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Úvodní slovo
Tato výroční zpráva se snaží dát obrázek o naší činnosti, naší práci a snad
i dobrých výsledcích, kterých jsme pro své klienty dosáhly.
Velkým přínosem celé činnosti, který se nedá nijak změřit, je aktivní
podíl samotných zdravotně postižených osob na rozvoji a chodu služeb,
které jsou prioritně zaměřeny v jejich prospěch. Mnozí nečekají až jim
někdo jiný něco zařídí, ale svým aktivním přístupem si pomáhají sami.
Mnozí z nich jsou i těžce postiženi, ale činnost naší společnosti jim
pomáhá v aktivním způsobu života.
Když se v roce 1996 rodily první nápady a plány, že takováto služba zde
chybí a byla by zde potřeba, nikoho z nás nenapadlo, že se sami pustíme
do založení společnosti a posléze ji budeme i provozovat. Nakonec se to
ukázalo jako nejlepší řešení a v roce 2007 uplynulo již 11 let naší činnosti.
Za tu dobu se podařilo z ničeho vybudovat funkční společnost, které
poskytne každoročně více jak 15000 úkonů ročně. V kraji nikdo takové
služby v takovém rozsahu a troufám si říci i takové kvalitě neposkytuje.
Měli bychom si toho vážit, protože udržet odpovídající rozsah služeb i
jejich kvalitu v dnešní době není nic lehkého.
Je potřeba nejen vyzdvihnout všechny organizace a jedince, kteří nám
pomáhají, nebo nás finančně podporují (patří jim poděkování na konci
VZ), ale také je nutné poděkovat našim zaměstnancům, kteří odvádějí
velký a poctivý kus práce i když ne nijak závratně finančně ohodnocené,
ale o to víc morálně oceňované.
V roce 2007 jsme v důsledku nového zákona 108/2006Sb museli projít
určitými změnami a doufám, že i nové služby, které jsme zavedli
a chystáme se i nadále zavádět budou všem našim uživatelům ku
prospěchu.
Snahou nás všech pracovníků DOSIO je poskytovat odpovídající služby
ve prospěch zdravotně postižených a v co nejvyšší kvalitě, aby byli s nimi
spokojeni a účině jim pomáhaly v jejich obtížných životních situacích a
umožnily jim prožívat svůj život podle svých představ.
Panenka Luděk, ředitel DOSIO
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2) historie společnosti
Historie DOSIO sahá do roku 1996. Je však pravdou že úvahy okolo podobně
poskytovaných služeb se vyskytovali ještě před rokem 1989. Ale bohužel
nebylo možné je realizovat. V roce
1992 byla Radou pro humanitární
společnosti pořádána krátká ztáž
do Holandska o tamním fungování
neziskového sektoru. Účastnil se jí
Panenka, který po příjezdu začal dávat
dohromady skupinu lidí, kteří by byli
ochotni získané nápady uskutečnit.
V Roterdamu mimo jiné viděl fungovat
městskou dopravní síť automobilů
pro dopravu těžce tělesně postižených
osob. Protože i v Hradci Králové to byl jeden z největších problémů
mobility „vozíčkářů“ začal chystat projekt na podobnou společnost.
Trvalo však několik let, než bylo možné celou službu zahájit. Mezitím
probíhala řada jednání na různých úrovních a přesvědčování, že myšlenka
samostatné dopravní služby pro zdravotně postižené je správná. Zejména
tehdejší radnice nebyla tomuto projektu nakloněna s odůvodněním,
že chápe, že městská doprava není vhodná např. pro„vozíčkáře“, ale řešení
viděli v nákupu nízkopodlažních autobusů v rámci Dopravního podniku.
Nějaký čas trvalo, než se nám podařilo je přesvědčit, že nízkopodlažní
autobusy nejsou řešením pro těžce zdravotně postižené, protože by
musely být nasazeny na všechny linky ve všech časech a musely by být
bezbariérově upraveny všechny zastávky. I tak zůstává otázkou narušení
grafikonu přepravy MHD (delší čas na manipulaci s nájezdovou rampou),
nastupování „vozíčkáře“ do plně obsazeného autobusu (je potřeba větší
prostor) a bezpečnost při přepravě (ukotvení vozíku a připoutání na něm
sedící osoby). Ve městě jsou některá místa kam MHD nezajíždí a pro mnohé
je docházková vzdálenost na zastávku nepřekonatelná (např. v zimě,
za deště, vzhledem ke zdravotnímu stavu...). Po mnoha jednáních přijala
„radnice“ naši myšlenku na samostatnou dopravní službu pro zdravotně
postižené imobilní osoby. Pak se hledalo řešení jak ji financovat.
Město se nechtělo přímo podílet na založení společnosti a tehdejší
zákony neumožňovaly založení neziskové organizace. Až počátkem
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roku 1996 vznikl
zákon o obecně
prospěšných
společnostech, který
vyhovoval, alespoň
z převážné části,
našim potřebám.
Jako jedni z prvních
jsme v kraji v dubnu
1996 založilo o.p.s.
To vš a k by l j e n
právní rámec
činnosti i když
velice důležitý. Bylo
na nás, abychom sehnali počáteční investice pro nákup speciálního vozidla.
Shodou okolností byl vyhlášen na MZ dotační program a podařilo se nám
získat prvotní dotaci na nákup vozidla ve výši 1 100 000 Kč. To jen tak
tak pokrylo pořízení a vybavení vozidla pro dopravu imobilních osob.
Další prostředky na zahájení poskytování služby poskytlo město Hradec
Králové a tak na konci října 1996 byl odvezen v rámci zkušebního provozu
první klient. Tomu ještě předcházelo vybudování zázemí - to je dispečink,
kanceláře a zabezpečení parkování vozidla a první zaměstnanci. Zázemí
jsme nakonec získali na Rehabilitační klinice Fakultní nemocnice ve Staré
nemocnici. Tam jsme se setkali s velkým
pochopením, které je do dnešního dne,
a je zde jak dispečink, tak i kanceláře.
V dalších letech jsme si vždy
mysleli, že již máme dostatečnou
kapacitu pro poskytování dopravní
služby, ale vždy po nějakém čase, tak
jak se rozšiřovaly informace mezi
zdravotně postiženými, došlo ke zvýšení
poptávky, nad naše kapacitní možnosti.
Tak se nám podařilo v roce 1998 dát
do provozu druhý automobil a v roce
2002 třetí.Na konci roku 2003 jsme
pořídili čtvrtý automobil, který byl
počátkem roku 2004 upraven a vybaven
pro dopravní službu a od jara 2004 je
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v provozu. V roce 2006 jsme zakoupili starší pickup upravený pro převážení
jednoho vozíčkáře a jednoho doprovodu. Přesto stále nejsme schopni
pokrýt veškerou poptávku po našich službách.
Na začátku jsme poskytovali jen samotnou dopravní službu, ale brzo
se ukázalo, že je potřeba k ní nabídnout i další služby, a tak v průběhu
let byla zavedena osobní asistence nejprve v rámci dopravy a posléze
i jako samostatná činnost, poradenství, pomoc při překonávání
architektonických bariér ( dnes vlastníme již 4 „schodolezy“ a jsme
schopni prakticky po každém schodišti dopravit imobilní osobu na
mechanickém, nebo i elektrickém vozíku po schodech), dovážíme obědy
do bytů, léky a pomůcky, nákupy a poskytujeme i další služby, jako
jsou např zájezdy a pořádání různých akcí a to především pro osoby na
ortopedických vozících.
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Organizační struktura

11

DOstupné Služby Imobilním Občanům, obecně prospěšná společnost
DOSIO, o.p.s. Hradec Králové
IČ 64789705
BU 108352681/0300
zapsána v rejstříku OPS u Krajského soudu v Hradci Králové odd O, vložka 6 z 15.4.1996
sídlo: Úzká 205, Hradec Králové, kancelář a dispečink: Nezvalova 265, Stará nemocnice, Hradec Králové
telefon: 495 837 243, 495 837 243, 776 702 800, 777 702 803 fax 495 837 352
email DOSIO.reditel@email.cz
www.DOSIO.cz

w w w. D O S I O . c z

Pracovní složení týmu DOSIO se v posledních letech stabilizovalo - v roce
2007 nedošlo k odchodu žádného pracovníka.
Správní a dozorčí rada byla v souladu se zákonem obměněna a zapsána
do rejstříku obecně prospěšných společností. novou předsedkyní SR se
stala paní Marie Šnaderová (sama používá elektrický ortopedický vozík)
a členy SR jsou dále RNDr. Jarmila Mrtková a Luděk Nevoral (oba jsou
vozíčkáři). Nová DR je ve složení Zbyněk Zeman (předseda) , Vladimír
Renčín( výtvarník) a Zdeněk Švarc (vozíčkář).
Kolektiv zaměstanaců je stabilizovaný. Krédem DOSIO v tomto směru
je, že když poskytujeme služby pro zdravotně postižené, také budou
přednostně v DOSIO zaměstnáváni. Vycházíme z toho, že tito zaměstnanci
se změněnou pracovní schopností mají také větší pochopení pro problémy
zdravotně postižených a sami většinou také obtížně hledají zaměstnání.

celkem
zaměstnanců

z toho
ZPS

z toh
ZPS s TZP

zdravých

% ZP

průměrně za
rok 2007

7,48

4,22

2,17

1,1

143

počet
zaměstanců k
312.12.2007

8

4

3

1

V roce 2007 bylo zaměstnáno v DOSIO celkem 8 osob
8 osob od 1.1.2007 do 31.12.2007
z toho 1 řidič
		
z toho 1 se ZPS
z toho 4 řidiči asistenti
		
z toho 3 se ZPS
			
1 zdravý
z toho 2 dispečeři
		
z toho 2 ZPS s TZP
z toho 1 administrativní pracovník
		
z toho 1 ZPS s TZP
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• SLUŽBY
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
se změřením na osoby na ortopedických vozících
Z nabídky služeb které můžeme nabídnout je vyžadována služba organizace
volného času. Pokud by se na nás obrátil klient s jiným požadavkem jsme
schopni jej nasměrovat na specializované organizace, podle jeho potřeb
a zájmu. V současnosti jiné požadavky klienti na naše služby v tomto
směru neuplatnili.
DOSIO pořádá společensky, kulturně poznávací akce např. zájezdy
za kulturou a poznáváním, především do míst, kam by se osoby na
ortopedických vozích obtížně dostávaly.
Tato činnost je nedílnou součástí naší činnosti. Účastní se jí mnohdy

zdravotně postižení lidé, kteří nemají jinou možnost dostat se za poznáním
někam jinam než v okruhu svého bydliště. Jsou to mnohdy i osamělý lidé,
kteří se již delší dobu nemohou dostat mimo své bydliště. Považujeme
tuto činnost za každodenní součást života každého člověka a snažíme
se ji podle svých možností podporovat. Je tu finančně i časově náročná
činnost, ale zájem a nadšení účastníků nám jednoznačně dává za pravdu,
že tato činnost není samoúčelná. Velice přispívá ke zlepšení psychické
pohody zdravotně postižených lidí a mnohým umožňuje dostat se do
míst, kam by se bez DOSIO nedostali. Cíle těchto akcí volíme tak, aby
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byly různorodé a umožnily každému si vybrat podle svých zájmů. V roce
2007 jsme uskutečnily celkem 19 těchto akcí, kterých se celkem účastnilo
295 lidí (z toho 141 „vozíčkářů“, 94 o berlích nebo špatně chodících a
60 doprovodů).
Průměrně se účastní 15,52 osob z toho 7,42 vozíčkářů, 4,94 o
berlích a 3,15 doprovodů a jede 2,73 aut.
Účastníci si velice pochvalují, že mají možnost dostat se z domu
a navštívit místa a akce, kam by jinak neměli možnost se dostat. DOSIO
zabezpečuje při těchto akcích i překonání architektonických bariér, takže
i osoby na ortopedických vozících mohou navštívit místa kam by jinak
neměli přístup.
Věříme, že tato činnost podstatným způsobem přispívá ke
spokojenému životu zdravotně postižených osob a vynaložená práce a
finanční prostředky nejsou investovány samoúčelně. Naší snahou bude
v této činnosti pokračovat i nadále.
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OSOBNÍ ASISTENCE
se změřením na osoby na ortopedických vozících
V rámci dopravní služby je poskytována potřebným klientům osobní
asistence. Jedná se především o možnost donesení nákupu, pomoc osobám
na ortopedických vozících a pod, pomoc s oblékáním atd. Tato služba má
za úkol zvýšit možnost samostného způsobu života především osobám na

ortopedických vozících a odbourat jejich závislost na pomoci příslušníků
rodiny, známých a pod. Osobní asistence je poskytována i mimo dopravní
služby. Od října 2007 vykonává v DOSIO v rámci přípravy na práci od
Úřadu práce svoji činnost paní Černohlávková a pan Poskočil. Připravují
se na práci osobního asistenta a od 1.1.2008 bude osobní asistence
poskytována jako řádná plně hodnotná sociální služba.
Chceme poskytovat všechny potřebné činnosti, abychom pomohli klientům
v samostatném způsobu života. Jedná se především o sebeobsluhu,
zabezpečení chodu domácnosti, stravování a doprovody, či pomoc s
vyřizováním osobních záležitostí. V rámci této činosti budeme také
umožňovat klientům pomocí osobního asistenta zaabezpečit v domácnosti
takové činnosti, kterté si klent vzhledem ke svému zdravoytnímu styavu
a postižení není schopen udělat sám - jedná se například u výměnu
žárovek, pověšení záclon, přidělání poličky a pod. tedy o drobné činnosti
nevyžadující odborné znalosti a které by si klient udělal za jiných okolností
svépomocí.
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S O C I Á L N Ě
PORADENSTVÍ

P R Á V N Í

Poradenství je zajišťováno vlastními
silami po odchodu sociální pracovnice.
Je poskytováno především zdravotně
postiženými, kteří mají vlastní
zkušenosti a v DOSIO byl vybudován
archiv katalogů. Informace se týkají
dávek sociální podpory, příspěvků,
životního minima, nároků zdravotně postižených, bezbariérových úprav
bytů a objektů, úprav motorových vozidel a pod. Pokud je třeba pomůžeme
klientovi vyjednat pomoc na Magistrátu - sociálním odboru, případně
Krajském úřadu - pokud klient o to požádá je možné mu poskytnout
doprovod a pomoc při vyřizování osobních záležitostí.
PORADENSTVÍ V OBLASTI KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH
POMŮCEK
se zaměřením na osoby na ortopedických vozících
Poradenství je zajišťováno vlastnimi silami, především osobami se
zdravotním postižením. Podáváváme informace o kompenzačních
pomůckách, jednotlivých prodejcí a úpravcích, o bezbariérových
úpravách bytů a objektů, o úpravách motorových vozidel a pod. DOSIO
nejen informuje o nárocích a možnostech, ale kde příslušnou žádost
podat, jaké formuláře jsou potřeba a o dalších náležitostech, ale v
odůvodněných případech (kdy klient není sám schopen si potřebnou
záležitost vyřídit) můžeme pomoci klientovi vše potřebné zařídit. Snažíme
se zprostředkovávat kontakt mezi vlastníky jednotlivých pomůcek a
novými zájemci, aby si je mohli prohlédnout a poradit se o zkušenostech
s jejich užíváním a také zprostředkovat kontakt s jednotlivými prodejci
a úpravci.
POR ADENST VÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, REK VALIFIK ACE A
PRACOVNÍ REHABILITACE
se změřením na osoby na ortopedických vozících
DOSIO se snaží zajišťovat kontakt mezi zaměstnavateli, kteří vyhledávají
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pracovníky se ZPS a uchazeči o zaměstnání. Shromažďujeme informace o
možných zaměstnáních, pracovních rekvalifikacích, o volných pracovních
místech pro „vozíčkáře“ Vše ve spolupráci s ÚP. Bohužel nabídka volných
pracovních míst je minimální.
P O R A D E N S T V Í A M A P O VÁ N Í B E Z B A R I É R O V O S T I V E Ř E J N Ě
PŘÍSTUPNÝCH BUDOV
se změřením na osoby na ortopedických vozících
V DOSIO je možné zjistit základní informace o bariérovosti budov ve
městě, případně i mimo město,
o možnostech přístupnosti
pro vozíčkáře a ve spolupráci s
dopravní službou DOSIO možnost
zabezpečit přístup pro osoby
na mechanických i elektrických
or topedick ých vozících do
bariérových budov. DOSIO se
snaží shromažďovat a vyhledávát
jednotlivé údaje o přístupnosti
objektů.
Posk ytujeme poradenst ví
i organizacím ať již se jedná
o zajištění bezbariérovosti
pracoviště, zaměstnávání
zdravotně postižených a pod. i v
dalších otázkách souvisejících s
problematikou ZP.
Pokud je potřeba jsme schopni klienty nakontaktovat na odborníky v
dané oblasti, nebo zajistit odpověď z jiných zdrojů (poradenství dalších
organizací specializovaných na poradenství)
PŮJČOVÁNÍ ORTOPEDICKÝCH VOZÍKŮ A DALŠÍCH POMŮCEK
V DOSIO je možné krátkodobé zapůjčení mechanických vozíků,
elektrického vozíku, elektrického vozíku kombinovaného se schodolezem,
nájezdových lyžin i chodítek. Jedná se o případy, kdy vlastní ortopedický
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vozík je mimo provoz, nebo dočasně pro změnu zdravotního stavu osoba
potřebuje ke svému pohybu ortopedický vozík. Jedná se o krátkodobé
řešení dočasné situace (čekání na opravu a pod.) Tato služba má těžce
zdravotně postiženým umožnit i v nenadálé situaci řešit jejich problém
a umožnit jim běžný způsob života na který jsou zvyklí (docházet do
zaměstnání, škol, za zábavou a pod.). Snažíme se půjčovnu rozšiřovat,
nové pomůcky získáváme většinou z darů fyzických osob.
S P E C I Á L N Í D O P R AV N Í S LU Ž B A P R O T Ě Ž C E Z D R AV OT N Ě
POSTIŽENÉ IMOBILNÍ OSOBY
je určena těžce zdravotně postiženým imobilním osobám. Jedná se o
všechny držitele průkazu ZTP/P a dále o pohybově postižené držitele
průkazu ZTP. Tyto osoby mají vzhledem ke svému handicapu omezenu,
nebo zcela znemožněnu možnost využití MHD. Tím jsou omezováni
ve svých základních lidských právech
a projevuje se to nejen na zhoršení
jejich životní situace, zařazení se do
společnosti, ale i na omezení možnosti
prožití plnohodnotného života, ale také
to podstatným způsobem omezuje
např. rodinné příslušníky, kteří se
zdravotně postiženému musí věnovat
ve zvýšené míře na úkor svých potřeb.
Proto byl vytvořen systém speciální
dopravní služby pro tyto osoby tak, aby
navazoval na celý systém dopravy ve
městě a regionu a zdravotně postižení
jej mohli samostatně používat jako
alternativu své dopravy tak, jako mají
možnost výběru „zdraví“ lidé.
Běžné prostředky MHD - autobusy,
trolejbusy... jsou pro mnohé zdravotně postižené, především pro osoby
odkázané na pohyb na ortopedickém vozíku nepřístupné.
Nízkopodlažní vozy, které se v poslední době dostávají do provozu, řeší
jen část celého problému. Jsou vhodné například pro starší lidi, méně
pohyblivé osoby, maminky s kočárky atd. neřeší však problematiku těch
nejtíživěji postižených, především vozíčkářů. Proč tomu tak je? Především
by museli být všechny linky a všechny spoje vybaveny nízkopodlažními
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vozy a to je v současné době nereálné. Nic neřeší občasné nasazení těchto
vozidel na určité trasy. Postižení lidé potřebují svoji přepravu v průběhu
celého dne a nelze ani určit časy, kdy je tato doprava potřeba, ani vybrat
určitou trasu. Postižení lidé jsou rozptýleni po celém městě a i jejich cíle
jsou různě rozloženy po celém městě.
Jedním z rozhodujících a limitujících faktorů je zajištění bezpečnosti
dopravovaných osob na ortopedickém vozíku. Jak ukazuje praxe, není
možné bezpečně přepravovat osoby sedící na vozíku bez náležitého
kotvícího a poutacího systému. Bez těchto speciálních zařízení není
myslitelné uskutečňovat přepravu právě těch nejtíživěji postižených
osob, které mají omezeny fyzické možnosti např. držení se rukou za
madlo, ochrnuté dolní končetiny, ochrnuté břišní a krční svaly apod. To
vše jim neumožňuje běžnou dopravu v MHD, kde nemají možnost se za
jízdy bezpečně držet například při brždění a v zatáčkách. Ani samotný
ortopedický vozík není natolik stabilní, aby neupoutaný mohl být použit
pro přepravu pasažéra v MHD bez jeho speciálního ukotvení. Další velkou
skupinou postižených, kteří se nemohou sami pohybovat pomocí MHD
jsou mentálně postižení.
I nízkopodlažní autobusy a trolejbusy musí být vybaveny další dodatečnou
technikou umožňující nástup osoby na ortopedickém vozíku. Jedná se o
možnost snížení pérování a tedy světlé výšky vozu na straně u chodníku a
výsuvnou plošinou. Zastávky musí být také upraveny na správnou výšku,
aby byla umožněna manipulace s rampou a nastoupení vozíčkáře. To vše
vyžaduje velké finanční nároky a v plném provozu by musel být v grafikonu
jízd vytvořen dostatečně velký prostor pro nastupování a vystupování
postižených osob. Především ve špičkách kdy jsou prostředky MHD plně
vytíženy je nastupování a manipulace osob na ortopedických vozících
určitou komplikací.
Nízkopodlažní prostředky mají smysl zavádět do provozu MHD, ale
nelze tím vyřešit dopravu těch nejtíživěji postižených občanů jako
jsou např. osoby upoutané na pohyb
na ortopedickém vozíku, mentálně
postižení a další zdravotní vady.
Projekt speciální dopravní služby
vychází ze zkušeností s prací se
zdravotně postiženými občany a ze
zjištění, že pro skutečnou integraci
a návrat do společnosti, pracovní a
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společenské uplatnění již nestačí jen sociální zabezpečení, ale jsou
nutné konkrétní dostupné služby. Mnoho zdravotně postižených, jejichž
intelektuální a psychické schopnosti nejsou nijak jejich handicapem
sníženy, se nemůže společensky a
pracovně uplatnit, protože např. nemají
možnost používat vlastní automobil
a hromadná doprava je pro ně
nepřístupná, nebo pro architektonické
bariéry se nedostane do mnoha budov,
úřadů atd. a nemohou se bez vlastního
doprovodu pohybovat mimo svůj
domov. Zdravotně postižení využívají,
pokud mohou (ale ne všichni tuto
možnost mají), pomoci rodinných příslušníků, ale jejich možnosti jsou
omezené vzhledem k náročnosti péče o TTP. Péče rodiny se proto většinou
soustředí na základní životní potřeby, ale již mnohdy nezbývá mnoho
sil ani času na společenské, kulturní či sportovní vyžití, na pomoc při
pracovním uplatnění a mnoha dalších činnostech, které zdravý člověk
považuje za samozřejmost. Handicapovaní lidé o ně přicházejí mnohdy
z příčin, které jsou pro ně nezvládnutelné, ale za pomoci vybudovaného
centra by se jim jejich možnosti značně rozšířily.
Speciální dopravou se rozumí takový systém dopravy, který je přímo
vytvářen a uzpůsoben přepravě právě těch nejtíživěji postižených osob
a odstraňuje nedostatky prvních tří způsobů dopravy a navíc umožňuje
poskytnout klientům další doplňkové služby. Tento systém jim poskytuje
možnost samostatného způsobu života a zmírňuje negativní důsledky
jejich zdravotního postižení.
Je založen na tom, že služba musí být pro zdravotně postižené dostupná
a to jak místem a časem, tak i cenou. Bez splnění těchto podmínek ztrácí
podstatnou část svého smyslu.
Předpokladem jsou speciálně vybavené a upravené automobily, kam je
možné najíždět buď přímo, nebo pomocí zdvihacích plošin i osobám
sedících na ortopedických vozících bez nutnosti jejich přesedání. Tyto
automobily musí být vybaveny speciální poutací a kotvící technikou,
která umožňuje jak bezpečné a pevné ukotvení ortopedického vozíku,
tak i připoutání osoby na něm sedící. Bez toho není možné dopravu
uskutečnit. Doprava musí být pomocí dispečinku organizována tak, aby
byla pro klienty časově dostupná. Je dobré, když obsluhující posádku vozu
tvoří dva zdraví lidé, fyzicky schopní, kteří mohou klientům poskytnout
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pomoc např. při překonávání architektonických bariér a pod. Tím tato
služba teprve dostává vyšší smysl a rozšiřuje životní možnosti zdravotně
postiženým lidem.
V celém regionu mimo dopravní služby poskytované DOSIO o.p.s.
dosud neexistuje jiný vhodný způsob dopravy pro tělesně postižené
lidi - především „vozíčkáře“. Městská hromadná doprava je vybavována
nízkopodlažními autobusy, ale nemůže sloužit pro běžnou pravidelnou
přepravu „vozíčkářů“ a tak jsou tito lidé odkázáni na dopravu vlastními
automobily, nebo pomocí najímaných lidí. To samozřejmě pro ně nese
velké komplikace, některým to znemožňuje běžný pohyb a zapojení se do
života společnosti. Řešení pomocí upravených autobusů nájezdní plošinou,
nebo nízkopodlažních vozidel není optimální, protože by musela být
upravena všechna vozidla na všech linkách a to je finančně nepřijatelné
a pro postižené ne zcela optimální řešení. V regionu je rozmístění těžce
tělesně postižených osob celkem stejnoměrně rozptýlené a není tedy
možné určit nejzatíženější spoj, který by přicházel v úvahu. Dalším
důvodem pro nepraktičnost tohoto řešení je i bezpečnost přepravovaných
„vozíčkářů“. Je tu také určitá obava z reakce zdravé veřejnosti, zvláště ve
špičkách a přeplněných vozidlech, kdyby tam nastupoval vozíčkář. Pak by
se mohla dobře míněná pomoc obrátit proti těm, kterým byla určena.
V rámci regionu je také celá řada jinak soběstačných tělesně
postižených lidí, kteří se pro architektonické bariéry, ať již v místě svého
bydliště nebo v místě, kam se potřebují dostat, nemohou pohybovat bez
doprovodu. Mnozí z nich však nemají možnost si kdykoli takový fyzicky
zdatný doprovod zajistit sami. To samozřejmě má velice negativní důsledky
pro jejich život. Nejvýhodnějším
řešením se ukázalo založení speciální
služby, která by pomocí upravených
vozidel pro přepravu sedících osob
na ortopedických vozících zajišťovala
jejich přepravu z místa bydliště až
do místa, kam chtějí cestovat. Jedná
se tedy o přepravu z místa na místo
bez nutnosti docházení na vzdálenou
zastávku. Výhodou speciálního auta je
možnost přepravy „vozíčkářů“ sedících
na ortopedických vozících bez nutnosti jejich přesedání. Tím je
usnadněna přeprava především osob s nejtěžším tělesným postižením
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a osob používajících elektrické vozíky. Pro ně je jinak individuální
přeprava kvůli neskladnosti vozíku velice komplikovaná a v mnoha
případech neuskutečnitelná. Zde je úloha našeho centra DOSIO o.p.s.,
které informuje klienta nejen o rehabilitačních, kompenzačních a
ortopedických pomůckách, o sociálně právní oblasti, či pracovně právní
oblasti, o zákonech, o architektonických bariérách a možnosti jejich
odstraňování, možnostech pracovního uplatnění atd., ale zároveň mu
bude moci nabídnout i konkrétní dostupné služby. Centrum pomáhá
nejen osobám upoutaným na pohyb na ortopedických vozících, ale např. i
mentálně postiženým, zrakově postiženým, kteří mají obdobné problémy
a mnohdy se sami také bez speciální pomoci nemohou samostatně
pohybovat.
Prioritní záležitostí je možnost dopravy v rámci regionu
speciálními automobily pro převoz osob sedících na ortopedických

vozících (i elektrických) bez nutnosti přesedání. Součástí centra je i
osobní asistence zajišťována náhradní civilní službou, která jim pomáhá
při překonávání architektonických bariér, při nákupech, jednáních na
úřadech, či při návštěvě kulturních podniků, či při cestě do centra pomoci
a pod.. V praxi to znamená, že posádka vozidla vyzvedá klienta doma a
dopraví jej až na místo určení a pokud někde jsou architektonické bariéry
pomohou mu je překonat. Tím dojde k podstatnému rozšíření možností
pro postižené lidi, ať již v pracovním uplatnění, nebo i v osobním životě.
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Služba zároveň slouží i pro přepravu těchto lidí k lékaři, kdy sanitní vozidla
nejsou uzpůsobena pro jejich dopravu i s ortopedickými vozíky.
Je provozován dvousměnný provoz, který pokrývá většinu aktivit
během dne s možností individuálního sjednání termínu i mimo tuto dobu.
V centru je radiodispečink, který organizuje a optimalizuje přepravu a kde
je také možné si ji telefonicky zajistit.
V současné době jsou námi provozovaná vozidla již v některých
denních úsecích (ranní doprava postižených lidí do zaměstnání,
postižených dětí do škol a osob převážených k lékařům a jejich odpolední
návrat) již plně vytížena a další zájemce o přepravu musíme odmítat. I
v ostatní době se využití vozidel pomalu blíží jejich maximu a zájem
o dopravu má stále narůstající charakter. Celá služba tak pro mnohé
ztrácí smysl, když se nemohou spolehnout na jistotu, že pro ně opravdu
přijedeme, kdy budou potřebovat. Velkým problémem je, když speciální
automobil je na údržbě a nemůže jezdit, nebo kdyby se stala porucha
a byl vyřazen na delší čas z provozu. Postižení lidé, kteří jej pravidelně
používají a umožnil jim právě zapojit se do života společnosti a dělat
aktivity, které jim byly do této doby znemožněny, si již na tuto službu
natolik přivyknuli, že v případě jejího výpadku to pro ně znamená jen
obtížně řešitelný problém.
DOPOMOC PŘI PŘEKONÁVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH BARIÉR
se změřením na osoby
ortopedických vozících
V rámci dopravní služby
klientům poskytována pomoc při
překonávání architektonických
bariér. Jedná se o pomoc při
překonávání obrubníků, obtížného
terénu, vzdáleností a pod. Tato
služba rozvíjí možnosti především
osobám na ortopedických vozících
a umožňuje jim nezávislý způsob
života podle jejich představ a pomáhá
odstraňovat jedno z největších jejich
omezení - architektonické bariéry.

na
j e

25

DOstupné Služby Imobilním Občanům, obecně prospěšná společnost
DOSIO, o.p.s. Hradec Králové
IČ 64789705
BU 108352681/0300
zapsána v rejstříku OPS u Krajského soudu v Hradci Králové odd O, vložka 6 z 15.4.1996
sídlo: Úzká 205, Hradec Králové, kancelář a dispečink: Nezvalova 265, Stará nemocnice, Hradec Králové
telefon: 495 837 243, 495 837 243, 776 702 800, 777 702 803 fax 495 837 352
email DOSIO.reditel@email.cz
www.DOSIO.cz

w w w. D O S I O . c z

• STATISTIKA
- průzkum mezi klienty
V rámci sledování práce DOSIO a snaze umožnit všem klientům
a uživatelům služeb DOSIO vyjádřit se ke všem službám DOSIO,
pořádáme jednou za rok a půl písemný průzkum, kde mohou uživatelé
vyjádřit míru své spokojenosti či nespokojenosti s poskytovanými službami
a přístupem zaměstnanců, také mohou vyjádřit své kritické připomínky
a mohou podat návrhy, jak by si představovali služby DOSIO, aby byly k
jejich spokojenosti.
Poslední průzkum a výsledky zde použité jsou z konce prosince
2005 až 2006. Další průzkum proběhne v polovině roku 2008.
Bylo celkem rozesláno a rozdáno 536 dotazníků, z nich se vrátilo
135 vyplněných (t.j. 25% ze všech dotazníků). 30 dotazníků se vrátilo
nedoručených protože adresáti se přestěhovali bez udání nové adresy
(t.j. 5,5%) a 16 dotazníků se vrátilo jako nedoručitelné, protože adresáti
zemřeli (t.j. 3%). Myslíme si, že lze považovat výsledky našeho průzkumu
za směrodatné a lze podle nich hodnotit výsledky práce DOSIO.
Některé otázky z průzkumu se opakují a je možné porovnávat
dosažené výsledky v průběhu času.
Otázek bylo v průzkumu položeno 10 a zde jsou uvedeny
výsledky:
1) Dopravní služba DOSIO zvyšuje míru mé soběstačnosti a umožňuje
mi zůstávat v domácím prostředí
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Je nutné rozlišit zda na tuto otázku odpovídají osoby na ortopedických
vozících, pro které je doprava velkým problémem, nebo např. osoby
chodící za pomoci berlí, které mají možnost volby dopravy. Přesto pro
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69% respondentů DOSIO rozhodně zvyšuje míru jejich soběstatčnost a
pro 19% alespoň částečně zlepšuje životní podmínky. Z toho jasně vyplývá,
že služby DOSIO jsou pro skupinu imobilních osob velice potřebné a
nenahraditelné. To vede i ke spokojenosti v jejich životě. Jedním z mnoha
negativních ovlivnění života zdravotně postižených je pocit závislosti na
pomoci druhou osobou. Služby DOSIO tento pocit odstraňují a poskytují
zdravotně postiženým možnost nezávislého způsobu života. Je to např. i
možnost se rozhodnout dělat takové věci, na které mají zdravotně postižení
náladu a chuť v čase kdy chtějí a ne kdy na ně má jejich pomocník
čas. Služby DOSIO tak umožnily mnoha postiženým imobilním lidem
docházet pravidelně do zaměstnání, nebo dojíždět do škol a stacionářů,
kam by se jinak nedostali a zůstali by doma odkázáni na pomoc rodiny,
nebo ve zdravotnických či sociálních zařízení hrazených státem.
Je potěšitelné že se nám daří kvalitu služeb každým rokem zlepšovgat
a udržet vysokou úroveň. Při práci se zdravotně postiženými není
jednoduché jim vytvořit službu se kterou je většina klientů spokojena a
to i přes to, že se mnohdy stává, že z kapacitních důvodů je řada klientů
neuspokojena podle jejich představ.
2) Dopravní služba DOSIO přispívá k mému pocitu nezávislosti a
spokojenosti
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Navazující otázka k předchozí. Pro více jak 88% klientů DOSIO přináší
služba DOSIO pocit nezávislosti. To jim umožňuje prožívat svůj život podle
svých představ a nejsou odkázáni na pomoc jiných osob. Někteří uživatelé
jsou již na službách DOSIO závislý a jen těžko by se bez nich obešli.
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3) Kvalitu služeb DOSIO považuji za
Kvalitu služeb DOSIO považuje
špatná
0%

ucházející
1%

nevyplnilo
7%

dobrá
24%

výborná
68%

68% klientů považuje služby DOSIO za výborné a 24% za dobré. Jen 1%
ji považuje za ucházející a 0% za špatné. Je to vyjádřením spokojenosti
klientů s naší prací. Dlouhodobě se snažíme vybírat zaměstance tak, aby
byli vhodní k práci s postiženými lidmi, měli sociální cítění a ochotu se
podílet na udržení a rozvoji služeb DOSIO. Zdá se, že se nám to v poslední
době daří a kádr pracovníků se daří stabilizovat. Máme vytvořen kodex
pracovníka DOSIO a zásady práce DOSIO a snažime se vést k jejich
naplňování všechny pracovníky DOSIO.
4 + 5) Oznámkujte jako ve škole od 1 do 5 chování a práci řidičů a dispečerů
a napište případně v čem se mohou zlepšit
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Klienti měli možnost oznámkovat jako ve škole práci a chování zaměstnaců
(řidičů a dispečerů) se kterými přicházejí běžně do kontaktu. Jedná se
o průměrnou známku. I pro nás je velkým překvapením, že průměrné
známky jsou od 1,03 do 1,22. Svědčí to ochotě a oblíbenosti zaměstnců.
Je to velice potěšitelné, že se nám podařilo vytvořit kolektiv pracovníků,
kteří splňují vysoké nároky na práci s postiženými lidmi a také to svědčí
o tom, že naše práce se zaměstnci a snaha je vést k vysokým pracovním
výkonům přináší své dobré ovoce. Pan Dostálek (řidič) obdržel 81x
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známku 1, 15x 2, 1x 3 a 1x 1-, 37 klientů neodpovědělo, pan Fidral (řidič)
je u nás kratší dobu a tak jej ještě všichni klienti neznají obdržel 60x 1,
11x 2, 1x 4 a 1x 1-,63 klientů neodpovědělo, pan Lorenc (řidič) obdržel
100x 1 a 3x 2, 32 klientů neodpovědělo, pan Marek (řidič) je u nás kratší
dobu a tak jej ještě všichni klienti neznají obdržel 60x 1 a 8x 2, 67 klientů
neodpovědělo, pan Kočnar (dispečer) obdržel 94x 1 a 10x 2, 31 klientů
neodpovědělo, paní Trefancová (dispečerka) obdržela 95x 1, 2x 1-, 11x 2
a 2x 5, 25 klientů neodpovědělo.
6) Pracovní doba mi vyhovuje
P �� �� �� � � � � � D O S IO
�� � � �
� � ��� � �� ��
0 �

� � ���
5 �

� � ��� �� � � �
1 0 �

��� ��
��� � �� ��
4 9 �

�� ���
� � ��� � �� ��
2 �

� � �� ��� � �� ��
3 4 �

Snahou DOSIO je poskytovat své služby v co možná nejširší době, ale
na druhou strabu jsme limitováni ekonomickými možnostmi. Přesto je
vidět, že většině klientů rozsah pracovní doby vyhovuje. Naší snahou do
budoucna musí být rozšíření pracovní doby i na čas pracovního volna a
svátky. To není ani tak problém našich kapacit, ale finančních nákladů
na rozšířní pracovní doby.
7) S DOSIO se přepravuji na tato místa
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Zajímavým ukazatelem je graf cílů našich klientů. V žádném případě nelze
říci, že pro někoho je důležitější návštěva přátel, kina, nebo místa jejich
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hobby, než pro jiného návštěva lékaře, nebo dojíždění do práce, školy, či
stacionáře. Tak jako ve zdravé společnosti, musejí mít i zdravotně postižení
právo si život utvářet zcela podle svých potřeb a nikdo jim nemá právo
určovat kam smějí jet a kam ne.
10) Vím že DOSIO poskytuje poradenství....
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Nedílnou a velice potřebnou součástí služeb DOSIO je poradenství. 52%
klientů DOSIO o něm vědělo a používalo jej, nebo ví, že je použít může.
28% klientů jsme znovu informovali, že se mohou na DOSIO obrátit a
žádat poradu. O poradenství je vedena samostatná statistika viz dále.
11) výlety a poznávací akce DOSIO
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Velice důležitou součástí práce DOSIO jsou výlety, kulturně poznávací
zájezdy a návštěvy kulturních akcí (divadel, výstav a muzikálů). Pro
mnoho zdravotně postižených jsou akce DOSIO jedinou možností dostat
se ze sevření blízkého okolí a navštívit i místa kam by se jinak nedostali.
Cíle jsou voleny tak, aby se mohli učastnit všechny skupiny zdravotně
postižených a především osoby na ortopedických vozících.
V roce 2005 bylo uskutečněno celkem 14 akcí kulturně poznávacího
charakteru. Celkem se jich účastnilo 160 osob. Jednalo se o 2x muzikál
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(v Praze), 3x návštěva divadla (v Praze), 2x výstava (Čáslav, Brno) a 7x
poznávací zájezd (Praha, Hrádek u Nechanic, Jilemnice, Jičín, Přerov
n.L., Kouřim, Žleby,Třeboň, Telč, Žíreč, Dvůr Králové n.L.). Účastníci
si velice pochvalují, že mají možnost se dostat z domu a navštívit místa a
akce, kam jinak neměli možnost se dostat. DOSIO zabezpečuje při těchto
akcích i překonání architektonických bariér, takže i osoby na ortopedických
vozících mohou navštívit místa kam by jinak neměli přístup.
STATISTICKÝ PŘEHLED PORAD 2007
Měsíčně je poskytováno průměrně 10 porad, tedy ročně zhruba 120
porad.
Z toho je poskytováno telefonicky 65%, osobně 35%. 100% porad je
poskytováno obyvatelům Královéhradeckého kraje. 60% porad bylo podáno
konkrétním fyzickým osobám, 40% porad bylo pro různé organizace. 30%
bylo poskytnuto anonymně.
Nejčastější oblasti porad a konzultací:
Nejvíce konzultací se týkalo kompenzačních pomůcek. Jedná se o
širokou oblast, která zahrnuje zvedací zařízení, schodolezy, polohovací
postele, antidekubitní podložky apod. Tyto pomůcky sice většinou hradí
pojišťovma, nicméně vzhledem k vyšší pořizovací ceně klient potřebuje
mít dostatek informací, aby si vybrai skutečně vyhovující typ, který mu
bude sloužit řadu let.
Samostatnou kapitolu představují ortopedické vozíky. Od způsobů
obstarání, přes možnosti výběru, po drobné úpravy. Klienti zpravidla
nemají přehled o nabídce jednotlivých firem, přednostech jednotlivých
typů, výhodách speciálních komponentů a podobně. Navíc i pravidla pro
přidělování vozíku pro ně často zůstávají neprůhledným mechanismem,
a tak jsou odkázáni na vozík, který jim je přidělen, ale který jim pak z
nějakého důvodu třeba nevyhovuje. Vzhledem k tomu, že vozík pro ně
znamená to, co pro zdravé lidi nohy a boty zároveň, jedná se pro ně o
skutečně svízelný problém. Právě tyto případy pak řešíme, ale hlavně se
jim snažíme předcházet.
Jak je patrné ze statistiky, velmi časté dotazy se týkají osobních automobilů,
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jejich úprav, vyzkoušení vhodného typu, získání řidičského průkazu,
vrácení daně z přidané hodnoty, a podobně. Pro pohybově postižené
lidi znamená možnost samostatného používání auta svobodu pohybu,
která jim přináší velké uspokojení. Dnes již někteří úpravci dokáží vyplnit
prakticky každý speciální požadavek klientů.

Asi 15% dotazů směřuje do oblasti sociálního zabezpečení, ať se to již
týká důchodového pojištění, nemocenského pojištění či sociální péče.
Služby sociální péče výrazně ovlivňují podmínky života občanů se
zdravotním postižením. Poskytujeme přehled možností sociálních služeb
ve městě, agentur pečovatelské služby a jejich podmínek,ale i osobních
zkušeností. Vzhledem k tomu, že díky těmto službám je možné klienta
ponechat v domácím prostředí, kde je zpravidla nejspokojenější, snažíme
se maximálně toto řešení podporovat.
Přibližně stejný počet dotazů (10%) se týká osobních problémů spojených
s nepříznivým zdravotním stavem a oblasti volného času či vzdělání, což
zahrnuje kulturní vyžití, možnosti dalšího studia, kontakty na další
organizace a podobně, kdy ovšem důležitou podmínkou je bezbariérovost.
Protože DOSIO organizuje výlety na různá zajímavá bezbariérová místa,
výstavy nebo divadelní představení, máme řadu ověřených a vyzkoušených
zkušeností.
Poradenská a konzultační činnost probíhá v Centru. Jedná se o cca 10
porad měsíčně. Umístění Centra služeb a pomoci v budově Rehabilitační
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kliniky se ukazuje jako velice výhodné, protože mnoho lidí po úrazech,
operacích a pod. s trvalými následky projde právě touto Rehabilitační
klinikou. Tito klienti se na nás obracejí se žádostí o poradu právě nejčastěji.
Je to o to cennější, že se často jedná o nové případy a právě tito lidé
potřebují ve své nové životní situaci alespoň ty základní informace, aby
se zorientovali. Můžeme jim nabídnout možná řešení prakticky všech
problémů, se kterými se setkávají. Mimo jiné máme k dispozici katalogy
největších prodejců kompenzačních a ortopedických pomůcek , úpravců
aut, nabídky agentur domácí péče, časopisy pro pohybově handicapované,
odbornou literaturu, adresáře organizací, apod. Naše nabídka služeb
spočívá nejen v poskytnutí informací a společného hledání nejlepšího
řešení, ale i zprostředkování kontaktu klienta s konkrétním odborníkem
či organizací, a v případě delšího vyřizování problému sloužíme jako
kontaktní místo . To je pro klienty nejdůležitější, protože mnohdy nevědí,
kde základní informace sehnat, ani na koho se obrátit.
Máme možnost v mnoha případech
klientům zprostředkovat styk
s jinou postiženou osobou, která
má požadovanou úpravu, nebo
kompenzační pomůcku v užívání
a může předat své poznatky. Nový
zájemce tak má možnost si úpravu sám
vyzkoušet a tím získá lepší možnost
se správně rozhodnout při pořizování
pomůcky nebo úpravy pro sebe.
Taková poměrně typická situace, ve
které se na nás klient obrací, vypadá tak, že někdo v rodině, která bydlí
v běžném bariérovém domě, následkem úrazu, nemoci či operace ztratí
schopnost chůze. Často se jedná o lidi po amputaci. Nemocný má sám
potíže vyrovnat se se svým postižením i nemocí, a ještě se bojí, že ho
rodina odloží do ústavu. Rodina najednou stojí před spoustou problémů,
které neumí a nemůže sama vyřešit. Jak nemocného budou dostávat po
schodech? Kde obstarají ortopedický vozík nebo polohovací postel? Jak
zvládnou péči, často i odbornou o nemocného? Jaké úpravy doma provést?
Co s autem, které nemocný už nemůže řídit? A podobně.
Když přijdou k nám, snažíme se je uklidnit a ujistit, že taková situace
není nic neobvyklého.
Probíráme jednotlivé otázky a navrhujeme řešení. Dopravu jsme schopni
zajistit okamžitě, protože ortopedické vozíky máme a můžeme je také
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zapůjčit, schody zvládneme schodolezem. Vyhledáme prospekty prodejen
kompenzačních pomůcek a probereme vhodné typy. Seznámíme s
nabídkou pečovatelské služby ve městě,jejich cenami a podmínkami.
Ukážeme možnosti individuálních úprav řízení automobilu a také
zjistíme, splňuje-li klient podmínky pro přiznání peněžního příspěvku,
který by jim pomohl tuto finančně náročnou úpravu provést. Probereme
problematiku bezbariérového bydlení, schodišťových plošin a schodolezů,
příspěvků sociální péče a podobně podle konkrétní situace. Jde nám o to,
aby naše pomoc byla co nejadresnější a aby byla poskytována v takovém
tempu,které bude přiměřené klientům.
Nejrůznější potíže, se kterými se na nás klienti obracejí, někdy dokážeme
vyřídit hned, ale často musíme odpověď teprve hledat a kontaktovat
další odborníky, což se nám vzhledem k dobrým vztahům s celou řadou
organizací daří.
V roce 2005 jsme navázali spolupráci s Ligou za práva vozíčkářů
z Brna v oblasti poradenství. Máme možnost využívat jejich databáze a
poradenského servru na internetu.
Pokud neznáme na některou otázku přímou odpověď,
zprostředkujeme radu nebo setkání s příslušným odborníkem, nebo sami
zajistíme odpověď od odborníka a klientovi ji zprostředkujeme.
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Statistika služeb:
Základní údaje
v roce 2007 bylo celkem uskutečněno 14 618 přeprav těžce zdravotně
postižených imobilních osob (pokles oproti roku 2006 o -5%). Pokles je
způsoben zavedením nového „sociálního zákona“ v jehož důsledku jsme
museli podstatně zdražit služby - o 300%)
celkem za dobu trvání služeb DOSIO bylo uskutečněno 121 338 přeprav
(11/1996 - 12/2007)
vlastníme a dopravní službu zajišťujeme pěti speciálně upravenými vozidly
Ford Tranzit
		
č.1 stáří 11 let kapacita 3 vozíky + 3 sedící chodící
		
č.2 stáří 9 let kapacita 2 vozíky + 3 sedící chodící
		
č.3 stáří 6 let kapacita 4 vozíky + 1 sedící chodící
		
č.4 stáří 3 roky kapacita 4 vozíky + 1 sedící chodící
		
č.5 stáří 11 let kapacita 1 vozík + 1 sedící chodící
službu se schodolezy zajišťujeme dvěma typy schodolezů pro mechanické
a pro elektrické ortopedické vozíky
přeprav se schodolezy bylo uskutečněno v roce 2007 386 a ujeto nahoru a
dolů více jak 39000 schodů (to znamená vyjet 168x na Bílou věž)
kolikrát

schodů nahoru

schodů dolů

celkem schodů

386

19616

19616

39232

výjezd na Bílou věž v HK

84

84

168
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Na službách schodolezu jsou závislý někteří klienti, kteří pravidelně
dojíždějí na dialýzu do Fakultní nemocnice. Bez této služby by nemohli
zůstat ve svém domácím prostředí a museli by být buď hospitalizováni,
nebo umístěni na LDN.
kulturně poznávací akce - styk s vnějším prostředím
2007
celkem uskutečněno akcí

19

celkem účastníků

295
z toho na vozíku

141

z toho ZP

94

z toho ostatních

60

kulturně poznávací

6

výstavy

2

divadla, muzikály, kultura

7

nákupy

3

mimořádný

1

ostatní

0

cíle

celkem bylo ujeto 124 671 km
celkem bylo spotřebováno 10 953 litrů nafty za celkovou sumu 314 764
Kč
cena nafty

litry nafty

ujeto km

průměrná
spotřeba

najeto k 31.12.

HKM

70767

2522

21309

11,84

319871

HKN

57270

2032

22161

9,17

299565

HKP

73097

2584

30340

8,52

170618

2S9

79695

2619

33357

8,45

112006

3H0

33935

1196

17504

6,84

78195 (?)

314764

10953

124671

8,97

980255
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obslouženo klientů

obslouženo klientů

HKM

2545

Lorenc

3071

HKN

2750

Dostálek

3924

HKP

3418

Fidral

2764

2S9

3998

Marek

2057

3H0

1907

Vaněk

2618

jiný

184

14618

14618

převozy klientů na dialýzu

počet klientů

7

z toho se schodolezem

4

z toho mimo HK

1

počet přepravza pět dnů

38

počet přeprav v jednotlivých měsících
v porovnání rok 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 2007
1600
1400

1200
1000

rok 1997
rok 1998
rok 1999
rok 2000

rok 2001

800
600
400

rok 2002
rok 2003

200

rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007

0

leden

březen

květen

červenec

září

listopad

Z grafu počtu přeprav v jednotlivých měsících je patrné jak narůstá v
průběhu let poptávka po těchto službách. Menší poptávka po přepravách v
měsících červenec a srpen jasně ukazuje na pokles způsobený dovolenými
a prázdninami, kdy postižené děti nejezdí do škol. Také na tuto dobu
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směřujeme údržbu vozidel a větší opravy. Je to jediné období, kdy můžeme
vozidlo odstavit do servisu na několik dní. Pracovníci DOSIO si také v
těchto měsících vybírají své dovolené a tak je prakticky po celé prázdniny
v provozu jen jedno vozidlo.
4000

počet přeprav v jednotlivých měsících rozděleno podle aut rok 2006

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
mini auto

1
2
3
4
5
6
216 240 213 198 159 24

7
37

8
0

9
10 11 12
244 194 240 142

velké auto

341 239 255 290 271 276 28

10

14 416 322 83

malé auto

201 237 243 259 268 236 111 187 253 280 251 224

nové auto
368
počet přeprav

mini auto

měsíc

velké auto
malé auto
nové auto

292 253 170 291 283 275 197 271 323 339 356

auto Kompakt

444 346 307 298 378 425 342 377 330 184 298 269

celkem

1570 1354 1271 1215 1367 1244 793 771 1112 1397 1450 1074

2000

auto Kompakt
celkem

vytíženost dopravní služby v průběhu roku
2007

2006
2005
2004

2003
2002
2001

2000
1999
1998

1997

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

V ostatních měsících roku jsou také patrné celkem vyrovnané přepravní
výkony. Je to dáno tím, že poptávka po službách převyšuje kapacitní
možnosti vozidel, ty jsou využity celkem na maximum a nemají další
možnosti zvýšení přeprav. To je nutné řešit jinými opatřeními.
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celkový počet uskutečněných přeprav v
letech
1997 - 2007
16000
14000
12000

10000
8000
6000
4000

2000
0

rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Je patrný neustálý stoupající trend využití služeb. V roce 1998 stoupl
počet přeprav oproti roku 1997 o +20,5%, v roce 1999 oproti roku 1998
o +26,9%, v roce 2000 oproti roku 1999 o + 7,8%, v roce 2001 oproti roku
2000 o + 6%, v roce 2002 oproti roku 2001 o + 5%, v roce 2003 oproti
roku 2002 o + 11%, v roce 2004 oproti roku 2003 o + 2%, v roce 2005
oproti roku 2004 o + 14%, v roce 2006 oproti roku 2005 o + 13%. Poprvé
za rok 2007 došlo k poklesu o -5% - to bylo způsobeno zavedením nového
„sociálního zákona“ v jehož důsledku jsme museli některé naše služby
zdražit až o 300%. Zvýšení počtu přeprav je za současného stavu již velice
obtížné, protože není volná kapacita vozidel. Naopak se stárnutím vozidel
a zvyšujícími se nároky na opravy a tím i odstávky vozidel lze předpokládat
pokles přepravních možností. Od počátku speciální dopravní služby (tedy
za 11,5 roků) již bylo uskutečněno více jak 120.000 přeprav těžce zdravotně
postižených osob. Toto číslo jednoznačně hovoří o potřebnosti služby a
nezbytnosti její udržení i do budoucna.
Po počátečním rozběhu začíná být služba pomoci mobilních schodišťových
plošin tzv. „schodolezů“ využívána častěji. Jsou klienti, kteří ji používají
zcela pravidelně. U lidí, kteří jsou odkázáni na pohyb na ortopedickém
vozíku a mají bydliště v domech bez výtahu po schodech je to jedno z
možných řešení, aby se vůbec dostali ven mimo své bydliště. Dalším
cílem pro „vozíčkáře“ jsou různé zařízení umístěné v patrech, kam by se
bez naší pomoci v žádném případě nedostali. Jedná se o některá kulturní
zařízení, ale cílem bývají např. mimo jiné i návštěvy některých lékařů.
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Služba má výkyv podle klientů, kteří se
časem snaží svoji nepříznivou bytovou
situaci řešit a tím odpadá potřeba jejich
přepravy schodolezem. Tato služba
otevírá možnosti právě těm nejtíživěji
postiženým a zvyšuje podstatným
způsobem jejich možnosti nezávislého
způsobu života. V roce 2007 bylo
uskutečněno 386 přeprav mobilní
schodišťovou plošinou.
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Tento graf ukazuje rozvrstvení vytíženosti dopravní služby DOSIO
během pracovního dne a nově také vytíženost jednotlivých vozidel.
Jasně z něho vyplývá, že největší část dopravy se odehrává dopoledne s
maximem ve špičce mezi 6 a 9 hodinou (převážně lidé do zaměstnání,
škol a stacionářů...) a dále také mezi 11 a 12 hodinou (převážně přepravy
k lékařům...). Odpolední špička mezi 12 a 15 hod jsou návraty klientů ze
zaměstnání a od lékařů. Po 21 hodině není nutné držet stálou službu, stačí
možnost individuálního sjednání dopravy s určitým předstihem i po této
hodině.
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Zde je vidět průměrný počet přeprav během roku a kolísající požadavky
na přepravu v jednotlivých měsících. Červenec a srpen jsou podprůměrné,
protože jsou vozidla většinou odstavena pro provedení údržby a vybírání
dovolených řidiči.
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Průměrná přepravní vzdálenost na jednoho klienta je 8,6 km.
Celkově je na jednoho klienta i s příjezdovými kilometry ujeto
v autě č.1 8,4 km, v autě č.2 8,1 km, v autě č.3 8,9 km, v autě č.4 8,4 km a
v autě č.5 9,2 km - z toho je patrné, že cca více jak polovinu km musíme
ujet pro klienta. Vzhledem k rozptylu bydlišť i cílů klientů není možné více
spojovat jízdy a tím omezit prázdné kilometry.
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Z celkového počtu 14618 přeprav v roce 2007 bylo 17,5% přeprav
uskutečněno vozidlem č.1, 18,9% vozidlem č.2, 23,4% vozidlem č.3, 27,4%
vozidlem č.4 a 13,1% vozidlem č.4
% podíl přeprav klientů podle vozů DOSIO
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Větší vozidlo č.1 je vybaveno automatickou převodovkou a vzhledem k
ní a větší kapacitě vozidla, jeho větší váze činí průměrná spotřeba nafty
u něj cca 11,84 l/100 km a u vozidla č.2 je průměrná spotřeba 9,17 l/100
km, u vozidla č.3 činí 8,52 l/km, u vozidla č.4 činí 8,45 l/km a u vozidla č.5
činí 6,84 l/km. Vozidlo č.1 je nejstarší - je v každodenním provozu již 11
let a má nejeto více jak 350 000 km - vzhledem k jeho stáří, stoupajícím
nákladům na opravy a údržbu a vyšší spotřebě nafty je nutné toto vozidlo
nahradit novým vozidlem.
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Pro lepší ekonomiku provozu se snažíme více využívat menší vozidla.
Naprostá většina kilometrů je najeta v hustém městském provozu, proto
jsou relativně i vyšší průměrné spotřeby nafty. Za rok 2007 jsme ujeli
vozidlem č.1 21309 km, vozidlem č.2 22161 km, vozidlem č.3 30340 km,
vozidlem č.4 33357 km a vozidlem č.5 17504 km, tedy celkem 124671 km
což dáva průměrně 8,52 km na jednoho klienta (cesta pro něj i s ním).
Mezi náklady, které jsou pro nás důležité byl nárůst cen nafty. V roce 2007
stoupla cena nafty o cca 10% a tento nárůst jen těžko můžeme zvládnout,
dále byly pro nás zatěžující stoupající náklady na telefonních hovorech
(dispečink je organizován, objednáván klienty a upřesňován v naprosté
většině pomocí telefonů, některé konzultace probíhají telefonicky atd.), a
dále náklady, které nejsme schopni omezit, nárůst nájemného a nárůst za
služby spojené s opravami vozidel. Vozidlo č.1 je v provozu 11 let a má
celkem najeto 319871 km, vozidlo č.2 je v provozu 9 let a má najeto 299565
km, vozidlo č.3 je v provozu 6 let a má najeto 170618 km, vozidlo č.4 je v
provozu 3 roky a má najeto 112006 km a vozidlo č.5 je v provozu 11 let
a má najeto 178195 km.To vše znamená pro DOSIO zátěž, kterou nelze
podstatným způsobem krátit, bez toho aby nedošlo k omezení provozu.
Bohužel situace při shánění sponzorů a dalších zdrojů je velice neutěšená.
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Deně je průměrně celkem přepraveno 57,4 klientů. Je to obrovské číslo,
protože se nejedná jen o vlastní přepravu, ale i navazující služby. To
vše protahuje čas potřebný na klienta, ale poskytuje právě tolik dobře
hodnocenou komplexnost služeb DOSIO.
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Rozdíly časů potřebných na jednoho klienta jsou dány tím, že některá
auta využíváme pro jízdu do okolních obcí a tím se prodlužuje dojezdový
čas s klientem, vozidlo HKM 01 08 využíváme převážně jen k jízdám ve
městě a vzhledem k jeho větší kapacitě se v něm najednou přepravuje větší
počet klientů.Potřebný čas je ovlivněn také systémy kotvení ortopedických
vozíků (nezbytná podmínka bezpečnosti přepravy), poutání klienta a
doprovodnými službami, které jsou poskytovány, jako je např. svážení
se „schodolezy“, pomoc při překonávání architektonických bariér, nebo
osobní asistencí v rámci dopravní služby
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Jedná se o porovnání kilometrů podle jednotlivých aut na klienta a celkem
pro DOSIO. Svědčí to o vyrovnanosti poskytovaných služeb jednotlivými
zaměstnanci i vozidly.
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Porovnání odvezených klientů podle vozidel. Každé vozidlo má jinou
kapacitu klientů a přesto jsou výkony vyrovnané. Je vidět, že vozidla jsou
vytížena skoro na maximum a není moc prostoru jak rozšířit kapacitu celé
služby.
Za rok 2007 ujela vozidla DOSIO celkem 124671 km a spotřebovala 10953
litrů nafty za celkovou sumu 314714 Kč
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Složení klientů DOSIO:
K 31.12.2007 bylo evidováno celkem 347 klientů - z toho bylo 231 žen a
116 mužů
podíl klientů podle pohlaví

ženy

muži

Když rozdílíme klienty podle věku na čtyři skupiny (do 18 let, 19 -64 let,
64-80let a nad 81 let) je rozložení: ve věkové skupině do 18 let jsou 4%, v
19-64 let je 34%, v 64-80 let je 33% a nad 81 let je 25% z našich klientů.
Lidé v produktivním věku 20 - 60 let dokáží svoji mobilitu zabezpečit i
jiným způsobem. Dá se řící, že služba DOSIO je nezbytné pro děti do 20
let a pak pro starší generaci po 60 letech věku.

Jen 9% přeprav je uskutečněno s doprovody. To jednoznačně ukazuje na
to, že DOSIO umožňuje těžce zdravotně postiženým lidem samostatný

způsob života a nepotřebují ke své mobilitě asistenci rodinného příslušníka
a všechny služby spojené s mobilitou jim zabezpečuje DOSIO.
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Podíl klientů z HK činí 94% a
není ani tak dán tím, že by mimo
město nebyla potřeba služeb
DOSIO (právě naopak) ale tím,
že poptávka ve městě je tak velká,
že ji nedokážeme z kapacitních
důvodů pokrýt a nedostává se čas
pro jízdy do vzdálenějších míst
a také není zabezpečena větší
finanční náročnost těchto cest.
13% jízd je doprava do
zaměstnání, a 28% do škol a
stacionářů. Většina těchto klientů
by bez služeb DOSIO se do
práce a škol nedostala. 31% jízd
je do zdravotnických zařízení
i tyto jízdy je nutné považovat
za nutné a mnozí klienti by se
k lékařům nedostalo (sanitní
vozidla nepřepravují elektrické
ortopedické vozíky a jen někdy a
obtížně mechanické vozíky).
Podíl klientů podle obcí je že
z Hradce Králové máme 93%
klientů, ze střediskových obcí 3%
klientů a z malých okolních obcí
jen 5% klientů. Malý podíl mimo
hradeckých klientů je dán tím,
že nejsme schopni z časových
kapacitních ani finančních
důvodů schopni klienty ze
vzdálených obcí obsloužit.
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Zaměstnanost
přepočtený počet zaměstnanců
celkem
zaměstnanců

z toho
ZPS

z toh
ZPS s TZP

zdravých

% ZP

průměrně za
rok 2007

7,48

4,22

2,17

1,1

143

počet
zaměstanců k
312.12.2007

8

4

3

1

V roce 2007 bylo zaměstnáno v DOSIO celkem 8 osob
8 osob od 1.1.2007 do 31.12.2007
z toho 1 řidič
		
z toho 1 se ZPS
z toho 4 řidiči asistenti
		
z toho 3 se ZPS
			
1 zdravý
z toho 2 dispečeři
		
z toho 2 ZPS s TZP
z toho 1 administrativní pracovník
		
z toho 1 ZPS s TZP
K 31.12.2007 byli v DOSIO zaměstnáni
jméno

funkce

úvazek

prac.poměr

Panenka Luděk

administrace, vedení

1

DOSIO

Trefancová Helena

dispečerka

0,5

DOSIO

Kočnar Jindřich

dispečer

0,5

DOSIO

Dostálek Ivan

řidič

1

DOSIO

Lorenc Jiří

řidič - asistent

1

DOSIO

Fidral Vladimír

řidič - asistent

1

DOSIO

Marek Milan

řidič - asistent

1

DOSIO

Vaněk Ondřej

řidič - asistent

1

DOSIO

Černohlávková Iva

osobní asistentka

ÚP-příprava na práci

Poskočil

osobní asistent

ÚP-příprava na práci
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FINANCE V ROCE 2007
Příjmy
tržby z činnosti
doprava pro ZP
ostatní příjmy
úroky BÚ
sponzorské dary
pojistné plnění
opravy předchozích let

568352
198276
6616
4869
3000
60099
0

CELKEM

841212

dotace

2574414

celkem získáno

3415626

		

Výdaje

112543
324821
396419
15274
4912
261087
1386877
454725
142502

materiál
PHM
opravy a údržba
cestovné
energie
ostatní služby
mzdové náklady
SP + ZP
ostatní

3099160

celkem

144198

odpisy

3243358

celkem s odpisy

51

DOstupné Služby Imobilním Občanům, obecně prospěšná společnost
DOSIO, o.p.s. Hradec Králové
IČ 64789705
BU 108352681/0300
zapsána v rejstříku OPS u Krajského soudu v Hradci Králové odd O, vložka 6 z 15.4.1996
sídlo: Úzká 205, Hradec Králové, kancelář a dispečink: Nezvalova 265, Stará nemocnice, Hradec Králové
telefon: 495 837 243, 495 837 243, 776 702 800, 777 702 803 fax 495 837 352
email DOSIO.reditel@email.cz
www.DOSIO.cz

w w w. D O S I O . c z

ZABEZPEČENÍ PROJEKTU
projekt Centra služeb, informací a pomoci se speciální dopravní službou
pro těžce zdravotně postižené imobilní osoby je organizován a může
probíhat jen díky pomoci
· Úřad práce Hradec Králové
· Magistrát města Hradec Králové
· Krajský úřad Královéhradeckého kraje
· Ministerstvo práce a sociálních věcí
· některé soukromé osoby a podnikatelé
a díky podpoře řady fyzických i právnických osob
Spolupráce
Spolupracujeme s některými organizacemi poskytujícími sociální služby
na území města Hradec Králové a naše služby navazují na jejich činnost.
spolupracujeme
· Daneta
· Prointepo
· Mateřská školka
· Zvláštní škola
· Centrum pro zdravotně postižené KK
DOSIO spolupracuje na tvorbě komunitního plánu města Hradec Králové
a jeho služby jsou v něm zahrnuty a dále spolupracuje na „strategickém
plánu“ KK
· Komunitní plán města Hradec králové
· Strategický plán soc.služeb KK
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DOstupné Služby Imobilním Občanům, obecně prospěšná společnost
DOSIO, o.p.s. Hradec Králové
IČ 64789705
BU 108352681/0300
zapsána v rejstříku OPS u Krajského soudu v Hradci Králové odd O, vložka 6 z 15.4.1996
sídlo: Úzká 205, Hradec Králové, kancelář a dispečink: Nezvalova 265, Stará nemocnice, Hradec Králové
telefon: 495 837 243, 495 837 243, 776 702 800, 777 702 803 fax 495 837 352
email DOSIO.reditel@email.cz www.DOSIO.cz
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