
5

Náklady 2007
(v tis. Kč)

1 Pohonné hmoty 263
2 Mzdové náklady 265
3 Opravy a udržování aut 105
4 Ostatní služby 224
5 Pojištění vozů 51
6 Zákonné sociální pojištění 97
7 Dohody o provedení práce 58
8 Spotřeba materiálu 23
9 Náklady na reprezentaci 19
10 Ostatní daně a poplatky 1
11 Odpisy majetku 187
12 Bankovní poplatky 7
13 Příspěvky ČRHO 1
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Skončil rok 2007, již třináctý rok činnosti skupiny České maltézské 
pomoci v Českých Budějovicích. 
Česká maltézská pomoc České Budějovice je pomocná organizace 
Suverénního řádu maltézských rytířů, která se řídí základními dokumenty 
řádu: Obsequim pauperum – služba a pomoc 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.

► Poohlédnutí za rokem 2007:
Rok 2007 byl rokem, kdy začal platit nový zákon o sociálních službách  
č. 108/2006 Sb., který významně ovlivnil způsob financování našich 
služeb. V důsledku těchto změn jsme byli nuceni přistoupit k navýšení 
cen za naše služby. 
V roce 2007 jsme provedli úpravu posledního vozu  nájezdovou rampou 
a kotvícími šrouby pro převoz osob na vozíku za finančního přispění 
nadačního fondu Siemens.

Ekonomická část

Výnosy 2007
(v tis. Kč)

1 Dotace MPSV 457
2 Dotace Úřad práce 51
3 Příspěvky rodičů 435
4 Dary měst a obcí JčK 238
5 Dar MERO a. s. 30
6 Charitativní služby 16
7 Akce ČMP 14
8 Přeúčtování fondů IM 187
9 Úrok 1
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► Spolupráce
V roce 2007 jsme spolupracovali s řadou významných partnerů. 
Dlouholetá spolupráce je s centrem ARPIDA o.s.,v Českých Budějovicích,  
do kterého dopravujeme nejvíce dětí s postižením (centrum ARPIDA 
se podílí na naší činnosti také finančně ve formě platu jednoho řidiče), 
dále  se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, a s naší 
centrální kanceláří Maltézské pomoci v Praze, a s ostatními diecézními 
centry Maltézské pomoci.

► Audit

► Sponzoři, dárci a příznivci
Velmi si vážíme a ceníme těch,  kteří nás finančně podporují a bez jejichž 
pomoci by to nešlo. Za jejich obrovskou a dlouhodobou podporu jim patří 
nejen náš velký dík, ale také obdiv.  Mají u nás vždy své čestné místo  
a jejich seznam je zveřejněn na našich webových stránkách.

► Slovo nakonec
Vlivem platnosti zákona o sociálních službách, kdy se změnil model 
financování sociálních služeb a  jejich přesná definice, jsme se zaregistrovali 
mezi poskytovatele sociálních služeb, jako poskytovatel Průvodcovských 
a předčitatelských služeb.
Rád bych poděkoval všem našim pracovníkům a dobrovolníkům, kteří se 
na naší činnosti podílejí aktivně a s plným nasazením.
Další  poděkování  patř í  samotnému řádu,  a  to  hlavně panu 
Velkopřevorovi.

Bc. Jan Rada
Ředitel České maltézské pomoci      2007

► Zdravotnická  a humanitární pomoc
Součástí naší činnosti je také program zdravotnické a humanitární 
pomoci. Zdravotnickou  pomoc jsme zajišťovali ve spolupráci se 
Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, které  za to patří 
velké poděkování.
V roce 2007 jsme poskytovali zdravotnický dohled při individuální 
přepravě klientů na tyto akce ČMP: Junácký závod v Bukové, Diecézní 
pouť k 30.výročí kanonizace sv.Jana Neumanna v Prachaticích, Služba PP 
pro Biskupství na Sv. Hoře u Příbrami.
Naše organizace věnovala tomuto projektu v roce  2007 celkem  
131 hodin.

► Psychosociální pomoc 
Program psychosociální pomoci je určen osobám starým, osamělým, 
nemocným, upoutaným na lůžko, žijících v domovech důchodců či doma. 
Uskutečňuje se prostřednictvím přátelských setkávání našich dobrovolníků 
s těmito lidmi, povídání si, doprovázení při procházkách nebo jiných 
pravidelných činnostech vyplňující volný čas. 
Tento projekt je na bázi dobrovolnické. V roce 2007 na tomto projektu 
pracovalo 8 dobrovolníků a odpracovalo celkem 320 hodin.

► Průvodcovské a předčitatelské služby
Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních zařízení  
do speciální škol a školských zařízení v Českých Budějovicích probíhá již 
12 let. Jedná se převážně o děti s různým typem postižení, jako například 
postižení smyslové, duševní, tělesné a kombinované. Děti dopravujeme 
v Českých Budějovicích do těchto zařízení: ARPIDA, centrum pro 
rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově 
postižené, MŠ, ZŠ a PrŠ, ZŠ Máj - speciální třídy pro zrakově postižené, 
ZŠ speciální,  Centrum sociálních služeb Empatie.
Doprava se uskutečňuje prostřednictvím 6 speciálně upravených vozů pro 
převoz osob s postižením ze čtyř tras v rámci Jihočeského kraje; Mercedes 
Vito, tři vozy značky Fiat Ducato, VW Transportér a Mitsubishi L 300. 
Doprava probíhala pravidelně v rámci školního roku ranním a odpoledním 
svozem.

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
Trasa     –  město České Budějovice

Vůz Mitsubishi L300 jsme v roce 2006 zapůjčili na tento samý projekt  
do skupiny Maltézské pomoci v Uherském Hradišti.

► Několik čísel ….
Ve školním roce 2007/2008 jsme přepravovali 51 dětí s postižením.
Počet přepravených  klientů v roce 2007 je neuvěřitelných 8847.
V roce 2007 jsme ujeli v součtu všech vozů  109824 km.


