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Vážení čtenáři, 

 
předkládám Vám výroční zprávu Maltézské pomoci za rok 2013. Poprvé 
jako předseda správní rady a jsem velmi rád, že ji mohu předkládat 
s hrdostí. Množství dětí i seniorů, kterým jsme pomohli, je opět 
významně větší.  

Pokud se do zprávy začtete, tak zjistíte, že jsme za posledních pět let 
odvedli veliký kus práce. Je to hlavně díky tomu, že naši klíčoví 
pracovníci jsou plně loajální vůči „svojí“ společnosti a jsou hrdí na to, že 
mohou plnit řádové heslo Maltézských rytířů – Pomoc potřebným. Oni 
si k němu přidali svůj dodatek – Pomoc potřebným, s úctou a laskavostí. 

Veškerá snaha by však v současném světě nebyla nic platná, pokud by 
pro tuto pomoc nebylo finanční krytí. Děkuji proto Ministerstvu práce a 
sociálních věcí jako našemu hlavnímu zdroji dotací. Stejně tak 
Ministerstvu vnitra a všem dalším představitelům státní správy a 
samosprávy. Zejména městu Olomouc, ale i Praze a Brnu. Nemohu také 
opomenout naše sponzory z řad právnických a fyzických osob, jako jsou 
zejména: 

Nadační fond J&T, Nadace Taťány Kuchařové „Krása pomoci“, Nadační 
fond AVAST, Nadační fond GSK, Diplomatic Spouses Associaton, firmy 
ČEPS a GRUND,a.s., projekt Čtení pomáhá pana Martina Romana a 
řady dalších právnických i fyzických osob.  

Komu ještě poděkovat? Děkuji Vám všem, kteří jste „Maltézáci“. Je nás 
dohromady již kolem 500, jak dobrovolníků, tak i zaměstnanců. Vy 
všichni vytváříte dobré jméno Maltézské pomoci, kterou už zná téměř 
celá republika. 

Do roku 2014 nám všem přeji sílu, odvahu a vytrvalost v naší krásné 
práci pro potřebné.  

                                                                                   

 Dr. Emil Zörner , předseda Správní rady 
Maltézské pomoci 
  
                                                         



Informace z centra 

Vedení společnosti 

 

K 1. 2. 2013 byla provedena zásadní změna ve složení správní rady 
společnosti. Zakladatel snížil počet členů správní rady na tři. 
Vzhledem k nemoci rezignoval na funkci prezidenta správní rady Dr. 
Bedřich Schwarzenberg. Do nové správní rady byl jako předseda 
jmenován Dr. Emil Zörner, jako členové pánové Ing. Tibor Buček a 
Th.Lic. Michal Umlauf.   

Vzhledem k rychlému růstu centra v Praze (47 zaměstnanců) nám 
zakladatel pronajal třetí podlaží Velkopřevorského paláce, kde je 
možné pořádat vzdělávací aktivity a je zde zázemí pro vedoucí 
jednotlivých projektů.  

Díky rychlému rozvoji byl zahájen přechod na manažerské řízení 
společnosti. Zejména se jedná o automatický přenos dat do 
účetnictví a to jak ohledně zaměstnanců (mzdový systém) tak i 
ohledně platících klientů (účetnictví). To umožní rychlejší zpracování 
dat potřebných pro operativní řízení společnosti, současně však 
také poskytne potřebná data, vyžadovaná ze statistických a 
kontrolních důvodů.  

Do činnosti Maltézské pomoci se plně zapojila nová centra 
v Přerově, Žatci a Šumperku.   

Zvolna došlo k obnovení vzájemných kontaktů s Maltézskými 
pomocemi v sousedních státech, které byly přerušeny v době 
finančních problémů.   

 

Financování společnosti 

 

Příjmy společnosti se meziročně podařilo zvýšit o více než 40 % a to 
z 11,7 mil Kč v roce 2012 na 16,5 mil Kč v roce 2013. Více než 
polovina tohoto růstu byla díky navýšení dotací a darů, zbytek tvořil 
růst plateb našich klientů.  

Vývoj příjmů Maltézské pomoci v letech: 

 

 

 
 

Maltézská pomoc zaměstnanci 
 DPP – dohody o provedení práce – do 300 hodin ročně 

DPČ – dohody o pracovní činnosti – maximálně 960 hodin ročně  

HPP – hlavní pracovní poměr 

Data jsou vždy k 31.12. daného roku. Ne všechny pracovní poměry jsou na plný 
úvazek, zejména osobní asistentky mají práci, rozsah které závisí na požadavcích 
klientů.  
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Cílové skupiny 

Maltézská pomoc, o.p.s. pomáhá cílovým skupinám: 

 

             Děti 

• pomáháme dětem ohroženým sociálním vyloučením, nebo sociálně 
vyčleněným 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 

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

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

• lidem starajícím se o příbuzné nemocné Alzheimerovou chorobou 
se naši  dobrovolníci snaží ulehčit každodenní péči o blízké  

• rozvíjíme schopnosti a dovednosti seniorů např. v oblasti práce 
s počítačem, internetem a dalšími moderními technologiemi, 
prostřednictvím vzdělávacích kurzů 
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           Zranění a lidé se zdravotním postižením 

• poskytujeme zdravotní dohled na církevních či neziskových 
akcích 

• pořádáme pravidelně mezinárodní sraz vozíčkářů na 
Velehradě  

           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 

           Odsouzení ve výkonu trestu 

• osamělým vězňům ve výkonu trestu naši dobrovolníci 
pomáhají překonat nelehké chvíle prostřednictvím dopisování 

           Lidé bez domova 

• Lidem bez domova poskytujeme poradenství, doprovázíme je 
na jednání s úřady, pomáháme při získávání ztracených 
dokumentů, přiznání sociálních příspěvků a 
zprostředkováváme  zdravotní pomoc 

 

 

 

 

 



Poskytované služby  

               Služby poskytované zaměstnanci Maltézské pomoci 
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Poskytované služby  
 

Osobní asistence 
Osobní asistence je hlavním pilířem činnosti Maltézské pomoci. 
Díky pomoci našich asistentek a asistentů seniorům a tělesně 
postiženým mohou naši klienti zůstat v domácím prostředí a 
nejsou nuceni odejít do domů pro seniory či jiných ústavů. Klienti 
hradí pouze část nákladů, zbytek získáváme na darech a dotacích.  
  

Maltézská pomoc, osobní asistence, vývoj v uplynulých letech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z tabulky vyplývá, že v roce 2013 jsme k získaným tržbám od 
klientů museli ještě sehnat celkem 5,052 mil Kč dotací a darů. 
 

Přehled poskytovaných služeb osobní asistence v jednotlivých 
centrech v roce 2013 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Počet osobních asistentek je udáván k 31. 12. 2013. Počet 
klientů je za celý rok 2013. Na Mělníku, v Olomouci, Brně a 
v Praze je osobní asistence obecně uznávanou a stabilizovanou  

           

      

       službou. V Žatci jsme zahájili její poskytování, v Uherském Hradišti, 
České Lípě a v Přerově je plánována. 

 

   Celkový počet hodin osobní asistence v jednotlivých měsících     
v letech 2011 až 2013 v celé Maltézské pomoci 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
   Z grafu je zřejmý obrovský růst poptávky po našich službách, který 

je dán i tím, že vedle fyzické pomoci přinášíme i spirituální rozměr 
péče duševní podle tradic řádu Maltézských rytířů a tím se 
odlišujeme od podobných organizací.  
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Poskytované služby  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, 
popřípadě ambulantní služby poskytované rodinám s dětmi se 
zdravotním postižením a rodinám s dětmi, u kterých je vývoj dítěte 
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace. 
Posláním dané služby je podpora důstojného života rodin s dětmi 
žijícími na Olomoucku, Uherskohradišťsku a Otrokovicku, které se 
nacházejí v nepříznivé životní situaci, která by mohla mít neblahý 
dopad na vývoj dítěte. V rámci projektu usilujeme zvláště o 
podporu rodičů dětí se zdravotním, kombinovaným či jiným 
postižením a dále o zlepšení rodinné a sociální situace celé rodiny – 
dětí i rodičů. Služba je vysoce uznávaná v rámci celého regionu a 
zajišťuje Maltézské pomoci poměrně výsadní postavení v Olomouci. 
V rámci Maltézské pomoci ji považujeme společně s osobní asistencí 
za nejdůležitější.        
V roce 2013 jsme měli uzavřenou smlouvu o poskytování sociální 
služby s celkem 66 rodinami ohroženými sociálním vyloučením, 
nebo s dětmi s postižením. Celkem to bylo 295  klientů a naši 
sociální pracovníci u nich realizovali 1 330 návštěv. Do programu 
bylo zapojeno 55 dobrovolníků, kteří odpracovali 1 480 hod. Pro 19 
dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením jsme uspořádali 
týdenní prázdninový pobyt v Domašově nad Bystřicí v termínu 15. - 
21. 7. 2013. Kromě pravidelné služby jsme pro naše klientské rodiny 
pořádali také jednorázové akce s možností rozvíjet vzájemné sdílení 
zkušeností a podpory svépomocné skupiny. 
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Poskytované služby  
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Pěstounská péče 
 
Od roku 2013 rozšířila Maltézská pomoc v Olomouci své aktivity ve 
vztahu ke službě podporující rodiny s dětmi. Na základě schválení 
rozšíření výkonu sociálně právní ochrany jsme začali podporovat a 
oficiálně spolupracovat také s rodinami pěstounů. Tato spolupráce se 
odvíjí na základě uzavřené smlouvy o výkonu pěstounské péče. 
V rámci této nově rozšířené služby nabízíme pěstounům vzdělávání 
v oblastech, které jsou pro ně důležité, zabezpečení dočasné péče o 
svěřené dítě (dočasné krizové situace v rodině, případně až 14ti 
denní pobyt), tak aby si mohli pěstouni odpočinout, a samozřejmě 
případnou pedagogickou nebo psychologickou podporu v jejich péči. 
V roce 2013 jsme se takto starali o 16 pěstounských rodin. 

 
Pomoc bezdomovcům 
 
Jedná se o nový projekt, realizovaný na základě osobního daru 
jednoho člena řádu maltézských rytířů. Služba plně vykazuje 
charakter terénní služby. Veškerá komunikace a sociální práce 
s klienty, od prvního kontaktu - 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. 
Doprovázíme při vyřizování osobních záležitostí na úřady a k lékaři. 
Zprostředkováváme kontakty na ubytovací zařízení (azylové domy, 
noclehárny). Poskytujeme dluhové poradenství a pastorační 
pohovory. Naší cílovou skupinou jsou lidé bez domova, žijící 
v provizorních přístřešcích (stanech, chatrčích, krabicových          
domech),kteří nedocházejí za žádnou ambulantní službou, 
nekomunikují s úřady, nemají vyřízeny základní dávky, ačkoli na ně 
mají nárok, a které by jim mohly pomoci jejich situaci řešit, kdyby je 
pobírali.  
 
Výsledky naší práce v roce 2013: Počet klientů celkem 58, počet 
hodin přímého kontaktu 427 
 



Poskytované služby  
 

Doprava postižených dětí do škol na Mělníku 
 

Jde o terénní službu, poskytovanou 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 postižením jejich situaci 
tím, že děti odvážíme do speciálních škol, stacionářů, na 
jednorázové kulturní a rehabilitační aktivity. 
Tato služba je velmi cenná a přínosná pro 19 dětí a jejich 
rodičů. Díky dopravě dětí je Maltézská pomoc v okrese Mělník 
velmi známá a vážená.  
 
 
Denně dopravujeme děti v následujících trasách: 
  
1. trasa: Mělník-Byšice-Čečelice-Všetaty-Kly-Mělník- Kojetice 
2. trasa: Mělník-Byškovice-Kojetice-Neratovice-Lobkovice- 

Libiš-Mělník 
3. trasa: Mělník-Tišice, Kozly-Mělník-Lužec-Boží Voda-

Chloumek-Mělník  
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Délka všech tras je 350 km, během školního roku jezdíme 
denně. Máme tři řidiče.   
Provozujeme tři svozové automobily, je to velmi finančně 
náročná služba (klienti hradí pouze zlomek nákladů). Velmi 
intenzivně potřebujeme vyměnit nejméně jeden automobil. 



Dobrovolnické programy 
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Dobrovolnické programy 

Sociální aktivizace seniorů 
 

 Jedná se o terénní službu, která pomáhá zprostředkovávat 
kontakt se společenským prostředím, vede k rozvoji nebo udržení 
osobních sociálních schopností a dovedností. Podporuje sociální 
začleňování osob. Cílem poskytované služby je podpora zachování 
či obnovení kontaktu s okolím.  

Tuto tradiční službu Maltézské pomoci poskytují dobrovolníci ve 
všech našich centrech. V Čechách však tento projekt přestává být 
podporován (nedostatek finančních zdrojů). Pokud v roce 2014 
nezískáme žádné prostředky na její udržení, bude nutné ji výrazně 
omezit. Naopak na Moravě se daří dobrovolnickou činnost rozvíjet 
(Olomouc, Přerov, Šumperk) a je podporována.  

  

Podpora rodičů dětí se specifickým zdravotním 
postižením 
 

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 
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Volnočasové aktivity, odlehčovací aktivity a doprovod na tyto 
aktivity jsou převážně zabezpečovány dobrovolníky, kteří musejí být 
dobře seznámeni s celou problematikou daného postižení dítěte. 
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 hledá pomoc této cílové 
skupině, je velmi vyhledávána. 
 
 
 

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a 
podporu rodiny 
 

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, ul. 
Dolní Hejčínská (věková kategorie od 3 do 6 let).  
- Práce s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení Klub Zóna v 
Olomouci, ul. Střední Novosadská (věková kategorie od 7 do 20 let). 
- Práce s dětmi se zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným 
postižením v rodinách.  

 



Dobrovolnické programy 
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Maltézská pomoc, dobrovolnické projekty 

celkem 
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. bylo aktivních (pojištěných) 277 

dobrovolníků. 



Jiné aktivity 

Jednorázové akce 
 
V rámci jednotlivých dlouhodobých projektů probíhají i jednorázové 
akce. Z nich největší byl každoroční mezinárodní sraz vozíčkářů u 
příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje ve Dnech lidí dobré 
vůle na Velehradě, kterého se účastnilo přes 100 vozíčkářů. V rámci 
pomoci dětem je každý měsíc pořádána nějaká akce pro jejich 
zábavu i poučení (drakyády, Mikulášské akce atd.). 
  

Mezinárodní projekt práce Maltézské pomoci 
s mládeží 
 
Přihlásili jsme se do mezinárodního projektu na téma koncepce 
práce Maltézské pomoci s mládeží. Projekt je vypsán pro země 
bývalého východního bloku. V roce 2013 jsme uspořádali 
v Olomouci mezinárodní konferenci všech zúčastněných 
Maltézských pomocí (7 států), na které byla vypracována metodika 
dalšího postupu. Konferenci předcházela návštěva Českého 
velkopřevorství a přijetí u představitelů řádu, včetně prohlídky 
kostela a paláce.  
  

Ostatní projekty 
Vedle výše uvedených projektů dále realizujeme: 
- vzdělávání seniorů v moderních technologiích v Olomouci,  
- dopisování s vězni v Brně a Olomouci,  
- pomoc pečujícím 
- adventní akce jako mikulášské sbírky a dobročinné bazary a řadu 
dalších činností.  
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Pomoc postiženým 
živelnými katastrofami 
 
Při povodních v červnu 2013  
Automobily a dobrovolníci  
Maltézské pomoci pomáhali  
postiženým v Hoříně u Mělníka 
 při prvním odstraňování škod. 
 Požádali jsme Mezinárodní 
  

 
  
 
 
Závěr 
 
Rok 2013 byl pro Maltézskou pomoc rokem úspěšným. Je tomu 
tak zejména proto, že se podařilo vytvořit tým pracovníků, pro 
které je pomoc potřebným nikoliv předmětem obživy, ale 
životním posláním. Toto zajisté není samo sebou, ale díky 
pečlivému výběru nových zaměstnanců a odbornému zaškolení. 
Dařilo se nám také díky našemu zakladateli, Českému 
velkopřevorství řádu Maltézských rytířů, které naši činnost 
podporovalo a k jehož vedení jsme měli vždy dveře otevřené.  

 Maltézskou pomoc sídlící v Německu o finanční a věcnou pomoc     
pro postižené povodněmi v roce 2013 v Hoříně u Mělníka.  
Koncem roku 2013 se podařilo získat 2 mil Kč, které byly 
začátkem roku 2014 rozděleny postiženým. 



Srdečné poděkování 

 
Poděkování za pomoc a podporu 
  
 Srdečně děkujeme za materiální pomoc, podporu a spolupráci: 
 

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu vnitra, Krajským úřadům Středočeského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje, 
Magistrátu Hl. města Praha, Městským částem Praha 1, Praha 3 a Praha 6. Městům Olomouc, Brno, Neratovice, Uherské Hradiště, Nový Bor, 
Česká Lípa,  Mělník, Libiš, Kostelec, Žatec, Otrokovice, Přerov, Kly, Tišice, Byšice, Nadačnímu fondu AVAST, Nadaci Taťány Kuchařové - Krása 
pomoci, Nadaci Synot, Nadačnímu fondu J&T, Nadačnímu fondu GSK, The Global fund for Forgotten People, Nadaci Martina Romana - 
projektu „Čtení pomáhá“, Pražské společnosti bloumající společnosti a dále dárcům  panu Johannesovi Lobkowiczovi, otci a synovi Grundům, 
panu Jiřímu Bidšovskému, Petru Bártovi, manželům Bílkovým, Karlu Novotnému, Miladě Dostálové, Pavlu Dolejšovi, Františku Skřivánkovi, 
A.V. Kratochvílovi, Václavu Sádovskému, Václavu Kaplanovi, manželům Mádlovým, panu Rudolfovi, Nadačnímu fondu AVAST, firmě ČEPS, 
advokátní kanceláři PRK Partners, Boltjes International, Diplomatic Spouses Association, Suverénnímu řádu Maltézských rytířů a Arcibiskupství 
olomouckému. 
Za obětavou pomoc při dobročinných bazarech děkujeme Isabele Petře Sternbergové i celé rodině Sternbergů, Ludmile Vegrichtové a Mirele 
Zukal, Haně Vernerové za administraci ekonomiky a Václavu Obadálkovi za správu internetových stránek.  
Za spolupráci děkujeme domům s pečovatelskou službou, domovům pro seniory a ostatním spolupracujícím organizacím. 
Děkujeme všem drobným dárcům, kteří pravidelně přispívají menšími částkami. 
 Děkujeme stovkám 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:   8 489 814 Kč 

Dary:       2 773 884 Kč 

Tržby:      5 154 087 Kč 

Ostatní:  106 338 Kč 

Celkem:  16 524 123 Kč 

 

Náklady společnosti 

 

Členění nákladů podle typu činnosti: 

 

Hlavní činnost:               16 214 206 Kč 

Doplňková činnost:              66 015 Kč 

Celkem:                           16 280 221 Kč 

V tom: Vlastní činnost    1 901 178 Kč 

 

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

 



     Pomáháme s úctou a laskavostí 
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