Hospodaření ČMP v roce 2006

ČESKÁ MALTÉZSKÁ POMOC

Příjmy v roce 2006 v tis. Kč
1

Dotace Jihočeský kraj

500

2

Příspěvky rodičů

319

3

Dary měst a obcí Jihoč.kraje

211

4

Úřad práce Č. Budějovice

156

5

Dar MERO a. s.

60

6

Charitativní služby

15

7

Akce ČMP

61

8

Dar ČS ÖMV U Hvízdala

5

9

Úrok

0

10 Přeúčtování IM
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Celkem

Příjmy v roce 2006
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Náklady v roce 2006 v tis. Kč
1

Pohonné hmoty

270

2

Mzdové náklady

160

3

Zákonné soc. pojištění

4

Leasing

110

5

Opravy a udržování aut

125

6

Ostatní služby

139

60

7

Pojištění vozů

53

8

Dohody o prov. práce

49

9

Nájemné

80

10

Spotřeba materiálu

11

11

Náklady na reprezentaci

14

12

Ostatní daně a poplatky

13

Odpisy

1345

Náklady v roce 2006
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Výsledek hospodaření

5

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

Rok 2006 je již dvanáctým rokem, kdy začala
působit ČMP o. p. s. v Českých Budějovicích. Byl
to rok plný zvratů a událostí.
Jako velmi pozitivní lze hodnotit to, že se zvýšil
počet přepravovaných klientů z 41 na 44. Další
pozitivní skutečností je, že jsme pro zkvalitnění
našich služeb získali jako zápůjčku nový vůz Fiat
Ducato se speciální úpravou od centrální kanceláře
Maltézské pomoci o. p. s. Praha. Jedná se o
automobil vybavený nájezdovou rampou a
bezpečným kotvením pro přepravu klientů sedících
přímo na vozíku, a s pomocným nástupním
schůdkem.
Mezi významné události, a to nejen v naší
organizaci, jsou legislativní změny související
s přijetím nového Zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách platný od 1.1.2007.
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.
V průběhu roku 2006 proběhlo v naší skupině
několik školení. Dva zaměstnanci se zúčastnili
kursu Asistent pro standardy kvality služeb a získali
osvědčení. Další školení pro dobrovolníky projektu
„Adopce seniorů“ bylo rozděleno do čtyřech
setkání s různou tématikou a odbornými
přednášejícími.
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Celkem

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

Jako pomocná organizace Suverénního řádu
maltézských rytířů jsme povinni se řídit základními
dokumenty řádu: Obsequim pauperum – služby a
pomoci nemocným a postiženým, uprchlíkům a
všem lidem v nouzi a Tuitio fidei – ochrana víry
každého člověka. Mezi naše hlavní cíle patří
poskytování
charitativní
pomoci
v oblasti
zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární,
zejména však v oblasti péče o děti s postižením.
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ZISK

Zpracovala:Eva Vazdová, DiS.

Česká maltézská pomoc je regionální skupina
působící v rámci Jihočeského kraje od roku 1995.
Mezi hlavní činnosti patří Průvodcovské a
předčitatelské služby (Doprava dětí a mládeže
s postižením), zajišťování zdravotní a humanitární
pomoci a psychosociální pomoc.

Doprava dětí a mládeže s postižením
(Průvodcovské a předčitatelské služby) do
speciální škol a školských zařízení v Českých
Budějovicích probíhá již 11 let. Jedná se převážně o
děti s různým typem postižení, jako například
postižení
smyslové,
duševní,
tělesné
a
kombinované. Děti dopravujeme do: Dětského
centra Arpida, Speciální školy pro sluchově
postižené, Zvláštní školy, Základní školy pro
nevidomé a slabozraké, Pomocné školy, Praktické
školy, Ústavu sociální péče Empatie.
Vlastníme 6 speciálně upravených vozů na svoz
dětí s postižením ze čtyř tras v rámci Jihočeského
kraje; Mercedes Vito, tři vozy značky Fiat Ducato,
VW Transportér, a Mitsubishi L 300.
Trasa A – Týn nad Vltavou, Nákří, Olešník, 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.
Vůz Mitsubishi L300 jsme v roce 2006 zapůjčili na
tento samý projekt do skupiny Maltézské pomoci
v Uherském Hradišti.
Doprava probíhala pravidelně v rámci školního
roku ranním a odpoledním svozem. Na začátku
školního roku 2006/2007 jsme přepravovali 44 dětí
s postižením.
V roce 2006 jsme ujeli v součtu všech vozů
111.000 km. Tato činnost je plně profesionální.

starým, osamělým, nemocným, upoutaným na
lůžko, žijících v domovech důchodců či doma.
Jedná se o přátelská setkávání se
našich
dobrovolníků s těmito lidmi, povídání si,
doprovázení
při
procházkách,
či
jiných
pravidelných činnostech vyplňující volný čas.
Tento projekt je na bázi dobrovolnické.
V roce 2006 se odpracovalo 265 hodin.
Doprava dětí s postižením do spec. škol
Akce pro děti s postižením
Služba první pomoci
Ostatní
Pečovatelská služba
Vedení kanceláře a účetnictví
Oprava a údržba aut
Celkem všech odpracovaných hodin

4638

56%

380

5%

98

1%

592

7%

265

3%

1696

20%

650

8%
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Spolupráce s partnery
Česká maltézská pomoc České Budějovice
spolupracuje s řadou partnerů. Dlouholetá a velmi
významná spolupráce je s Dětským centrem Arpida
v Českých Budějovicích, kam dopravujeme nejvíce
dětí s postižením. DC Arpida se podílí na naší
činnosti i finančně. Další spolupráce je s naší
centrální kanceláří Maltézské pomoci v Praze a
s ostatními diecézními centry Maltézské pomoci.
Audit
Již druhým rokem proběhl audit naší skupiny.
Provedl ho pan ing. Josef Růžička, který významně
spolupracuje i s Velkopřevorstvím českým v Praze.
Zpráva o výsledku účetní závěrky ve všech
významných ohledech podává věrný a poctivý
obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti
k 31.12. 2006 a nákladů, výnosů a výsledku
hospodaření za rok 2006 v souladu s účetními
předpisy platnými v České republice.
Sponzoři, dárci a příznivci
Velmi si uvědomujeme, že za naší prací mají své
místo i sponzoři, dárci a naši příznivci. Za jejich
velikou podporu jim patří náš velký dík a obdiv. Na
našich webových stránkách mají sponzoři a dárci
své místo, které nelze opomenout.

V roce 2006 jsme také zajišťovali zdravotní a
humanitární pomoc. Mezi největší akce je třeba
zmínit Pouť lidí dobré vůle na Velehradě, dětská
vikariátní pouť na Lomec, asistence při crossovém
běžeckém závodě.
V této činnosti velmi dobře spolupracujeme se
Záchrannou službou Jihočeského kraje, za kterou
jim patří velký dík.
Tomuto projektu jsme věnovali 98 hodin.
Psychosociální pomoc je relativně krátký projekt,
ale se slibnou budoucností. Je to pomoc lidem

Závěr
Na závěr této výroční zprávy bych rád poděkoval
všem zaměstnancům, dobrovolníkům, ale i všem
lidem, kteří se nějakým způsobem podíleli v roce
2006 na naší práci. Přes veškeré problémy, starosti,
které nám tento rok přinesl, musím konstatovat, že
to byl náš nejúspěšnější rok za dobu naší existence.
Další dík patří samotnému řádu a to hlavně panu
Velkopřevorovi.
Bc. Jan Rada
Ředitel České maltézské pomoci
2006

