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DOTEK, O. P. S.
Úvod
Milí
již po desáté nastává čas ročního bilancování. Je to dlouhá doba a chtělo
by se říct, že všechno je hotovo a funguje jak má. Zdá se mi však, že jsme
pořád na začátku. To co se nám ukazovalo vloni dobré, letos už nám
nestačí. Hledáme další způsoby, jak ulehčit, když se lidská pouť dostává ke
svému konci pozemského žití. Učíme se, zkoušíme, hledáme. Jak se zlepšit v
našem přístupu v péči, jak se lépe zorganizovat, jak dostát všem
byrokratickým požadavkům, jak najít finance, jak se více setkávat s rodinami
našich klientů, jak si vzájemně pomáhat, jak si být partnery, jak se lépe
prezentovat. Jak, jak…….je spousta výzev, kterým čelíme. Jeví se být
klopotnými, ale pro nás májí smysl. Odměnou jsou nám něžné pohledy
starých očí, když slova už nejdou nalézt, protože se vymazala spolu s pamětí.
Odměna přichází také v podobě díků od rodin, kterým jsme alespoň na
chvíli odňali břímě péče. Ocenění přichází v nabídce spolupráce, či
finančního daru….. a opět by se dalo dále pokračovat……
S vděčností a s pokorou děkujeme, že máme to privilegium být povoláni k
naší práci. Děkujeme všem, kteří jsou s naší činností jakýmkoliv způsobem
propojeni.
Prosíme o podporu, přízeň či modlitbu i nadále. Osamoceni bychom jenom
těžce klopýtali.
Přeji Vám, nám i sobě, radost a odvahu.
Ze srdce a s úctou

Radomíra Pečeňová
Ve Vizovicích dne 18.2.2016
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Odlehčovací služba
Odlehčovací službou se snažíme pomoci rodinám, které v domácím prostředí usilují
o to, aby se jejich blízkým dostalo té nejlepší péče. Protože se jedná o činnost velmi
záslužnou, ale současně namáhavou jak po psychické, tak fyzické stránce, je
potřeba najít si čas na vlastní odpočinek. Po dobu nezbytného odpočinku rodiny
může jejich blízký - senior pobývat v naší odlehčovací službě, která se snaží
poskytovat citlivou péči a vytvářet prostředí co nejvíce podobné tomu domácímu.
Kapacita naší služby je 16 lůžek; k dispozici jsou tři pokoje jednolůžkové, tři
dvojlůžkové a dva trojlůžkové.
V roce 2015 využilo naší odlehčovací služby 74 osob, přičemž 14 z nich opakovaně,
tudíž jsme celkem zaznamenali 98 pobytů. Z pohledu na charakteristiku klientů je
patrné, že také u nás se projevuje celostátní progres osob dožívajících se velmi
vysokého věku (v roce 2015 jsme měli 23 pobytů seniorů, kterým bylo 90 a více let).
Přibývá také seniorů, kteří mají změněnou schopnost vnímání, problém s orientací
v prostoru, čase, situacích, což vyžaduje více individualizované a specializované
péče. Pomáhá nám práce s biografiemi klientů, děkujeme všem rodinám, které
nám pomáhají sposkládávat životní příběhy svých blízkých. Jsme si vědomi toho, že
péče právě o tyto seniory je dlouhodobě velmi vyčerpávající a rodiny zasluhují
oprávněný odpočinek. Snažíme se jim vycházet vstříc, posuzujeme individuálně
jejich situaci a zdravotní stav. Ne vždy nám ale naše možnosti (technické,
personální, …) dovolují tyto osoby přijmout. Tito lidé bývají velmi citliví na přesun do
nového prostředí. Bereme to jako jednu z dalších výzev do budoucna pro naši
činnost v návaznosti na poptávku a potřebnost - zaměřit se na poskytování terénní
formy odlehčovací služby, tedy přímo v domácnostech klientů.
K této úvaze nás vede také fakt, že
přibývá obyvatel z OPR Vizovice, kteří
využívají naši službu (v roce 2015 26
pobytů). Děkujeme za projevenou
důvěru a za podporu města Vizovice
a dalších obcí, jejichž občané
využívají našich služeb.
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Posláním obecně prospěšné společnosti Dotek je podporovat to, aby senioři
mohli co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí
a v péči rodiny.
Co nejplnohodnotněji přechodně zastupovat pečující v situacích, kdy oni
sami nemohou, nebo nezvládnou potřebnou péči o své blízké sami.
Posláním odlehčovací služby je nabídnout těmto seniorům na přechodnou,
nezbytně nutnou dobu pobyt v prostorách našeho zařízení s citlivou péčí
zohledňující jejich potřeby v bio - psycho - socio - spirituální rovině a jejich
životní příběhy v návaznosti na prostředí, kde žijí či žili.
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Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby Dotek o.p.s je umožnit chronicky nemocným,
zdravotně postiženým, seniorům a osobám, které jsou závislé na pomoci jiné
osoby, setrvat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle, zajistit naplnění
potřeb a kontakt se sociálním prostředím.

Pečovatelská služba je poskytována osobám žijícím v mikroregionu VizovickoSlušovicko. Je určena osobám chronicky nemocným, osobám se zdravotním
postižením a seniorům. Tato služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy
dle zákona 108/2006 o sociálních službách.
V roce 2015 jsme prostřednictvím pečovatelské služby pomáhali 96 klientům.
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží k zapůjčení vhodných pomůcek
ke zvládání běžných úkonů každodenního života a ke zkvalitnění a
usnadnění péče v domácím prostředí k ošetřování členů rodiny.
Prostřednictvím zapůjčení pomůcky se zlepšuje a aktivuje život uživatelů a
umožňuje jim setrvat v přirozeném prostředí. Pomáhá rovněž lidem
překlenout období, než si budou moci opatřit pomůcku z vlastních
prostředků nebo z příspěvku zdravotní pojišťovny.

Pomůcky zapůjčujeme nejlépe po předchozí domluvě a na základě sepsání
nájemní smlouvy. Ceny půjčovného udává platný ceník.
V naší nabídce máme k dispozici tyto pomůcky: elektrické polohovací postele,
antidekubitní matrace, hydraulický zvedák do vany, mechanické vozíky, toaletní
židle, bazének na mytí hlavy, chodítka vysoké, chodítka nízké, nástavec na WC,
polohovací pomůcky, polohovací křesla, jídelní stolečky.
Díky úspěšným projektům jsme mohli v roce 2015 nakoupit nové mechanické
vozíky, vysoké chodítka a toaletní židle.

V roce 2015 jsme zapůjčili
kompenzační pomůcky 58 zájemcům.
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Dobročinný obchůdek
Hlavní náplní práce Dobročinného obchůdku a poradny Dotek je příjem
darovaných věcí a jejich následný prodej. Peníze, které prodejem získáme,
jsou využity pro potřeby společnosti Dotek. Mimo darované věci
prodáváme i kosmetiku Saloos a ekologické čistící prostředky Feel eco.

V Dobročinném obchůdku došlo v roce 2015 k mnoha změnám. Hlavní z nich je
přestěhování do nových prostor blíže náměstí. Naši stálí zákazníci nám i nadále
zůstali věrní, a k nim přibyla i spousta nových, kteří se o činnosti Dobročinného
obchůdku dozvěděli díky jeho umístění na novém, lukrativnějším, místě.
24. dubna 2015 proběhlo slavnostní znovuotevření, přičemž pásku přestříhla
starostka Silvie Dolanská, místostarostka Alena Hanáková a kastelánka Vizovického
zámku Jana Pluhařová. Po pronesení přípitku a povzbudivých slov všech
zúčastněných, si návštěvníci mohli pohlédnout a nakoupit zboží za nízké
„obchůdkové“ ceny a tím pomoci dobré věci.

Aktivity Dobročinného obchůdku lze sledovat na sociální síti Facebook, také jsme
přispěvateli a fanoušky štědré sociální sítě Hearth, jež podporuje a propaguje
hodnotu daru.
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Pravidelně připravujeme spoustu slevových akcí, o kterých se zákazníci mohou
dozvědět v městském rozhlase, regionálním tisku nebo na webových stránkách
Dobročinného obchůdku i města Vizovice. Tyto výprodeje mají velký úspěch a
vyhledává je čím dál více zákazníků. I přesto stále zůstává zboží, které se nedaří v
obchůdku prodat. To putuje díky dobrovolnicím do Kroměříže, kde je dál využito.
Knihy, které nenašly nového majitele v Dobročinném obchůdku, dále nabízíme
prostřednictvím Dobročinné knihovny na Vizovickém zámku. Zde si může zákazník
knihu odnést a podpořit nás dárcovskou sms, nebo jiným způsobem dle informací
na záložkách knih. „Obchůdkové“ zboží lze také nakoupit přes internetové severy
mimibazar, sbazar a bazoš.
Pravidelně vyjíždíme na různé prodejní akce ve Vizovicích a okolí – např. Slušovic,
Jasenné, Mysločovic, nebo Kroměříže.
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Stále velmi vítáme pomoc dobrovolníků. V roce 2015 nám vypomáhaly čtyři
dobrovolnice. Patří jim za to velký dík.
V březnu 2015 proběhlo tvoření s dobrovolníky – studentkami SŠ oděvní a služeb
Vizovice. Tentokrát jsme vyráběli látkové kytičky, které slouží jako dárky po naše
klienty a zákazníky.
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DUŠIČKOVÉ VĚNCE
V roce 2015 proběhl již třetí ročník výroby a prodeje dušičkových věnců. S pomocí
dvou dobrovolnic se nám podařilo vyrobit 40 věnců a získat 7 600,-. Tentokrát jsme
věnce vyráběli na faře, a opět prodávali u kostela sv. Vavřince ve Vizovicích.
Věnce bylo možné i dopředu objednat, čehož několik zákazníků využilo.

DOBROČINNÝ BAZAR
Tradiční akcí, kterou pořádá Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií a
společnost Dotek o.p.s., se stal Dobročinný bazar. Bazar se koná ve foyer budovy
univerzitní knihovny a rektorátu. Akce je určena pro studenty a pedagogy
univerzity i širokou veřejnost. Zájemci mohou na bazaru nejen nakoupit nejrůznější
darované zboží a tím přispět na nákup kompenzačních pomůcek pro Dotek, o.p.s.,
ale i věci přinést a darovat. V listopadu 2015 se konal bazar již po páté. Tentokrát
trval 4 dny, a byl ukončen slosováním o hodnotné ceny, které mohli ti, co se
dobročinného bazaru aktivně zúčastnili, vyhrát. Ceny věnovala UTB Fakulta
humanitních studií. Výtěžek z V. Dobročinného bazaru činil krásných 15 920,-. Díky
podpoře nadace Divoké husy byla částka zdvojnásobena na 31 840,-.
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Další činnost
FASHIONSHOW DOTEK
Módní přehlídka spojená s dražbou předváděných modelů, to je Fashion show
Dotek. Akce pořádaná studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati, jejíž výtěžek je určen pro Dotek, o.p.s. Na této akci se podílejí studenti
napříč obory a zajišťují její veškerý průběh - od propagace a získávání sponzorů,
přes vizuál po organizaci samotného večera.
Již 4. ročník Fashion show Dotek se konal 18. února 2015 v prostorách univerzitní
knihovny. Designéři tentokrát nebyli svázaní tématem – každý designer vytvořil
vlastní unikátní kousek, který bylo možno přizpůsobit postavě kupujícího. Oděvy a
šperky se vydražily za krásných 35 500,-Kč.
FÉROVÁ SNÍDANĚ
9. května 2015 jsme se jako organizace přidali k Mezinárodnímu dni pro férový
obchod. Na Babiččině zahrádce se v ranních a dopoledních hodinách prostřídalo
kolem 40 lidí na pikniku Férová snídaně NaZemi. Účastí na společné snídani mohli
senioři, zaměstnanci, rodinní příslušníci i veřejnost dát najevo, že je zajímá, kdo a za
jakých podmínek pro ně pěstuje například čaj, kávu nebo zeleninu a ovoce, a že
ani podpora lokálních pěstitelů jim není lhostejná. Vedle Vizovic se tentýž den
snídalo na dalších více než 130 místech po celé České republice.
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VZDĚLÁVÁNÍ
V r. 2015 jsme novou výmalbou chodby završili dvouletý vzdělávací projekt.
Malovalo se dřevěným, ručně vyráběným válečkem. To proto, aby výmalba
vypadala „jako u našich klientů kdysi dávno doma“ a připomněla jim místo, kde
prožili většinu svého života. Seznámili jsme se s koncepty péče, které nám umožní
co nejvíce se přiblížit a poznat klienty v naší péči. Snažíme se klientům připravovat
aktivizační činnosti vycházející z jejich života tak, aby je měli ušity na míru.
Sepisujeme společně jejich knihy života. Jako první na Moravě jsme zařazeni do
skupiny poskytovatelů péče o seniory, které odborně vede a superviduje paní
PhDr. Eva Procházková, PhD. Zakladatelka a ředitelka Institutu Erwina Böhma
v ČR. Chceme nabízet péči respektující člověka jako bytost s vlastním
vnitřním světem a životním příběhem. Projekt je hrazen z prostředků ESF.
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

STÁŽE PRO MLADÉ
Díky projektu stáže pro mladé se stali našimi kolegy na pár měsíců dva mladí
studenti. Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce
a sociálních věcí, je realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům
posledních ročníků možnost, získat praktické zkušeností ještě během studia. Cílem
projektu
je
usnadnit
mladým
absolventům škol jejich první vstup na
trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí
nezaměstnaností
této
skupiny
ohrožené na trhu práce.
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ÚŘAD PRÁCE
Daří se nám spolupracovat s Úřadem
práce ve Zlíně a ve Vsetíně. Přes program
aktivní politika zaměstnanosti máme
možnost získávat dotované pracovní
místa.
VÝUKOVÉ PRACOVIŠTĚ
Nadále zajišťujeme odbornou praxi pro
studenty UTB Zlín, Zdravotnické škola Zlín a
Vsetín a jiným školám vyučující tématiku,
kterou se v naší praxi zabýváme. Jsme
otevření všem, kteří mají zájem se
seznámit s naší činností.
Kromě různě dlouhých praxí se uskutečnily
také odborné stáže zaměřené na bazální
stimulaci
a
exkurze
spřátelených
poskytovatelů sociálních služeb (DS
Tovačov, Sue Ryder Praha, aj.).
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BAZÁLNÍ STIMULACE
V červnu 2015 úspěšně proběhla v Doteku recertifikace Bazální stimulace.
Bazální stimulace je komunikační,
interakční a vývoj podporující stimulační
koncept, který se orientuje na všechny
oblasti lidských potřeb.
Základním principem konceptu je
zprostředkovat člověku vjemy ze svého
těla a stimulací vnímání organismu mu
umožnit lépe vnímat okolní svět a
následně s ním navázat komunikaci.
Základními prvky konceptu jsou pohyb,
komunikace a vnímání a jejich úzké
propojení. Na klienta je pohlíženo jako na
partnera a jsou respektovány jeho
zachovalé schopnosti v oblasti vnímání,
lokomoce a komunikace.
(www.centrumbazalka.cz)
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PROJEKTY
Z PRAMENE NAŠICH ŽIVOTŮ
Jedná se o roční projekt (květen 2015 - květen 2016), který je zaměřen na
implementaci prvků biografického modelu do péče. Díky projektu jsme získali
prostředky na pokrytí nákladů spojených s vytvořením pracovní pozice
„biospecialista“, nastavením nového systému dokumentace, zpracováváním
biografických knih, shromažďováním dobových materiálů, realizaci aktivizačních
programů.
Velmi nás potěšilo, že prvotní iniciativa nevzešla od nás, ale naopak od zástupců
Nadačního fondu Veolia, kteří si naši organizaci vybrali na základě doporučení, a
naší prezentace na webových stránkách. Navštívili nás, a rozhodli se nás podpořit
nemalou částkou - 100 000,-Kč.

12

PROPOJENI LOKALITOU
Dalším z projektů, se kterým jsme na sklonku roku 2015 uspěli, byl v rámci programu
GENERACE 2015 nadačního fondu Agrofert projekt Propojeni lokalitou. Jedná se o
nápad propojení generace seniorů a generace dětí navštěvující základní školy
prostřednictvím lokality, ve které žijí - tedy Vizovicka - Slušovicka. Kromě
vzájemných návštěv Doteku a školy, by si děti mohly vyzkoušet například i
spolupráci se seniory při biograficky laděných aktivitách. Stěžejním cílem projektu je

Výroční zpráva 2015
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vytvoření několika „knih obcí“, které by měly být stručným souhrnem života
v jednotlivých obcích (ať už po stránce společenské, sportovní, kulturní, historické či
politické), doplněným o dobové fotografie a další materiály, které se nám podaří
získat či vytvořit. Cenným materiálem, který bychom chtěli do knih také
zakomponovat, jsou autentické výpovědi našich klientů o životě v obcích.
Na realizaci tohoto projektu jsme získali částku 17 000,-Kč.

DALŠÍ

Děkujeme také Výboru dobré vůle, Nadaci Divoké husy a
KONTU bariéry, které nám přispěly finančními prostředky na
nákup nových kompenzačních pomůcek.
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Údaje o hospodaření
Dotek, o.p.s. používá účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování.
Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č.504/2002
Ministerstva financí ČR, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného
účetnictví.
1. Způsob ocenění majetku
a) zásoby nakupované a vytvořené ve vlastní režii
- nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl
majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související (např. přeprava,
provize, clo, pojistné),
- zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, tj. přímými
náklady vynaloženými na výrobu nebo jinou činnost, popř. i část
nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti.
Společnost neměla v roce 2015 zásoby vytvořené vlastní činností.
b) hmotný majetek vytvořený vlastní činností
- společnost netvoří
2. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
cenné papíry společnost nemá
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu
období ke změnám odpisování a postupů účtování.
4. Opravné položky k majetku
Společnost za účetní období netvořila žádné opravné položky k majetku i
pohledávkám po lhůtě splatnosti.
5. Odpisování
a) Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku sestavila účetní
jednotka v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného opotřebení
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zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání.
Účetní odpisy se rovnají daňovým.
b) Odpisový plán účetních odpisů nehmotného investičního majetku - společnost
nemá nehmotný investiční majetek
c) Systém odpisování drobného investičního majetku
drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 000,- Kč je veden jako zásoba a je
účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba
materiálu.
Drobný nehmotný majetek společnost nemá.
8. Přepočet cizích měn na českou měnu
v roce 2015 společnost neúčtovala v cizích měnách.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
Přijaté dotace na provozní účely

Důvod dotace

Poskytovatel

Sledované
období

Minulé období

Neinvestiční dotace
peč. služba

MPSV

691 720

655 200

Neinvestiční dotace
odleh. služba

MPSV

840 000

750 000

Finanční příspěvek na
Město Vizovice
provozování soc. služeb

300 000

265 000

Finanční příspěvek na
Město Slušovice
provozování soc. služeb

30 000

30 000
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2. Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí

2.1 Hmotný investiční majetek v tis. Kč
Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

31.12.14

31.12.15

31.12.14

31.12.15

31.12.14

31.12.15

Budovy, haly,
stavby

1 167

1 167

206

246

961

921

Pozemky

0

0

0

0

0

0

Stroje, přístroj
zařízení

358

406

327

363

31

43

Dopravní
prostředky

610

610

610

610

0

0
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2.2. Nehmotný investiční majetek - společnost nevlastní
3. Vlastní jmění v tis. Kč

Sledované období

Předchozí období

Vlastní jmění a fondy

674

625

Nerozdělený zisk minulých let

377

557

Neuhrazená ztráta minulých let

0

0

Hosp. výsledek běžného úč. období

16

- 180

Vlastní kapitál celkem

1 067

1 002

4. Pohledávky a závazky
4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)
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Počet dnů

Sledované období

Předchozí období

0

0

4. 2. Závazky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)
Počet dnů

> 60

Sledované období

Minulé období

Z obchodního Ostatní
styku

Z obchodního Ostatní
styku

0

0

0

0

4.3. Bankovní úvěry - společnost nemá
5. Rezervy – společnost netvořila
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6. Příjmy a výdaje z hlavní činnosti v tis. Kč
PŘÍJMY

SKUTEČNOST 2015

SKUTEČNOST 2014

Dotace a nadační příspěvky

2 381 770

2 164 000

Dary

332 511

307 000

Příjmy od klientů za služby

4 107 789

3 963 000

Příjmy od zdravotních pojišťoven

0

0

Jiné příjmy

114 798

1 313 000

CELKEM:

6 936 868

7 747 000

VÝDAJE

SKUTEČNOST 2015

SKUTEČNOST 2014

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

4 673 139

4 962 000

- mzdové náklady

3 370 500

3 656 000

- zákonné sociální pojištění

1 085 173

1 118 000

- ostatní sociální náklady

217 466

188 000

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

2 240 861

2 823 000

- materiálové náklady celkem

961 798

1 049 000

- energie

265 824

463 000

- opravy a udržování

145 609

98 000

- cestovné

37 038

79 000

- ostatní služby (nájemné, leasing,
aj.)

265 978

381 000

- telefon, internet, služby UPC

38 842

41 000

z toho:

z toho:
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- vzdělávání zaměstnanců

116 546

245 000

- ostatní (daně, odpisy, ostatní)

130 587

129 000

Komentář k hospodářskému výsledku
Celkový roční obrat společnosti v roce 2015 činil 7 541 tis. Kč, z toho obrat v hlavní
činnosti byl 6 937 tis. Kč, ve vedlejší činnosti 604 tis. Kč. Dotace od státních orgánů
měst a obcí dosáhly částky 2 332 tis. Kč, což je 30,92 % z celkového obratu
organizace. V roce 2014 byl tento podíl 22,20 %.
Celkovou výši obratu v posledních dvou letech pozitivně ovlivnila realizace
projektu „Chceme se naučit znát našeho klienta“ v objemu cca 700 tis. Kč.
Společnost dále posiluje vlastní financování vedlejšími hospodářskými aktivitami,
poskytováním služeb pedikúry a provozováním dobročinného obchůdku. Objem
tržeb z hospodářské činnosti meziročně vzrostl o 9,2 %.
Kapacitní využití pobytové služby loni dosáhlo 86,47 %. V pečovatelské službě
postupně klesá dodávání obědů a zvolna rostou požadavky na další služby.
Nadále rostou tržby za půjčování kompenzačních pomůcek.
V nákladové oblasti byly důsledně kontrolovány všechny výdaje a povolovány
jenom ty nezbytně nutné. Mzdové náklady mírně klesly z důvodu snížení počtu
pracovníků přijatých na veřejně prospěšné práce. Ostatní náklady zůstaly přibližně
na úrovni roku 2014, výjimkou byl pokles nákladů na energie.
Komentář k výdajům organizace: do položky materiálové náklady celkem 956 tis.
Kč je zahrnut nákup obědů pro klienty, pohonné hmoty, pracovní oděvy,
kancelářské potřeby, čistící prostředky, zdravotní materiál a režijní materiál pro
provozní potřeby. Mzdové náklady roku 2015 klesly proti roku 2014 o 286 tis. Kč.
Hlavním důvodem bylo snížení průměrného evidenčního stavu pracovníků a
zvýšení počtu dohod o provedení práce. Průměrný výdělek stagnuje, i
nadále organizace citelně zaostává za celostátním průměrem.
Hospodářský výsledek roku 2014 byl převeden na účet nerozděleného zisku. Jeho
výše je k 31.12.2015 337 097,- Kč.

Hospodářský výsledek před zdaněním je v roce 2015 15 904,-. Kč.
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7. Struktura pracovníků, účast členů statutárních orgánů
V roce 2015 byl průměrný evidenční počet pracovníků společnosti 17,50 osob,
z toho 16,79 žen. V pečovatelské službě byl průměrný evidenční počet 5,32 (4,70
žen), v odlehčovacích službách 11,37 (11,29 žen), v doplňkových službách 0,76
(0,76 žen). K 31. 12. 2015 byl fyzický stav pracovníků 24. Z toho 19 pracovníků
v hlavním pracovním poměru, 1 na dohodu o pracovní činnosti a 4 na dohodu o
provedení práce.
V roce 2015 nedošlo ve statutárních orgánech společnosti k žádným změnám (viz
obchodní rejstřík neziskových organizací).
Členové statutárních orgánů, tj. správní a dozorčí rady, v roce 2015 nepobírali
žádné odměny ani funkční požitky. Žádný člen statutárního orgánu neuzavřel
v roce 2015 se společností obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah. Statutárním
zástupcem organizace je ředitelka, která má se společností uzavřený stálý
pracovní poměr.

Ing. Evžen Pečeňa
účetní společnosti
17. 2. 2016
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Finanční podpora
Vyrovnaný rozpočet nám pomáhají udržet naši dobrodinci. V r. 2015 nás podpořili
obce Bratřejov, Dešná, Hvozdná, Jasenná, Neubuz, Ublo, Veselá, města Vizovice a
Slušovice. Zlínský kraj, Evropský sociální fond, Institut bazální stimulace, Nadace
Každý metr pomáhá, Veolia, Agrofert, Výbor dobré vůle Olgy Havlové, Konto
Bariéry, Divoké Husy. Firma Propher, Coris a jiné, které si nepřejí být jmenované,
včetně mnoha jednotlivců.
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Dotek, o.p.s. je členem Místní akční skupiny Vizovicko Slušovicko, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a
Neziskových organizací Zlínského kraje.
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Kontaktní informace
HANA KOVÁŘOVÁ,
R.S.

BC. JANA
ŠTEFKOVÁ, DIS.

BC. MARIE
ŠKARKOVÁ

Telefon 604 851 544

Telefon 775 726 656

Telefon 737 024 823

Telefon 773 187 176

ředitelka

Vrchní sestra

Sociální pracovnice

Sociální pracovnice

RADOMÍRA
PEČEŇOVÁ, R.S.

Plné jméno: Dotek, o.p.s.
Právní statut: obecně prospěšná společnost
Předmět činnosti organizace: poskytování sociálních služeb:
* pečovatelská služba – identifikátor: 3913967
* odlehčovací služby – identifikátor: 4879046
IČO: 27664333
DIČ: CZ27664333
Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném krajským soudem
v Brně, oddíl 0, vložka 278
Datum založení: 3. 11. 2005
Sídlo: Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
Telefon: 577 005 991, 737 024 823
E-mail: reditel.dotek@seznam.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.141 755 8389 / 0800
Masarykovo náměstí 650, 763 12 Vizovice
Adresa příslušného finančního úřadu: Finanční úřad, tř. T. Bati 21,761 86 Zlín
Statutární zástupce:
Radomíra Pečeňová - ředitelka
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