




Vážení p átelé, 
 
tak jako v životě jedince i v životě organizací se st ídají léta plná zvratů a turbulencí s lety 
poklidnými, p ipomínajícími stojatou hladinu rybníka. 
 
Rok 2014 se nesl v naší organizaci v duchu té druhé, výše jmenované varianty. 
 
Byl to rok poměrně klidný, p esto na jeho konci můžeme konstatovat:  Obhájili jsme certifikát Vážka v denním stacioná i ve Valašské Polance, který je 

důkazem standardně vysoké kvality poskytovaných služeb.  Dosáhli jsme výborných výsledků v rámci statistického srovnání poskytovatelů 
sociálních služeb na úrovni Zlínského kraje (služby získaly 100% ohodnocení).  Zásadně narostl počet hodin v p ímé péči v domácí pečovatelské službě v mikroregionu 
Hornolidečsko.  Díky velkorysému grantu Nadace Agrofert se nám poda ilo udržet nabídku odlehčovací 
terénní služby.  Díky finančnímu p íspěvku Nadace Olgy Havlové jsme nakoupili 3 pračky a nemuseli 
ubírat na kvalitě poskytovaných služeb.  Poda ilo se nám udržet všechny poskytované služby ve stejném rozsahu a kvalitě jako 
v letech p edchozích. 

 
Za tu zdánlivě stojatou hladinu rybníka jsem hluboce vděčná, protože pod hladinou je 
odvedená spousta každodenní práce. Ráda bych i touto cestou poděkovala všem svým 
spolupracovníkům za jejich pracovitost, obětavost a nez ídka nadstandardní nasazení ve 
prospěch pot ebných. 
 
Cokoli se v průběhu roku 2014 dělo, bylo podmíněno jedinou a základní filosofií organizace: 
provozovat kvalitní terénní a ambulantní služby s jediným cílem – dop át lidem, kte í jsou 
závislí na pomoci druhých, co nejdelší pobyt ve vlastním domácím prost edí s nejvyšší možnou 
mírou kvality života. 
 

Vážení p átelé a p íznivci naší organizace, děkujeme vám za jakoukoli formu podpory -  
děkujeme za finanční i věcné dary, děkujeme t eba i jen za vlídné slovo a výraz uznání. Váš 
zájem o naši práci je pro nás pokaždé velkým povzbuzením do dalších dnů. 
 

 

Ve Vsetíně dne 6.6.2015     Mgr. Helena Petroušková 

Ředitelka organizace Letokruhy, o.p.s. 
  



Zaměstnanci: 
editelka organizace:   Mgr. Helena Petroušková 

Vedoucí sociálních služeb 

a sociální pracovník:   Mgr. Eva Keclíková 

 

Externí účetnictví:   Zdenka Ondrušková 

 

Pracovnice v sociálních službách: Eva Ju ičková, Renata Plachtovičová, Libuše 
Vindišová, Hana Škývarová, Ivana Závodná, 
Libuše Matyášová, Jana Kunderová, Jana 

iháková 

 

Pracovnice v sociálních službách 
na dohodu o provedení práce: Marie Matoušková, Veronika Vašková, Zdenka 

Baránková, Petra Tlašková, Dagmar Pešoutová, 
Eva Kabrhélová, Anežka Mikulenková, Lukáš 
Škarpa 

 
Pomocné a úklidové práce: Eva Kabrhélová, Bohumil ihák 
 

Odborná spolupráce: 
MUDr. Lenka Šebelová – odborný psychiatr 
Mgr. Alena St elcová – psycholog a supervizor 

 

Poslání organizace: 
Poskytujeme terénní a ambulantní sociální služby, které podporují samostatnost klientů, 
umožňují běžný způsob života a uchovávají vazbu na p irozené domácí a rodinné prost edí. 
 

Místní a časová působnost: 
Denní stacioná  – obce Mikroregionu Hornolidečsko, Vsetínsko: pondělí až pátek od 7,00 do 
15,30 hodin 

Terénní pečovatelská služba – obce Mikroregionu Hornolidečsko, Vsetínsko: nep etržitý provoz 

Terénní odlehčovací služba - obce Mikroregionu Hornolidečsko, Vsetínsko: v pracovní době od 
7,00 do 22,00 hodin (dle domluvy i jinak) 

 

Cíle organizace: 
Hlavním cílem je umožnit osobám závislým na pomoci druhých setrvat v p irozeném domácím 
prost edí prost ednictvím podpory jejich samostatnosti a podpory rodinných pečovatelů. 
 

Cílová skupina: 
Senio i a osoby zdravotně postižené. 
 

Věková struktura cílové skupiny: 

Mladí dospělí (1ř-26 let)   Mladší senio i (65-80 let) 

Dospělí (27-64 let)   Starší senio i (nad Ř0 let) 
 



Zpráva o činnosti v roce 2014: 
Naše organizace nabízela v roce 2014 následující spektrum služeb: 
 

 Odlehčovací služby v domácnostech klientů 

 Terénní pečovatelskou službu 

 Služby denního stacioná e ve Valašské Polance 

 Screening paměti v rámci projektu Dny paměti 
 P ednáškovou a osvětovou činnost 
 Trénink paměti a reminiscenční terapii 
 Zprost edkování psychologického poradenství pro klienty i pečovatele 

 Zprost edkování odborného poradenství pro klienty i pečovatele 

 Distribuce propagačních materiálů z fondu ČALS a z vlastních zdrojů 

 

 

Poradenská činnost: 
 Našim klientům slouží dostatek odborných materiálů - publikace anebo informační letáky 

České alzheimerovské společnosti, p ípadně informační materiály z jiných zdrojů. 
 Poskytujeme nejen telefonické, ale i osobní poradenství – schůzku je nutno dohodnout 

p edem. 
 

Vedlejší hospodá ská činnost: 
 Domovnictví v bývalém domě s pečovatelskou službou na Tyršově ulici 1271 a na ulici 

Generála Klapálka 1Ř46 ve Vsetíně 

 Úklidové práce tamtéž 

  



Trénink paměti a reminiscenční terapie: 
 

Služby jsou určeny nejen seniorům s poruchami kognitivních funkcí, ale také zdravým 
seniorům (jako účinná preventivní metoda). Trénink paměti mohou využít i mladší lidé, trpící 
poruchami kognitivních funkcí mozku po úraze, po cévní mozkové p íhodě nebo z jiných p íčin. 
Klienti k nám p icházejí zejména na doporučení léka e (psychiatra, neurologa, klinického 
psychologa), ale kontakt mohou navázat i individuálně, z vlastního rozhodnutí. 
 

Služby poskytujeme na svém pracovišti nebo p ímo v domácnostech klientů, pat í mezi 
fakultativně poskytované služby, a tudíž  jsou hrazeny z vlastních finančních prost edků klienta. 
 

 

Zájemci se mohou objednávat na tomto telefonním čísle: 

Mgr. Eva Keclíková – 773 833 787 

 

 

  



Dny paměti: 
 

Dny paměti jsou celonárodní projekt na podporu včasného záchytu poruch paměti. Vyšet ení je 
bezplatné, probíhá na našem pracovišti, ve výjimečných p ípadech je možno navštívit zájemce 
o tuto službu v jeho domácnosti. 
 

Po pěti letech existence projektu je již evidentní, že testy mají velmi dobrý záchyt a vysokou 
vypovídací schopnost.  
 

Zájemci se mohou objednávat na tomto telefonním čísle: 

Mgr. Eva Keclíková – 773 833 787 

  



Pečovatelská služba: 
 

V roce 2014 jsme měli v péči 103 klientů a p i zajištění služeb jsme strávili 5 737 hodin, z toho 

1 159 na cestě. P i zajištění základních úkonů pečovatelské služby jsme najezdili za svými 
klienty celkem 27 840 kilometrů. 
Ve Vsetíně na Hornolidečsku jsme rozvezli Ř Ř10 obědů a najezdili p i tom dalších 13 ř41 

kilometrů. 
 

 

Finanční zpráva 2014 

 

NÁKLADY – Pečovatelská služba 

 

Materiálové 150 410,- 

Spot eba energií 48 246,- 

Opravy a údržba 85 787,- 

Cestovné 1 418,- 

Služby 204 054,- 

Osobní náklady 940 065,- 

Daně a poplatky 795,- 

Ostatní náklady 47 449,- 

Odpisy 49 118,- 

Poskytnuté p íspěvky 1 990,- 

CELKEM 1 529 332,- 

 

 

ZDROJE KRYTÍ – Pečovatelská služba 

 

Tržby z prodeje služeb 814 670,- 

Tržby z hospodá ské činnosti 10 190,- 

Dary 9 008,- 

P íspěvky obcí Hornolidičsko 98 000,- 

P íspěvky Vsetín 271 000,- 

Dotace MPSV 296 100,- 

Dotace Zlínský kraj 0,- 

Dotace ÚP Vsetín 0,- 

Alzheimer nadační fond 30 000,- 

Úroky z BÚ 364,- 

CELKEM 1 529 332,- 

  



Terénní odlehčovací služba: 
 

Odlehčovací terénní službu jsme v roce 2014 poskytli 11 klientům a stále jsme jediným 
poskytovatelem tohoto druhu služby ve Zlínském kraji. Cílem je ulevit rodinným pečovatelům, 
kte í se starají 24 hodin denně a z různých důvodů pot ebují čas od času zastoupit. Ve službě 
jsme strávili v roce 2014 celkem 346 hodin. 

 

 

Finanční zpráva 2014 

 

NÁKLADY – Odlehčovací služba 

 

Materiálové 46 083,- 

Spot eba energií 11 094,- 

Opravy a údržba 11 828,- 

Cestovné 0,- 

Služby 70 904,- 

Osobní náklady 254 379,- 

Daně a poplatky 0,- 

Ostatní náklady 5 870,- 

Odpisy 1 112,- 

CELKEM 401 270,- 

 

 

ZDROJE KRYTÍ – Odlehčovací služba 

 

Tržby z prodeje služeb – úhrada od klientů 40 770,- 

Dary Nadace Agrofert 150 000,- 

P íspěvky Vsetín 95 000,- 

Dotace MPSV 115 500,- 

Dotace Zlínský kraj 0,- 

CELKEM 401 270,- 

  



Denní stacioná : 
 

Tuto službu v současnosti využívají občané Valašské Polanky, Leskovce a Lužné. 
V roce 2014 jsme dosáhli maximální možné kapacity, kterou nám dovolují pronajaté  prostory, 
a poskytli službu jedenácti uživatelům. 
 
 

Finanční zpráva 2014 

 

NÁKLADY – Denní stacioná  

 

Materiálové 38 009,- 

Spot eba energií 16 385,- 

Opravy a údržba 10 394,- 

Cestovné 5 366,- 

Služby 77 247,- 

Osobní náklady 351 161,- 

Daně a poplatky 160,- 

Ostatní náklady 6 581,- 

Odpisy 16 776,- 

CELKEM 522 079,- 

 

 

ZDROJE KRYTÍ – Denní stacioná  

 

Tržby z prodeje služeb – úhrada od klientů 182 390,- 

Dary 50 000,- 

Dary Hornolidečsko 42 000,- 

Dotace MPSV 250 000,- 

Dotace Ú ad práce 1 476,- 

CELKEM 525 866,- 

 

  



Fakultativní služby a ostatní služby: 
 
 
Finanční zpráva 2014 

 
NÁKLADY – Fakultativní služby a ostatní služby 

 
Materiálové 5 631,- 
Spot eba energií 1 857,- 
Osobní náklady 6 921,- 
Ostatní služby 469,- 
CELKEM 14 878,- 

 
ZDROJE KRYTÍ – Fakultativní služby a ostatní služby 

 
Tržby z lektorské činnosti 2 400,- 
Dary 12 103,- 
Tržby z tréninků paměti 35 780,- 
Ostatní výnosy 43 709,- 
CELKEM 93 992,- 

 
 
 

Hospodá ská činnost – domovník 
 
 
Finanční zpráva 2014 

 
NÁKLADY – Hospodá ská činnost 

 
Spot eba materiálu 1 543,- 
Osobní náklady 154 283,- 
CELKEM 155 826,- 

 
ZDROJE KRYTÍ – Hospodá ská činnost 

 
Tržby z hospodá ské činnosti 259 920,- 
CELKEM 259 920,- 

 
 
 
 
P ebytek hospoda ení z výše uvedených aktivit slouží k dokrytí celkových ročních nákladů 
registrovaných služeb a k úhradě provozních a zejména mzdových nákladů v prvních t ech 
měsících kalendá ního roku, do doby, než organizace obdrží dotace ze státního rozpočtu. 
  



Základní informace: 
 

 

Sídlo organizace:  Letokruhy, o.p.s. 

Tyršova 1271 

Vsetín, 755 01 

 

Telefon:    571 999 222, 225 

Mobil:    777 565 030 

 

E-mail:    Helena.Petrouskova@letokruhy-vs.cz 

Web. stránky:   www.letokruhy-vs.cz 

 

IČO:    268 700 11 

Bankovní spojení:  198 372 925/0300 

 

 

editelka: 
Mgr. Helena Petroušková 

telefon:  571 999 225 

mobil:  777 565 030 

e-mail:  Helena.Petrouskova@letokruhy-vs.cz 

 

Vedoucí sociálních služeb a sociální pracovnice: 
Mgr. Eva Keclíková 

telefon:  571 999 222 

mobil:  773 833 787 

e-mail:  eva.keclikova@letokruhy-vs.cz 

 

Sociální pracovnice: 
Pavla Rúčková 

mobil: 604 685 609 

e-mail: pavla.ruckova@letokruhy-vs.cz 

 

Pracoviště Valašská Polanka - denní stacioná : 
(podkroví zdravotnického st ediska ve Valašské Polance) 

Mgr. Eva Keclíková 

adresa:  Valašská Polanka 37Ř 

telefon:  571 999 222 

mobil:  773 833 787 

e-mail:  eva.keclikova@letokruhy-vs.cz 

   

mailto:pavla.ruckova@letokruhy-vs.cz


Poděkování: 
 

 

Orgány obecní a krajské samosprávy: 

 

Město Vsetín, Zlínský kraj, Obec Valašská Polanka, Obec Lidečko, Obec Leskovec, Obec 
Seninka, Obec Francova Lhota, Obec Lužná, Sdružení obcí Hornolidečsko 

 

 

Orgány státní správy: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 

 

Právnické osoby: 

 

Walfer spol. s r.o., Mondelez CR Coffee production, s.r.o., PARADON s.r.o. 

 

 

Fyzické osoby: 

 

Ing. Jarmila Mekinová – Valašské Mezi íčí, MUDr. Ivo Janáček – Mikulůvka, Marie Petroušková 
– Vsetín, pan Tomáš Holeček – Vsetín, pan Michal Voltner – Olomouc, pan Antonín Šiška – 

Vsetín, paní Lenka Šmotková – Valašská Polanka, paní Blanka Lukášová  
 

 

Nadace: 

 

Nadace Agrofert, Nadace Olgy Havlové 

 

 

Dobrovolníci: 
 

Marie Matošková, Ladislav Mikulenka, Pavla Mačková 

  



 






