
Mílí přátelé,

 rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých 

zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a 

kombinovaným postižením jsme se rozhodli opustit prostředí ústavní sociální 

péče a zkusit se postavit na vlastní nohy. Kdo jsme to „My“? Především spousta 

lidiček,  které hledají svoje místo v majoritní společnosti a team lidí kolem „naší“ 

Jiřiny, kteří chtějí pomoci jim to místo najít. Všichni se dobře známe a víme co od 

sebe můžeme čekat a to je naše největší výhoda a přednost.  Přesto  jsme se 

museli potýkat i se spoustou pro nás dosud méně známých věcí. Příprava 

jednotlivých služeb byla poměrně náročná, jak po stránce administrativní, ale i po 

stránce přípravy našich zaměstnanců na poskytování různých typů sociálních 

služeb. Absolvovali jsme odborné stáže, prostudovali zásady poskytování služeb, 

zmapovali poptávku po službách, registrovali služby na Krajském úřadě v Ústí 

nad Labem a další a další.  Celou organizaci  si z odborného hlediska vzala „pod 

svá křídla“ Jiřina,  o ekonomickou část se stará Míša, technický dohled nad námi 

zajišťuje Petr. Po rozdělení těchto kompetencí už  nic nebránilo začátku 

poskytování služeb. Přes všechny problémy se nám podařilo služby v regionu 

dobře zakotvit a na konci roku jsme ve všech službách poskytovali podporu už 

………..uživatelům.. Bližší seznámení s činnostmi služeb najdete v kapitole C) 

Činnost organizace. 

 Pracovní tým se nám rozrostl. Ne všichni to s námi vydrželi, ale většina 

„uprchlíků“ zůstala a vytvořila silné jádro, na které se nabalovali postupně další 

zaměstnanci a externí spolupracovníci. Co nás ale nejvíc těší, je fakt, že z „našich 

lidí“ kterým poskytujeme podporu nikdo nepožádal o ukončení služeb, kvůli 

jejich kvalitě. Samozřejmě  se snažíme, aby uživatelé byli na našich službách co 

Slovo úvodem



nejméně závislí a odcházeli od nás, ale ve většině případů je to velmi dlouhá cesta 

a je nám ctí a potěšením, že je na ni můžeme doprovázet.

 Za rok poskytování tří  sociálních služeb jsme poznali, že tyto služby se 

vhodně doplňují a někdy i prolínají. Někdy je obtížné pro uživatele vybrat z 

počátku  tu optimální službu. Snažíme se i přesto tuto nelehkou situaci, naší prací 

zvládat a díky vzájemné podpoře se nám to snad i daří. Práce v sociálních 

službách samozřejmě nekončí s pracovní dobou, která je napsaná na dveřích. 

Všem pracovníkům více či méně zasahuje do soukromí a proto chceme 

poděkovat nejen našim kolegům, ale i jejich rodinám, kamarádům, 

podporovatelům a vlastně všem okolo nás za jejich vstřícný přístup, pochopení a 

toleranci. Držte nám prosím pěsti .

 Za rok poskytování tří  sociálních služeb jsme poznali, že tyto služby se 

vhodně doplňují a někdy i prolínají. Někdy je obtížné pro uživatele vybrat z 

počátku  tu optimální službu. Snažíme se i přesto tuto nelehkou situaci, naší prací 

zvládat a díky vzájemné podpoře se nám to snad i daří. Práce v sociálních 

službách samozřejmě nekončí s pracovní dobou, která je napsaná na dveřích. 

Všem pracovníkům více či méně zasahuje do soukromí a proto chceme 

poděkovat nejen našim kolegům, ale i jejich rodinám, kamarádům, 

podporovatelům a vlastně všem okolo nás za jejich vstřícný přístup, pochopení a 

toleranci. Držte nám prosím pěsti .

                  Uživatelé a Team Chráněného bydlení Pastelky., o.p.s.

O společnosti

Společnost je zapsaná v  rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného 

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 329, datum zápisu 30. ledna 

2012

  

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

Vilémov 39, 407 80 Vilémov

IČ:  227 72 511

právní forma- Obecně prospěšná společnost

č. účtu 107- 1794850297/0100

Naše organizace působí ve Šluknovském výběžku od  čtvrtého čtvrtletí roku 2012 

a je zaměřena na pomoc občanům se znevýhodněním ve Šluknovském výběžku.

Sídlo společnosti:

Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s.,  Vilémov 39, 407 80 Vilémov. 

Statutárním orgánem společnosti je ředitelka organizace, kterou  jmenuje a 

odvolává správní rada.

Kontrolním orgánem společnosti je Dozorčí rada. Jejím úkolem je zejména 

kontrolovat správnost účetnictví, přezkoumávat účetní závěrku a dohlížet na 

činnost společnosti, aby byla v souladu se zakládací listinou a statutem 

společnosti.



Organizační struktura – Chráněné bydlení Pastelky, o.p.s.

Ředitelka

Vedoucí sociálních

služeb1,0 prac. úvazku

Sociální pracovník

1,0 prac. úvazku

Osobní asistence

3 PSS x 1,0 prac.úvazku

Podporované bydlení

4 PSS x 1,0 prac. úvazku

Chráněné bydlení

4 PSS x 1,0 prac. úvazku

5 bezpeč. pracovníku DPP

Sociální pracovník

1,0 prac. úvazku

Činnost organizace

Organizace má registrovány tři služby:

Podpora bydlení   ID: 3532163   

Osobní asistence  ID: 4181497         

Chráněné bydlení   ID: 2732328  

1. Podpora bydlení:  
Služba je poskytována od 4.5.2012

Charakteristika sociální služby: 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které 

mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. 

Poslání: 

Poskytnout lidem s mentálním či kombinovaným postižením bydlení ve svých 

bytech, a to s takovou podporou, která jim umožní žít co nejvíce samostatně – 

životem srovnatelným s běžným způsobem života jejich vrstevníků. 

Základní činnosti: 

ź  pomoc při zajištění chodu domácnosti 

ź  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

ź  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

ź  sociálně terapeutické činnosti 



ź  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

 osobních záležitostí 

Forma poskytování sociální služby:

terénní

Cílová skupina:

Osoby s mentálním postižením

Osoby s kombinovaným postižením

Věková struktura:

18 – 64 let

Počet klientů 14

Časová dostupnost služby:

Po – Pa:  8:00 – 16:30

So – Ne: 10:00 – 14:00

2. Osobní asistence:
Služba poskytována od 2.11.2012 (5.10.2012)

Charakteristika sociální služby: 

Osobní asistence je terénní sociální služba, poskytována osobám, jejichž 

soběstačnost je snížena z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je 

poskytována v době v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které 

osoba potřebuje. 

Tato služba představuje jeden ze způsobů kompenzace postižení, který 

umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít doma ve své domácnosti 

životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu. 

Poslání 

Služby osobní asistence klientovi pomáhají zabezpečit základní životní potřeby, a 

to jak biologické (na příklad příjem potravy, toaletu, polohování, hygienu, dále 

dopomoc při obstarání domácnosti, při nákupech, pochůzkách atp.), tak 

společenské (například při výchově dětí, při vzdělávání a výkonu povolání, při 

kulturních a sportovních činnostech). To vše jako nutné vyrovnání příležitostí k 

běžnému životu, které jsou oproti většinové populaci sníženy zdravotním 

postižením nebo jinou příčinou. Osobní asistence řeší sociální handicap. 

Základní činnosti poskytované služby: 

ź  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

ź  pomoc při osobní hygieně 



ź  pomoc při zajištění stravy 

ź  pomoc při zajištění chodu domácnosti 

ź  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

ź  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

ź  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

  osobních záležitostí 

Forma poskytování sociální služby:

terénní

Cílová skupina:

Osoby s mentálním postižením

Osoby s kombinovaným postižením

Věková struktura:

Mladší děti (7 – 10 let)

Starší děti (11 – 15 let)

Dorost (16 – 18 let)

Mladší dospělí (19 – 26 let)

Dospělí (27 – 64 let)

Počet klientů 1

Časová dostupnost služby:

Po – Ne:  7:00 – 19:00

3. Chráněné bydlení:
Služba poskytována od 2.11.2012

Charakteristika sociální služby: 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Poslání: 

Prostřednictvím sociální služby chráněného bydlení poskytovat osobám ve věku 

od 17 do 50 let s mentálním a kombinovaným postižením takovou podporu a 

pomoc, aby mohli žít samostatně v domácím prostředí v bytech či domech běžné 

zástavby a individuálně je motivovat k životu srovnatelnému s životem jejich 

vrstevníků. 

Poskytujeme služby tak, aby lidé, kteří je využívají, mohli žít dle svých představ, 

přání a rozhodnutí. Podporujeme zejména možnosti trávit čas tvořivým 

způsobem v prostředí svých vrstevníků i prostřednictvím především sociálně-

terapeutických dílen, protože začleňování do běžného prostředí zabraňuje 

možnému sociálnímu vyloučení. U dospělých uživatelů sociálních služeb je 

důležité podporovat oblasti pracovního začlenění, navazování vztahů, přátelství 

a aktivního prožívání volného času.

Základní činnosti poskytované služby: 

ź  poskytnutí ubytování 

ź  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

ź  pomoc při zajištění chodu domácnosti 



ź  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

ź  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

ź  sociálně terapeutické činnosti 

ź  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

 osobních záležitostí 

Forma poskytování sociální služby:

pobytová

Cílová skupina:

Osoby s mentálním postižením

Osoby s kombinovaným postižením

Věková struktura:

17 – 50 let

Počet klinetů 4

Adresa: Karlín 52, Dolní Poustevna, 407 47 Varnsdorf 1

Spolupráce s jinými 

organizacemi

ź  Úřad práce v Rumburku, ve Varnsdorfu

ź  MěÚ Rumburk - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ź  Apla Praha 

ź  Praktický lékař, psycholog, psychiatr, speciální pedagog

ź  Supervizor

ź  Základní a praktické školy Gabriely Pelechové Dolní Poustevna

ź  Základní a praktické školy ve Šluknově

ź  Sociálně terapeutické dílny Kormidlo ve Šluknově, v Dolní Poustevně

ź  VOŠ a SŠ Varnsdorf

ź  Praní a mandlování prádla - Slavomír Legín, Horní Poustevna 126

ź  Pneuservis Petr Hauschild

ź  Keramická dílna Simona Machorková

Všem  jednotlivcům i organizacím děkujeme za spolupráci a těšíme se na další 

„potkávání“ v následujících letech 



Zpráva o hospodaření 

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

Náklady:

Nákupy celkem:      238.245,00

Služby a ostatní náklady:     331.553,00 

Osobní náklady celkem:    3 436.815,00 

z toho

 mzdové     2 087.821,00

 OON     623.270,00 

 zákonné pojištění   725.724,00 

  

Ostatní náklady celkem: 

 

Náklady celkem    4 006.613,00  

Výnosy:

Provozní dotace:     2 023.000,00 

Ostatní:       2 420.645,00  

z toho:

 úhrady od uživatelů včetně PnP  2 099.245,00

 dary     321.400,00 

Výnosy celkem:     4 443.645,00 

Chráněné bydlení Pastelky

Vilémov 39, 407 80

tel.: +420 775 600 020, e-mail: HeltovaJ@seznam.cz

www.pastelkyops.cz

Jiřina Helthová / ředitelka o.p.s.  

e-mail: HelthovaJ@seznam.cz

mobil: +420 775 600 020

adresa: Vílémov 39, 407 80 Vilémov

 

Martina Víchová / vedoucí služby Chráněné bydlení

e-mail: vichovama@seznam.cz

mobil: +420 775 344 501 

adresa: Karlín 52, Dolní Poustevna, 407 47 Varnsdorf

Petra Hethová / vedoucí služby Podpora samostatného bydlení 

e-mail: Prettynka@seznam.cz

mobil: +420 725 074 034

adresa: Vílémov 39, 407 80 Vilémov 

vedoucí služby osobní asistence

e-mail: HelthovaJ@seznam.cz

Mobil: +420 777 771 559

adresa: Vílémov 39, 407 80 Vilémov 

Kontaktní a identifikační data



Chráněné bydlení Pastelky

Vilémov 39, 407 80

tel.: +420 775 600 020 

e-mail: HeltovaJ@seznam.cz

www.pastelkyops.cz

mailto:HeltovaJ@seznam.cz

