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ÚVODNÍ ČÁST
Rok 2019 – další rok pravidelné činnosti našeho spolku LIPKA a poskytování čtyř sociálních
služeb pro děti, mládež a dospělé uživatele se zdravotním postižením a seniory. Před
dvaceti roky (21. 12. 1999) se denní stacionář přestěhoval z malých prostor budovy na
Olbrachtově ulici do budovy na ulici Tetín – prostorného zařízení po rozsáhlé rekonstrukci
a celkové modernizaci.
Nové prostory umožnily rozšíření denního stacionáře i pro starší zájemce – mládež a mladé
dospělé. Rozsah služby a její programová koncepce se postupně vyvíjely a měnily. Dnes
sociální službu denní stacionář pravidelně využívá více jak osmdesát uživatelů. Vznikla
také nová služba pro seniory – dříve Domovinka pro denní pobyt, dnes sociálně aktivizační
služba pro seniory.
Velké poděkování si zaslouží představitelé Statutárního města Prostějova za dlouholetou
podporu, stejně jako představitelé různých firem, společností, výrobních závodů. Bez jejich
pomoci a podpory by se nepodařilo zabezpečit každodenní provoz poskytovaných sociálních
služeb. Velké poděkování patří profesionálnímu týmu skvělých, erudovaných, iniciativních,
obětavých a nápaditých pracovníků LIPKY, stejně jako letitým dobrovolným členům řídícího
výboru spolku, kteří se aktivně podílejí na řízení našeho spolku.
Mgr. Renata Čekalová
předsedkyně LIPKA, z. s., Prostějov
1.1

POSLÁNÍ A CÍLE ČINNOSTI LIPKA, z.s.

Posláním spolku LIPKA, z.s. je sdružování občanů na základě společného zájmu, kterým je
pomoc, podpora a vyvíjení aktivit směřujících ku prospěchu osob se zdravotním postižením.
Cílem této hlavní činnosti je vytváření odpovídajícího zázemí, podmínek a prostředí pro
výchovu, vzdělávání, zájmové a terapeutické činnosti směřující k jejich všestrannému
rozvoji, socializaci a integraci do každodenního života společnosti. Naplňování hlavního
poslání činnosti LIPKA z.s. je realizováno prostřednictvím poskytování služeb sociální péče
pro děti, mládež, dospělé osoby se zdravotním postižením a seniory. Sociální služby
poskytujeme ve dvou střediscích:
- středisko Tetín – kde je sídlo našeho spolku, a Centrum denních služeb, kde tradičně
poskytujeme službu denní stacionář a sociálně aktivizační služby pro seniory,
- středisko Vrahovice – kde poskytujeme sociální službu sociálně terapeutickou dílnu –
cukrárnu a pobytovou službu chráněné bydlení.
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1.2

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

K 31. 12. 2019 bylo ve spolku celkem 38 členů. Členy jsou především rodiče uživatelů
sociálních služeb, pracovníci zařízení i někteří z uživatelů – podílejí se tak na rozhodování
o poskytovaných službách, programovém zaměření spolku v současnosti i budoucnosti.
1.3

ŘÍZENÍ LIPKY, z.s.

Na řízení a vedení se dle platných stanov LIPKA, z.s. podílí následující orgány:
Výkonný výbor
Činnost spolku řídí členové výboru a revizní komise, kteří byli zvoleni na členské schůzi
dne 14. 12. 2015.
Předsedkyní a statutárním zástupcem spolku je Mgr. Renata Čekalová, ostatní členové
výboru jsou:
 p. Galetková Hana
 p. Přikryl Fládrová Ivana
 p. Bc. Smetana Pavel
 p. Reschová Soňa
 p. Vejvoda Jiří
 p. Zedková Iveta
V průběhu roku 2019 se členové výboru LIPKA, z.s. na svých jednáních zabývali zejména
těmito nejdůležitějšími okruhy otázek, které ovlivňovaly činnost naší NNO:
 Otázky, souvisejícími s provozem všech čtyř sociálních služeb - finanční zabezpečení
Centra denních služeb, chráněného bydlení, sociálně terapeutické dílny a sociálně
aktivizačních služeb pro seniory, optimalizace sítě sociálních služeb v Olomouckém
kraji a Akční plán sociálních služeb v OK pro rok 2019, s tím související neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu, projektové záměry i konkrétní projekty a žádosti, letní
aktivity.
 Poptávka dotací a investičních prostředků na opravu budovy Tetín 1, Prostějov.
 Poptávka dotačních titulů na výměnu výtahu.
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Revizní komise
V revizní komisi pracuje 1 zaměstnanec spolku LIPKA, z.s. a 2 dobrovolní spolupracovníci:
 p. Drmolová Jana
 p. Mg .Straková
 p. Růžička Alois
Členové výboru a revizní komise spolku za uplynulé roky vytvořili tvůrčí tým. Nezištně věnují
svůj čas, zkušenosti, schopnosti a vědomosti ku prospěchu postupného naplňování poslání
naší nestátní neziskové organizace.

Oceněním jejich obětavé práce je funkčnost zařízení a především spokojenost všech stálých
uživatelů. Patří jim naše uznání a upřímné poděkování.
Členská schůze
Schází se pravidelně 1x ročně, v roce 2019 se sešla 20. 10. 2019

1.4

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA LIPKA, z.s.
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2.

LIPKA, z.s.

2.1 POSLÁNÍ
1. Centrum denních služeb -Tetín je denní docházkové zařízení poskytující ambulantní
služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním, konkrétně dvě
sociální služby a nestátní zdravotnické zařízení:





oddělení pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením,
oddělení pro děti se zdravotním postižením,
nestátní zdravotnické zařízení – denní stacionář (rehabilitace a klinická logopedie),
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

2. Středisko Vrahovice



chráněné bydlení s kapacitou 14 uživatelů v 5 bezbariérových bytech,
sociálně terapeutická dílna v podobě nevýdělečné cukrárny pro veřejnost
s kapacitou 6uživatelů.

2.2 DENNÍ STACIONÁŘ
POČET UŽIVATELŮ DENNÍHO STACIONÁŘE V ROCE 2019
Kapacita registrované sociální služby denní stacionář je 90 uživatelů. Za celé období
sledovaného roku služby pravidelně využívalo celkem 37 dětí, 47 mládeže a dospělých osob
se zdravotním postižením, celkem tedy 84 uživatelů. Za celé sledované období roku 2019
využívalo rehabilitačních služeb 65 uživatelů, klinickou logopedii uživatelů 62.
denní stacionář pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením, jehož služby
v průběhu roku využívalo celkem 49 klientů. Počet uživatelů s uzavřenou smlouvou
k 31. 12. 2019 byl 47.

14

29

Denní
stacionář
– Počet
mládež a dospělí
uživatelů
počet uživatelů denního
47
stacionáře celkem

47

46

stacionář

rehabilitace

logopedie

svoz

z toho denní pobyt

47

rehabilitace

43

logopedie

29

denní svoz a rozvoz

14

5

denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami ve věku od 7 do 18-ti let, jehož služby
v průběhu roku 2019pravidelně využívalo celkem 34 dětí, z okresů Prostějov, Olomouc a
Přerov. Počet uživatelů s uzavřenou smlouvou ke dni 31. 12. 2019 byl 34.

Denní stacionář děti
1 22
34

stacionář

počet
uživatelů
denního stacionáře
celkem
z toho pobyt ve
stacionáři před a po
vyučování

33

rehabilitace

logopedie

svoz

počet
uživatelů
34

1

rehabilitace

22

logopedie

33

denní svoz a rozvoz

1

Počet uživatelů denního stacionáře k 31. 12. 2019 dle věku:

Věková kategorie

Počet
uživatelů

to je %

věk do 6ti let

4

5%

věk 7 – 18 let

29

35%

věk 19 – 26 let

14

16%

věk 27 – 45 let

35

42%

Věk 46 – 55 let
Celkem

2%

2
84

(v grafu jsou uvedeny údaje o počtu uživatelů vždy k 31. 12. příslušného kalendářního
roku)
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Počet uživatelů denního stacionáře k 31. 12. 2019 dle stupně závislosti:

Stupeň závislosti

Počet uživatelů

5

35

7

stupeň 0
žádná závislost
stupeň 1
lehká závislost
stupeň 2
středně
těžká
závislost
stupeň 3
těžká závislost
stupeň 4
úplná závislost

17

20

Počet
uživatelů

to je %

5

6%

7

8%

17

20%

20

24%

35

42%

Vývoj počtu uživatelů denního stacionáře od roku 2010 :

80 77 82 80 82 82 83 77 81 84

38

stacionář pro mládež

42 37 40 37 41 41 4048
40
2945 3644
40 42 43 41 41 43

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
38
40
42
43
41
41
43
48
45
44

stacionář pro děti

42

37

40

37

41

41

40

29

36

40

celkem

80

77

82

80

82

82

83

77

81

84

Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 byl 892, z toho v roce 2019 bylo 44 žen a 40mužů.
Sociální služba denní stacionář je zpravidla poskytována v pracovní dny, v celkovém rozsahu 50
hodin týdně. (V případě jednorázových aktivit je služba poskytována déle, případně ve dnech
pracovního volna). Provozní doba sociální služby denní stacionář v roce 2019 byla 224dní. Služba
nebyla poskytována celkem 27 dní (v období čerpání řádné dovolené a státních svátků).
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2.3 NZZ – DENNÍ STACIONÁŘ
Odborná rehabilitační a logopedická péče je nedílnou součástí poskytovaných služeb. Nestátní
zdravotnické zařízení má omezenou registraci rehabilitační a logopedické péče pro uživatele
denního stacionáře. Odborné péče plně kvalifikovaných 3 fyzioterapeutů, rehabilitačního lékaře
a klinické logopedky využívalo celkem 1127dětí, mládeže a dospělých uživatelů. Zdravotní výkony
pro uživatele denního stacionáře nejsou v plné výši hrazeny zdravotními pojišťovnami (jednotlivé
výkony mají svá omezení v četnosti i frekvenci uplatňování, odborná lékařská garance není hrazena
vůbec).
Komplexní a cílená rehabilitační péče pod vedením odborného lékaře, realizovaná třemi
profesionálními, vysoce erudovanými fyzioterapeuty je zaměřená na zvyšování pohybových
schopností, včetně zvyšování soběstačnosti při chůzi a pohybu ve známém prostředí, zlepšování
jemné i hrubé motoriky, apod. Rehabilitační péči využívalo v průběhu roku 2019 celkem 65
uživatelů.
Klinická logopedická péče včetně speciálně pedagogického vedení a individuální vzdělávací péče
jako nezbytná součást komplexu poskytovaných služeb směrovaných k socializaci uživatelů denního
stacionáře. Za celé sledované období roku 2019 využívalo klinickou logopedii celkem 62 uživatelů.
2.4 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
Sociální služba SAS pro seniory má v našem spolku dlouhodobou tradici. V roce 2019 se senioři
scházeli na pravidelných schůzkách od pondělí do čtvrtku. Každý den se konalo setkání v minimálně
jednom a maximálně třech zájmových útvarech. V úterý se navíc konají pravidelná setkání Akademie
seniorů, což je cyklus přednášek, besed nebo setkávání seniorů se zajímavými lidmi z našeho
regionu.

V průběhu roku 2019 využilo sociálně aktivizační službu pro seniory celkem 1030 osob. Vzdělávací
aktivity v rámci programu celoživotního vzdělávání tzv. „Akademie seniorů „ se v průběhu celého
roku zúčastnilo 615 osob. Pravidelných setkání vrstevníků při společné aktivitě se věnovalo
v 6 zájmových útvarech 96 osob. Na šesti letních poznávacích výletech se sešlo 158 osob. Na jaře
a na podzim se uskutečnily poznávací zájezdy do Prahy, kde jsme navštívili významná mísa – Český
rozhlas, Senát, Letiště Václava Havla, Českou televizi a Národní divadlo celkem se zúčastnilo 125
osob. Závěrečnou akcí byla Adventní prohlídka hradu Bouzov, té se zúčastnilo 36 osob.
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2.5

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Na počátku roku 2019 jsme měli ve službě chráněné bydlení 13 klientů. Během roku 2019 bylo ve
službě chráněné bydlení ubytováno 16 klientů z toho 4 muži a 12 žen.
Na konci roku 2019 bylo v chráněném bydlení 13 klientů z toho tři muži a 10 žen.
Dlouhodobým cílem sociální služby chráněné bydlení je vytvářet podmínky pro optimální rozvoj
soběstačnosti a rozšíření osobních možností uživatelů směrem k postupnému snižování jejich
závislosti na službě.
Chráněné bydlení má také stanovené cíle zaměřené na službu. Jako je zajišťování informovanosti
odborné i široké veřejnosti o provozu naší sociální služby. Informace o chráněném bydlení jsou
dostupné na internetových stránkách www.oslipka.cz a také na stránkách www.chranene-bydlenilipka.netstranky.cz Dále jsou dostupné informace o naší službě v registru poskytovatelů sociálních
služeb. Během roku jsme naší službu prezentovali v rámci různých akcí, jako byla velikonoční
a vánoční výstav, květinový bál atd. Akcí se účastnili místní zastupitelé
a senátorka paní MUDr. Chalánková za přítomnosti místního tisku a regionálního zpravodajství.
2.6

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

V rámci pobytu v sociálně terapeutické dílně podporujeme rozvoj schopností a dovedností. V roce
2019 začalo využívat sociálně terapeutickou dílnu celkem 8 klientů. Na konci roku 2019 službu
využívalo šest klientů z toho pět žen a jeden muž.
Sociálně terapeutická dílna má také stanovené cíle, které jsou orientované na službu. Jako je
zajišťování informovanosti odborné i široké veřejnosti o provozu naší sociální služby. Informace
o službě jsou na internetových stránkách a dále v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Dále
máme také zřízeny facebookové stránky – Cukrárny Lipka. Tyto stránky slouží k propagování
cukrárny jako takové. Během roku jsme měli také možnost se prezentovat na výše uvedených
akcích.
2.7

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY A JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY V ROCE 2019

Nejvíce využívanou, celoroční a nezbytnou fakultativní službou je každodenní svoz uživatelů
z místa bydliště do denního stacionáře a zpět do místa bydliště, z chráněného bydlení do stacionáře
a zpět na chráněné bydlení, z denního stacionáře do sociálně terapeutické dílny – cukrárny a zpět,
do denního stacionáře – službu denního svozu v roce 2019 využívalo pravidelně 14 uživatelů.
Jednorázové akce jsou nedílnou součástí programu denního stacionáře – uživatelé je vnímají jako
určité programové zpestření a vyvrcholení jejich práce i příprav na danou konkrétní akci. Vytváří
prostor pro rozšíření individuálních schopností a dovedností uživatelů, pro zvýšení jejich sociálních
dovedností, atd.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Datum

Zaměření akce

Účast

9. 4. 2019
16. 4. 2019
26. 4. 2019
7. 5. 2019
9. 5. 2019
14.5.2019
24. 5. 2019
5. 6. 2019
24. 6. 2019
25. 6. 2019
26. 6. 2019
27. 6. 2019
1. 7. 2019
2. 7. 2019
3. 7. 2019
4. 7. 2019
8. 7. 2019
9. 7. 2019
10. 7. 2019
11. 7. 2019
12. 7. 2019
15. 7. 2019
16. 7. 2019
17. 7. 2019
18. 7. 2019
19. 7. 2019
12. 8. 2019
13. 8. 2019
14. 8. 2019
15. 8. 2019
19. 8. 2019
20. 8. 2019
21. 8. 2019
22. 8. 2019
26. 8. 2019
27. 8. 2019
29. 8. 2019
9. 9. 2019

Prohlídka prostor Městské knihovny Prostějov
Velikonoční výstava – Lipka,z.s.
Dne se záchrannými složkami IZS
Kuželky Drozdovice
Plumlovská přehrada
Výlet Praha
Květinový bál
Exkurze Český rozhlas Praha
Kino – Tajný život mazlíčku
Sportovní den na Tetíně
Indiánská stezka Vojtěchov
Canisterapie - agility, gogdacing
Výlet po okolí Seloutek
Výlet na Rejvíz
Vaření v přírodě
Diskotéka Vrahovice
Výlet Olšany u Prostějova
Výlet do LEDNICE
Minigolf Mostkovice
Výlet na zámek Náměšť na Hané
Výlet do Skalky
Výlet Nezamyslice
Výlet Strážnice – prohlídka skanzenu
Výlet do Šumperka
Výlet Kroměříž
Botanická zahrada Olomouc
Výlet Čelčice
Výlet ZOO Lešná
Kuželky Drozdovice
Výlet na rozhlednu Kosíř
Výlet na Záhoří
Výlet Modrá Velehrad
Výlet Zlatá farma
Exkurze sklárny Úsobrno
Výlet do Čunína
Výlet Teplice nad Bečvou
Výlet do lázní Slatinice
Praha exkurze - Senát

24
210
10
18
9
25
90
25
20
23
45
20
14
36
35
38
10
36
14
10
10
12
36
13
15
9
11
36
25
9
10
36
8
36
7
40
9
25
10
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39.

25. 9. 2019

Praha exkurze - letiště Václava Havla

25

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

3. 10. 2019
10. 10. 2019
18.10.2019
6. 11. 2019
26.11.2019
29. 11. 2019
30. 11. 2019
5.12.2019
6. 12. 2019
10. 12. 2019
12. 12. 2019
12. 12. 2019

Praha exkurze - Národní divadlo
Olomouc muzeum veteránů
Návštěva sociální komise MM Prostějov ve stacionáři
Praha exkurze - Česká televize
Exkurze Hyunday Nošovice
Prezenční výstava ,,Tak to vidím já“
Adventní prohlídka hradu Bouzov
Žijí mezi námi
Hvězdy dětem, předávání šeku v Olympijském centru
Pv
Výstava
vánočních výrobků LIPKY ve firmě Kendrion
Vystoupení Lipky na předvánočním posezení seniorů
vDen
NDseniorů – Národní olympijské centrum Prostějov

25
6
29
25
36
250
36
30
12
180
6
4

52.
53
54.

20. 12. 2019
průběžně
průběžně

Vánoční besídka
Návštěva kina a divadla
Návštěva hvězdárny
CELKEM

78
50
75
1926

2.8

VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ PRO OBDOBÍ 2019

1. Rozšíření individuálních schopností a dovedností uživatelů


Zapojení všech uživatelů do terapeuticky zaměřené zájmové činnosti dle zvoleného druhu
sociální služby (kroužky mohou uživatelé využívat ve službách denní stacionář, sociálně
aktivizační služby pro seniory a chráněné bydlení).



Veřejná kulturní vystoupení na akcích místního a regionálního charakteru (např. Vítání léta,
vystoupení uživatelů na společenském setkání magistrátu města Prostějova Žijí mez námi, na
prezentační výstavě pro veřejnost Tak to vidím já, apod.).



Sebeobsluha - v každodenní činnosti a podle druhu zvolené služby je kladen důraz na nácvik
péče uživatelů o svůj zevnějšek, osobní hygienu, výběr a vhodnost oblečení, stravování,
apod.



Péče o domácnost - příprava a podávání jídla, péče o květiny, úklid prostřednictvím
pravidelného nácviku, rozvoj dovedností a zvyšování soběstačnosti při vedení domácnosti.
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2. Zvýšení sociálních dovedností a posílení vhodných způsobů chování uživatelů v různých
životních situacích


V programu všech služeb byly využívány vnější zdroje k přirozenému sociálnímu učení
(výlety, poznávací výjezdy, exkurze, návštěvy divadelních představení a hvězdárny, výstav
v okresním vlastivědném muzeu apod.



Využití dovedností uživatelů k prezentaci činnosti spolku LIPKA, aktivní účast na výstavě „Tak
to vidím já“ – XIX. ročník (250 účastníků) a Velikonoční výstavě (210 účastníků), Vánoční
výstavě ve firmě KENDRION (180 účastníků).



Všechny naše služby byly zaměřeny na soběstačnost uživatelů v oblasti obstarávání osobních
záležitostí a uplatňování práv a oprávněných zájmů. Zvláště u uživatelů služby chráněné
bydlení se nám úspěšně daří podporovat uživatele ve vyřizování osobních záležitostí.



Ke vzdělávání, zájmové a terapeutické činnosti směřující k všestrannému rozvoji uživatelů
našich sociálních služeb a jejich integraci do každodenního života většinové společnosti
dochází ve všech činnostech, které náš spolek vyvíjí. Důkazem toho je, že 5 uživatelů našich
služeb si našlo zaměstnání (šlo převážně o uživatele služeb chráněného bydlení a sociálně
terapeutická dílna – cukrárna).

3. Vybudování moderního, pro uživatele podnětného a funkčního prostředí.


Zapojení uživatelů do spoluutváření prostředí denního stacionáře, SAS, STD – cukrárny
a chráněného bydlení (výzdoba, návrhy na rozšíření či doplnění vybavení na základě
požadavků uživatelů),



Postupné rozšiřování technického zázemí rehabilitačního a logopedického pracoviště
(drobné rehabilitační a cvičební pomůcky, apod).



Výměna oken z přední strany budovy Tetín 1, Prostějov.

4. Rozšíření informovanosti odborné i široké veřejnosti o možnostech i potřebách osob se
zdravotním postižením


Pravidelná obsahová aktualizace webových stránek www.oslipka.cz, kde jsou prezentovány
všechny naše služby.



Pravidelná obsahová aktualizace webových stránek chráněného bydlení www.chranenebydleni-lipka.netstranky.cz.



Distribuce informačních letáků o denním stacionáři a činnosti Centra denních služeb na
veřejnosti – sociální odbor MMPV, informační nástěnky a panely ve vstupních prostorách
budovy, apod.



Průběžné informování veřejnosti prostřednictvím regionálního tisku – v průběhu roku 2019
bylo zveřejněno cekem 7 informačních a propagačních článků k činnosti LIPKY, z.s.
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2.9

PREZENTACE ČINNOSTI NA VEŘEJNOSTI

V průběhu minulého roku byla činnost naší NNO prezentována v tiskovinách regionálního
a krajského charakteru. Mladí lidé se také účastnili řady veřejných akcí, na některých z nich
(viz přehled jednorázových aktivit) měli možnost předvést ukázky např. ze zájmové činnosti,
ergoterapeutických aktivit, apod.
Články v denním tisku v roce 2019
Datum

Periodikum

1.

10/2019

Journal – interní noviny Pokračujeme
skupiny KB
hendikepovaným.

2.

25. 11. 2019

Prostějovský večerník

Jaká byla Lipka v roce 2019?

3.

2. 12. 2019

Prostějovský večerník

Vánoce jsou tady Lipka se pochlubila šikovností
klientů.

4.

9. 12. 2019

Prostějovské večerník

Jsme tu s vámi bavilo a potěšilo.

10. 11.-18. 12. 2019

Prostějovská televize

Vánoce v LIPCE, reportáž z výstavy a vystoupení

2.10

Název článku
v pomoci

zdravotně

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI LIPKY

Struktura a počet pracovních míst
V našem spolku se v posledních letech podařilo vytvořit ustálený, plně odborně kvalifikovaný,
erudovaný, tvůrčí a profesionální pracovní tým, jehož složení a počet pracovníků odpovídá
poskytovaným sociálním službám. Vysoká kvalifikovanost, vstřícný zájem o práci a odbornost
jednotlivých pracovníků jsou výchozími atributy kvality i komplexnosti poskytovaných služeb.
Pracovní tým
Složení pracovního týmu je přímo závislé na potřebách a skladbě uživatelů služeb, rozsahu a náplní
činnosti zařízení. Při výběru pracovníků je kladen důraz nejen na kvalifikaci, odborné znalosti
a schopnosti, ale současně na aktivním přístupu zaměstnance k výkonu své práce, asertivitě,
komunikativnosti, schopnostech vcítit se do potřeb uživatelů, vztahu k osobám se zdravotním
postižením apod.
Evidenční počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru včetně pracovníků s uzavřenou
pracovní smlouvou k 31. 12. 2019 činil 38 osob a 2 pracovnice jsou na rodičovské dovolené.
Z celkového počtu 38 zaměstnanců se jednalo o 29,435 přepočtených pracovních úvazků.
Dále se na zajištění poskytovaných služeb podíleli pracovníci s uzavřenými DPP (9 pracovníků),
zejména jako externí vedoucí zájmových útvarů, lektorská činnost, přímá péče, řidič svozového
vozidla, práce údržby apod.
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Pracovní zařazení

Fyzický
počet

Přepočteno
na
celé
úvazky

1.

Pracovníci v přímé péči denní stacionář,
12
z toho:

11,125

1.1

Sociální pracovníci

2

2

1.2

Pracovníci v soc. službách

10

9,13

2.

Pracovníci v přímé péči, SAS pro seniory, z
2
toho

0,6

2.1

Sociální pracovník

1

0,1

2.2

Pracovník v soc. službách

1

0,5

3.

Pracovníci v přímé péči, chráněné bydlení

6

5,2

3.1

Sociální pracovník

1

0,6

3.2

Vedoucí služby

1

0,6

3.3

Pracovník v soc. službách

4

4

4.

Pracovníci v přímé péči, STD

4

2,8

4.1

Sociální pracovník

1

0,4

4.2

Vedoucí služby

1

0,4

4.3

Pracovník v soc. službách

2

2

5.

Zdravotnický personál

7

4,16

6.

Ostatní pracovníci

7

5,55

6.1

Vedoucí pracovníci

1

0,3

6.2

Administrativní pracovníci

2

1,5

6.3

Ostatní pracovníci

4

3,75

Celkem

38

29,435
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2.11

ZASTOUPENÍ LIPKY, z. s. V KOMISÍCH , ORGANIZACÍCH , NNO…..

LIPKA z.s. je členem některých neziskových subjektů na regionální, krajské či celostátní úrovni, které
jsou nápomocni v naší každodenní činnosti. Vzhledem k potřebě zachování kontinuity naši
organizaci na jednáních těchto subjektů zastupují určení pracovníci:
 Národní, Krajská rada humanitárních organizací

Mgr. Renata Čekalová

 Řídící štáb komunitního plánování

Mgr. Renata Čekalová

 Vedení pracovní skupiny KP SS pro OZP

Mgr. Renata Čekalová

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Mgr. Renata Čekalová

 Česká rada humanitárních organizací

Hana Vybíhalová

3.

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOST

3.1

PROJEKTY, GRANTY, DOTACE

Každá nezisková organizace se profiluje společným zájmem svých členů formulovaným do předmětu
činnosti. Jeho naplňování je do značné míry závislé na společenském klimatu, vstřícnosti, pochopení
a sounáležitosti veřejnosti, jednotlivců i nejrůznějších subjektů. Naše cíle by nemohly být
naplňovány bez podpory Magistrátu města Prostějova, Olomouckého kraje, státní správy, malých
i velkých firem a především desítek lidí, kteří nám poskytují pomoc a podporu. Jejich schopnost být
nápomocen činem či slovem je pro naší každodenní práci neocenitelnou oporou. Všem těm
konkrétním i bezejmenným lidem mnohokráte děkujeme.
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Poskytovatel

částka

Účel

20 000

Dotace na zlepšení podmínek života uživatelů
chráněného bydlení – výmalba bytů a společenské
místnosti po opravách podlahy

Město Prostějov

40 000

Dotace Magistrátu města Prostějova – Zajištění
sportovně rehabilitačního koordinátora pro uživatel
denního stacionáře pro děti, mládež a dospělé osoby se
zdravotním postižením – mzdové náklady na pracovníka

Město Prostějov

150 000

Dotace Magistrátu města Prostějova – zajištění provozu
Centra denních služeb – denního stacionáře

Město Prostějov

150 000

Dotace Magistrátu města Prostějova – zajištění provozu
aktivizační služby pro seniory

Město Prostějov

75 000

Dotace Magistrátu města Prostějova – zajištění provozu
sociálně terapeutické dílny

KÚ Olomouckého kraje

5 631 000

Dotace na poskytování sociální služby centra denních
služeb

KÚ Olomouckého kraje

896 000

KÚ Olomouckého kraje

1 849 000

Město Prostějov

5.2

Dotace na poskytovaní sociální služby sociálně
terapeutické dílny
Dotace na poskytování sociální služby chráněné bydlení

DÁRCOVSTVÍ A SPONZORSTVÍ V ROCE 2019

Nadace Jistota
Komerční banky

82 000

Podpora projektu ,, Jak si najít práci“

TK Prostějov

15 000

Šek na podporu provozu Centra denních služeb

ODS Prostějov

15 000

Podpora vzdělávání pracovníků

V roce 2019 jsme obdrželi významný dar od Nadace Jistota – Komerční banky. Nadace Komerční
banky podpořila náš projekt v rámci sociálně terapeutické dílny – 12 pracovně interaktivních
tréninkových programů. Tyto programy jsou zaměřeny na další rozvoj uživatelů sociálně
terapeutické dílny. V rámci každého programu je uživatelům k dispozici školený lektor, každý
program je zaměřen na jedno téma například. Tréninkový program ,,Jak si najít práci“ nebo
,,Pracovně právní minimum“.
Děkujeme také Tenisovému klubu Prostějov, který daroval šek na provoz Centra denních služeb.
Poděkování také patří zaměstnancům Okresního soudu Prostějov, kteří darovali vánoční dárky
uživatelům chráněného bydlení. Také děkujeme paní Ing. Miladě Sokolové za darování vánočních
dárku pro naše dva uživatele.
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Děkujeme ODS Prostějov, která darovala částku sloužící na školení zaměstnanců Lipky. Pravidelné
školení je pro naše zaměstnance velmi důležité a zvyšuje kvalitu námi poskytovaných služeb.
Děkujeme všem jednotlivým dárcům, kteří se zúčastnili a přispěli na vernisáži již devatenáctého
ročníku prodejní výstavy z činnosti mládeže a dětí se zdravotním postižením „Tak to vidím já“. Jejich
příspěvek byl využit na pořízení materiálu a pomůcek k další zájmové činnosti.
5.3

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Dne 22. 2. 2018 nám byla na základě naší žádosti povolena veřejná sbírka na opravy budovy Tetín
1506/1, Prostějov. Tato veřejná sbírka vznikla po požáru kotelny na Tetíně dne 18. 1. 2019. Sbírka se
provádí shromažďováním finančních příspěvků na sbírkovém účtu vedeném u KB a.s. s číslem 1156812430257/0100. Celková darovaná částka v roce 2019 byla 15 297,- Kč. Prostředky z veřejné
sbírky budou v následujícím období využity na opravu vnitřních prostor budovy Tetín 1506/1,
Prostějov.
Děkujeme všem dárcům.
5.4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
Stav finančních prostředků

k 1. 1. 2019

k 31. 12. 2019

Pokladna

20 896

25 638

Ceniny

0

0

Běžný účet KB

1 209 998,79

1 238 882,72

Účet rezervy „Mám kam jít“

2 423,13

2 423,13

Účet záloh CHB

0

10 603,98

Sbírkový účet

0

21166

CELKEM

1 233 317,92

1 298 713,83

Výkaz zisku a ztrát a rozvaha jsou přiloženy k výroční zprávě jako příloha, stejně jako zpráva revizní
komise.

Zpracovala dne 26. 3. 2020 a za správnost odpovídá:

Hana Vybíhalová
účetní LIPKA, z.s.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v podzimních měsících 2020 včetně výrazných
epidemiologických opatřeních a omezení setkávání osob Výroční zpráva byla projednána
a schválena členy řídícího výboru LIPKA, z.s. Prostějov elektronicky v průběhu měsíce listopadu
2020.
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V měsíci srpnu proběhl audit firmou AUDIT TEAM, s. r. o., na kontrolu přidělených finančních
prostředků – dotací z Podprogramu č. 1 poskytnutých prostřednictvím Krajského úřadu
Olomouckého kraje. V závěrečné zprávě auditu je uvedeno, že finanční prostředky byly čerpány
v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace.

Zpráva revizní komise

Zpráva z revize hospodaření LIPKA, z.s. v roce 2019, která byla provedena dne 12. 11. 2020.
Na předaných dokladech nebyly shledány nedostatky a revizní komise nezadala opravná opatření.
Příjmy celkem za rok 2019

16 225 132 Kč

Výdaje celkem za rok 2019

16 172 703 Kč

Provozní výsledek hospodaření
Stav finančních prostředků k 1.1.2019
Stav finančních prostředků k 31.12.2019

52 429 Kč

1 298 713,83
1 261 750,72

V Prostějově dne 12. 11. 2020

Mgr. Michaela Straková
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