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Slovo předsedy správní rady 
 
 

        Vážení přátelé, příznivci, dámy a pánové, 
    

předkládáme Vám výroční zprávu České maltézské pomoci (dále jen ČMP) za rok 2018. 
Tento rok shledáváme jako úspěšný, jelikož se nám podařilo spoustu věcí. Seznámím 
Vás zde s těmi, které jsou pro naši organizaci nejdůležitější. 
 
Největší událostí roku 2018 bylo bezesporu pořízení čtyř nových vozů v hodnotě přes 
3,5 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jsou to 
vozy Ford Tranzit Kombi L2, které byly speciálně upraveny pro převoz osob sedících 
na vozíku. Slavnostní požehnání proběhlo 23. 7. za přítomnosti významných hostů. 
Za 22 let existence naší organizace jsme tak velkou částku na investice dosud nezískali. 
Z tohoto úspěchu máme opravdu velikou radost. 
 
Ale neprožívali jsme jen samé radostné chvíle. V nelehké situaci jsme se ocitli hned 
v lednu, kdy nám dosloužil jeden z nejstarších vozů Mercedes Vito, a byli jsme nuceni 
sáhnout do rezerv a velmi rychle pořídit starší devítimístný vůz Ford Tranzit, abychom 
nemuseli omezit služby.  
V tomto roce jsme celkem pořídili 5 vozů a vyřadili 3 vozy.  
 
V rámci sociálních služeb se nám podařilo stabilizovat personální zajištění služby. Dva 
zaměstnanci si doplnili potřebné vzdělání pro výkon pracovníka v sociálních službách. 
 

  V červnu tohoto roku k nám přišla kontrola z MPSV na standardy poskytované 
sociální služby. Kontrolu prováděli tři pracovnice po dobu tří dnů. Jednalo se o velmi podrobnou a komplexní kontrolu celé služby. S velkou radostí 
musím konstatovat, že kontrolní orgán nenašel ani jednu výhradu nebo závadu. Zápis byl bez výtky a nápravného opatření. Tímto patří všem 
zaměstnancům velké poděkování a uznání za jejich kvalitní a zodpovědnou práci. 
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Po zkušebním provozu jsme začali pravidelně provozovat Klubík Hrajánek. Musíme konstatovat, že nás velmi mile překvapil velký zájem. V Klubíku 
probíhají jak pravidelné aktivity, tak i větší jednorázové akce. Jedna z nejoblíbenějších je na jaře probouzení broučků a na podzim jejich uspávání. Jen 
škoda, že se nám nedaří získat na provoz více finančních prostředků, abychom mohli posílit personální zajištění Klubíku.  
 
Nadále probíhala rekonstrukce domu v Ostrolovském Újezdě, který jsme pracovně nazvali „Vila Šimon“. Provedli jsme výměnu elektroinstalace ve 2.NP 
a v pravé části domu jsme provedli výměnu rozvodů vody a odpadů. Takřka veškeré práce jsme uskutečnili svépomocí.  
 

Děkujeme a velmi si vážíme a ceníme těch, kteří ČMP jakkoli podporují. Bez podpory Jihočeského kraje, Magistrátu města Českých Budějovic, ostatních 
měst a obcí, individuálních a firemních dárců by naše projekty úplně zanikly. Děkujeme tedy všem dárcům, příznivcům, partnerským organizacím, 
spolupracujícím institucím a sponzorům. V neposlední řadě bych ještě chtěl poděkovat všem zaměstnancům a dobrovolníkům. 
 

  
Evžen Wratislav – předseda správní rady ČMP 
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Kdo jsme 
 

 
 

ČMP České Budějovice je obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem je Suverénní řád Maltézských rytířů – České 
velkopřevorství, jenž 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.  
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Poskytované služby 
 
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

Průvodcovské a předčitatelské služby – Doprovázení dětí a mládeže 

Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích probíhá již 20 let. 
V této činnosti jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle § 42 zákona č. 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách. 
Tato služba je plně profesionální. 

Doprovázíme převážně děti s různým typem postižení, jako například postižení smyslové, duševní, tělesné a kombinované, a 
dopravujeme je do nebo z těchto zařízení:  

• ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú., 

• MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené – Riegrova ul., 

• Centrum Bazalka, 

• MŠ, ZŠ, PrŠ Štítného ul., 

• MŠ, ZŠ, PrŠ Dlouhá ul., 

• Auticentrum, o. p. s. Plzeňská ul. 

• Sociální rehabilitace Tolerance v Kaplici 

• Domov Sv. Anežky Týn nad Vltavou 
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Pro tyto sociální služby používáme vlastní automobily se speciální úpravou pro převoz osob s postižením.  

Činnost probíhá pravidelně ranním a odpoledním svozem na devíti trasách v rámci Jihočeského kraje:  

• Trasa A – Týn nad Vltavou, Zahájí, Dříteň, Zliv, Hluboká nad Vltavou, České Budějovice, 

• Trasa B – Trhové Sviny, Borovany, Strážkovice, Nedabyle, České Budějovice, 

• Trasa C1 – Český Krumlov, Mojné, České Budějovice, 

• Trasa C2 – Kaplice-nádraží, Český Krumlov, Boršov nad Vltavou, Litvínovice, České Budějovice, 

• Trasa D1 – Velešín, České Budějovice, 

• Trasa D2 – Kaplice, Kaplice–nádraží, České Budějovice, 

• Trasa E – město České Budějovice a obce ve správním území obce s rozšířenou působností, 

• Trasa F – Ledenice, Srubec, Dobrá Voda u Českých Budějovic, České Budějovice, 

• Trasa G – Třeboň, Lišov, České Budějovice. 
 

 

 

Průvodcovské a předčitatelské služby – 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. 

 

 

 



6 
Výroční zpráva ČMP České Budějovice, o. p. s. 2018 

Několik čísel k sociální službě 

V roce 2018 jsme pravidelně doprovázeli 87 dětí a mládeže s postižením a poskytli alternativní doprovázení 26 klientům. Počet 
poskytnutých přeprav pravidelným klientům byl 15.811, klientům s alternativním doprovázením pak 241 přeprav. 
Dále jsme pro tyto děti organizovali různé mimoškolní akce, především návštěvy kulturních a společenských akcí.  

 

Na začátku roku 2018 jsme vlastnili 10 vozů. Během roku bylo zakoupeno 5 vozů, z nichž 4 byly získány z projektu IROP, a 3 
vozy byly vyřazeny. Ke konci roku nám zůstalo 12 vlastních automobilů, z toho 11 má speciální úpravu pro převoz osob s postižením. 

V roce 2018 ujely naše vozy 196 848 km a na projektu se odpracovalo 7954 hodin. 

 

K 31. 12. 2018 jsme evidovali 14 zaměstnanců. Z celkového počtu zaměstnanců je 5 zaměstnanců na plný úvazek, 5 
zaměstnanců na částečný úvazek, 1 zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti, 3 zaměstnanci na dohodu o provedení práce. Počet 
dobrovolníků aktivně se podílejících na této činnosti je 6. 
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Poskytované služby 
 
 

ZDRAVOTNICKÁ A HUMANITÁRNÍ POMOC 

 

Součástí naší činnosti je také program zdravotnické a humanitární pomoci. Zdravotnickou pomoc již tradičně zajišťujeme ve 
spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, které za to patří velké poděkování. 

V roce 2018 jsme poskytovali zdravotnický dohled při individuální přepravě klientů a na diecézní pouti v Sušici. 

Již čtvrtým rokem jsme zajišťovali důležitou zdravotnickou činnost, a to přednáškovou, depistážní a lékařskou. Převážně se 
jednalo o plicní vyšetření odborným lékařem u seniorů v DPS v oblasti CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc). Tuto službu 
bezplatně zajišťuje náš lékař dobrovolník. Vykonal ji konkrétně v Domově pro seniory v Horní Stropnici, v Domově pro seniory U 
zlatého kohouta v Hluboké nad Vltavou, Centru sociálních služeb ve Staroměstské ul. v Českých Budějovicích, v Domově pro seniory 
Máj a Domově pro seniory Hvízdal v Českých Budějovicích. 
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Poskytované služby 
 
 

PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI  

 

→ Adopce osamělých lidí 

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.  

I v tomto roce pracovali naši dobrovolníci ve Strakonicích, Borovanech, Jindřichově Hradci, Domažlicích, Českých 
Budějovicích a nově i v Klatovech. V roce 2018 se do tohoto projektu zapojilo 13 dobrovolníků, kteří docházeli za 19 osobami a 
odpracovali celkem 883 hodin. 

 

→ Klub seniorů 

Již třináctým rokem také funguje klub seniorů v Českých Budějovicích. Zde se pravidelně setkávají senioři 1x týdně a vyvíjí 
činnost jak duševní, kulturní, tak i manuální. V roce 2018 se pro seniory uspořádalo několik přednášek na různá témata, tvořili 
dekorace dle ročního období, cvičili, navštívili kavárnu, jezdili na výlety i do divadla 

 Tuto činnost vede zkušený koordinátor. Za tento rok se konalo celkem 28 setkání v rozsahu 56 hodin, klub pravidelně 
navštěvuje 16 seniorů. 
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→ Klubík Hrajánek  

Novou klubovou činností ČMP je nově otevřený Klubík Hrajánek. Je to celotýdenní volnočasová aktivita určená zejména 
maminkám na rodičovské dovolené a jejich dětem. Snažíme se toto období maminkám i dětem zpříjemnit zpíváním, tvořením, ale i 
volnou hrou a společným pobytem v naší vybavené herně. Současně nabízíme samostatný pobyt dítěte po řádné adaptaci. Dítě si tak 
pomocí této služby postupně zvyká na pobyt bez matky ve známém prostředí a může pro něj být pak jednodušší přechod do běžné 
mateřské školy. 

V Klubíku se inspirujeme pedagogikou Franze Ketta, což je pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí člověka. 

Klubík Hrajánek nabízí dětem možnost růst a zrát v rodině a trávit s matkou a rodinou většinu času a zároveň pomalu okusit 
společnost druhých dětí, poznat jinou autoritu než rodiče a prarodiče, dostávat nové podněty a poznávat jiné prostředí. Samostatný 
pobyt dítěte je možný až po adaptaci, která probíhá individuálně dle věku, zralosti, momentálního stavu dítěte a dalších okolností. 
Je třeba intenzivní spolupráce rodiny a vychovatelky klubíku. Tím dochází k citlivému a nenásilnému zvykání si na kolektivní 
zařízení a obohacení dítěte o sociální kontakty.  

Velkým obohacením činnosti klubíku Hrajánek jsou společné akce s Klubem pro seniory, např. tvořivé dílny a jiné.  
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Spolupráce 
 

 
V roce 2018 jsme i nadále spolupracovali s řadou významných partnerů. Dlouhodobě spolupracujeme s centrem Arpida, do 

kterého dopravujeme nejvíce dětí a mládeže s postižením, s Kongregací Školských sester de Notre Dame, kde sídlíme, dále se 
Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, s Maltézskou pomocí v Praze, s ostatními diecézními centry a se Suverénním 
řádem Maltézských rytířů – Velkopřevorstvím českým v Praze. 

 
Velmi si vážíme podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje, Magistrátu města České Budějovice a také těchto měst: Českého 

Krumlova, Týna nad Vltavou, Hluboké nad Vltavou, Kaplic, Velešína, Trhových Svin, Borovan, Zlivi, Lišova, Třeboně, Městyse 
Ledenice, a obcí: Temelína, Nedabyle, Sv. Jana nad Malší, Srubce, Boršova nad Vltavou, Chvalšin a Mojného. 

 
Za spolupráci děkujeme všem ostatním speciálním školám a zařízením v Českých Budějovicích i Kaplici, Domovům pro 

seniory a ostatním spolupracujícím organizacím. 
 
 
 

Děkujeme všem větším i drobným dárcům, kteří podporují naši organizaci a naši činnost potřebným. 
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Ekonomické údaje 
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Výnosy a náklady – přehled 
 

 
Výnosy společnosti (v tis. Kč)  
 
Dotace  3 148   
 

Dary     148         
 

Tržby  1 282      
 

Ostatní    504           
 

Celkem 5 082  
 
 
Náklady společnosti (v tis. Kč) 
 
Členění nákladu dle typu činnosti: 
 
Hlavní činnosti 5 382   
    
 

Doplňková činnost        0 
 

Celkem  5 382 
 
 Z toho vlastní činnost     507      
  
 

Dotace

Dary

Tržby

Ostatní

Hlavní

činnosti
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                        sídlo i kancelář: Na Sadech 2035/19, 370 01 České Budějovice 
   IČO   25 15 45 41 
   tel./fax  387 312 898 
   GSM  602 469 466, 777 698 897 
   č. účtu  12074533/0300 ČSOB 
   web  www.cmpcb.cz 
   e-mail  cmpcb@cmpcb.cz 
 

 
 

 
 


