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Úvod: 

Organizace: Helias Ústí nad Labem obecně prospěšná společnost 

                      Jateční 870/41, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 27324001 

Kontakt: 

Vedoucí společnosti: Drahomíra Brožová tel.: 724 280 108 

 e-mail:   drabro@seznam.cz,  mailto:drahomira@helias.cz 

Osobní asistent: Petra Farová tel.: 776 589 559   

e-mail:   petrafarova@seznam.cz,  mailto:petra@helias.cz 

Adresa sídla: Jateční 870/41Ústí nad Labem 400 01 (Sídlo v současné době v rekonstrukci) 

Adresa pro korespondenční styk: Jateční 47/Ústí nad Labem  400 01 

Informace o společnosti Helias, o.p.s. Ústí nad Labem: 

http://www.helias.cz// 

Regionální informační systém komunitních služeb RISK 

Rejstřík obecně prospěšných společností, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Bankovní účet: ČSOB 217254140/0300 
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1. Charakteristika organizace 

Založení  obecně prospěšné společnosti Helias Ústí nad Labem: dne 20.června 2007. 

Kde: V Rejstříku obecně prospěšných společností, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Poslání společnosti 

Posláním placené terénní služby osobní asistence obecně prospěšné společnosti Helias Ústí nad 
Labem, o.p.s. je pomoc lidem s mentálním postižením v průběhu celého dne i noci bez omezení, a to 
v domácnosti nebo v jiném přirozeném sociálním prostředí. 

Společnost Helias Ústí nad Labem, o.p.s. usiluje o uspokojování individuálních potřeb, přání a 
osobních cílů těchto lidí, tak aby se cítily spokojeně a plnohodnotně. Pomocí lidem s mentálním 
postižením podporujeme i jejich blízké osoby. 

 
Cíle: 
   
Společnost Helias Ústí nad Labem, o.p.s. si klade za cíl dosáhnout plnohodnotného života osob 
s mentálním postižením v rámci jejich individuálních možností a potřeb. 
 
Cílem je naučit klienta novým dovednostem a posilovat jeho stávající sociální dovednosti. 
 
Zprostředkovat kontakt klientů se společenským prostředím. 
 
Pomoci při plnění osobních cílů klienta       
 
Podpora klientů při obstarávání osobních záležitostí 
 
Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují základní lidská práva  
a svobody všech občanů. 
 
Předávat informace týkající se sociální služby osobní asistence klientovi, jeho rodině 
i široké veřejnosti  
 
Spolupracovat s klienty, jejich rodinami a blízkými osobami. 
 
Podpořit rodinu v péči o člověka s mentálním postižením 
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Složení orgánů: 

Správní rada: 

Předsedkyně správní rady: Drahomíra Brožová 

Místopředsedkyně správní rady: Petra Farová 

Členka správní rady: Jana Múllerová 

Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí rady: Květoslava Špánová 

Člen dozorčí rady: Věra Marešová 

Člen dozorčí rady: Rudolf Děkan 

Personální složení v roce 2009: 

Vedoucí společnosti: Drahomíra Brožová, sociální pracovník: Bc. Petra Hrstková, 

Osobní asistent: Petra Farová 

Externí spolupracovníci: 

Jana Melicharová,  

Dobrovolníci: 

Jana Judytková, Mgr. Alena Chodovská, Bc.Milada Pucová 

Účetní: 

Romana Kvapilová  

Daňový poradce: 

Ing. Petr Krejčí 

Grafické služby: 

Tomáš Mikulenka 
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2. Aktivity v roce 2009: 
• Osobní asistence 12 klientů : každodenní podpora klientů společnosti Helias za pomoci 

osobního asistenta v doprovodu do školy a ze školy. Dále doprovody na aktivity klientů 
které čerpají ve společnosti Helias i u jiných organizací. Pomoc klientům při běžných 
úkonech jejich života. 

      

• Individuální osobní asistence:  naplňování osobních tužeb a přání klienta za pomoci 
osobního asistenta nebo dobrovolníka např. pomoc z vánočními nákupy, návštěva kina 
apod. Dále individuální doprovody dle přání klienta a jeho zákonného zástupce.  

• Volnočasové aktivity : pořádané každý týden společností Helias, jejichž cílem je naučit 
klienta novým poznatkům a posilovat jeho stávající sociální i ostatní dovednosti např. 
bowling, návštěva cukrárny, vzdělávací akce – muzeum, pobyt v solné jeskyni, kulturní 
akce - divadlo ….     

 
• Mikulášská: Mikulášská nadílka  v restauraci Johanka pořádaná pro klienty Helias ale i 

pro klienty spolupracujících organizací 
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• Víkend u koní: relaxační víkendový  pobyt spojený s hiporehabilitací v centru Valdek 
o.p.s. Slatina 

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: návštěva obchodního centra, 
ZOO,  

• Plánování a naplňování volného času klientů: příprava volnočasových aktivit pro 
klienty, tak aby byly přínosné a vedly ke kvalitní a smysluplnému naplnění  volného času 
klientů za pomoci osobních asistentů a dobrovolníků.     

• Celodenní výlety: V roce 2009 jsme pro klienty uspořádaly několik celodenních výletů 
za poznáním mimo město Ústí nad Labem  např. botanická zahrada Teplice, zámeček 
Doubravka -  Teplice apod. 

• Dny plné her: V roce 2009 jme pro klienty uspořádali také několik celodenních akcí se 
sportovní tematikou  

• Relaxační a zábavné aktivity : Koupání a opékání buřtů, muzikoterapie, ergoterapie 
apod. 
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Spolupráce : 

S klienty se sdružení APLA .  

Dále spolupráce s SPMP Ústí nad Labem. 

DOZP Všebořice, Ústí nad Labem 

DOZP Trmice, 

DOZP Severní Terasa 

DOZP Denní stacionář Úsměv 

Statutární město  Ústí nad Labem 

Koordinační skupina – za oblast sociální pomoci – mentálně postižení občané  

Komunitní nadace Euroregionu  Labe 

Rodiny klientů 

 

3. Sponzoři, partneři a podporovatelé: 

Děkujeme Vám všem za obětavou pomoc podporu a náklonnost v roce 2009. 

Statutární město  Ústí nad Labem 

Komunitní nadace Euroregionu  Labe 

Fond  KS Kolbenschmidt 

Paní Šárka Vašátová 

North stav. a.s. 
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4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s: 

Přílohy: Přiznání k dani z příjmů právnických osob 

              Rozvaha v plném rozsahu 

              Výkaz zisku a ztráty 

              Příloha k účetní závěrce 2009 
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