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Úvodní slovo
Tato výroční zpráva se snaží dát obrázek o naší činnosti, naší práci
a dobrých výsledcích, kterých jsme pro své klienty dosáhli.
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.
Nakonec se to ukázalo jako nejlepší řešení a v roce 2011 uplynulo již
15 let naší činnosti. Za tu dobu se podařilo z ničeho vybudovat funkční
společnost, která poskytne každoročně velké množství úkonů. 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.
Snahou nás všech pracovníků DOSIO je poskytovat odpovídající služby
ve prospěch zdravotně postižených v co nejvyšší kvalitě, aby byli s nimi
spokojeni a účinně jim pomáhaly v jejich obtížných životních situacích
a umožnily jim prožívat svůj život podle svých představ.

Panenka Luděk, ředitel DOSIO
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historie společnosti
Historie DOSIO sahá do roku
1996. Až počátkem roku
1996 vznikl zákon o obecně
prospěšných společnostech,
kter ý vyhovoval, alespoň
z pře v á ž né č ást i, naš i m
potřebám. Jako jedni z prvních
jsme v kraji v dubnu 1996
založili o.p.s.
Bylo na nás, abychom sehnali
počáteční investice pro nákup
speciálního vozidla. Podařilo se nám získat prvotní dotaci na nákup vozidla
ve výši 1 100 000 Kč. 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, kde jsme se setkali s velkým pochopením.
V dalších letech 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 v provozu. V roce 2006 jsme zakoupili starší pickup upravený pro
převážení jednoho vozíčkáře a jednoho doprovodu. Ten jsme pro celkovou
opotřebovanost vyřadili z provozu v roce 2010 a místo něj pořídili starší VW T.
V letošním roce poskytujeme přepravu celkem 7 vozy.
Na začátku jsme poskytovali jen samotnou dopravní službu, ale brzy 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 používáme 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
Pracovní složení týmu DOSIO se v posledních letech stabilizovalo.
Správní a dozorčí je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností.
Předsedkyní SR je paní Marie Šanderová (sama používá elektrický
ortopedický vozík) a členy SR jsou dále RNDr. Jarmila Mrtková a Luděk
Nevoral (oba jsou vozíčkáři). 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.

SLUŽBY
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
se zaměřením 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 společenské kulturně poznávací akce např. zájezdy za kulturou
a poznáváním, především do míst, kam by se osoby na ortopedických vozích
obtížně dostávaly. 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 osamělí 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 to finančně i časově náročná činnost, ale zájem a nadšení účastníků
nám jednoznačně dává za pravdu, že tato činnost není samoúčelná. Velice
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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 byly různorodé a umožnily každému si vybrat podle
svých zájmů. V roce 2011 jsme uskutečnily celkem 10 těchto akcí, kterých
se celkem účastnilo 98 lidí.
OSOBNÍ ASISTENCE
se zaměřením 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 apod, 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 apod. Osobní asistence je poskytována i mimo dopravní
služby. Od 1. 1. 2008 je 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 zabezpečit v domácnosti
takové činnosti, kterté si klent vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
a postižení není schopen udělat sám - jedná se například o výměnu žárovek,
pověšení záclon, přidělání poličky apod., tedy o drobné činnosti nevyžadující
odborné znalosti a které by si klient udělal za jiných okolností svépomocí.
Osobní asistenci jsme poskytovali v roce 2011 celkem 19 klientům
a poskytli jim 708 asistencí v celkové době 1551,75 hodin.
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
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 apod. Pokud je třeba pomůžeme klientovi vyjednat pomoc na
Magistrátu - sociálním odboru, případně Krajském úřadu - pokud klient
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o to požádá je možné mu poskytnout doprovod a pomoc při vyřizování
osobních záležitostí.
Poradna poskytla cca 60 jednotlivých i opakovaných porad.
PORADENSTVÍ V OBLASTI KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH
POMŮCEK
se zaměřením na osoby na ortopedických vozících
Poradenství je zajišťováno vlastními silami, především osobami se
zdravotním postižením. Podáváváme informace o kompenzačních
pomůckách, jednotlivých prodejcích a úpravách, o bezbariérových
úpravách bytů a objektů, o úpravách motorových vozidel apod. 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.
PORADENSTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, REKVALIFIKACE
A PRACOVNÍ REHABILITACE
se zaměřením na osoby na ortopedických vozících
DOSIO se snaží zajišťovat kontakt mezi zaměstnavateli, kteří vyhledávají
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.
PORADENSTVÍ A MAPOVÁNÍ BEZBARIÉROVOSTI VEŘEJNĚ
PŘÍSTUPNÝCH BUDOV
se zaměřením 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 ortopedických vozících do
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bariérových budov. DOSIO se snaží shromažďovat a vyhledávát jednotlivé
údaje o přístupnosti objektů.
PŮJČOVÁNÍ ORTOPEDICKÝCH VOZÍKŮ A DALŠÍCH POMŮCEK
V DOSIO je možné krátkodobé zapůjčení mechanických vozíků,
elektrického vozíku, elektrického vozíku kombinovaného se schodolezem,
nájezdových ližin i chodítek. Jedná se o případy, kdy vlastní ortopedický
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 apod.). 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 apod.). Snažíme se půjčovnu rozšiřovat, nové pomůcky získáváme
většinou z darů fyzických osob.
V roce 2011 byl 19x zapůjčen ortopedický vozík s průměrnou dobou
zapůjčení 107 dnů a 3x zapůjčeno chodítko s průměrnou dobou 102 dny
a 3x elektrický ortopedický vozík s průměrnou dobou 102 dny a schodolez
byl zapůjčen 2x na 72 dny.
SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBA PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ
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 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.
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V celém regionu mimo dopravní služby poskytované DOSIO o.p.s. dosud
neexistuje jiný vhodný způsob dopravy pro tělesně postižené lidi - především
„vozíčkáře“.
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. Od roku 2009 jsou vozidla vybavena GPS a dispečink
má detailní přehled o jejich pohybu. Tím můžeme lépe organizovat přepravu
a zkrátit dojezdové časy ke klientům. Také lze dosledovat pohyb vozidel
i zpětně a v případě reklamací lze objektivně určit časy a pohyb vozidel.
Nemůže také dojít k neoprávněným, nebo soukromým jízdám. Zájemci
mohou sledovat pohyb našich vozidel na internetových stránkách.
DOPOMOC PŘI PŘEKONÁVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH BARIÉR
se zaměřením na osoby na ortopedických vozících
V rámci dopravní služby je klientům poskytována pomoc při překonávání
architektonických bariér. Jedná se o pomoc při překonávání obrubníků,
obtížného terénu, vzdáleností apod. 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.
Od roku 2009 zabezpečujeme také dovoz stravy a pomoc s její přípravou
a podáváním. V roce 2011 jsme obsloužili celkem 25 klientů a dovezli jim
2473 obědů.
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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.
Statistika služeb mobility:
Základní údaje
V roce 2011 bylo celkem uskutečněno 17 178 přeprav těžce zdravotně
postižených imobilních osob. 20 % přeprav - tedy 3 436 bylo s doprovodnými službami, nákupy, doprovodem na jednání klientů, pomocí
s jejich zařizováním apod.
Celkem za dobu trvání služeb DOSIO bylo uskutečněno 182 633 přeprav
(11/1996 - 12/2011).
Vlastníme a dopravní službu zajišťujeme sedmi speciálně upravenými
vozidly Ford Tranzit, VW Transporter a Peugeot.
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č. 1 stáří 14 let kapacita 3 vozíky + 3 sedící chodící
č. 2 stáří 12 let kapacita 2 vozíky + 3 sedící chodící
č. 3 stáří 9 let kapacita 4 vozíky + 1 sedící chodící
č. 4 stáří 6 let kapacita 4 vozíky + 1 sedící chodící
č. 5 stáří 7 let kapacita 8 sedících chodících
č. 6 stáří 11 let kapacita 1 vozík + 5 sedících chodících
č. 7 stáří 19 let - upraveno pro rozvoz obědů

Službu se schodolezy zajišťujeme dvěma typy schodolezů pro mechanické
a pro elektrické ortopedické vozíky.
Přeprav se schodolezy bylo uskutečněno v roce 2011 1 091 a ujeto 69 073
schodů (tedy i s cestou opačným směrem celkem 138 146 schodů).
Na službách schodolezu jsou závislí 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.
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Mezi náklady, které jsou pro nás důležité, byl nárůst cen nafty. V roce 2011
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.
Podle průzkumu a statistik výkonů přepravujeme 14 % klientů do škol
a stacionářů a 4 % činí přeprava osob do zaměstnání. To má přímý vliv
i na zaměstnanost. Bez našich služeb by se tito lidé nemohli vzdělávat
nebo docházet do zaměstnání. Nepřímo to má vliv i na rodiny, kde
nemusí někdo zůstávat doma a pečovat o postiženého člena a mohou
si najít zaměstnání. V DOSIO jsou také vytvořena pracovní místa jak
pro těžce zdravotně postižené především vozíčkáře, tak pro zdravotně
znevýhodněné pracovníky. Tito zaměstnanci by jen obtížně získávali jinde
pracovní uplatnění.
Tato statistická čísla jednoznačně hovoří o potřebnosti služeb, jejich
nezbytnosti a nezastupitelnosti.
Podíl klientů z HK činí 92 % 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.
Zaměstnanost
V roce 2011 bylo celkem v DOSIO zaměstnáno 14 osob. K 31. 12. 2011
celkem 12 osob, z toho 7 osob na celý, 2 na 0,75 a 3 na 0,5 úvazku.
K 31. 12. 2011 byly v DOSIO zaměstnány 3 osoby ZTP (na ortopedických
vozících), 5 osob TP, 2 osoby se ZPS a 2 osoby zdravé.
V roce 2011 byl k 31. 12. 2011
průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců
průměrný přepočtený počet zaměstnaců ZP
průměrný přepočtený počet zaměstnaců TZP
průměrný přepočtený počet zdravých zaměstnanců
procento plnění zákonné podmínky §78
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FINANCE V ROCE 2011
Příjmy
tržby z činnosti
ostatní
(doprava ZP, úroky BÚ)
sponzorské dary
pojistné plnění
opravy předchozích let

1 368 264

CELKEM

1 416 228

dotace

2 603 909

celkem získáno

4 186 830

204 657
10 000
12808
0

Výdaje
33 638
558 957
39 931
264 781
4 977
551 850
0
2 688 310
81 597
135 950
4 224 041

materiál
PHM
energie
opravy a údržba
cestovné
ostatní služby
DPP
mzdové náklady
ostatní - odpisy
investiční výdaj – nákup auta
celkem

4 359 991

celkem s investičními výdaji

Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v roce 2011 bylo podle
dohody poskytnuto MMHK celkem 1 100 000 Kč. V roce 2011 bylo z této
dohody čerpáno 1 100 000 Kč na úhradu dohodnutých nákladů a příspěvek
byl vyčerpán beze zbytku.
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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
· Úřadu práce Hradec Králové
· Magistrátu města Hradec Králové
· Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
· Ministerstva práce a sociálních věcí
· některých soukromých osob a podnikatelů
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.
· 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

18

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

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: Pod Zámečkem 404/80, Hradec Králové 6
telefon: 491 020 020, 491 022 380, 776 702 800, 777 702 803 fax 491 022 380
email: DOSIO.reditel@email.cz, www.DOSIO.cz

19

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

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: Pod Zámečkem 404/80, Hradec Králové 6
telefon: 491 020 020, 491 022 380, 776 702 800, 777 702 803 fax 491 022 380
email: DOSIO.reditel@email.cz, www.DOSIO.cz

