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Slovo prezidenta 

 
 
Vážení čtenáři, 

 
zprávu za rok 2012 předkládám s radostí. Díky citlivému řízení 
společnosti a přístupu k našim klientům, který se řídí naším heslem „s 
úctou a laskavostí“ se velmi rychle zvyšuje počet zájemců o naše služby. 
Zajisté by to nešlo bez našich sponzorů: 
Nadačního fondu AVAST, Nadačního fondu banky J&T, Nadace Taťány 
Kuchařové „Krása pomoci“, firem ČEPS, a.s., GRUND, a.s., Petarda 
Production, a.s., projektu pana Martina Romana Čtení pomáhá a řady 
dalších právnických i fyzických osob. Dále orgánům státní správy a 
samosprávy, které nám poskytují dotace. Pomohla také prezentace naší 
práce pro potřebné v tisku, rozhlase i televizi. 
Nejvíce mne těší rozšíření naší členské základny a to jak o nadšené 
dobrovolníky, tak i o odborné, profesionální zaměstnance. To vše nám 
umožnilo rozšíření naší činnosti do Žatce a Přerova a připravovat další 
projekty na pomoc potřebným. 
Komu poděkovat? Děkuji Vám všem, kteří pracujete jak zadarmo jako 
dobrovolníci, tak i jako zaměstnanci Maltézské pomoci. Vy všichni 
vytváříte dobré jméno Maltézské pomoci, kterou už zná téměř celá 
republika. 
Na poslední tři roky pohlížím s hrdostí, neboť se nám společně dařilo 
plnit heslo řádu Maltézských rytířů „Služba potřebným a obrana víry“ a 
do budoucna předávám svému nástupci Maltézskou pomoc s přáním 
dalších úspěchů.  
Končím s prosbou aby jste nás všichni podporovali jako dosud a 
hlavně  ve Vaší modlitbě zahrnuli.  

  
                                                                                  Bedřich Schwarzenberg  
  
                                                                                Maltézská pomoc, prezident       
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Události roku 2012 

• Během roku jsme založili dvě nová centra Maltézské pomoci a 
to v Žatci a Přerově. U obou jsme registrovali sociální 
aktivizaci seniorů, v Žatci též osobní asistenci. 

• V prosinci 2012 měla společnost celkem 118 zaměstnanců, 
z toho 63 osobních asistentek. Na hlavní pracovní poměr jsme 
měli 29 zaměstnanců, ostatní pracovali na dohody o pracovní 
činnosti, případně na dohody o provedení práce. Řízení a 
celou administrativu společnosti realizují čtyři zaměstnanci 
centrální kanceláře (z toho dva na poloviční úvazek), všichni 
ostatní jsou sociální pracovníci (vedoucí center), koordinátoři 
dobrovolníků nebo osobní asistentky. Díky tomu, že většina 
zaměstnanců pracuje na dohody o pracovní činnosti, může 
být jejich počet regulován podle aktuálních potřeb a to jak 
pracovních, tak i finančních.    

• V rámci dobrovolnických projektů pro nás pracovalo na konci 
roku 2012 celkem 322  dobrovolníků z toho 237 dlouhodobě. 
Celkem za rok odpracovali 15 579 hodin na nejrůznějších 
krátkodobých i dlouhodobých akcích a obsloužili přibližně 596 
klientů. Podpora dobrovolnických projektů díky obecnému 
nedostatku dotačních prostředků prudce klesá a pokud se 
neobjeví soukromí donátoři, tak tyto projekty v roce 2013  
významně omezíme.  

• V osobní asistenci, která je poskytována našimi zaměstnanci 
(nikoliv dobrovolníky) jsme měli celkem 144 klientů u kterých 
jsme strávili 30 269 hodin.  

• Vedle v současnosti poskytovaných sociálních služeb 
uvažujeme i o rozšíření naší nabídky. 

Jedná se zejména o návštěvy těžce nemocných 
v nemocnicích.  

• Na žádost Českého velkopřevorství řádu Maltézských rytířů 
jsme připravili projekt pomoci lidem bez domova. Po jeho 
schválení a získání finančních prostředků na jeho realizaci 
jsme zahájili poskytování pomoci k 1. 4. 2012. Následně jsme 
tuto novou službu zaregistrovali na magistrátu Hl. m. Prahy. 
Mimo tento projekt jsme od prosince 2012 na základě 
požadavku Českého Velkopřevorství zajišťovali pomocí 
profesionálních zdravotníků zdravotní pomoc v zimní 
ubytovně pro lidi bez domova. 

• Účastnili jsme se přípravy zasedání špitálníků řádu 
Maltézských rytířů v Praze a v březnu jsme se zúčastnili 
společných jednání. 

• Letního setkání katolické mládeže ve Žďáru nad Sázavou se 
zúčastnilo deset dobrovolníků Maltézské pomoci, kteří 
pečovali o deset vozíčkářů.  

• O prázdninách jsme pořádali dva letní tábory pro děti ze 
sociálně ohrožených rodin z Rumburku a Olomouce.  

• Pořádali jsme pravidelné mezinárodní setkání vozíčkářů na 
Velehradě. 

• Poskytovali jsme zdravotní dohled na různých církevních 
akcích, z nichž ta nejvýznamnější byla svatořečení františkánů 
v pražské katedrále sv. Víta, Dny lidí dobré vůle na Velehradě, 
s řádem Augustiánů jsme se zúčastnili jejich akce pro děti na 
Kampě.  

• Navázali jsme spolupráci s Nadací Taťány Kuchařové Krása 
Pomoci, která pro nás uspořádala sbírkovou akci a před 
Vánoci zorganizovala vánoční setkání s našimi seniory z Prahy.  

• Ze správní rady společnosti odstoupil Joseph Vedlich a na jeho 
místo byl zakladatelem jmenován Evžen Wratislav. Z dozorčí 
rady odstoupili pánové Jaroslav Ort a Jaroslav Štrof a na jejich 
místa byli jmenovaní Ursula Czerninová a Joseph Vedlich. 
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Cílové skupiny 

Cílové skupiny Maltézské pomoci jsou: 
 

Děti  

• ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyčleněné, formou 
pomoci při jejich začleňování do společnosti  

• pečujeme o děti s různým typem postižení formou podpory, 
poradenství a odlehčení 

• vozíme děti s kombinovaným postižením denně do speciálních 
škol, které jim poskytují adekvátní vzdělání 

• pomáháme rodinám pečujícím o děti v pěstounské péči 

• připravujeme dětské tábory a víkendové akce 

• navštěvujeme děti v pobytových zařízeních (dětské domovy, 
kojenecké ústavy) 

 

Senioři 

• maltézští dobrovolníci navštěvují opuštěné seniory, žijící v 
domovech seniorů i doma a  pomáhají jim tak znovu se zapojit do 
života a aktivně trávit stáří 

• osobní asistence oddaluje seniorům jejich odchod z domácího 
prostředí do pobytových zařízení či ústavů a zvyšuje tak kvalitu 
jejich života 

• lidem starajícím se o příbuzné nemocné Alzheimerovou chorobou 
se naši  dobrovolníci snaží ulehčit každodenní péči o blízké  
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• prostřednictvím vzdělávacích kurzů rozvíjíme schopnosti a 
dovednosti seniorů např. v oblasti práce s počítačem, internetem a 
dalšími moderními technologiemi 
 
Zranění a lidé se zdravotním postižením 
• poskytujeme zdravotní dohled na církevních či neziskových akcích 
• pořádáme pravidelně mezinárodní sraz vozíčkářů na Velehradě  
 
Lidé postižení katastrofami 
• lidem postiženým přírodními katastrofami je podle našich 
 možností poskytována nefinanční humanitární pomoc  
prostřednictvím dobrovolníků a zaměstnanců  
• průběžně a zdarma zapůjčujeme vysoušecí agregáty postiženým 
povodněmi 
  
Lidé ve výkonu trestu 
• osamělým vězňům ve výkonu trestu naši dobrovolníci pomáhají 
 překonat nelehké chvíle prostřednictvím dopisování 
 
Lidé bez domova 
• v rámci intenzivní sociální práce přispíváme ke stabilizovaní životní 
situace a napomáháme ve spolupráci s dalšími subjekty k návratu 
do většinové společnosti 
.  

 



Poskytované služby  

               Služby poskytované zaměstnanci Maltézské pomoci 
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Poskytované služby  

 

 
Osobní asistence 
 
Místo poskytování služby: Praha, Mělník, Olomouc, Brno, 
                                                Žatec 
   

Definice služby 
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby – a 
to pro jejich osobní rozvoj a seberealizaci. Osobní asistent je uživateli 
nápomocen při úkonech, které vzhledem k postižení není schopen sám 
plně zvládnout. Osobní asistent pomáhá uživatelům služby žít takovým 
způsobem života, jakým by žili, kdyby nebyli omezeni svým postižením. 
Cílem je umožnit uživatelům v nejvyšší možné míře žít život jako bez 
omezení.  
  
Cílová skupina 
Cílovou skupinu tvoří lidé se sníženou soběstačností v základních 
životních dovednostech. Jedná se především o seniory a osoby se 
zdravotním a mentálním postižením.  
Služba osobní asistence zahrnuje osoby s tělesným, mentálním, 
zrakovým, sluchovým, duševním a kombinovaným postižením, kteří 
potřebují pomoc druhé osoby, aby mohli zůstat ve svém domácím 
prostředí.  
  

 

 
 
 
 
Popis služby 
Služba má terénní charakter a začíná kontaktem ze strany klienta, jeho 
rodiny, lékaře či jiných zainteresovaných o péči. Zájemce o službu je 
seznámen s podmínkami služby. Následuje osobní návštěva klienta a 
jeho pečujícího, kteří jsou podrobně seznámeni s podmínkami a 
průběhem služby, např. s pravidly vyřizování stížností, pomoci při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu apod. 
Tato služba nabízí: 
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
• pomoc při zajištění chodu domácnosti 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

aktivizační činnosti 
Pracovníci osobní asistence jsou lidé, kteří mají adekvátní vzdělání 
k výkonu služby.  
Provoz je přizpůsoben charakteru potřeb cílové skupiny uživatelů na 
základě dohody. 
 
 

Výroční zpráva Maltézské pomoci, o.p.s. 2012 
 

 7 



Poskytované služby  

Přehled poskytovaných služeb osobní asistence 
 
 
 

Uuuu 
 
 
Počet osobních asistentek je udáván k 31.12. 2012. Počet klientů je za 
celý rok 2012. 
 
 

Na Mělníku, v Olomouci a v Praze je osobní asistence obecně 
uznávanou a stabilizovanou službou. V Brně je nastartováno, 
v Žatci jsme zahájili její poskytování, v Uherském Hradišti, České 
Lípě a Přerově je plánována. 
 
Z grafu na pravé straně je zřejmý obrovský růst poptávky po našich 
službách, který je dán i tím, že vedle fyzické pomoci poskytujeme i 
pomoc duševní podle tradic řádu Maltézských rytířů a tím se 
odlišujeme od podobných organizací. 
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Celkový počet hodin osobní asistence v jednotlivých měsících 
v letech 2011 a 2012 v celé Maltézské pomoci 



Poskytované služby  

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
  

Místo poskytování služby: Olomouc a Uherské Hradiště 
  
Definice služby 
Služba zahrnuje aktivizační činnosti jako nácvik a upevňování 
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 
dítěte a zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové 
aktivity. 
Poskytování služby vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování dítěte, prostřednictvím sociálně terapeutické činnosti, 
která spočívá v nespecifické socioterapii osobním příkladem 
v kontextu přátelského vztahu. 
  
Cílová skupina 
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které jsou ohroženy sociálním 
vyčleněním. 
  
Popis služby 
Zprostředkovává kontakt s přirozeným společenským prostředím 
jako je vyhledávání, spoluúčast a doprovázení dětí na zájmové 
aktivity. 
Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, při vyřizování běžných záležitostí s ohledem na 
věk dítěte a zejména pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s 
rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 
sociální začleňování dítěte mezi vrstevníky a okolní komunitu. 
Služba je zdarma a je prováděna zaměstnanci Maltézské pomoci. 
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Poskytované služby  

 Průvodcovské a předčitatelské služby 
  
Projekt: Doprava dětí s postižením 
Místo poskytování služby: Středočeský kraj, Mělník a okolí 
  
Definice služby 
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní služby, 
poskytované dětem, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu 
zdravotního postižení. Služba nabízí transport dětí s postižením do 
speciálních zařízení, škol a stacionářů a tak pomáhá zajistit jejich 
vzdělávání a další osobní rozvoj. 
Cílem poskytované sociální služby je umožnit uživatelům 
s postižením žít v rodině a zároveň navštěvovat školské zařízení a 
mít kontakt se sociálním prostředím. Dále pak ulehčit pečujícím o 
děti se zdravotním postižení jejich situaci tím, že děti odvážíme do 
speciálních škol, stacionářů, na jednorázové kulturní a rehabilitační 
aktivity. 
 
Cílová skupina 
Služba je určena pro děti s různými typy postižení (tělesné, 
smyslové, duševní a kombinované). 
 

Popis služby 
Služba má terénní charakter s poskytnutím přepravy dětí 
s postižením do škol. 
Nabídka dopravy vznikla na základě poptávky rodičů dětí s 
postižením z obcí Mělnicka, kteří se díky nedostatečné hustotě 
příměstské dopravy nemohou včas dostat do školského zařízení a 
stacionáře. V současnosti provozujeme tři dopravní trasy: 
 

Trasa č. 1:   Mělník–Byšice–Čečelice–Všetaty–Mělník  
Trasa č.2:     Mělník–Kly –Libiš–Byškovice–Neratovice–Kostelec–Mělník 
Trasa č. 3: Mělník–Kozly–Lužec–Mělník–Liběchov–Chloumek–Mělník 
 
V návaznosti na dopravu do školy nabízí služba rodičům s postiženými 
dětmi i možnost transportu dětí na hipoterapii, rehabilitaci a společenské 
programy pro děti daného věku a postižení. Podmínky transportu jsou 
specifikovány v klientské smlouvě a týkají se přepravního řádu, podmínek 
převzetí a odevzdání dítěte, doby nahlášení absence klienta apod. 
Doprovod uživatelů zajišťuje vyškolená asistentka. 
Služba je poskytována 10 měsíců v roce. Doprava dětí s postižením do 
speciálních škol probíhá každý všední den po dobu školního roku. Do 
stacionářů a jiných zařízení, na jednorázové akce dle potřeb cílové skupiny 
uživatelů na základě dohody, a to během celého roku. 
Transport poskytujeme tam i zpět vlastními automobily, které jsou 
speciálně upraveny pro převoz osob s postižením. 
 Služba je posky- 
 tována  v  čase,  
který je součástí 
 obsahu dohody. 
 
Během roku 2012 
užívalo naši služ- 
bu celkem 19 dětí  
a od klientů bylo  
inkasováno 
 257 495 Kč. 
  
O tuto službu je 
 veliký zájem. 
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Poskytované služby  

Terénní programy 
  

 Projekt Pomoc lidem v sociální nouzi 
Sociální služba pro osoby v nepříznivé 
životní situaci 
 
Místo poskytování služby: Praha 
 
Definice služby 
 
Naším hlavním cílem v rámci poskytované 
služby je prostřednictvím intenzivní, indivi- 
duální terénní sociální práce postupně 
umožnit zlepšování sociální situace klientů. 
  
Cílová skupina 
  
Lidé bez domova, žijící v provizorních 
přístřešcích (stanech, chatrčích, krabico- 
vých domech), kteří nedochází za žádnou 
ambulantní službou, nekomunikují s úřady, 
nemají většinou doklady totožnosti. Jejich 
situace není řešena prostřednictvím dávek 
pomoci v hmotné nouzi, ačkoli na ně mají 
nárok. V rámci programu poskytujeme 
služby i občanům EU. Klienti prevence u 
kterých by setrváním v stávající situaci 
hrozila ztráta stabilního bydlení a požádají 
o pomoc. 
  
  
 

 Popis služby 
  
Služba naplňuje plně charakter terénní služby. To 
znamená, že veškerá komunikace a sociální 
práce s klienty, od prvokontaktu - mapování 
situace klienta, přes opakované kontakty - 
hledání řešení, navrhování variant řešení a práci 
na změně a motivaci, až po komunikaci s úřady a 
vyřizování osobních záležitostí probíhá v lokalitě, 
kde daný člověk přežívá. Dále doprovod při 
vyřizování osobních záležitostí na úřady a 
k lékaři. Zprostředkování kontaktu na ubytovací 
zařízení a jiné návazné služby potřené pro 
stabilizování sociální situace nebo návrat do 
většinové společnosti.  
Projekt Pomoc lidem v sociální nouzi zahájil 
poskytování sociální služby v terénu v dubnu 
roku 2012. Od začátku je zájemci o službu 
vyhledávaný a klienty vnímaný jako potřebný. 
Práce s klienty je poskytována na základě 
individuálního plánovaní dle rozhodnutí klienta. 
Počet klientů ČR v průběhu roku 2012 byl 24. 
Klienti EU v projektu jsou všichni občané SR a 
bylo jich v průběhu roku šest a čtyřem osobám 
byla poskytnuta pomoc v rámci preventivního 
poradenství. V rámci trvání projektu bylo 
uskutečněno 1781 kontaktů. Což představuje 
311 hodin komunikace s klienty (komunikace se 
zájemci o službu, uživateli služby a základní 
sociální poradenství v terénu).  
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Poskytované služby  

 

Vzdělávání seniorů v oblasti moderních 
technologií 
 

Popis služby 

Základním cílem projektu je zlepšení dovedností seniorů v 
oblasti používání  moderní techniky (práce na PC včetně 
ovládání internetu, používání platebních karet, bankomatů, 
mobilních telefonů, Skype, apod.). Dále rovněž získání 
informací k pořízení moderních technologií. Projekt se 
realizoval prostřednictvím kurzů a individuálního vzdělávání a 
poradenství. Hlavní finanční podporu zprostředkovalo 
Statutární město Olomouc, které rovněž zapůjčilo prostory a 
vybavení pro realizaci vzdělávacích kurzů. 

  

Počty vyškolených účastníků: 59 účastníků kurzů 

Počet školících hodin: 370 hodin 
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Poskytované služby  

               Dobrovolnické programy 
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Poskytované služby  

Přehled účasti na dobrovolnických projektech v jednotlivých centrech   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši největší akci na Velehradě zajišťují dobrovolníci z center Olomouc, 
Uherské Hradiště a Brno. V tabulce jsou všichni dobrovolníci, kteří během roku 
Maltézskou pomocí prošli. Ve stavu k 31.12. 2012 bylo 237 dlouhodobých a 85 
krátkodobých dobrovolníků. 
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Poskytované služby  

Sociálně aktivizační programy pro seniory a zdravotně 
postižené  
  

Místo poskytování služby: Praha, Olomouc, Česká Lípa, Brno, Mělník, 
Uherské Hradiště, Žatec, Přerov, Otrokovice 
 

Definice služby 

Jedná se o terénní službu, která pomáhá zprostředkovávat kontakt se 
společenským prostředím, vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních 
schopností a dovedností, podporující sociální začleňování osob. 

Cílem poskytované služby je podpora zachování či obnovení kontaktu s okolím.  

  

Cílová skupina 

Do cílové skupiny spadají osoby osamocené nebo ohrožené sociálním vyloučením 

 z důvodů svého stáří, zdravotního stavu nebo postižení. 

  

Popis služby 

Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází, ať už do domácnosti 
nebo pobytového zařízení a zprostředkovává kontakt se společenským 
prostředím a provádí sociálně terapeutické činnosti v rámci přátelského kontaktu 
s uživatelem služby. Role dobrovolníka má v této službě povahu společníka, který 
podporuje uživatele sociální služby ve společenských aktivitách, do kterých by bez 
jeho přispění  nemohl vstoupit.  

Podstatou této služby je snaha o možnost navázání konkrétního vztahu mezi 
klientem a dobrovolníkem na základě osobního přístupu. Důležitým principem je 
křesťanská láska k bližnímu a křesťanská etika vycházející z činnosti a tradice Řádu 
Maltézských rytířů, který je zřizovatelem Maltézské pomoci, o.p.s. a který se stará 
o potřebné bez ohledu na rasu či náboženské vyznání. 
 

 

15 
 

Výroční zpráva Maltézské pomoci, o.p.s. 2012 
 



Poskytované služby  

Podpora rodičů dětí se specifickým zdravotním 
postižením 
  

Místo poskytování služby: Olomouc 
  
Definice služby 
Služba zahrnuje aktivizaci a to jak dětí, tak i rodičů. 
  
Cílová skupina 
Rodiče dětí se specifickým zdravotním postižením. 
  
Popis služby 
Tento program si klade za cíl poskytnout oporu a pomoc rodičům 
dětí s postižením. Je rozložen ve dvou základních rovinách: 
• tvorba a organizace volnočasových aktivit pro tyto děti a podpora 
rodičů organizováním pravidelných podpůrných skupin 
• nabídka vzdělávání a zprostředkování potřebných informací 
 
Velkou roli zde hraje také vzájemné možné seznámení rodičů a 
výměna informací mezi nimi. Rodiče jsou zváni na pravidelná 
měsíční setkání, kde mohou sdílet své zkušenosti. Každý měsíc je 
zván také zajímavý host, který seznamuje s určitým tématem 
problematiky postižení jejich dítěte, ale i širších sociálních témat. 
 
Volnočasové aktivity, odlehčovací aktivity a doprovod na tyto 
aktivity jsou převážně zabezpečovány dobrovolníky, kteří musejí být 
dobře seznámeni s celou problematikou daného postižení dítěte.  
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Výběr a zařazení dobrovolníka do programu probíhá obdobně jako 
v programu Pět P. Péče o postižené dítě je velmi náročná, a proto je 
každá pomoc vnímána ze strany rodičů velmi pozitivně. Možnosti 
zapojení jejich dětí s postižením do obvyklých volnočasových aktivit 
jsou velmi omezené, proto i naše služba, která nabízí pomoc této 
cílové skupině, je velmi vyhledávána. 



Poskytované služby  

 
 

 

17 
 

Výroční zpráva Maltézské pomoci, o.p.s. 2012 

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a 
podporu rodiny 
  
Místo poskytování služby: Olomouc 
  
Definice služby 
Jedná se o psychosociální podporu. 
  
Cílová skupina: 
Děti a mládež. 
   
Popis služby 
Dobrovolníci tohoto programu se zapojují do následujících 
činností: 
 Navštěvování a podpora dětí v Kojeneckém ústavu v Olomouci 
(věková kategorie od 1 roku do 3 let) . 
Navštěvování a podpora dětí v Dětském domově v Olomouci, ulice 
Dolní Hejčínská (věková kategorie od 3 do 6 let).  Pro děti bylo 
uspořádáno devět zábavných půldenních akcí a byly doprovázeny 
při akcích domova (divadlo atd.). 
Práce s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení Klub Zóna, ulice 
Střední Novosadská (věková kategorie od 7 do 20 let). 
Práce s dětmi se zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným 
postižením v rodinách.  

 

Dopisování s vězni 

  
Definice služby 
Prevence a zmírňování sociálně patologických jevů.  
Cílová skupina: 
Je určen pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody 

  
Popis služby 
Jedná se o naději na pozitivní ovlivnění a zvýšení motivace 
k opětovnému začlenění do života běžné společnosti po 
návratu z výkonu trestu, a to prostřednictvím pravidelného 
písemného kontaktu s dobrovolníkem. Spolupracujeme 
s Vězeňskou duchovenskou péčí, s Vazební věznicí v Olomouci 
a skrze ni  
i s dalšími vězeňskými zařízeními (Věznice Mírov, Vinařice, 
Všehrdy, Valdice, Ostrava aj.). Do programu se zapojilo 47 
dobrovolníků, do poštovního boxu dorazilo 206 dopisů ze 
strany uvězněných, o službu nově projevilo zájem 39 
uvězněných. 

 



Poskytované služby 
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Pomoc zdravotně postiženým při jednorázových 
akcích 
 
Velehrad 2012 
 
Tak jako každý rok na svátek svatých Cyrila a Metoděje, již 
podvanácté,  uspořádala Maltézská pomoc mezinárodní setkání 
vozíčkářů. Přijelo jich více než sto a tomu odpovídalo i nasazení. 
Vozíčkáři se sjížděli již od 2. 7. a byl jim zabezpečen program a 
ubytování na Velehradě a nejbližším okolí. Vyvrcholením této akce 
byla společná mše svatá odpoledne 4. 7. na Velehradě, kterou 
celebroval biskup Mons. Pavel Posád. Mše svaté se účastnili jako 
hosté zástupci Řádu Maltézských rytířů v čele s Johannesem 
Lobkowiczem a Josephem Vedlichem a jako čestný host ministr 
práce a sociálních věcí pan J. Drábek. Následně setkání pokračovalo 
na louce u školy, kde vozíčkáře navštívila řada významných hostů. 
Nejvíce vozíčkáře potěšila manželka presidenta republiky, paní L. 
Klausová, skupina Chinaski nebo ministr J. Drábek. Ten trpělivě 
vysvětloval principy reforem vozíčkářům znepokojeným bulvárními 
zprávami v tisku. Večer se všichni, kteří měli zájem, účastnili 
koncertu pro lidi dobré vůle. Zde byli hosty nejčestnějšími a byli 
v první řadě, ještě před panem premiérem a členy vlády 
i parlamentu a senátu. Druhý den byl sraz vozíčkářů ukončen 
slavnostní poutní mší svatou.   
Naši dobrovolníci dále doprovázeli zdravotně postižené poutníky při 
pouti do Lurd.  



Jiné aktivity 

Letní tábor  
  
Místo konání: Orlické hory 
Organizátor: Petr Pánek, Rumburk 
Tábor Zdislava 2012 
  
Letošní tábor Zdislava probíhal ve dnech 29. července až 8. srpna 
2012, za místo jsme opět zvolili osvědčenou Škodovu chalupu 
v Mastech u Dobrušky. Tábora se zúčastnilo celkem osmnáct dětí 
především ze sociálně slabých rodin.  
Organizaci tábora zajišťovali čtyři dospělí vedoucí, dvě kuchařky a 
tři neplnoletí praktikanti. Kuchařky a praktikanti pocházeli většinou 
z podobného prostředí jako děti, tábor byl pro ně tedy relaxací. 
Jako každý rok byl program uzpůsoben skladbě dětí, které se 
tábora zúčastnily, a také schopnostem a dovednostem vedoucích. 
Táborová hra byla na téma olympijské hry, jedna z denních aktivit 
se proto vždy více či méně přikláněla k tomuto tématu. Dalšími 
oblíbenými aktivitami byla zdravověda, soutěž Zdislava má talent, 
základy sebeobrany, ruční práce nebo velmi oblíbené hry 
v přírodě. Součástí tábora bylo i několik výletů, např. na Židovský 
hřbitov na Skalce nebo do města Dobrušky. 
  

 

 

 
Místo konání: Olomouc-Radíkov (Chata pod Věží) 
Organizátor: Maltézská pomoc Olomouc 
Letní tábor „Na divokém západě“ 
  

Jednalo se o pětidenní akci pobytu v přírodě v areálu Chaty pod 
Věží v období od 9. 7. 2012 do 13. 7. 2012, které účastnilo 16 dětí 
a 7 členů organizačního týmu. Preventivně – vzdělávací 
prázdninový program pro děti z rodin ohrožených sociálním 
vyloučením a s dětmi s výchovnými problémy (Na divokém 
západě) směřoval k využití všech preventivních metod a opatření, 
které povedou k pomoci osobám, jež mohou být vyloučeny ze 
společnosti, diskriminovány či trpí nějakými specifickými 
poruchami chování. Program vycházel z aktivit na bázi trávení 
volného času v přírodě o letních prázdninách, kdy děti 
nenavštěvují školu. Šlo o projekt spolupráce mezi sociálně 
aktivizační službou pro rodiny s dětmi, kterou zabezpečuje naše 
organizace, rodinami ze sociálně vyloučených lokalit a OSPOD 
v Olomouci. Tým pracovníků a dobrovolníků pro vybranou 
skupinu dětí vytvořil zábavný program, který podporoval 
výchovně-preventivní aktivity. 
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Jiné aktivity 
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Humanitární mikulášská sbírka 
  
Místo konání: Olomouc a okolí 

 
Ve spolupráci se základními a mateřskými školami v Olomouci a 
okolí byla opět uskutečněna mikulášská humanitární sbírka „Zkuste 
udělat zázrak – staňte se Mikulášem“, která byla určena pro 
sociálně slabší osoby, rodiny a děti v Olomouci a v oblasti 
Javornicka. Jednalo se o spolupráci s azylovými domy, Fondem 
ohrožených dětí a o. s. Ester. Celá akce byla zabezpečena pomocí 
praktikantů a dobrovolníků. 

 

Maltézský bazar 
  
Místo konání: Praha 
 
Maltézská pomoc, o.p.s. – centrum Praha v roce 2007 zahájila 
tradici Maltézských bazarů, jejichž výtěžek podporuje aktivity 
centra. V roce 2012 pokračovala tradice bazarů v prostorách 
Velkopřevorského paláce v Praze a to jarním a vánočním bazarem, 
na kterém se setkala většina našich spolupracovníků a dobrovolníků 
a kde nás tradičně navštěvují naši příznivci. Naprosto výjimečnou 
pomoc poskytuje tradičně paní Petra Sternbergová s manželem a 
dcerou Isabelou a to jak předměty k prodeji tak i osobní účastí. 

 



Laureáti ceny Křesadlo 
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V roce 2012 byli Dobrovolnickou cenou Křesadlo oceněni 4 dobrovolníci Maltézské pomoci. 

 
Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví,  neziskový sektor a vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou 
činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. 

 

V Olomouckém kraji byli oceněni za činnost v sociální oblasti dobrovolníci z Maltézské pomoci p. Marcela Lehotská a p. Josef Majer, za činnost 
ve zdravotnické oblasti byla oceněna p. Miloslava Dušková.  

V Praze byl za činnost v sociální oblasti oceněný p. Daniel Stirský. 

Gratulujeme a děkujeme všem dobrovolníkům  Maltézské pomoci za obětavou pomoc potřebným. 

 

 



Srdečné poděkování 
 

Poděkování za pomoc a podporu 
  
  
  

Srdečně děkujeme za materiální pomoc, podporu a spolupráci: 
  
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu vnitra, Krajským úřadům Olomouckého, Zlínského a Středočeského kraje, Magistrátu Hl. m. 
Praha, Městským částem Praha 1 a Praha 2, Městům Olomouc, Brno, Neratovice, Uherské Hradiště, Nový Bor, Česká Lípa a Mělník, Libiš, 
Kostelec, Všetaty, Kly, Tišice, Byšice, Kojetice, Nadačnímu fondu AVAST, Nadačnímu fondu J&T, Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci, 
Nadaci Malý Noe, Nadaci Synot (Děti-kultura-sport), panu Martinu Romanovi a projektu „Čtení pomáhá“ a dále dárcům panu Johannesovi 
Lobkowiczovi, otci a synovi Grundům, paní Ludmile Vegrichtové, panu Jiřímu Bidšovskému, Petru Bártovi, Jaroslavu Bílkovi, Václavu 
Sádovskému, Pavlovi Dolejšovi, panu H. Pompey, ČEPS, Petarda Production, EFKO, Vitoul, advokátní kanceláři PRK Partners, Suverénnímu 
řádu Maltézských rytířů, Arcibiskupství Olomouckému. 
Za obětavou pomoc při dobročinných bazarech děkujeme p. Petře Sternbergové, p. Haně Vernerové za administraci ekonomiky a p. Václavu 
Obadálkovi za správu internetových stránek.  
Děkujeme všem drobným dárcům, kteří pravidelně přispívají menšími částkami. 
Za spolupráci děkujeme domům s pečovatelskou službou, domovům pro seniory a ostatním spolupracujícím organizacím. 
Děkujeme stovkám našich dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas práci pro potřebné.  
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Zpráva nezávislého auditora 
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    Výnosy a náklady - přehled 
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Výnosy společnosti 

 
Dotace:  5 564 180 Kč (z toho 594 820 Kč tvoří příjmy z 
veřejné zakázky Olomouckého kraje)  

Dary:       2 876 840 Kč 

Tržby:      3 281 404 Kč 

Ostatní:  45 242 Kč 

Celkem:  11 767 666 Kč 

 

Náklady společnosti 
 

Členění objemu nákladů na náklady vynaložené na pro plnění 
obecně prospěšných společností (hlavní činnost), pro plnění 
doplňkových činností a na vlastní činnost. 

 

Hlavní činnost: 11 857 724 Kč 

Doplňková činnost: 39 147 Kč 

Celkem: 11 896 871 Kč 

V tom: Vlastní činnost 1 490 710 Kč 

99 % z vlastních nákladů na činnost společnosti bylo 
vynaloženo na plnění projektů hlavní činnosti organizace. 

 



Pomáháme s úsměvem 
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