady

173 Kč

3

Dary měst a obcí Jihoč.kraje

214 Kč

3

Leasing

157 Kč

4

Úřad práce Č. Budějovice

162 Kč

4

Opravy a udržování aut

146 Kč

5

Dar MERO a. s.

50 Kč

5

Ostatní služby

124 Kč

6

Náhrada škody od poj.

33 Kč

6

Pojištění vozů

63 Kč

7

Charitativní služby

17 Kč

7

Zák. sociální pojištění

63 Kč

8

Akce ČMP

14 Kč

8

Dohody o proved. práce

56 Kč

9

Dar ČS ÖMV U Hvízdala

10 Kč

9
1
0
1
1
1
2
1
3

Nájemné

54 Kč

Spotřeba materiálu

30 Kč

Náklady na reprezentaci

23 Kč

Ostatní daně a poplatky

10 Kč

10 Dar Fara Borovany

0.5 Kč

11 Úrok

0.2 Kč

12 Zaokrouhlení
Celkem

0.03 Kč
1 230 Kč

Dar
Celkem

Hospodářský výsledek

62 tis. Kč

1 Kč
1 168 Kč

ČESKÁ MALTÉZSKÁ POMOC
Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství
českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost
Vodárenská 213, 373 12 Borovany; Čechova 52, 370 01 České Budějovice
tel.: 602 469 466, fax: 387 312 898 IČO : 25154541, č.ú.: 12074533/0300 ČSOB Č. Budějovice
http://sweb.cz/cmpcb
E-mail: cmpcb@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005
Již desátý rok činnosti České maltézské pomoci České Budějovice
o. p. s. je definitivně ukončen. Zanechal zde něco dobrého i
špatného, jako každý rok.
To dobré je získání nového vozu Fiat Ducato od Nadace Konto
Bariéry ve spolupráci s hypermarketem Glóbus ČR k. s.
Dalším velkým úspěchem je získání finančních prostředků na
úpravu dvou vozů umožňující přepravu dětí přímo na vozíků od
Nadace Konto Bariéry ve spolupráci s nadačním fondem RWE
Transgas a. s. Nový automobil, který jsme v tomto roce získali,
nahradil starý dosluhující vůz Mitsubishi. Tento automobil udržel a
zvýšil míru kvality i kvantity dopravy dětí s postižením.
Netěší nás stále kolísající ceny pohonných hmot, které „mávají“
naším rozpočtem.
Konečné zhodnocení roku 2005 je ale pro nás všechny
spolupracovníky a dobrovolníky přínosem, jsme zase o rok starší a
zkušenější v naplňování našich cílů a dodal nám další síly
k pokračování naší činnosti pro stávající i budoucí klienty.

dva roky později jí byla udělena samostatná právní subjektivita,
jako obecně prospěšná společnost.

Poslání a cíle České maltézské pomoci
Česká maltézská pomoc České Budějovice se řídí ideami, úkoly a
cíli Suverénního řádu Obsequium pauperum – služby a pomoci
nemocným a postiženým, uprchlíkům a všem lidem v nouzi, a
Tuitio fidei – ochrana 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 poskytování první pomoci. Na zajištění
činnosti se podílejí tři skupiny:
1) doprava dětí s postižením
2) zajišťování první a humanitární pomoci
3) psychosociální pomoc
Postavení ČMP České Budějovice v rámci Maltézské pomoci
Maltézská pomoc vznikla jako charitativní organizace Řádu
maltézských rytířů. Její sídlo je v Praze a působí po celé České
republice. Mezi její kompetence patří zakládat a řídit ostatní
diecézní centra v Praze, Mělníku, Olomouci, Brně, Uherském
Hradišti, Hradci Královém a Ostravě.
Česká maltézská pomoc České Budějovice je regionální skupina,
se spádovou oblastí Jihočeského kraje, která vznikla v roce 1995 a o

Doprava dětí s postižením
Doprava dětí s postižením je hlavní činnost skupiny v Českých
Budějovicích. Jedná se převážně o děti s různým typem postižení,
smyslovým, duševním, tělesným a kombinovaným, které
dopravujeme do speciálních škol a školských zařízení v Českých
Budějovicích. V roce 2005 jsme dopravovali do těchto zařízení:
DC Arpida, Speciální škola pro sluchově postižené, Zvláštní škola,
Přehled odpracovaných hodin v roce 2005

Doprava dětí s postižením do speciálních
škol
Akce pro děti s postižením
Služba první pomoci
Pečovatelská služba
Vedení kanceláře a účetnictví
Oprava a údržba aut (1 vůz 10 hod měsíčně)
Celkem všech odpracovaných hodin

4834
677
40
260
1664
600

59,86 %
8,38 %
0,49 %
3,22 %
20,60 %
7,43 %

8075 hod

600

1664

260

4834

40

Na závěr této výroční zprávy bych rád poděkoval všem
spolupracovníkům za jejich přínos, pomoc a podporu. Protože
právě jejich zásluhou je, že můžeme říci Česká maltézská pomoc
působí na jihu Čech již 10 let. Z několika nadšenců, kteří si vzali za
své, že budou pod maltézským křížem a ideály maltézských rytířů
pomáhat lidem ve svém okolí vznikla plně profesionální organizace,
která své zkušenosti naopak předává dalším. Další dík patří
samotnému řádu a to hlavně panu Velkopřevorovi a vedení
Maltézské pomoci. Všem upřímně děkuji, protože právě jejich
přínos je důležitý pro dobré a úspěšné fungování České Maltézské
pomoci v dalších letech.
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Sponzoři, dárci a příznivci
Dobře si uvědomujeme, že bez sponzorů, dárců a našich
příznivců bychom tuto prospěšnou činnost nemohli provozovat.
Patří jim naše upřímné poděkování a vděk. Seznam všech sponzorů
a dárců pravidelně zveřejňujeme na výstavách o činnosti skupiny
v Českých Budějovicích a je uveřejněn na našich internetových
stránkách.
Audit
V roce 2005 proběhl v naší organizaci audit. Zpráva nezávislého
auditora o ověření účetní závěrky je bez výhrad.
Závěr

Bc. Jan Rada
ředitel České maltézské pomoci o. p. s.
České Budějovice
Základní škola pro nevidomé a slabozraké, Pomocná škola,
Praktická škola, Ústav sociální péče Empatie, Církevní škola.
Již 4 roky dopravujeme v rámci Jihočeského kraje na trasách:
Trasa A – Týn nad Vltavou, Nákří, Dříteň, Zliv, Hluboká nad
Vltavou, České Budějovice
Trasa B – Trhové Sviny, Borovany, Ledenice, Srubec, České
Budějovice
Trasa C – Český Krumlov, České Budějovice
Trasa D – Kaplice, Kaplice – nádraží, Velešín, České Budějovice

Doprava probíhá po dobu školního roku, pravidelně pětkrát
týdně, ranní i odpolední dopravou. Ve roce 2005 jsme přepravovali
41 dětí.
Vlastníme 5 speciálně upravených aut (Mercedes Vito, dva vozy
značky Fiat Ducato, VW Transportér, Mitsubishi L300). Tři vozy
mají speciální úpravu, která umožňuje přepravu dětí přímo sedící
na vozíku. Tuto dopravu zajišťoval jeden zaměstnanec na plný
úvazek, jeden zaměstnanec na zkrácený úvazek, a zbylí dva řidiči
jsou našimi dobrovolníky.
V roce 2005 se v rámci této činnosti ujelo 107 988 km a
odpracovalo 4834 hodin.

Zajišťování první pomoci a humanitární pomoci
Skupina první pomoci spolupracuje s Územním střediskem
záchranné služby v Českých Budějovicích a s Maltézskou pomocí
v Praze. Jedná se o zdravotní asistenci na různých akcích, v roce
2005 se jednalo o přednášky první pomoci na letních dětských
táborech a zajištění první pomoci na slavnostech města Štěkeň na
Strakonicku.

Tuto činnost vykonávají naši dobrovolníci s odpovídajícím
odborným vzděláním.
Psychosociální pomoc
Psychosociální pomoc, kterou poskytujeme, je pomoc lidem
starým, osamělým, nemocným, upoutaným na lůžko, žijících
v domovech důchodců či doma. Jde o setkávání se s nimi, povídání
si, doprovázení při procházkách, či jiných pravidelných činností.
Jedná se o projekt pouze dobrovolnický. V roce 2005 jsme začali
oslovovat veřejnost a tak získávat nové dobrovolníky.

Významné události roku 2005
Od roku 2004 nám velmi dobře pracuje kontaktní místo pro
klienty. Jedná se o pronajaté bezbariérové prostory v Čechově ulici
číslo 52, v Českých Budějovicích.
Zúčastnili jsem se každoročního setkání lidí dobré vůle na
Velehradě. V rámci tohoto setkání proběhla přednáška o sociálních
službách, na kterém jsme představili naši činnost.

Prezentovali jsme se rovněž na Výstavě Jihočeské vědecké
knihovny v Českých Budějovicích v rámci oslavy 120 let otevření
knihovny, kde jsme měli na výstavě 30 dní neziskovek panel o
činnosti naší skupiny.
Největší událostí roku 2005 byla slavnost s předáním nového
auta a jeho uvedení do provozu a výročí 10 let od založení skupiny
v Českých Budějovicích. Této události se zúčastnili nejvyšší
představitelé Velkopřevorství českého, Jeho jasnost Velkopřevor Frà
Karel kníže Paar, Alfons Paar, Evžen Wratislav, president Maltézské
pomoci Jiří Lobkowicz, další rytíři, členové ostatních skupin
Maltézské pomoci, českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour,
představitelé kraje, magistrátu města v čele s panem primátorem
Českých Budějovic.
Na závěr roku jsme uspořádali Koncert Maltézské pomoci
v Borovanech, kde jsme po adventní dobu měli vystaveny panely
s přehledem naší činnosti v křížové chodbě v kostele Navštívení
Pany Marie.
Spolupráce s partnery
Česká maltézská pomoc České Budějovice spolupracuje s řadou
domácích i zahraničních partnerů. Dlouholetá a velmi významná
spolupráce je s DC Arpida v Českých Budějovicích, kam
dopravujeme nejvíce dětí s postižením. DC Arpida nám pomáhá i
s financováním personálu podílející se na dopravě dětí s postižením.
Další spolupráce je s naší centrální kanceláří Maltézské pomoci
v Praze a s ostatními diecézními centry Maltézské pomoci. Dále
musíme poděkovat za spolupráci Územnímu středisku záchranné
služby v Českých Budějovicích.

