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Úvod: 

Organizace: Helias Ústí nad Labem obecně prospěšná společnost 

                      Jateční 870/41, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 27324001 

Kontakt: 724 280 108 

Ředitelka společnosti: Mgr. Drahomíra Brožová tel.: 724 280 108 

 e-mail:   drabro@seznam.cz,  

Sociální pracovníci  

Pracovníci v přímé péči  

Adresa sídla: Jateční 870/41 Ústí nad Labem 400 01  

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

 

Web:               www.helias.cz 

Facebook:      Helias Ústí nad Labem 

Další odkazy: http://www.socialni-sluzby-usti.cz/  

                        http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/prihlaseni/    

                        http://www.mpsv.cz/cs/9  - registr poskytovatelů soc. služeb                                                                                                                           

Regionální informační systém komunitních služeb RISK, Katalog sociálních služeb Ústeckého 

kraje, OK systém, Registr poskytovatelů sociálních služeb 

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

Bankovní účet: ČSOB 217254140/0300 

 

Motto: 

 „Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali.“  

Jean Jacques Rousseau  

 

 

 

 

mailto:drabro@seznam.cz
http://www.helias.cz/
http://www.socialni-sluzby-usti.cz/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/prihlaseni/
http://www.mpsv.cz/cs/9
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Vážení a milí rodiče a přátelé. 

    V této výroční zprávě naleznete souhrn našich činností a aktivit za rok 2019. I tento rok se nám 

podařilo udržet obě sociální služby a poskytnout pomoc a podporu lidem s mentálním postižením, 

s tělesným postižením a také lidem s poruchou autistického spektra. 

Právě lidé s autismem jsou cílovou skupinou, pro kterou nejsou v našem městě možnosti čerpání 

sociálních služeb. Společnost Helias je jediná, která v této lokalitě nabízí a poskytuje služby těmto 

lidem.   

    V průběhu roku 2019 se nám opět podařilo naplnit cíle, které našim klientům dopomohly k větší 

samostatnosti, seberealizaci a k nezapomenutelným prožitkům. 

    Prostřednictvím našich služeb také podporujeme i rodiny našich klientů a snažíme se pomoci jim 

v jejich nelehké situaci. 

 

 

Děkujeme všem našim spolupracovníkům a podporovatelům a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

 

                                                                     S úctou Mgr. Drahomíra Brožová 

                                                                     Ředitelka  Helias Ústí nad Labem,o.p.s. 
. 
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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 

Společnost Helias poskytuje sociální službu osobní asistenci a sociální službu denní stacionář. 

Posláním placené terénní služby osobní asistence obecně prospěšné společnosti Helias je pomoc 

lidem s mentálním postižením, tělesným postižením a osobám s poruchou autistického spektra 

v průběhu celého dne i noci bez omezení, a to v domácnosti nebo v jiném přirozeném sociálním 

prostředí.  

 

Posláním placené ambulantní služby denní stacionář obecně prospěšné společnosti Helias je pomoc 

lidem s mentálním postižením, tělesným postižením a osobám s poruchou autistického spektra 

v průběhu denních hodin. Klient se odpoledne vrací do vlastní domácnosti. 

 

Společnost Helias usiluje o uspokojování individuálních potřeb, přání a osobních cílů těchto lidí, tak 

aby se cítily spokojeně a plnohodnotně. Pomocí lidem s mentálním postižením, tělesným postižením 

a osobám s poruchou autistického spektra 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: Tomáš Hladký 

Místopředsedkyně správní rady: Petra Farová 

Členka správní rady: Jana Múllerová 

 

Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí rady: Mgr. Eva Tichá 

Člen dozorčí rady: Květoslava Špánová 

Člen dozorčí rady: Lada Merglová 

 

Personální složení v roce 2019: 

 Ředitelka: Mgr. Drahomíra Brožová 

 Sociální pracovník: Bc.Denisa Růžičková 

 Pracovníci v přímé péči   

 

Externí spolupracovníci:  

 

Dobrovolníci: Mgr. Daniela Jiříková 

Účetní: Jana Vangorová 

Daňový poradce: Ing. Petr Krejčí 

Grafické služby: Ing.Tomáš Mikulenka 
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1. Služby denní stacionář Helias 

Jsou to již čtyři roky, kdy jsme slavnostně otevřely nově zrekonstruované bezbariérové prostory, kde 

společnost Helias poskytuje sociální službu Denní stacionář. 

 

Denní stacionář je určen dětem, mládeži i dospělým osobám s mentálním postižením, tělesným 

postižením a osobám s poruchou autistického spektra. Pobyt a služby v denním stacionáři jsou plně 

přizpůsobeny individuálním potřebám klientů a zároveň pomáhají rodičům v péči o rozvoj osobnosti 

jejich postiženého dítěte, posílení jeho samostatnosti a začlenění dítěte do běžného života. Denní 

stacionář bude též zaměřen na všechny další aspekty, které pomohou dítěti k samostatnému, 

kvalitnímu a spokojenému životu.      

                                                                 

Smyslem denního stacionáře je umožnit osobám s postižením plnohodnotný život a zajistit jim 

přiměřené vzdělávání nebo přípravu na budoucí pracovní uplatnění a pečujícím osobám umožnit 

nezbytný odpočinek. 

 

 

V současné době jsme jediní, kteří v Ústí nad Labem poskytují osobní asistenci a  

denní stacionář dětem a dospělým s autismem.  

 
Cíle služby denní stacionář  

 

 Cílem je naučit klienta novým dovednostem a posilovat jeho stávající sociální dovednosti. 

 Zprostředkovat kontakt klientů se společenským prostředím. 

 Podpora klientů při obstarávání osobních záležitostí 

 Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují základní lidská práva  

a svobody všech občanů. 
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  Pomoc při komunikaci klienty  

 Pomoc při péči o vlastní osobu včetně hygieny a stravy 

 Pomoc při vzdělávacích a aktivizačních činnostech 

 Pomoc s zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím 

 Pomoc při terapeutických činnostech a při uplatňování práv a oprávněných zájmů i při 

obstarávání osobních záležitostí 

Cíle služby denní stacionář se nám v roce 2019 podařilo naplnit u všech 

klientů denního stacionáře a to vždy v dané oblasti, kterou klient potřeboval 

vzhledem ke svému sociálnímu znevýhodnění 

3. Služby osobní asistence v roce 2019: 

 Osobní asistence 29 klientů : každodenní podpora klientů společnosti Helias za pomoci 

osobního asistenta v doprovodu do školy a ze školy. Dále doprovody na aktivity klientů, 

které plánuje a organizuje společnost Helias. Pomoc klientům při běžných úkonech jejich 

života. Pomoc klientům v domácnosti. 

 Naplňování osobních tužeb a přání klienta: za pomoci osobního asistenta nebo 

dobrovolníka např. pomoc s vánočními nákupci, návštěva kina apod. Dále doprovody dle 

přání klienta a jeho zákonného zástupce za vlastními aktivit.  

 Volnočasové aktivity : pořádané 3x v týdnu společností Helias, na žádost klientů a jejich 

zákonných zástupců. 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 ….     
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 Mikulášská: Každoroční Mikulášská nadílka, která se v roce 2016 konala v denním 

stacionáři Helias  

      

 

 Hiporehabilce a canisterapie: relaxační a rehabilitační aktivita 

 

 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 2019 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 2019 jsme pro klienty uspořádali také několik celodenních akcí se 

sportovní tematikou  

 Relaxační a zábavné aktivity : Koupání a opékání buřtů, muzikoterapie, ergoterapie 

apod. 

 Pálení čarodějnic: každoroční rej čarodějnic, se spoustou zábavy a her 

 Hledání velikonočního pokladu: další z aktivit, které jsou pořádány pravidelně 

 Pyžamová párty: skvělá akce, která se konala přes noc 

 Vaření: vždy s jinou tématikou 

 

Cíle služby osobní asistence se nám v roce 2019 podařilo naplnit u všech klientů této 

služby a to vždy v dané oblasti, kterou klient potřeboval vzhledem ke svému 

sociálnímu znevýhodnění 
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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 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Statutární město Ústí nad Labem 

Koordinační skupina – za oblast sociální pomoci – mentálně postižení občané  

Rodiny klientů 

3. Sponzoři, partneři a podporovatelé: 

Děkujeme Vám všem za obětavou pomoc podporu a náklonnost v roce 2016. 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Statutární město Ústí nad Labem 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Rodiče klientů Helias Ústí nad Labem: 

Mgr. Tomáš Kříž 

 

4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s: 

Přílohy: 

Příloha v účetní uzávěrce 

 Rozvaha v plném rozsahu 

 Výkaz zisku a ztráty 


