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• ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Z HISTORIE:
Název organizace:

1997
Vznik ČALS Praha

Pamatováček, o.p.s.
Adresa:
Karafiátová 5, 779 00 Olomouc
Tel./fax: 585 426 110
e-mail: pamatovacek@pamatovacek.cz
www: www.pamatovacek.cz
IČO: 266 679 24
Zápis: Krajský soud v Ostravěpobočka v Olomouci:
7.1.2014
Rejstřík obecně prospěšných
společností vedený u Krajského soudu
v Ostravě:
oddíl O, vložka číslo 1260
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
Bankovní spojení a číslo účtu:
ČSOB Poštovní spořitelna
č.ú: 193459212/0300
Ředitel:
Ing. Zbyněk Žůrek
Pracovní tým:

Koordinátorka
Eva Klevarová

Sociální pracovnice
Jitka Donthová, DiS.
Mgr. Ivana Ungerová

Pracovnice v sociálních službách
Miloslava Petrová
Jana Lekešová
Božena Pohlídalová

2003
Vznik pracoviště, které se zabývá odbornou
sociální pomocí nemocným Alzheimerovou
chorobou a jejich rodinám. Toto pracoviště
začíná fungovat jako samostatná pobočka
ČALS. Provoz kontaktního místa je
zajišťován Odborným léčebným ústavem
Moravský Beroun.
V roce 2004 vzniká OS Pamatováček, které
požádalo a následně i získalo registraci u
MV ČR – právní formu občanského sdružení
a registrovaným předmětem činnosti se
stala poradenská služba. V roce 2006
registrujeme službu dle zákona č. 108/2006
Sb.
ve
znění
pozdějších
předpisů.
Registrovaná služba: Sociální poradenství.
V roce 2007 je uzavřena smlouva s FN
Olomouc o pronájmu prostor pro účely
Denního stacionáře. V roce 2008 je
provedeno výběrové řízení a stavební firma
zahajuje rekonstrukci prostor Denního
stacionáře.
Rok 2009 je rokem zlomovým. Probíhá
dokončení rekonstrukčních prací prostor
Denního stacionáře. Následuje registrace
služby dle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Registrovaná služba:
Denní stacionář. 14.9.2009 zahajujeme
provoz. V roce 2010 doplňujeme pracovní
tým novými zaměstnanci, rozšiřujeme
spektra pomůcek denního stacionáře.
Probíhá medializace nové služby. V roce
2011 spouštíme nové www. stránky
organizace, začínáme spolupracovat s MŠ.
V roce 2012 navazujeme spolupráci s DC 90
v Topolanech, s OS Dobré místo pro život.
Koncem roku 2013 je podán návrh na
změnu právní formy, jak ukládá nový
občanský zákoník.
V roce 2014 se od 7.1. mění právní forma
a Občanské sdružení Pamatováček-ČALS
Olomouc se transformuje na obecně
prospěšnou
společnost,
zapsanou
v rejstříku obecně prospěšných spol.
vedeném u Krajského soudu v Ostravě
v oddílu O, vložce číslo 1260.
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• Kalendárium 2020

aneb

kalendárium v době kovidové

Již několik let zpět, jsme do výročních zpráv zařazovali rubriku kalendárium. Zde jste
mohli shlédnout obrázky a texty k akcím, které se opakovaly a stávaly se tradicí, např.
přednáška v rámci Národního týdne trénování paměti, společná dopoledne při dětských
představeních sousední mateřské školky, odpolední zážitkové táboráky pro uživatele
a rodinné pečující a v neposlední řadě i adventní koncerty, kterých se uskutečnilo již XVII.
Zasáhla, myslím, do života všech spoluobčanů některých méně a některých více
dramaticky, pandemie. Začali jsme se srovnávat a zvykat si na nový životní režim, omezené
možnosti, příkazy a zákazy. Některé byly srozumitelné, některé méně, nad některými
zůstával rozum stát.
Jako Pamatováček jsme měli zákaz činnosti a z nařízení vlády jsme nemohli
poskytovat službu denní stacionář. Vysvětlovali jsme našim volajícím klientům, že musí být
tak, jako my, trpěliví. Poskytovali jsme odborné rady alespoň telefonicky.
Po více než tříměsíční nucené pauze jsme vítali osazenstvo DS zpět. Rodinní
pečující se nám svěřovali s tím, jak náročná a vysilující byla pro ně i jejich blízké sociální
izolace.
Nastartovali jsme běžný chod stacionáře tak, jak byli uživatelé zvyklí, dbali jsme na
běžnou rutinu a pomohli tím podpořit psychickou pohodu. Nadále jsme usilovali o individuální
přístup a posilovali kreativitu jedince. Samozřejmostí bylo dodržování nařízených
hygienických opatření. Optimisticky jsme pohlíželi do budoucnosti a doufali, že i když
epidemie bude zřejmě vleklá, zvládneme poskytovat službu bez větších omezení tak, jak
jsme byli zvyklí, což se nám po zbytek roku dařilo.

Nezbývá tedy než přát všem zdraví, pohodu, milé a laskavé lidi kolem nás a co nejdříve
úsměv, který bude čitelný nejen z bezpečné vzdálenosti.
Eva Klevarová
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• ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
PROJEKT
Pamatováček - poradna
V roce 2020 Pamatováček, o.p.s. prostřednictvím
registrované
služby
sociálního
poradenství,
podporovalo osoby s Alzheimerovou chorobou,
jejich pečovatele a v souvislosti se svým posláním
nabízelo své služby široké veřejnosti.
Pro zájemce o nabízené služby bylo po celý rok
k dispozici odborné poradenské centrum:
Poradna
Karafiátova 5, Olomouc
Út-St 8:00 – 11:30
Čt
8:00 – 11:00
tel: 585 426 110, 732 452 596
Druh sociální služby
Jednotka

Sociální poradenství
intervence

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

192
340
380
244
254
165
202
265
335
361
416
285
220
220
229

2020

141

Projekt nebyl v roce 2020 dotován z veřejných
finančních prostředků.
Výsledky projektu v roce 2020 hodnotíme jako
pozitivní a přínosné. Cílem projektu bylo udržení a
zlepšení kvality života, prevence institucionalizace
osob s AN a podpora přímých pečovatelů, aby se
mohli aktivně podílet na životě ve společnosti.
Počátkem roku 2020 tak o.p.s. kontinuálně
navázala na program roku 2019, ve kterém hodlá
společnost pokračovat i v roce 2021.

PROJEKT
Pamatováček – denní stacionář
V roce 2020 Pamatováček, o.p.s. pokračovalo v
poskytování sociální služby dlouho plánovaného a
v druhé polovině roku 2009 zahájeného provozu
Denního stacionáře pro osoby trpící Alzheimerovou
chorobou. Denní stacionář s kapacitou 15 osob je
k dispozici:

Denní stacionář
Karafiátova 5, Olomouc
PO-Pá 7:00 – 17:00
tel: 585 426 110, 732 452 596
Druh sociální služby
Jednotka

Denní stacionář

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

počet unicitních uživatelů
29
29
20
16
16
16
18
18
23

2020

21

Projekt byl v roce 2020 dotován Olomouckým
krajem a to částkou 1.620.800,-Kč,.
Výsledky projektu hodnotíme jako prospěšné.
Cílem projektu bylo poskytování zcela
jedinečné služby a to provozování denního
stacionáře pro osoby trpící Alzheimerovou
chorobou. Projekt výrazně podpořil osoby
postižené Alzheimerovou chorobou a jejich
rodinné příslušníky zejména v rámci prevence
institucionalizace
uživatelů
trpících
Alzheimerovou chorobou a mírnění stresu
rodinných pečovatelů.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
OS Pamatováček se transformovalo na obecně
prospěšnou společnost, a to od 7.1.2014.
Má tříčlennou správní radu v čele s jejím
předsedou. Správní rada dbá na zachování
účelu, pro který byla o.p.s. založena a na
řádné hospodaření s majetkem.
Dalším orgánem o.p.s. je tříčlenná dozorčí
rada, která je kontrolním orgánem společnosti.
Statutárním orgánem o.p.s. je ředitel, který za
společnost jedná a zastupuje ji.
Členové správní rady:
Věra Přikrylová
(předseda správní rady)
Mgr. Marie Bergerová
(člen správní rady)
Jitka Donthová, DiS.
(člen správní rady)
Členové dozorčí rady:
Eva Klevarová
(předseda dozorčí rady)
Marie Podivínská
(člen dozorčí rady)
Mgr. Silvie Kreiselová
(člen dozorčí rady)
Ředitel: Ing. Zbyněk Žůrek
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•

2020 FINANČNÍ ZPRÁVA

ROČNÍ UČETNÍ ZÁVĚRKA
Zhodnocení základních údajů v účetní
závěrce
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

1 673 426,45 Kč
1 665 338,22 Kč
- 8 088,23 Kč

FINANČNÍ ZPRÁVA
Náklady v druhovém členění

Rozpis odloženého daňového
nebo pohledávky: Není

závazku

Doměrky splatné daně z příjmu za minulá
ÚO: Nejsou
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:
Nejsou
Rozpis rezervy: Nejsou
Dlouhodobé bankovní úvěry
úrokových sazeb: Nejsou

včetně

Úplný objem nákladů v členění na náklady
vynaložené pro plnění hlavní činnosti, činností
doplňkových a náklady na vlastní činnost
(správu)
o.p.s..
Organizace
nemá
hospodářskou činnost, veškeré náklady
organizace jsou náklady pro plnění jejího
poslání.

Název položky

částka

Spotřeba materiálu

35 518,00 Kč

Spotřeba energie

92 174,78 Kč

Cestovné

900,00 Kč

Náklady na reprezentaci

Popis zajištění úvěru: Není
Pohledávky
a
závazky,
které
k rozvahovému dni mají dobu splatnosti
delší než pět let: Nejsou
Pronajatý
majetek:
Pamatováček, o. p. s.

Prostory

Majetek zatížený zástavním právem nebo
věcným
břemenem,
s uvedením
převedeného
nebo
poskytnutého
zajištění: Není

Významné události, které se stanou mezi
rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky: Nenastaly žádné

465,00 Kč

Ostatní služby

207 440,05 Kč

Mzdové náklady

937 380,00 Kč

Zákonné sociální pojištění

301 434,00 Kč

Ostatní daně a poplatky

3 263,00 Kč

Odpisy dlouhodobého HM

77 093,00 Kč

Jiné ostatní pojištění

17 758,62 Kč

Náklady celkem

1 673 426,45 Kč

Členění výnosů

částka:

Dotace Olomoucký kraj

1 462 954,00 Kč

Tržby za služby

202 384,22 Kč

Výnosy celkem

1 665 338,22 Kč

Finanční zprávu
Ondříčková

vypracovala

Bc.

Irena

Správní rada projednala a schválila Výroční zprávu Pamatováček, o.p.s. včetně
roční uzávěrky za rok 2020.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem dárcům,
kteří přispěli v roce 2020
Poděkování patří všem společnostem i
jednotlivcům, kteří se jakkoliv podíleli na
pomoci a propagaci naší obecně prospěšné
společnosti a jejich činností. Vážíme si Vaší
přízně a doufáme, že i v budoucnu Vám
nebude aktivita Pamatováčku lhostejná.

Sponzoři a donoři, kteří podpořili
naši činnost:

DĚKUJEME, ŽE PODPORUJETE NAŠE
ZÁMĚRY!
JSME VDĚČNI ZA JAKÉKOLIV FINANČNÍ I
HMOTNÉ DARY ČI SLEVY NA SLUŽBY
(POČÍTAČ, TISK MATERIÁLŮ, REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ
PLOCHY ATP.).
KONTAKTUJTE NÁS.
Č.ÚČTU: 193459212/0300

Olomoucký kraj

a

Muzeum
umění
Olomouc
–
Arcidiecézní muzeum, které nás již
opakovaně podpořilo při pořádání
Adventního koncertu tím, že nám
bezplatně zapůjčilo sál Mozartea pro
tuto kulturní akci i v roce 2020.
Plánovaný koncert se nekonal,
vládní
omezení
živou
kulturu
znemožnila.

Přikládáme ilustrační foto vzpomínka na
koncert
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