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Vážení přátelé, dárci a příznivci,
nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo
v r.2006 registrací na Ministerstvu vnitra ČR.
Od počátku je naším záměrem připravovat a řídit projekty pro seniory,
podařilo se nám vybudovat centrum s poradenským zabezpečením, v březnu roku
2010 jsme splnili podmínky pro registraci odborného sociálního poradenství,
v prosinci téhož roku jsme zaregistrovali denní stacionář pro seniory. V říjnu 2010
došlo k slavnostnímu otevření prostor denního stacionáře v ul. Rimavské Soboty 923
v Kolíně.
V plánu na r. 2011 bylo splnit podmínky pro registraci odlehčovacích
pobytových služeb. Tato naše snaha byla úspěšně zrealizována, začali jsme s počtem 2
odlehčovacích lůžek, pro narůstající poptávku se nám podařilo navýšit kapacitu na 5
míst. V průběhu r.2012 bylo zřejmé, že současná kapacita lůžek je nedostačující.
Proto jsme velice rádi, že se ke konci roku 2012 podařilo dospět k dohodě s majitelem
objektu MÚ Kolín a došlo k realizaci dokončení rekonstrukce sociálního bytu
s navýšením kapacity odlehčovacích lůžek na současný počet 10. Pro neutuchající
zájem o odlehčovací služby v současnosti napínáme naše síly k vytvoření dalších lůžek
s konečnou kapacitou 15. Nadále jsou využívány služby denního stacionáře pro
seniory. V průběhu roku jsme pravidelně pořádali volnočasové aktivity pro seniory,
velmi oblíbeným se stalo trénování paměti, rukodělné aktivity i populárně-naučné
besedy. Náš repertoár aktivit rozšířila svými dovednostmi zkušená lékařka o cvičení
pro seniory.
Snažíme se i nadále dlouhodobě rozšířovat v souladu s komunitním plánem
Města Kolína nabídku sociálních služeb poskytovaných našim seniorům tak, aby
nedocházelo k institucionalizaci nemocných seniorů příliš brzy, neboť jsme
přesvědčeni, že doma je doma a i každý z nás by si jistě přál, aby mohl být ve svém
známém a přátelském prostředí co nejdéle.

Všem, kteří se doposud účastnili na realizaci projektu, mnohokrát děkujeme.
Náš veliký dík patří i všem dárcům a pevně doufáme, že se nám bude i v příštím roce
dařit získávat dostatečné množství finančních prostředků k udržení a dalšímu rozvoji
našich cílů.

MUDr. Michaela Málková, ředitelka
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Poslání:
Posláním našeho občanského sdružení je rozšířit nabídku sociálních služeb, tak aby
nemocní s demencí zůstali co nejdéle ve své rodině a do zařízení typu domov pro
seniory, případně jiné institucionální péče nemuseli nastoupit. Občanské sdružení
podporuje rodiny, které pečují o nemocné seniory s poruchami paměti.

Cílová skupina:
Osoby především seniorského, ale i dospělého (27-64 let) věku s poruchami paměti, či
již rozvinutou demencí (Alzheimerova typu, cévní demencí, demencí při
Parkinsonově chorobě atp.)
Cíle činnosti:
1. Podpora pečující rodiny formou poskytování respitní péče
2. Podpora osob s demencí – posilování přirozených vazeb a vztahů, začleňování do
společnosti
3. Rozvoj sociálních služeb v regionu: Kolín, Kolínsko a blízké okolí
4. Zvyšování komplexní informovanosti rodin s nemocnými seniory v rodině
5. Zvyšování informovanosti veřejnosti o demencích (jednotlivé typy, klinické
projevy…) a z toho vyplývajících specifikách, s cílem změnit tak postoje veřejnosti k
postiženým lidem.
6. Získávání dobrovolníků pro spolupráci s občanským sdružením.
7. Spolupráce s dalšími organizacemi, které se podílejí na péči o nemocné seniory
8. Rozvoj zařízení a poskytovaných služeb – zvyšování kvality a zavádění
nových služeb
Konkrétní činnost sdružení v roce 2013:
Průběžně celý rok:
• podávání žádostí o udělení grantů na rekonstrukci budovy a
provoz střediska respitní péče
• sestavování týmu
• vzdělávání týmu
• informace pro rodiny o sociálním zabezpečení a individuální
konzultace poskytované naší sociální pracovnicí
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Tým Centra pro seniory Kolín, o.s.:
MUDr. Michaela Málková

ředitelka

Ing. Zdeněk Jirout

předseda

Eva Boárová
Mgr.Kateřina Plajnerová

sociální pracovnice

vedení o.s., vyjednávání
s externími
stranami,
psaní projektů, monitoring
a kontrola, fundraising
účast na vedení a psaní
projektů,
propagace, fundraising
vedení účetnictví, daňové
poradenství
sociálně-právní
poradenství,
odborné
sociální poradenství
koordinace
poskytování
respitní péče

Dosud náš projekt podpořili:

Město Kolín
Úřad práce Kolín
MPSV ČR
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Konto Bariéry - Nadace Charty 77
Nadace ČEZ
společnost AVE Kolín, s.r.o.
firma Medicom International, s.r.o.
společnost KPMG ČR s.r.o.
firma Eli Lilly, s.r.o.
firma Johnson + Johnson s.r.o.
firma Pfizer, spol .s.r.o.
firma Lundbeck ČR, s.r.o.
firma Krka, s.r.o.
firma Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt, organizační složka
Oresi, s.r.o.
restaurace u Dvou Kohoutků v Pardubicích
Centrum psychiatrické péče s.r.o.
Czech Website o.s.
a mnohých dalších dárců.
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Finanční údaje za rok 2013:
Příjmy:
Dotace celkem
Za poskytnuté služby
Dary, Sponzoring
Celkem:
Výdaje:
Nájemné
Energie
Teplo
Vodné, stočné
Mzdové náklady
Služby (popl. bance, daň z nem., pojištění, telef.,
internet)
Drobná údržba, nákupy
Celkem:

386.000,-Kč
1186266,-Kč
74.000,-Kč
1,646.266,-Kč
166.432,-Kč
93.128,-Kč
86.214,-Kč
3.332,-Kč
1,050.792,-Kč
26.516,-Kč
236.384,-Kč
1,662.798,-Kč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace: Centrum pro seniory Kolín, o.s.
Sídlo: Karlovo náměstí 47, Kolín 280 02
Provozovna : Rimavské Soboty 923, Kolín 280 02
IČO: 274023915
Právní forma: občanské sdružení
Adresa banky: Fio banka, a.s. pobočka Kolín
číslo bankovního účtu: 2800368881/2010

Datum registrace občanského sdružení: Sdružení bylo zaregistrováno
Ministerstvem vnitra ČR 6. 3. 2006 pod značkou VS/1-1/63418/06-R.
web: www.senior-centrum-kolin.cz
Fb

V Kolíně dne 20. 2. 2014
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