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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 
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Motto: 

 

 „Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi.“ —  Lafayette Ronald Hubbard 

 

 

 

Vážení a milí rodiče a přátelé. 

. 

    V roce 2020, tak jako i v letech minulých, je vidět, jaký kus práce se nám díky nezištné pomoci 

dobrovolníků, sponzorů a přátel podařilo vykonat. 

Těší nás, že se řady našich klientů každým rokem rozrůstají. Nově se k nám připojují mladší a mladší 

ročníky klientů. 

 

    Děti, mládež a dospělí s mentálním postižením jsou, i přes svá specifika, děti jako všechny ostatní. 

Mají touhu se radovat a žít plnohodnotným životem, uprostřed svých vrstevníků a v místě, kde se 

svou rodinou žijí. Přestože pro děti zdravé existuje mnoho možností, jak aktivně prožít svůj volný 

čas, děti, mládež a dospělé s mentálním postižením se bez pomoci, podpory a pochopení okolí jen 

těžko mezi své zdravé vrstevníky zařadí. Všichni však ke svému kvalitnímu rozvoji potřebujeme 

další možnosti kontaktů, různé sportovní aktivity, tvůrčí dílny, zájmové útvary, kluby.                                                                    

     

Pro osoby s mentální postižením je velice důležitá organizace volného času. Také neustálý kontakt s 

většinovou společností nesmí být opomíjenou skutečností.  

    

 Pokud tyto osoby zůstanou uzavřeny jen ve svém světě, snižuje se jejich lidský potenciál, vyhasínají 

získané poznatky a návyky. Stanou se pasivními a jejich existence bude závažím pro opatrovníka. 

 

    Proto je naším cílem zkvalitnit život našich klientů a dopřát jim stejné zážitky jako mají jejich 

zdraví vrstevníci a pocit uspokojení a důležitosti. 

 

    V průběhu roku se nám podařilo zrealizovat projekty, 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. 
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V této výroční zprávě naleznete souhrn našich činností a aktivit za rok 2020. 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 2020 se nám nejenom opětovně podařilo naplnit cíle, které našim klientům 

dopomohly k větší samostatnosti, seberealizaci a k nezapomenutelným prožitkům, ale zařadili jsme 

do naší činnosti i nové aktivity, které pomáhají našim klientům v osobním rozvoji. Těmito novými 

aktivitami jsou artefiletika, logopedie a muzikoterapie, které pro naše klienty připravují 

vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. 

  artefiletika v podání našich klientů, kůň Svatého Martina 

     

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 Müllerová 

 

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 
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 Sociální pracovníci:  

Bc.Denisa Růžičková 

  

Mgr. Drahomíra Brožová ml. 
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Pedagogický pracovník:  

Bc. Tereza Záveská 

 

 Pracovníci v přímé péči: Ondřej Pravenec, Tereza Zedková, Kristina Linhartová, Eliška Linhartová, 

Kateřina Dirdová, Jaroslava Pasternaková, Barbora Batelková   

 

Externí spolupracovníci:  

 

Účetní: Jana Vangorová 

Daňový poradce: Ing. Petr Krejčí 

Grafické služby: Ing.Tomáš Mikulenka 
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Služby denní stacionář Helias 

 

Je to již šest let, 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 je též zaměřen na všechny další aspekty, které pomohou klientovi k samostatnému, 

kvalitnímu a spokojenému životu.      
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Smyslem denního stacionáře je pomoci osobám s postižením prožívat 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. 

• 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  

• Pomoc při péči o vlastní osobu včetně hygieny a stravy 

• Pomoc při vzdělávacích a aktivizačních činnostech 

• Pomoc se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím 

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

obstarávání osobních záležitostí 

 

• První schůzka v Heliasu: Naše úplná novinka v roce 2020. Spousta našich klientů touží po 

přátelích a lásce. V Heliasu jim to můžeme umožnit. V minulých letech jsme některé naše 

klienty doprovázely na schůzky, například do kina nebo do cukrárny. Letos jsme se rozhodly, 

že našim klientům uspořádáme jejich první seznamovací schůzku v Heliasu. Nechyběl 

nealkoholický sekt a nádherná květina, kterou donesl náš gentleman Tomáš.  

            Tomáš a Sandra 

• Zábavné středy: V roce 2020 jsme pro klienty nově pořádaly zábavné a poučné středy. 

Jednalo se například o pohádkový den, den první pomoci, ekologický den nebo také 

maškarní středu a mnoho dalšího. 
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 Zábavná středa aneb den země 

 Den záchranářů 

• Celodenní výlety: V roce 2020 jsme pro klienty plánovaly několik celodenních výletů za 

poznáním nejenom v Ústí nad Labem, ale i mimo město, bohužel vzhledem k epidemii 

Covid jsme byly nuceni některé výlety odložit. V únoru jsme však stihly navštívit ZOO 

mořský svět v Praze a v létě se konalo koupání na jezeře Milada. Také často 

navštěvujeme Cirkuspark v Teplicích, který je jeden z největších v ČR. Výlety, které 

chceme uskutečnit příští rok, při příznivé situaci by byly tyto: Muzeum iluzí a Matějská 

pouť v Praze.  
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       Návštěva mořského světa 
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• Nová zahrada: V roce 2020 máme nově k dispozici zahradu u modrého domu Helias, kterou 

plnohodnotně využíváme. Na zahradě se nachází ohniště a trampolína. Klienti Helias na 

zahrádce vybudovaly budku pro ptáčky, domeček pro brouky, zasadili květiny a také některé 

druhy zeleniny, které následně používáme na vaření. 

          Hotel pro broučky 

• Počítačová místnost: Tyto prostory fungují již jeden rok. Pro naše klienty je práce na počítači 

velkým zpestřením a leckdy i relaxem. Na počítačích se klienti nejenom vzdělávají, ale také i 

pobaví.  

         Počítačové odpoledne 

Cíle služby denní stacionář se nám v roce 2020 podařilo naplnit u všech 

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

vzhledem ke svému sociálnímu znevýhodnění 
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3. Služby osobní asistence v roce 2020: 

• Osobní asistence 31 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 nákupy, návštěva kina, společenská setkání s 

přáteli apod. Dále doprovody dle přání klienta a jeho zákonného zástupce za vlastními 

aktivitami.  

• Volnočasové aktivity: pořádané minimálně 3x v týdnu společností Helias. Volnočasové 

aktivity tvoří tým Helias dle vlastní kreativity nebo 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 ….     

 

Letos se Valentýnský ples poprvé konal v prostorách Helias 

 

• Pečení a vaření: Každý měsíc naši klienti spolu s asistenty vaří nebo pečou dobroty, 

které si poté snědí ve stacionáři nebo odnášejí domů na ochutnání. 
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          volnočasová aktivita – vaření Svatomartinského menu 

 

• Mikulášská: Každoroční Mikulášská nadílka, která se od roku 2014 koná v denním 

stacionáři Helias. 

    Mikulášská  

 

 

• Hiporehabilitace a canisterapie: relaxační a rehabilitační aktivita pomocí koníků a pejsků. 
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 Návštěva koníků v Řehlovicích 

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: návštěva obchodního centra, 

ZOO, restaurace 

• 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 2020 jsme pro klienty plánovaly několik celodenních výletů za 

poznáním mimo město Ústí nad Labem, bohužel vzhledem k epidemii Covid jsme byly 

nuceni některé výlety odložit. Věříme, že se příští rok bude situace lepší a budeme moci 

výlety uskutečnit. 

• Dny plné her: V roce 2020 se uskutečnilo mnoho dnů plných zábavy a her například 

taneční maraton a taneční soutěž, soutěž o nejlepšího zpěváka atd. 

• 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. 

• Pořádání oslav narozenin a svátků: letos jsme uspořádaly narozeniny pro naši klientku 

Barušku, pro Adama, Martínka a Danečka. Věříme, že příští rok bude nejenom 

narozeninových oslav mnohem více. 
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 Barušky oslava 27 narozenin 

 

Cíle služby osobní asistence se nám v roce 2020  podařilo naplnit u všech klientů této 

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

sociálnímu znevýhodnění 

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 2020. 

Krajský úřad Ústeckého kraje 



Helias Ústí nad Labem, o.p.s.  
www.helias.cz 

19 
 

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 


