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Vážení přátelé, příznivci, dámy a pánové,
předkládáme Vám výroční zprávu České maltézské pomoci (dále jen ČMP), ve které bychom
Vás rádi seznámili s působením naší organizace v roce 2012.
Nejtěžší úkol, který nás v roce 2012 čekal, byl
stejný jako v letech předcházejících, a to zajistit
dostatek finančních prostředků na udržení našich
služeb. To se nám i v tomto roce podařilo, proto
jsme mohli realizovat jak naše tradiční programy,
tak i služby nové.
Významnou událostí tohoto roku byla
bezesporu změna adresy naší společnosti. Již delší
dobu jsme hledali nové prostory, především
z důvodu snížení finančních nákladů za pronájem.
Byli jsme proto velmi šťastni, že jsme našli nový
domov u milých a pohostinných Školských sester
de Notre Dame na adrese Na Sadech 19 v Českých
Budějovicích. Po malých úpravách jsme získali
mnohem větší a lepší prostory s vlastním
zázemím, které jsou lépe situované, a to téměř v centru města v těsné blízkosti zastávky MHD.
Tyto prostory mají také bezbariérový přístup s možností zaparkování v místním dvoře. Myslím,
že to byla správná volba ve správnou dobu.
Na základě nově získaných prostor jsme mohli začít rozvíjet také další aktivity. Za tu
nejdůležitější považuji vznik volnočasového klubu pro osoby s postižením, který jsme nazvali
„Klub Maltézáček“. Tento byl reakcí na absenci
sociální nebo jiné služby na území SO ORP České
Budějovice, jež by zajišťovala volnočasové aktivity
mladým lidem s postižením, kteří nenajdou
po ukončení školní docházky uplatnění na trhu
práce. Náš klub tak pomáhá ve dvou základních
úrovních:
1. zachování návyků a dovedností, které tito mladí
lidé získali ve škole a jsou nezbytné při uplatnění
na trhu práce,
2. napomáhání při strukturování dne a poskytnutí
možnosti setkávat se s vrstevníky.

Kdo jsme
Kdo jsme
ČMP České Budějovice je obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem je Suverénní
řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství. ČMP existuje již od roku 1996.
Řídíme se základními dokumenty řádu, a to Obsequim pauperum – služba a pomoc
nemocným a postiženým, uprchlíkům a všem lidem v nouzi a Tuitio fidei – ochrana víry
každého člověka.
Mezi základní oblasti našeho působení patří poskytování charitativní pomoci v oblasti
zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární, zejména však v oblasti péče
o děti s postižením.
Posláním ČMP je podpora rodin pečujících o děti, mládež a osoby s postižením. Usilujeme
o integraci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, zajištění jejich kontaktu s vnějším
okolím, zprostředkování jejich všestranného rozvoje a zabránění jejich sociálnímu vyloučení.

Průvodcovské a předčitatelské služby
Průvodcovské a předčitatelské služby
Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých
Budějovicích probíhá již 16 let. V této činnosti jsme registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb dle § 42 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tato služba je plně profesionální.
Doprovázíme převážně děti a mládeže s různým typem postižení, jako například postižení
smyslové, duševní, tělesné a kombinované a dopravujeme je do těchto zařízení:
• ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob
se zdravotním postižením, o.s.,
• MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené,
• ZŠ speciální na Husově ul.,
• Empatie, centrum sociálních služeb,
• MŠ, ZŠ a PrŠ Dlouhá ul.,
• denní stacionář Světluška o.p.s.,
• sociálně terapeutické dílny Kolbenka
v Kaplici.

Pro tyto sociální služby používáme 8 vlastních
automobilů, z toho 5 má speciální úpravu pro převoz
osob s postižením.
Činnost probíhá pravidelně ranním a odpoledním svozem
na šesti trasách v rámci Jihočeského kraje:
• Trasa A – Týn nad Vltavou, Nákří, Olešník, Zliv,
Hluboká nad Vltavou, České Budějovice,
• Trasa B – Trhové Sviny, Borovany, Strážkovice, České
Budějovice,
• Trasa C – Český Krumlov, České Budějovice,
• Trasa D – Kaplice, Kaplice – nádraží, Velešín, České
Budějovice (na této trase jezdí dva vozy),
• Trasa E – město České Budějovice a obce ve správním
území obce s rozšířenou působností,
• Trasa F – Ledenice, Srubec, České Budějovice.

Několik čísel
Několik čísel
V roce 2012 jsme pravidelně doprovázeli 73 dětí a mládeže s postižením. Počet
poskytnutých přeprav klientů v roce 2012 byl 13 549. Dále jsme pro tyto děti organizovali různé
mimoškolní akce (návštěva kulturních a společenských akcí, táboření v přírodě) v počtu
31 uskutečněných akcí za rok. V tomto roce ujeli naše vozy 147 374 km a odpracovalo se na
tomto projektu 8 249 hodin.
Počet zaměstnanců ČMP je 6, z nichž jeden je zaměstnán na Dohodu o pracovní činnosti.
Počet dobrovolníků aktivně se podílející na této činnosti je 5.

Alternativní doprovázení osob
Alternativní doprovázení osob
Cílem projektu je doprovázení seniorů a osob s různým
typem postižení, imobilních osob, které nemají nárok
na sanitní dopravu, dopravní prostředky MHD jsou pro ně
nevhodné a taxi služba je s vozíkem nebo asistenčním psem
neodveze.
Jedná se o individuální dopravu speciálně upraveným
automobilem, převážně k lékaři, na úřady, anebo třeba
do lázní.
Počet poskytnutých přeprav klientů v rámci alternativní
dopravy v roce 2012 byl 418.

Zdravotnická a humanitární pomoc
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 2012 jsme poskytovali zdravotnický dohled
při individuální přepravě klientů.

Program psychosociální pomoci
Program psychosociální pomoci
Program psychosociální pomoci je určen osobám
starým, osamělým, nemocným, upoutaným na lůžko, žijícím
v
domovech
důchodců
či
doma.
Uskutečňuje
se
prostřednictvím
přátelských
setkávání
našich
dobrovolníků s těmito lidmi, povídání si, doprovázení
při procházkách či jiných pravidelných činnostech
vyplňujících volný čas. Tento projekt je akreditovaný na
Ministerstvu vnitra.
I v tomto roce pracovali naši dobrovolníci ve Strakonicích, Borovanech, Jindřichově
Hradci, Českém Krumlově a Českých Budějovicích. Již šestým rokem také funguje klub seniorů
v Českých Budějovicích. Zde se pravidelně setkávají senioři a vyvíjí činnost jak duševní,
kulturní, tak i manuální.
V roce 2012 na tomto projektu pracovalo 17 dobrovolníků, kteří docházeli za 38 osobami a
odpracovali celkem 1 429 hodin.

Spolupráce

Spolupráce

V roce 2012 jsme i nadále spolupracovali s řadou významných partnerů. Dlouholetá
spolupráce je s centrem Arpida, do kterého dopravujeme nejvíce dětí s postižením, dále
se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, s Maltézskou pomocí
v Praze, s ostatními diecézními centry a se Suverénním řádem Maltézských rytířů – České
velkopřevorství v Praze. Nově jsme také začali spolupracovat s naší partnerskou organizací
z Lince v Rakousku.

Výnosy 2012 (v tis. Kč)

Výnosy a náklady

Náklady 2012 (v tis. Kč)

Partneři, sponzoři, dárci a příznivci
Partneři, sponzoři, dárci a příznivci
Velmi si vážíme a ceníme těch, kteří nás finančně podporují. 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

Slovo nakonec

V této výroční zprávě vám předkládáme to nejdůležitější dění v naší organizaci za uplynulý
rok 2012.
Věřte, že se snažíme naši činnost vykonávat s plným nasazením tak, abychom naplňovali
poslání naší organizace. O tom svědčí i to, že celkově jsme v uplynulém roce odpracovali 15 448
hodin. Snažíme se co nejlépe pomoci rodinám v řešení jejich obtížných situací, například kdy
nejsou schopny doprovázet své děti do speciálních škol či různých zařízení, nebo seniorům
při jejich osamělosti a opuštěnosti. Věnujeme mnoho energie tomu, abychom získali dostatečné
množství finančních prostředků k ekonomickému zajištění všech našich činností. I přesto ale
zůstáváme téměř po celý rok v existenční nejistotě. Není to lehký úkol, jenž klade velké nároky
na všechny pracovníky naší organizace.
Těm, kteří nám v tom pomáhají, ať se jedná o zaměstnance nebo o dobrovolníky, bych chtěl
upřímně poděkovat, protože vkládají profesionalitu, důslednost, trpělivost srdce a mnoho
poctivé práce. Dále bych rád poděkoval všem partnerům, sponzorům, dárcům i příznivcům, ale
také rodičům našich uživatelů.
Bc. Jan Rada
Ředitel České maltézské pomoci
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