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Výroční zpráva  
REMEDIA PLUS o.p.s., Břeclav, U 

Nemocnice 1 
IČ: 26 27 69 25 

                                                              ROK 2010 
 
Společnost i v roce 2010 poskytovala sociální služby, tak jak společnost zaregistrovala. 
K těmto registrovaným službám poskytla společnost potřebným osobám i tzv. fakultativní 
služby, které pomohly klientům zajistit jejich potřeby.  
 
 
Akce v organizaci 
12. února – Valentýn, klienti integračního centra UTILIS navštívili klienty v pobytové službě 
a seniory v penzionu Podivín, připravili drobné dárky a soutěže, 
26. března – karneval denního stacionáře a integračního centra UTILIS v městském muzeu v 
Břeclavi, pozváni i klienti Zeleného domku z Hodonína, připraveny byly soutěže, tance, 
vystoupili tanečníci z lidové školy, 
30., 31. března a 1. dubna – „Velikonoční dílny“, přípravy velikonočních výzdob ve všech 
střediscích a pro veřejnost, 
28. dubna – Hodonín, Jarní plavecké závody pořádané Zeleným Domem z Hodonína, výborně 
se umístili i klienti integračního centra UTILIS, 
1. června den dětí – před kulturním domem Delta připraveny soutěže pro děti s ukázkou 
činnosti z canisterapie, 
11. června – Břeclav, Synagoga, Charitativní módní show ve prospěch Denního stacionáře 
UTILIS pořádaná butikem Amazonka,  
30. června - ukončení školního roku, připraveno představení klienty stacionáře nazvané 
„Cirkus v Utilisu“ 
9.-13.srpna - Prázdniny s Utilisem, tentokrát zaměřené na „Život ve starověku“, pětidenní 
soustředění dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením, v rámci tábora 
představena dramatizace pohádky „Sněhurka a sedm trpaslíků“, 
8. září – účast klientů na „Běhu naděje“ v Břeclavi, 
7. října – Břeclav, v rámci týdne sociálních služeb účast na Veletrhu sociálních služeb, kde 
byly podávány informace o službách organizace, poskytovalo se i poradenství, 
20. listopadu – Břeclav, Charvatská Nová Ves, bezbariérový turnaj v sálové kopané pořádaný 
Spolkem neslyšících Břeclav, turnaje se zúčastnil i tým Integračního centra UTILIS, který - 
po velikém nasazení a kvalitním výkonu - nakonec celý turnaj vyhrál,  
22. - 24. listopadu – na všech střediscích byly pořádány „Adventní dílny“, kdy si mohli jak 
klienti využívající služby společnosti, tak veřejnost připravit vánoční výzdobu, 
3. - 5. prosince – integrační centrum UTILIS připravilo Mikulášskou nadílku pro klienty 
denního stacionáře UTILIS a pobytové služby, 
7. prosince – v prostorách městského úřadu v Břeclavi byl předán ředitelce společnosti 
Remedia Plus o.p.s. Břeclav „sociální automobil“, který bude sloužit společnosti pro 
zajišťování péče o klienty,  
12. prosince – v kině koruna předvedlo svou hru „Sněhurka a sedm trpaslíků“integrační 
centrum UTILIS v rámci konání benefičního koncertu pro Karolínku H.,   
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19. - 22. prosince – účast společnosti ve „Vánočním městečku“, kde se nabízely výrobky 
klientů jednotlivých středisek, akce se konala v Břeclavi na pěší zóně u gymnázia,  
 
Společnost v roce 2010 
Za rok 2010 poskytla organizace sociální péči 405 klientům, z toho 274 ženám, 110 mužům a 
22 dětem. 
Ve všech šesti registrovaných sociálních službách jsme poskytovali kvalitní a odbornou 
sociální péči zaměřenou na individuální přístup ke klientům při naplňování jejich cílů.   
Přepočtený počet zaměstnanců v organizaci za rok 2010 činil 49,09 zaměstnance.  Hrubé 
mzdy v roce 2010 činily 9 092 tis. Kč, sociální pojištění 2 222 tis. Kč, zdravotní pojištění 800 
tis. Kč.  
 
Poskytované sociální služby v  roce 2010: 

• Pečovatelská služba 
• Péče o seniory a osoby s demencí  
• Respitní péče – odlehčovací služby      
• Osobní asistence 
• Integrační centrum UTILIS 
• Denní stacionář UTILIS 

 
Pečovatelská služba 
byla poskytována osobám ve vlastním prostředí doma, či penzionu. Celkem tuto službu v roce 
2010 využilo 310 uživatelů, potřebných osob. Uživatel pečovatelské služby je přímo závislý 
na pomoci jiné fyzické osoby při naplnění svých potřeb, zejména v péči o vlastní osobu a 
domácnost. Pečovatelskou službou je mu poskytována podpora při zvládání těchto činností 
v domácím prostředí tak, aby nemusel odejít do pobytového zařízení. 
Pečovatelská služba se poskytovala nepřetržitě od pondělí do neděle včetně svátků, úkony pro 
klienty byly prováděny dle jejich osobních potřeb a cílů. A to jak ve výběru pomoci-druhu 
úkonu, tak i v častosti a způsobu provádění těchto úkonů. 
 
Terénní pečovatelská služba byla poskytována v  přepočtu na úvazky 8,8. Celkový počet 
zaměstnanců na středisku pečovatelské služby byl 20 s různými pracovními úvazky. Počet 
klientů se v tomto roce zvýšil. 
 
V roce 2010 využilo pečovatelskou službu: 
Celkem osob 310 
Z toho – omezeno na dovoz stravy 78 
           - jen úkony pečovatelské služby  135 
           - dovoz stravy i  úkony pečovatelské služby 97 
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Nejvíce poskytované  úkony klientům pečovatelské služby: 
- dovoz nebo donáška stravy                                         22 260 
- pomoc při úkonech osobní hygieny                              6 117 
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití                    2 109     
- pomoc v domácnosti                                                     1 656 
- péče  o vlastní osobu                                                     3 121 
Ostatní úkony jsou zastoupeny různou měrou, některé nejsou dlouhodobě vůbec žádané, např. 
donáška vody a topení v kamnech, včetně donášky paliva, údržba topení.  
 
Domov se zvláštním režimem                     
Služba je podle registrace určena osobám, které trpí demencí jakéhokoliv druhu.  Je zaměřena 
na pomoc osobám s tímto postižením, tak aby zvládaly za pomoci personálu denní činnosti 
v péči o svou osobu, aby měly pocit jistoty a bezpečí, které je tak důležité při tomto postižení. 
Služba  je poskytována nepřetržitě  24 hodin denně po celý rok.   

 
 
 
V roce 2010 byla péče v pobytovém zařízení poskytnuta 
celkem 23 osobám trpící  demencí, a dalšími poruchami 
paměti, a to jak osob z Břeclavi, tak i z ostatních  obcí 
Jihomoravského kraje. Celkově pobytů, tzv. obložnost 
byla využita na 100 %, celkem 5 807 pobytů 
v domovince /název používaný veřejností/.  
 
Canisterapie 
 
 
Péči v zařízení poskytují pracovnice sociální péče, 

aktivizační pracovnice, sociální pracovnice, registrované zdravotní sestry, uklízečky, 
pomocníci.  
 

 
Kromě zabezpečení péče u klientů, jsou 
klientům nabízeny i aktivizační činnosti, 
které pro klienty připravují aktivizační 
pracovnice /cvičení, muzikoterapie, čtení 
deníků, poslouchání hudby, procházky, 
povídání na aktuální téma, canisterapie 
apod./.   
V pobytové službě pracovalo 32 
zaměstnanců s přepočteným úvazkem 
13,28. 
 
 

  Velikonoční dílna 
 
Odlehčovací služba/respitní péče/  
Službu jsme v roce 2010 poskytli celkem 43 osobám tj.1923 lůžkodnů, a to jak na denní pobyt 
tak na pobyt celodenní.     
Péče se poskytovala nepřetržitě po celý rok: 
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- péče na krátkou dobu, jedna až několik hodin 
- pobyt ve stacionáři denní nebo celodenní 
Osobám v odlehčovacích službách se poskytuje pomoc a podpora při zabezpečení péče o 
vlastní osobu. Rovněž se pro tyto osoby připravují aktivizační činnosti, do kterých se mohou 
klienti zapojit.  
 
Průměrná doba pobytu u jedné osoby při odlehčovacích službách činila 44,7 dne.                                                    
V odlehčovacích službách pracovalo 28 zaměstnanců, s úvazkem 3,1. 
 
Osobní asistence  
Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením a seniorům ve vlastním sociálním 
prostředí, nebo prostředí kde tráví čas jeho vrstevníci, ve škole při naplnění základní školní 
docházky v základní škole. Poskytnutím osobní asistence bylo umožněno naplnění vlastních 
potřeb klienta a ve vlastním sociálním prostředí.  
Osobní asistenci byla nejčastěji poskytována pondělí až pátek, dle potřeb samotných uživatelů 
v sobotu a neděli a o svátcích. 
 
Osobní asistenci jsme poskytovali: 
- sebeurčující  
- řízenou        
 
Tato sociální služba je poskytována dle 
potřeb samotného uživatele nebo 
v případě řízené osobní asistence dle 
požadavku jeho a jeho rodiny.  
Péče je založena na individuálním 
přístupu, je zde uplatňována spolupráce 
s uživatelem služby, individuální přístup 
k uživateli služby, podílet se na výběru            Pomoc osobního asistenta 
osobního asistenta spolu s poskytující  
organizací při samotných výběrech osobního asistenta. 
 
V roce 2010 využilo služeb osobní asistence 18 osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby 
při zvládání péče o domácnost a vlastní osobu. 
 
                 
UTILIS   
– integrační centrum a stacionář  
 
Integrační centrum  
Centrum poskytovalo služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Nové 
prostory přivedly do střediska i další klienty, kteří začali využívat jeho služby.    
Služeb využilo celkem 27 osob, při různých aktivitách střediska, např. dílny, dámský klub, 
sportovní činnosti, poznávání okolí, vaření, apod. Cílem integračního centra je poskytování 
podpory a pomoci při začleňování osob mentálním a kombinovaným postižením do 
společnosti. Způsob jak dosáhnout cíle je zvýšení jejich samostatnosti při plnění základních 
činností, které zvládají jejich vrstevníci či posilováním jejich schopností v zájmových 
činnostech, snížení jejich závislost na pečující rodině, podpora při prosazování osobních práv 
a práv ve společnosti.  
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Velkým přínosem je i osoba osobní asistentky, která je neslyšící a komunikuje tak s klienty 
alternativními způsoby a zajišťuje dramaterapii ve středisku. 

       .                                                                   
 
           Příprava na karneval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dětský den 
 
Ve středisku v roce 2010 pracovalo 8 zaměstnanců s úvazkem 5,2. 
 
Denní stacionář UTILIS 
Stacionář je určen dětem s mentálním či kombinovaným postižením, od 3 let do 20 let. Cílem 
této služby je podporovat schopnosti dětí, jejich rozvoj, podporovat v kontaktu s vrstevníky, 
pomoci při základní školní docházce apod. 
 
 

Pečující rodině se umístěním dítěte ve 
stacionáři otevřela nová možnost začlenění 
do společnosti, najít si zaměstnání, 
rekvalifikovat se, využít volna pro 
odpočinek a získání nových sil v péči o své 
handicapované dítě a zajistit chod 
domácnosti. 
 
 
 
 
Hipoježdění 
                                                      

Při péči o děti se používá bazální stimulace, canisterapie a hipoježdění, míčkování.  
Péče v zařízení se poskytovala  od pondělí do pátku po celý rok, včetně prázdnin, tuto péči 
využilo celkem 21 dětí.  
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Péče v zařízení se poskytovala od pondělí do pátku po celý rok, rozšířena péče byla do 18 
hodin v pondělí a v pátek.                                                                              
 
V denním stacionáři pracovalo 8 zaměstnanců s úvazkem 5,2. 
 
 
Doplňková činnost společnosti 
Společnost provádí doplňkovou činnost, která organizaci pomáhá finančně zajišťovat 
poskytování všech sociálních služeb, které organizace poskytuje.  V doplňkové činnosti se 
jedná se o činnost ekonomickou, pracovník organizace vede účetnictví jiné organizaci za 
úplatu, rovněž výkon fakultativních činností pomáhají k tomu, aby sociální služby mohly být i 
dále poskytovány bez omezení.                                                                  
                  
Svépomocné skupiny pečovatelů o osoby s demencí se sešli v roce 2010 2x, pečující stále 
častěji navštěvují zařízení individuálně, kde se jim mohou pracovníci plně věnovat.  
                                              
 
Finanční zpráva 2010 
 
Personální zajištění organizace 
49,09 zaměstnanců, z toho1 ředitelka 
 
Náklady: 
Náklady společnosti na hlavní činnost                                                             - 17 124 tis. Kč 
  Z toho: osobní náklady celkem   -12 043 tis. Kč 
               Spotřebované nákupy     - 3 287 tis. Kč 
               služby                              - 1 545 tis. Kč      
               daně a poplatky                     -  4 tis. Kč 
               daně a poplatky                     -  4 tis. Kč 
               ostatní náklady                   - 110 tis. Kč     
               odpisy dlouhodob. maj.     -  129 tis Kč 
               příspěvky/členství v org.       -  6 tis .Kč      
Náklady společnosti na doplňkové činnosti                                                          - 358 tis. Kč 
  Z toho: osobní náklady celkem        -353 tis. Kč 
               Spotřebované nákupy             - 5 tis. Kč 
 
Výnosy: 
Výnosy  z hlavní činnosti                                                                                     16 954 tis. Kč 
Provozní dotace celkem                                                         8 545 tis. Kč 
  Z toho: MPSV                               5 089 tis .Kč 
              Město Břeclav                   1 659 tis. Kč 
              Město Podivín                      120 tis. Kč 
              Město Lanžhot                       36 tis. Kč 
              Jihomoravský kraj             1 076 tis .Kč   
              Úřad práce Břeclav              565 tis. Kč                   
Tržby z prodeje služeb (od klientů)                                      7 893 tis. Kč 
Tržby z prodeje služeb (od zdrav.poj.)                                    409 tis. Kč 
Přijaté příspěvky (dary)                                                             66 tis. Kč                                                                                                        
Ostatní výnosy (úroky, výtěžky,úhr.škod..)                              41 tis. Kč                                                  
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Výnosy z doplňkové činnosti                                                                                    387 tis. Kč 
 
 
CELKEM náklady organizace                                                                         - 17 482 tis. Kč 
 
CELKEM výnosy organizace                                                                              17 341 tis. Kč 
 
VÝSLEDEK hospodaření za rok 2010 před zdaněním                                       - 141 tis. Kč                 
 
VÝSLEDEK hospodaření po zdanění za rok 2010                                              - 141 tis. Kč                 
 
 
Přehled o majetku a závazcích: 
 
/údaje  v tis. Kč/       

Aktiva 

1. 1. 

2010 

31. 12. 

2010   Pasiva 

1. 1. 

2010 

31. 12. 

2010 

dlouhodobý hmotný majetek 495 495   vlastní jmění 130 130 

oprávky k DHM -216 -345   fondy 51 0 

Zásoby 40 40   výsledek hospodaření -193 -283 

pohledávky 698 749   dlouhodobé závazky 245 0 

krátkodobý finanční majetek 2 166 1 161   krátkodobé závazky 3 034 2 439 

jiná aktiva 84 189   jiná pasiva    3 

aktiva celkem 3 267 2 289   pasiva celkem 3 267 2 289 

 
 
Dlouhodobý bankovní úvěr na zajištění projektu UTILIS ve výši 3 600 tis. Kč je zajištěn 
vlastní blankosměnkou a ručitelským závazkem zřizovatele. Zůstatek úvěru činí k 31. 12. 
2010:  227 962,01 Kč a je splatný v roce 2011. 
 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná 
událost, která by měla vliv na účetní závěrku. Účetní jednotka nemá organizační složku 
v zahraničí ani nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
  
23. 6. 2011 schválila správní a dozorčí rada výroční zprávu organizace za rok 2010.  
 
 
 
Zápis ze správní rady 
 
Správní rada vzala na vědomí ztrátu za rok 2010, která je výsledkem hospodaření v období 
šetření finančními prostředky ze strany státu i ostatních institucí.  Správní rada konstatovala, 
že organizace, která poskytuje sociální služby a je nezisková, musí vzhledem k nejistotě při 
financování služeb provádět i činnosti vedlejší, které napomáhají společnosti k získání 
finančních prostředků k dokrývání sociálních služeb. Proto i nadále bude společnost tyto 
služby poskytovat.  
Správní rada zkonstatovala, že vzhledem k tíživému roku 2010, kdy se krize prohloubila a 
silně zasáhla i sociální služby, společnost přes veškerá opatření vedoucí ke snížení 
nákladovosti se přesto dostala do minusového stavu.  
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Proto chce nová správní rada požádat své členy a dozorčí radu o spolupráci při získávání 
finančních prostředků k zajišťování sociálních služeb.  
Správní rada ocenila pracovníky společnosti, kteří provádí přímé sociální služby u klientů, ať 
již v jejich vlastním sociálním prostředí či v zařízení organizace, a podpořila je v jejich 
individuálním přístupu ke klientům.      
 
Správní rada děkuje tímto všem sponzorům, kteří svými finančními dary podpořili 
poskytování sociálních služeb osobám s postižením a potřebným seniorům.  
V roce 2010 to byli: 
Dětský národopisný soubor Borověnka, p.Čevelíková Zdeňka, MUDr.Mina říková 
Jarmila, M ěsto Břeclav, MUDr. Jana Lásková, Rodinný pivovar Bernard a.s., ALBA – 
METAL spol. s r.o.,p.Antonín Šperka, p.Oldřich Kruták, Prof.Ing. Milan Mikulec, 
DrSc., SCHMIDT REALITY. 
 
Správní rada děkuje všem samosprávným celkům, které přispívají na zajišťování 
sociálních služeb v regionu.  
V roce 2010 to byli: 
Jihomoravský kraj, město Břeclav, město Lanžhot, město Podivín.   
 

 
 
Příloha: Zpráva auditora  
 
Správní rada: 
Předseda: Bc.Svatopluk Pěček 
Členové:  p.Marie Fríbová               
                Ing.Ludmila Fibingrová 
 
Dozorčí rada   
Předseda: Ing.Jan Pěček            
Členové:  Mgr.Ladislav Cejnek  
                p.Josef Fibingr         
 
 
 
Zápis provedla Bc.Jarmila Pěčková, ředitelka spol. 
 
 
V Břeclavi 23..6. 2011 

Poděkování patří všem pracovníkům 
 v organizaci, kteří poskytují sociální 
služby potřebným osobám v jejich 
vlastním sociálním prostředí, 
v pobytových a ambulantních službách 
za každého počasí, s individuálním 
přístupem, dále poděkování všem dalším 
pracovníkům, kteří se podílejí na chodu 
organizace. 
 


