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Název

Podané ruce – osobní asistence

Sídlo

Zborovská 465  
738 01  Frýdek-Místek

Právní forma 

pobočný spolek

IČ

706 32 596

Založen 

na základě usnesení představenstva  
zapsaného spolku dne 6. 3. 2001 pod 
evidenčním č. 200101; podle článku 6 stanov 
spolku; registrována u Krajského soudu  
v Ostravě ve spolkovém rejstříku.

Pobočný spolek

zřízený zapsaným spolkem Podané ruce, z. s.  
za účelem provozování terénní sociální služby 
osobní asistence zajišťující pomoc zdravotně 
handicapovaným osobám a seniorům v jejich 
domácím prostředí

O
b
sa

h

Cílem naší organizace je usnadnění běžného  
života lidí se sníženou soběstačností  
prostřednictvím osobní asistence .
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Již čtrnáct let poskytují pod hlavičkou pobočného spolku Podané ruce – osobní asi-
stence pracovníci v přímé obslužné péči terénní sociální službu, osobní asistenci.  
A neuvěřitelných patnáct let uplynulo od založení spolku Podané ruce, z. s.  A stejnou 
dobu se na nás dnes a denně lidé obracejí pro radu, pomoc, sociální službu.

Rok 2015 byl velmi významný pro spolek Podané ruce, z. s., protože jsme bilancovali 
a slavili výše zmíněné půlkulaté narozeniny. A já si u této příležitosti dovolím použít 
přirovnání z fyziky - spojené nádoby. Vše se vším souvisí a činnost zaměstnanců po-
bočného spolku a dobrovolníků i členů spolku lze s funkcí spojených nádob opravdu 
srovnat. Podané ruce, z. s. a Podané ruce - osobní asistence spolu i díky zaměření 
na klienty s postižením a seniory, úzce spolupracují. Mnozí z nás jsou členy spolku  
i zaměstnanci pobočného spolku. I klienti v mnoha případech využívají terénní soci-
ální službu osobní asistenci i canisterapii, léčbu pomocí speciálně připravovaných  
a testovaných psů, kterou poskytují dobrovolníci, členové spolku. Tak tomu bylo  
i v roce 2015, kdy jsme slavili patnáctiny „Podanek“ a to velmi zdařilou Zookonferencí 
a kulturním programem v rámci narozeninového dne.

Rokem 2015 nás ovšem provázely nejen oslavy. Byla to hlavně dobře odvedená 
služba, kterou v průběhu roku využilo neuvěřitelných 343 klientů. Osobní asistentky  
a asistenti poskytli 126 298 klientohodin v krajích Moravskoslezském, Olomouckém, 
Zlínském a Jihomoravském. Více než 140 osobních asistentek a asistentů s empatic-
kým přístupem k lidem pomáhalo seniorům, dále lidem s tělesným postižením, s men-
tálním postižením, se sluchovým a zrakovým i kombinovaným postižením, s chronic-
kým duševním onemocněním.

Dovolím si vás pozvat dále na stránky výroční zprávy 2015. Její řádky vypovídají mnoho 
o lidech pobočného spolku Podané ruce – osobní asistence. 

Jsem hrdá na to, že jsem jednou z nich.

Ú
vod

n
í slovo řed

itelky

Kancelář ve Frýdku-Místku  / záležitosti v rámci města Frýdku-Místku a regionů Moravskoslezského kraje

Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811 • podaneruce@podaneruce.eu

ředitelka Bc. Helena Fejkusová tel. 595 174 112 • mobil 777 011 059 • helena.fejkusova@podaneruce.eu

kontaktní  
osoby 

Mgr. Martina Šrubařová tel. 595 174 111 • mobil 777 011 031 • martina.srubarova@podaneruce.eu 

Bc. Lucie Kučová, DiS. tel. 595 174 111 • mobil 776 011 437 • lucie.kucova@podaneruce.eu

úřední hodiny pondělí a středa 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:00 hod • pátek 8:00 – 12:00 hod

Kancelář v Ostravě  / záležitosti v rámci města Ostravy a Vratimova

Ostrava – Mariánské Hory, budova SZŠ a VOŠZ, 1. máje 11 • osa.ostrava@podaneruce.eu

kontaktní  
osoby

Bc. Hana Kovalská, DiS. tel. 595 693 628 • mobil 777 011 934

Mgr. Michaela Ševcová tel. 595 693 628 • mobil 777 011 127

úřední hodiny pondělí a středa 8:00 – 15:30 hod • pátek 8:00 – 11:30 hod

Kancelář v Prostějově  / záležitosti v rámci kraje Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského

Prostějov, Polišenského 4467/3 • osa.prostejov@podaneruce.eu

kontaktní  
osoby

Mgr. Marie Barteková, Ph .D. tel. 582 333 974 • mobil 777 011 034

Bc. Kateřina Fajstlová tel. 582 333 974 • mobil 777 011 745

úřední hodiny pondělí a úterý 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:00 hod

www.podaneruce.eu

K
on

ta
k
ty

Bc. Helena Fejkusová
ředitelka

Kancelář ve Zlíně  / záležitosti v rámci města Zlína a přilehlých obcí

Zlín, Okružní 4699 • osa.prostejov@podaneruce.eu

kontaktní os. Mgr. Marie Barteková, Ph .D. tel. 582 333 974 • mobil 777 011 034

úřední hodiny středa 9:00 – 15:00 hod 
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m Bc. Helena  

Fejkusová
Ředitelka 

Statutární zástupce

Mgr. Martina  
Šrubařová

Zástupkyně ředitelky  
pro Frýdek-Místek 

Ing. Štěpán 
Křístek

Statutární  
zástupce  

Bc. Hana  
Kovalská, DiS.

Zástupkyně ředitelky  
pro Ostravu a okolí  

Mgr. Marie 
Barteková, Ph .D. 

 Koordinátor osobní  
asistence pro Olomoucký,  

Zlínský a Jihomoravský kraj

Mgr. Michaela 
Ševcová

Sociální pracovník pro 
středisko Ostrava

Bc. Lucie 
Kučová, DiS.

Koordinátor osobní asistence 
pro vybrané regiony 

Moravskoslezského kraje

Ing. Hana  
Kudrnová

Fundraiser

Ing. Kateřina 
Krištofiková

Ekonom 

Ing. Monika  
Křístková

Hlavní účetní  
a personalista

Ing. Petra  
Dubčáková

Účetní  

Bc. Kateřina 
Černochová

Administrativní pracovník  
a sekretářka

Bc. Eliška  
Dvorská, DiS.
Administrativní a sociální 

pracovník pro Olomoucký, 
Zlínský a Jihomoravský kraj

Matěj Marko
IT podpora

Během roku 2015  
k našemu  
týmu patřili také:

Mgr. Ivana  
Mikulcová
Ilona Brzáková
Jana Bužková
Martin Pavliska

Ludmila 
Janková
Administrativní  

pracovník 

Bc. Jana 
Marková

Pracovník public 
relations (PR)

Bc. Kateřina  
Fajstlová

Sociální pracovník pro 
Olomoucký, Zlínský  
a Jihomoravský kraj

Bc. Pavlína 
Fejkusová, DiS.

Metodik
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Osobní asistenti/-ky zajišťují službu přímo u klienta dle jeho individuálního plánu a potřeb klienta uvedených ve smlouvě. Jsou největší hybnou 
silou organizace, bez které by osobní asistence nemohla být vykonávána. Během celého roku počítáme vždy s průběžným doplňováním 
stavu zaměstnanců v osobní asistenci a přijímáním nových na základě aktuálních požadavků na službu.

Balašová Hana, Baliczová Hana, Barsonyová Jiřina, Bc. Bartošová Dominika, Bařinová Dagmar, Bekerová Jitka, 
Bělunková Jana, Bc. Bezecná Lucie, Blažková Jana, Caletková Petra, Červenická Daniela, Češková Dana, 
Čmolíková Kristýna, Davidová Kristýna, Dobrovodová Marie, Dolínková Emília, Domesová Zdeňka, Dorazilová 
Ludmila, Faitová Kristýna, Fialová Lenka, Fiurášková Eva, Fojtů Marie, Gaube Božena, Gregůrková Pavla, Grobcová 
Gabriela, Gryczová Svatava, Halatová Alena, Hlinková Lucie, Holinková Erika, Homolová Jana DiS., Hoňková 
Veronika, Horká Renáta, Horváthová Ivana, Horváthová Mária, Hořínková Ivana, Hradečná Naděžda, Hradilová 
Helena, Hromjáková Judita, Hyclová Monika, Chodilová Alexandra, Chraścinová Ivona, Janečková Bronislava, 
Jariabková Monika, Mgr. Jochcová Petra, Juřenová Martina, Juřicová Jarmila, Karnovská Olga Natalie, Kazíková 
Simona, Kinclová Monika, Kleknerová Zuzana, Klevetová Veronika, Bc. Kobzová Pavlína, Kohutová Blanka, 
Kolecká Iveta, Koleničová Zuzana, Kolesnikovová Daša, Kolichová Milena, Komjathy Brigita, Kotoučová Zdeňka 
DiS., Koudelková Renata, Králová Kateřina, Krátká Renáta, Kreislová Irena, Krkošková Eva, Křižáková Simona, 
Křížková Dagmar, Kuklová Ludmila, Kunátová Blanka, Kunčická Gabriela, Lazinková Barbora, Liberdová Iveta, 
Lomozíková Lucie, Lukaszová Daniela, Macečková Anna, Máchová Sabina, Martynková Dagmar, Matlochová 
Michaela, Bc. Mertová Denisa, Mifková Kateřina, Mgr. Mikesková Jana, Mikšaníková Marta, Mikulová Světlana, 
Moravcová Ilona, Moravová Dagmar, Morongová Emilie, Murková Tamara, Mynářová Radka, Nevrlová Marie, 
Nováková Milena, Nováková Petra, Novotná Naděžda, Novotná Nikola, Novotná Radomíra, Novotná Sylva, 
Obodová Jiřina, Ondračková Vladimíra, Opluštilová Elen , Pánková Karin , Pernicová Ludmila, Petrová Monika, 
Piáčková Václava, Bc. Pijanová Alžběta, Pilátová Kamila, Pilníková Kateřina, Podpinková Silvia, Poláková 
Michaela, Poláková Monika, Ptáčková Zuzana, Rolová Taťana, Růžková Ivana, Řehák Jan DiS., Sadílková Jitka, 
Sikorová Věra, Sládková Michaela, Smolanová Jana, Suchá Světlana, Svobodová Monika, Šašinková Vladimíra, 
Šebestová Marie, Škovranová Jaroslava, Šmírová Jana, Šteflová Renata, Štolbová Vladimíra, Tekielová Anna, 
Teplárková Vlasta, Trněný Vladan , Václavíková Alena, Vagaiová Dagmar, Vachalová Lucie, Mgr. Valdštýnová 
Marie, Varnušková Kristýna, Veliká Markéta, Vernerová Gabriela, Veselá Yvona, Vorlická Martina, Ing. Vrbová 
Hana, Výšková Sylva, Walczysková Zdeňka, Wiszkonyová Petra, Wolf Iveta, Zagrapanová Eva, Zindlerová Světlana, 
Zpěváčková Radomíra, Žaloudíková Irena, Žídková Marcela.

Děkujeme!

O
so

b
n
í 

as
is

te
n
ti

 /-
ky

Prostějov Frýdek-Místek (část týmu je na obálce výroční zprávy) 

Ostrava Zlín
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Řízením pobočného spolku byli pověřeni: 
Bc. Helena Fejkusová a Ing. Štěpán Křístek

Zástupci a zaměstnanci organizace

V
še

ob
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é 

in
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ga

n
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i

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 129,17

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 97,48

Z toho:

osoby zdravotně znevýhodněné 4,49

osoby s těžším zdravotním postižením 0,53

K 31. 12. 2015 bylo v projektu zaměstnáno 119 pracovníků.

Z toho:

hlavní pracovní poměr 94

z toho v přímé péči 79

dohoda o pracovní činnosti 11

z toho v přímé péči 10

dohoda o provedení práce 14

z toho v přímé péči 12

Počet ukončených pracovní smluv 27

Počet nových pracovních smluv 24

Kromě výše vyjmenovaných služeb má klient právo 
požadovat jakékoli další služby, které s ohledem na svůj 
zdravotní stav potřebuje. Omezení jsou dána jen obecně 
platnými právními předpisy, zásadami obecné slušnosti  
a možnostmi naší organizace.

Činnosti, které klientům nabízíme

�pomoc při zvládání běžných úkonů péče  
o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně

pomoc při zajištění stravy včetně podání stravy

pomoc při zajištění chodu domácnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

�zprostředkování kontaktu se společenským  
prostředím

�zajištění doprovodu k lékaři, na úřady, do škol  
nebo zaměstnání, na sportovní a kulturní akce,  
na jiné volnočasové aktivity apod.

�pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  
a při obstarávání osobních záležitostí klienta

�zajištění asistence žákovi přímo ve výuce,  
zajištění asistence ve školce, doprovod  
do/z školy, doprovod do/ze školky, zajištění  
asistence zaměstnanci v zaměstnání

�pomoc s péčí o osobu v době nepřítomnosti  
členů rodiny

�možnost zajištění asistence formou „služby  
ve službě“ ve zdravotnických a sociálních  
zařízeních, v LDN, hospicích, v dětských domovech

�pomoc při dopravě prostředkem poskytovatele 
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Pobočný spolek

Podané ruce – osobní asistence byl zalo-
žen dne 6. 3. 2001 zapsaným spolkem Po-
dané ruce, z. s. za účelem realizace projektu  
„poskytování služeb osobní asistence“. Zapsa-
ný spolek Podané ruce, z. s. poskytuje služby 
canisterapie.

Posláním

naší organizace je podporovat začleňování lidí 
se sníženou soběstačností do společnosti. 
Umožnit jim žít způsobem, který se co nejvíce 
blíží běžnému životu. Naplňovat potřeby našich 
klientů v jejich přirozeném prostředí s důrazem 
na zachování jejich důstojnosti.

Základní myšlenkou

je pomocí služby osobní asistence odstranit 
bariéry vyplývající ze zdravotního handicapu či 
fyziologických změn ve stáří tak, aby zdravotně 
postižení a senioři mohli žít ve svém přirozeném 
prostředí s důrazem na zachování jejich lidské 
důstojnosti. Naší službou však nepomáháme 
jen klientům, ale také rodinným příslušníkům, 
kteří mají naše klienty ve spolupéči.

Cíle projektu: 
1.  Naplnit potřeby klientů v přiroze-

ném rodinném prostředí bez vý-
znamných, negativních dopadů na 
rodinu, umožnit jim žít způsobem, 
který se co nejvíce blíží běžnému 
životu, a takto rozšiřovat hranice 
důstojného života.

2.  Podporovat rozvoj nebo alespoň 
zachování stávající soběstačnosti 
uživatele, jeho setrvání ve vlastním 
domácím prostředí, obnovení nebo 
zachování původního životního 
stylu.

3.  Přispívat k rozvíjení schopností a 
dovedností klientů, ke zlepšení je-
jich komunikace a rozšíření jejich 
motorických funkcí.

4.  Službu osobní asistence uskuteč-
ňovat s co nejnižšími náklady a s 
účelně, hospodárně a efektivně 
vynaloženými finančními prostřed-
ky, co nejkvalitněji a k co nejvyšší 
spokojenosti našich klientů a 
jejich rodinných příslušníků, doná-
torů a sponzorů.

Pro zajištění 1. – 3. cíle jsme zvolili 
službu osobní asistentce, která má 
dlouhodobý charakter, založený na 
individuálních potřebách klienta  
s vyššími pozitivními dopady na roz-
voj jeho schopností a dovedností. 
Navíc je založena na vztahu člověka 
k člověku při zachování všech stan-
dardů kvality.

Záměrem projektu je zajistit osobní 
asistenci místně, časově i finančně 
tak, aby byla přístupná všem klien-
tům v potřebném rozsahu, a tím 
pomohla zvýšit jejich integraci do 
společnosti.

Od roku 2001 poskytujeme terénní sociální službu osobní asistence  
v Moravskoslezském kraji. V tomto kraji využívá naší službu největší počet kli-
entů a realizujeme zde nejvíce hodin v přímé péči. Od roku 2002 jsme začali 
službu poskytovat v Jihomoravském kraji, od roku 2003 ve Zlínském a od roku 
2007 pak v Olomouckém kraji.

Osobní asistence je službou aktivizační, což v praxi znamená, že klient chce 
něčeho dosáhnout a osobní asistent/-ka mu v tomto jeho počínání pomáhá 
a asistuje mu. Osobní asistent/-ka nevykonává činnosti za daného člověka, 
ale poskytuje mu svou pomoc a podporu při jejím vykonávání. Činnost tedy 
osobní asistent/-ka uskutečňuje společně se svým klientem. V případě, kdy 
klient vůbec není schopen dané činnosti vykonávat, pracuje asistent/-ka podle 
jeho pokynů a představ a klient se podílí svým rozhodováním a určováním, co 
se jak má udělat.

Pro aktivizaci klientů v Ostravě a okolí byly v roce 2015 zakoupeny terapeu-
tické pomůcky zaměřené na trénink koncentrace, stimulaci paměti a řeči, 
procvičování jemné motoriky, reminiscenci, atd. Tyto pomůcky byly zakoupeny 
z dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her, kterou nám poskytlo statu-
tární město Ostrava. Tato dotace byla ve výši 30 000,00 Kč. Velmi děkujeme.

Organizace Podané ruce – osobní asistence poskytuje registrovanou službu 
dle § 39 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění. Naše 
služba je registrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pod čísly 
9781801 a 9423114.

Naše činnost je v souladu jak se střednědobými plány Moravskoslezského, 
Olomouckého a Zlínského kraje, tak s komunitními plány měst v těchto kra-
jích. Naše činnost byla také ve shodě s Agendou 21, Zdravé město a Udrži-
telným rozvojem.

V roce 2015 jsme byli součástí komunitního plánování ve statutárních měs-
tech Frýdek-Místek, Ostrava, Havířov, Prostějov, Zlín a ve městech Frýdlant 
nad Ostravicí a Otrokovice.
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Organizace Podané ruce – osobní asi-
stence i v roce 2015 podávala pomocnou 
ruku lidem se sníženou soběstačností, kte-
ří nezvládnou vykonávání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu. Působila převážně 
v Moravskoslezském (289 klientů), ale také 
v Olomouckém (18 klientů), Zlínském (32 
klientů) a Jihomoravském (4 klientů) kraji, 
a to prostřednictvím terénní sociální služby 
osobní asistence. Službu jsme realizovali jak 
ve městech a jejich okrajových částech, tak 
i obcích. Poskytovali jsme ji také v místech, 
kde z důvodu špatné dopravní dostupnos-
ti žádná jiná sociální služba neexistovala. 
V Moravskoslezském kraji jsme službu rea-
lizovali v 48 městech a obcích. V Olomouc-
kém kraji v 9 městech a obcích, ve Zlínském 
kraji v 9 a Jihomoravském kraji v 1 městě.

Osobní asistenci jsme poskytovali  
klientům bez rozdílu věku a postižení na 
základě písemné smlouvy až 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků 
dle jejich aktuálních požadavků i potřeb  
a možností naší organizace. Realizovali 
jsme ji všude tam, kde ji klienti potřebovali  
a vyžadovali. Převážně jsme službu zajišťo-
vali v přirozeném domácím prostředí klientů. 
Také jsme je doprovázeli k lékaři, do školy, 
do zaměstnání, na úřady, za kulturou a spor-
tem nebo jen tak na procházky. Klientům 

jsme nejčastěji pomáhali s péčí o jejich vlast-
ní osobu, při osobní hygieně, se zajištěním  
a podáním stravy, se zajištěním chodu do-
mácnosti atd. V některých případech jsme 
realizovali také asistenci žákům přímo ve 
výuce či zaměstnancům v zaměstnání. Dle 
potřeby jsme také zajišťovali dopravu naším 
automobilem k lékaři apod. 

Prostřednictvím naší služby jsme klien-
tům pomáhali udržet jejich stávající zdravotní 
stav, případně ho i zlepšit pomocí aktivizace 
a rozvíjením jemné motoriky (např. nácvi-
kem běžných samoobslužných dovedností).  
Z osobní asistence měli užitek i rodinní pří-
slušníci, kteří mají naše klienty ve spolupé-
či. V době přítomnosti osobní asistentky/
asistenta si mohli na chvíli odpočinout, aby 
nabrali nové síly, nebo jim bylo umožněno 
vrátit se do pracovního života a vykonávat 
svá zaměstnání apod. V době přítomnosti 
osobní asistentky/asistenta měli jistotu, že 
je o jejich blízkého dobře postaráno.

Cena za službu byla účtována v souladu se 
zákonem o sociálních službách č. 108/2006 
Sb., a prováděcí vyhláškou č. 505/2006.

V roce 2015 se sazby, oproti roku 2015,  
mírně změnily, a to konkrétně u krátkodo-
bých hodinových služeb a u služeb konaných  

o víkendech a v nočních hodinách, kde saz-
ba ve všech čtyřech krajích naší působnos-
ti byla účtována ve výši 110 Kč/hod. Dále 
pak byla provedena mírná změna u služeb 
finančně náročných, tedy služeb konaných 
ve státní svátek. V tomto případě jsme účto-
vali klientům 130 Kč/hod. Základní sazba 
za službu a cena za dopravu prostředkem 
poskytovatele nebo asistenta zůstaly beze 
změn.

Ani v roce 2015 jsme nevyužili možnosti na-
výšení základní sazby na maximální možnou 
výši dle platné vyhlášky. Důvod je stále stej-
ný, tím je typ námi poskytované služby, jež 
je většinou vícerozsahový a naši klienti jsou 
z 80 % ve 3. a 4. stupni závislosti, tudíž by 
pro ně byla služba ještě více finančně ná-
kladná a rozsah služeb by omezovali, přes-
tože by potřebovali služby v mnohem větším 
rozsahu.

I v roce 2015 jsme se snažili o maximál-
ní efektivnost služby a účinnou spo-
lupráci se všemi sektory společnosti, tak 
abychom náklady služby byli schopni zcela 
pokrýt.

Spolupracovali jsme také s městy  
a obcemi. Ty, které nás finančně podporo-
valy, jsou uvedeny ve Výroční zprávě. Jsme 

také členem Asociace pro osobní 
asistenci (APOA). Jsme členem Unie 
neziskových organizací olomoucké-
ho kraje (UNO) – podsekce Prostě-
jovské prkno. Rovněž jsme byli přijati 
do Asociace nestátních neziskových 
organizací zlínského kraje (ANNO).

Jako v předchozích letech jsme i le-

tos vytvářeli partnerské vztahy 
s jinými subjekty poskytujícími sociál-
ní služby, se středními školami zamě-
řenými na sociální tematiku, sezna-
movali jsme veřejnost s naší činností 
a zapojovali ji do naší činnosti s mož-
ností podílet se na rozvoji služeb.

Informovali jsme zájemce o službu  
o možnostech využívání sociálních 
služeb jako takových. Poskytovali 
jsme informace o dalších poskyto-
vatelích sociálních služeb v případě, 
kdy klient potřeboval jinou službu 
než osobní asistenci. Tento princip 
fungoval oboustranně. Tedy i jiní  
poskytovatelé sociálních služeb pře-
dávali kontakty na naši organizaci.
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Automobil Renault Clio

Naše asistentky v okolí Frýdlantu nad Ostra-
vicí nyní mají k dispozici nové auto Renault 
Clio, aby mohly pomáhat v místech, kam se, 
zvláště v zimě, velmi složitě dojíždí. Původní 
auto Renault Kangoo dosloužilo, proto jsme 
pořídili nové, aby bylo postaráno o všechny, 
kdo naši pomoc potřebují.

Automobily Renault Clio  
a Megane z projektu České 
televize – Adventní koncerty

Osobní automobily značky Renault Clio  
a Megane zajišťují službu osobní asistence 
v obcích Moravskoslezského kraje, špatně 
dostupných veřejnou hromadnou dopravou. 
Naše specificky označené automobily, jenž 
zároveň nesou na kapotě písemné podě-
kování projektu České televize – Adventní 
koncerty, jezdí za klienty na Jablunkovsku, 
Třinecku, v Mostech u Jablunkova, v kopco-
vitém terénu v obcích Hukvaldy, Sklenov, Ry-
chaltice, Brušperk, Fryčovice, Baška a další. 
Třetí automobil slouží k organizačnímu zajiš-
tění chodu organizace v rámci celé oblasti.

Automobil Dacia Logan

Díky financování z rozpočtu Statutárního 
města Ostravy byl v říjnu 2015 předán do 
užívání ostravské pobočky automobil Dacia 
Logan. Je používán k přepravě klientů, k pře-
vozu rozměrnějších kompenzačních pomů-
cek apod. Statutárnímu městu Ostrava patří 
náš veliký dík.

Technické zázemí 
organizace
Organizace má pronajaty prostory pro pro-
vozování kanceláří pro oblasti Frýdek-Mís-
tek, Ostrava, Prostějov a Zlín.

Pro oblast Frýdecko-Místecka

je pronajato pět kanceláří, čtyři z nich na Ma-
lém Koloredově v Místku. Ty slouží mj. pro 
styk s veřejností a zaměstnanci, dále jako 
pracoviště ředitelky, fundraiserky, ekonomky 
a public relations. Administrativní pracovni-
ce pracuje v nově otevřeném Canisterapeu-
tickém a vzdělávacím centru. V kanceláři 
na ulici U nemocnice pracuje hlavní účetní  
a personalistka a účetní. Všechny kanceláře 
jsou bezbariérové.

Pro oblast Ostravska

je pronajata kancelář v budově Střední a Vyš-
ší zdravotnické školy v Ostravě. K dispozice 
je zde zástupkyně ředitelky a sociální pra-
covnice pro oblast Ostravy. Kancelář slou-
ží pro styk s klienty, zaměstnanci, žadateli  
o službu i další veřejnost. Kancelář je bez-
bariérová. V roce 2015 se zlepšilo vybavení 
této kanceláře, neboť byly zakoupeny dva 
kancelářské stoly a uzamykatelná dvojskříň. 

Vše bylo zakoupeno z dotace z odvodů  
z loterií a jiných podobných her, kterou nám 
poskytlo statutární město Ostrava. Dotace 
na pořízení vybavení kanceláře byla ve výši 
31 000 Kč. Velice děkujeme.

Kancelář ve Zlíně

byla zřízena za účelem dostupnosti klientům 
ze zlínského regionu. K dispozici je zde ko-
ordinátor osobní asistence, a to každou stře-
du od 9:00 do 15:00 hodin.

Kancelář v Prostějově

je pronajata za účelem vykonávání práce 
ko ordinátora osobní asistence a sociálních 
a administrativních pracovníků pro oblast 
Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského 
kraje. Tato kancelář zároveň slouží pro styk 
s veřejností, se zaměstnanci a k pracovním 
poradám. Kancelář je umístěna ve zvýšeném 
přízemí s bezbariérovým přístupem (výta-
hem) na ulici Polišenského v Domě s pečo-
vatelskou službou. 

Automobil Škoda Roomster

zakoupila organizace na konci roku 2008,  
a to za významné pomoci Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. Automobil je vyu-
žíván koordinátorkou osobní asistence pro 
regiony Moravskoslezského kraje. Jsou s ním  

uskutečňovány pracovní schůzky se zájemci 
o službu, tvorba nových a úprava stávajících 
individuálních plánů klientů a kontroly prová-
dění služby osobní asistence.

Automobil Dacia Sandero

zakoupila organizace ve druhé polovině roku 
2009, a to opět za významné podpory Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje. Ten-
to automobil je využíván pro oblast Ostravy, 
Vratimova a okolí. Slouží k pracovním úče-
lům ostravské pobočky, k jednání se zájem-
ci o službu, se stávajícími klienty a ke styku  
s ostatními organizacemi a subjekty, se kte-
rými organizace spolupracuje. V případě po-
žadavku ze strany klientů je tento automobil 
využíván k jejich přepravě. 

Automobil Renault Kangoo

převzala naše organizace od zástupce firmy 
KOMPAKT, s.r.o. v říjnu roku 2011 v rámci 
projektu „Sociální automobil“. Tento vůz má 
organizace nyní v dlouhodobém pronájmu. 
Automobil je převážně využíván k pracovním 
cestám koordinátorkou osobní asistence 
pro Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj, 
kde jedná se zájemci o službu, s klienty, se 
zaměstnanci, s donátory a se zástupci jiných 
organizací. Firmě KOMPAKT, s.r.o. patří  
velký dík! 
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Moravskoslezský kraj 

Využití osobní asistence v Moravskoslezském kraji  
podle obcí za rok 2015 (bez statutárního města Ostrava  
a jeho širšího správního obvodu)

noví klienti  64      

klienti, kteří zrušili  32      

klienti, kteří zemřeli  33      

děti do 18 let  23      
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Obce ženy muži hodiny celkem

 Albrechtice  1  -  102,00 

 Baška  11  4  3 297,00 

 Brušperk  1  5  2 521,50 

 Čeladná  2  2  1 122,25 

 Český Těšín  1  -  1 194,00 

 Dobrá  1  1  500,00 

 Fryčovice  5  5  2 844,25 

 Frýdek-Místek  40  19  27 485,50 

 Frýdlant nad Ostravicí  8  -  7 001,00 

 Hlučín  1  -  3,00 

 Havířov  7  8  5 037,75 

 Horní Bludovice  -  1  150,00 

Obce ženy muži hodiny celkem

 Ostravice  -  1  167,50 

 Palkovice  2  -  275,50 

 Paskov  1  2  1 277,25 

 Písek  1  -  12,00 

 Pržno  -  1  6,00 

 Raškovice  1  -  18,00 

 Řepiště  4  1  1 009,25 

 Sedliště  -  1  6,00 

 Staré Hamry  1  -  62,00 

 Starý Jičín  1  1  99,50 

 Staříč  4  4  1 406,25 

 Studénka  -  1  44,50 

 Sviadnov  3  3  2 493,00 

 Sviadnov - DPS  20  5  3 980,00 

 Šenov  1  -  69,00 

 Těrlicko  1  -  325,50 

 Tichá  1  -  3,00 

 Tísek  -  1  709,50 

 Třinec  1  -  535,00 

 Žabeň  -  2  700,00 

 Vyšní Lhoty  1  -  741,00 

 Ostatní obce  1  1  11,00 

celkem  139       80       72 784,25    

Obce ženy muži hodiny celkem

 Horní Tošanovice  1  1  466,00 

 Hukvaldy  6  1  1 010,00 

 Jablunkov  1  2  293,00 

 Kopřivnice  -  1  29,50 

 Krmelín  2  2  366,00 

 Lučina  -  1  184,50 

 Ludgeřovice  -  -  653,25 

 Metylovice  2  -  126,50 

 Mořkov  -  1  247,00 

 Mosty u Jablunkova  2  1  509,00 

 Nižní Lhoty  2  -  3 162,50 

 Nový Jičín  1  1  528,00 
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Městské obvody/obce ženy muži hodiny celkem

 Bělský Les  -  1  116,00 

 Heřmanice  1  -  7,00 

 Hrabová  2  1  2 441,50 

 Hrabůvka  4  1  1 635,25 

 Mariánské Hory  2  -  788,00 

 Michálkovice  1  -  181,50 

 Moravská Ostrava  9  -  7 028,75 

 Muglinov  1  -  20,00 

 Nová Bělá  -  1  8,50 

 Poruba  15  2  13 463,75 

 Proskovice  1  -  28,00 

Městské obvody/obce ženy muži hodiny celkem

 Stará Bělá  1  -  42,00 

 Radvanice  2  -  2 543,00 

 Svinov  3  -  1 766,00 

 Vítkovice  1  -  1 050,25 

 Výškovice  1  3  287,50 

 Zábřeh  3  3  5 335,50 

 Václavovice  2  -  26,00 

 Vratimov  5  4  4 380,25 

celkem  54  16  41 148,75 

Ostrava a okolí 

Využití  osobní asistence ve statutárním městě Ostrava  
a širším správním obvodu za rok 2015

noví klienti  22      

klienti, kteří zrušili  13      

klienti, kteří zemřeli  10      

Obce ženy muži hodiny celkem

 Lípa  -  1  186,50 

 Luhačovice  1  -  32,00 

 Otrokovice  -  1  148,50 

 Rožnov p. Radhoštěm  -  1  5,50 

 Uherský Brod  -  4  681,00 

 Vsetín  1  -  34,00 

 Zlín  14  4  2 203,25 

 Zubří  1  -  848,00 

 Želechovice nad Dřevnicí  4  - 1596,75

celkem  21     11     5 735,50      

Zlínský kraj

Využití osobní asistence ve Zlínském kraji  
podle obcí za rok 2015

noví klienti  20     

klienti, kteří zrušili  11     

klienti, kteří zemřeli  2      

děti do 18 let  3 

Obce ženy muži hodiny celkem

 Bouzov  1  -  8 

 Čelechovice na Hané  -  2  273,25 

 Daskabát  -  1  253 

 Prostějov  7  2  1 353 

 Přerov  -  1  140 

 Stínava  1  -  381 

 Troubelice  -  1  498,25 

 Vranovice-Kelčice  -  1  249,50 

 Zábřeh  -  1  592 

celkem  9  9  3 748 

Olomoucký kraj

Využití osobní asistence v Olomouckém kraji  
podle obcí za rok 2015

noví klienti  6     

klienti, kteří zrušili  7      

klienti, kteří zemřeli  2      

děti do 18 let  4 
Projekt je  realizován  
s finanční podporou  

Statutárního města Ostrava
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Obce ženy muži hod. celkem

Brno  4       -         2 881,25      

Celkem  4       -         2 881,25      

Jihomoravský kraj

Využití osobní asistence  
v Jihomoravském kraji za rok 2015

nových klientů 0

kteří zrušili 1

kteří zemřeli 1

Kraj % ženy muži celkem hodiny celkem

 Moravskoslezský kraj 84,3%  193  96       289,00       113 933,00      

 Olomoucký kraj 5,2%  9      9       18,00       3 748,00      
 Zlínský kraj 9,3%  21  11       32,00       5 735,50      

 Jihomoravský kraj 1,2%  4       -         4,00       2 881,25      

Celkem 100%  227  116       343,00       126 297,75      

Využití osobní asistence celkem

noví klienti  112      

klienti, kteří zrušili  64      

klienti, kteří zemřeli  48      

děti do 18 let  30 

Přehled poskytnutých  
klientohodin  
za všechny kraje

In
form

ovan
ost o projek
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Aktivity neziskové organizace v roce 2015
Prezentace naší organizace široké veřejnosti na akcích pořádaných jinými organizacemi:

Březen:

�Den neziskových organizací a sociálních 
služeb na Gymnáziu  v Ostravě - 
Hrabůvce

Duben:

�Národní výstava psů v Ostravě 
(prezentace organizace) 

Květen:

�Zlínské jaro (jarmark neziskovek spojený 
s prezentací organizací) 

�Normální je pomáhat (výstava plakátů 
neziskových organiazací) 

Červen:

�Dětský den se SCHÄFER SCHOOL 

�Život (NE)OBYČEJNÝCH LIDÍ  
v OC Frýda ve Frýdku-Místku 

�Konference NRZP v Ostravě na KÚ MSK 
(příspěvek o osobní asistenci) 

�Setkání pracovních skupin komunitního 

plánování ve statutárním městě  
Frýdek-Místek 

�Den sociálních služeb v Kopřivnici 

�Benefiční hudební openair festival 
Sweetsen fest 2015 ve Frýdku-Místku

�Lidé lidem 2015 (den sociálních služeb) 
v Ostravě 

�Nadační den v Tiché (prezentace 
organizace) 

Srpen:

�Muzikantské žně 2015 ve Frýdku-Místku 
(prezentace organizace) 

�V. ročník - Charitativní Hobby závody 
Nové Zámky (prezentace organizace) 

Září:

�Hornické slavnosti OKD v Karviné 
(prezentace organizace) 

�Den sociálních služeb „Vzájemně se 
poznejme“ v Novém Jičíně 

�Veletrh poskytovatelů sociálních služeb 
v Havířově 

�Den sociálních služeb ve Frýdlantu n. O. 

�Den zdraví a sociálních služeb ve  
Frýdku-Místku 

Říjen:

�Život bez bariér (veletrh sociálních 
služeb) v Ostravě 

�Den pro seniory v Kulturním  
domě města Ostravy 

Listopad:

�Konference o sociálních službách  
s názvem „Pracujeme společně“ 
v Ostravě 

Prosinec:

�Advent plný andělů (nadační fond 
„Křídlení“) 

�Den otevřených dveří na Střední 
zdravotní škole ve Frýdku-Místku 
(prezentace organizace) 
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Seznam spolupracujících škol a organizací, ve kterých jsme poskytovali naše služby na základě 
požadavků klientů nebo zařízení:

�Dětský domov a Školní jídelna Frýdek-Místek

�Domov Čujkovova Ostrava - Zábřeh, p.o.

�Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o.

�Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.

�Domov pro seniory Sluníčko, p.o., Ostrava - Zábřeh

�Domov Slunečnice Ostrava, p.o., Ostrava - Poruba

�Dům s pečovatelskou službou, Moravská Ostrava

�Dům s pečovatelskou službou, Průběžná, Ostrava - Poruba

�Hospic Frýdek-Místek, p.o.

�Hospic sv. Lukáše, Charita Ostrava, Ostrava - Výškovice

�Městská nemocnice Ostrava, p.o., Ostrava - Fifejdy

�Občanské sdružení aDaM autistické děti a my o. s. Havířov

�Oddělení veřejného opatrovnictví v rámci Odboru  
sociálních služeb Magistrátu Frýdku-Místku

�Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p.o.

�Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Ostrava,  
Ostrava – Poruba

�Sanatorium JIH, Ostrava - Zábřeh

�Sanatorium Topas – Vizovice, s.r.o.

�SŠ a ZŠ Havířov – Šumbark

�Střední škola a základní škola prof. Zdeňka Matějčka,  
Ostrava - Poruba, p.o.

�Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově  
postižené, Olomouc

�Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov

�Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava - Vítkovice

�Základní škola a Mateřská škola Mohelnice

�ZŠ a MŠ naděje Frýdek-Místek, p.o.

Spolu
pracu

jící organ
izace

Přednášky, diskuse či veřejná vystoupení 
pořádané organizací Podané ruce, z. s. či 
Podané ruce - osobní asistence:

Duben:

�Přednáška o osobní asistenci studentům  
VOŠ sociální v Ostravě - Mariánských Horách 

Květen:

�Zábavně-aktivizační dopoledne spojené s oslavou Dne matek 
v Domově pro seniory ve Sviadnově (pořádáno ve spolupráci  
se Základní školou Sviadnov + obecním úřadem Sviadnov) 

�I. Zookonference v Moravskoslezském kraji 

Září:

�Přednáška o canisterapii a osobní asistenci pro žáky  
ZŠ Frýdlant nad Ostravicí 

�Přednáška o osobní asistenci studentům SZŠ a VOŠ  
v Ostravě – Mariánských Horách 

Říjen:

�Den otevřených dveří v Canisterapeutickém a vzdělávacím 
centru Podaných rukou s přednáškou pro studenty střední školy 

DEN  
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

OSTRAVA
12.11. 2015

PODANÉ RUCE  
– OSOBNÍ ASISTENCE

www.podaneruce.eu
facebook.com/PodaneRuceOsA   tel. 777 011 934

OSTRAVA -MARIÁNSKÉ HORY
budova SZŠ a VOŠ zdravotnické, 1. Máje 11

9:00–16:00

•  Informace  
o poskytovaných službách. 

•  Prohlídka nově vybavené 
kanceláře a terapeutických 
pomůcek pro trénování 
komunikace a paměti. 
Obojí bylo zakoupeno 
s finanční podporou 
Statutárního města 
Ostravy. 

Projekt je realizován s finanční podporou  
statutárního města Ostrava

24 Podané ruce – osobní asistence 25Výroční zpráva 2015



Naše organizace klade velký důraz na kvalit-
ní další vzdělávání svých pracovníků. V roce 
2015 jsme do praxe pilotně zavedli nový 
systém hodnocení a zjišťování potřeb pro-
fesního rozvoje pracovníků v sociálních služ-
bách. Konkrétně se jedná o vyplnění formu-
láře a společný rozhovor vedoucí pracovnice  
a osobní asistentky o důležitých oblastech 
práce. Obsahem první části hodnocení je 
hodnocení úrovně kvality práce konkrétního 
pracovníka nadřízenou pracovnicí a hodno-
cení pracovního prostředí, atmosféry a příno-
su povolání pracovníkem. Systém je prioritně 
nastaven pro pojmenování profesních kvalit 
každého pracovníka a jeho ocenění. V dru-
hé části je vytvořen prostor pro vlastní popis 
současných znalostí a dovedností pracov-
níkem, dále pro nalézání a specifikaci jeho 
vzdělávacích potřeb pro práci s klienty a oče-
kávané přínosy vzdělávání. Ve třetí části jsou 
formulovány konkrétní vzdělávací cíle a forma 
vzdělávání. Metodik organizace následně 
provádí analýzu hodnocení a sestavuje téma-
ta vzdělávání tak, aby co nejvíce naplnila in-
dividuální potřeby každého. Tímto způsobem 
organizace dále pracuje na zvyšování kvality 
poskytovaných služeb a to díky cílenému 
vzdělávání každého pracovníka. Dle výstupů 
hodnocení je organizováno vzdělávání pra-
covníků v roce 2016.
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Frýdek-Místek
Několik let již působíme ve dvou skupinách 
v rámci Komunitního plánu a to jak ve sku-
pině Osob se zdravotním postižením, tak  
i ve skupině Senioři. Činnost jednotlivých 
skupin nespočívala pouze v pravidelných  
a cyklických setkáních, ale skupiny také 
operativně řešily zadané úkoly a předávaly  
aktuální informace o činnostech jednotlivých 
poskytovatelů. Některé akce byly společné. 
Například 4. června 2015 se uskutečnilo 
společné setkání skupin ve společenské 
místnosti Klubu seniorů. Tam se jednotlivé 
skupiny představily prezentací, scénkou, či 
videosekvencí, které výstižně charakterizova-
ly dané zařízení či sociální službu a předmět 
činnosti nebo cílovou skupinu uživatelů služ-
by. Pro všechny zúčastněné to byla možnost 
vidět a uvědomit si propojení, návaznost jed-
notlivých skupin, které tvoří fungující celek 
v rámci Komunitního plánu města Frýdku-
-Místku. Samostatnou a velmi zdařilou akcí 
skupiny Osob se zdravotním postižením, 
byla akce s názvem Život neobyčejných lidí, 
která proběhla 12. června 2015 v prosto-
rách nově otevřeného obchodního centra 
Frýda. Smyslem akce bylo přiblížit a zažít 
simulovaně některé pocity lidí s různým dru-
hem postižení. Zájemci o akci tak mohli sami 
na sobě vyzkoušet jaké to je, když vás někdo 
veze na vozíčku a zda třeba nevidomý člověk 
může sportovat. V měsíci září se konal již tra-
diční, ale pokaždé jiný, Den zdraví a sociál-
ních služeb. Nezklamal a přinesl příjemnou 

atmosféru, přátelská setkání poskytovatelů 
sociálních a zdravotních služeb, prodejců 
a dalších organizací, které neodmyslitelně 
k tomuto dni patří a artiklem nabízených 
výrobků vhodně dotvářejí atmosféru celého 
dne. O doprovodné vystoupení na pódiu 
se jako loni postarala také naše organizace 
s prezentací a nástinem své canisterapeutic-
ké činnosti.

Ostrava
Tak jako v předchozích letech, byla i v roce 
2015 naše organizace zapojena do proce-
su Komunitního plánování sociálních služeb  
a aktivně spolupracovala se Statutárním 
městem Ostrava při naplňování aktivit a jed-
nání směřujících k naplňování rozvojových 
cílů a opatření akčního plánu 4. Komunitní-
ho plánu sociálních služeb a souvisejících 
aktivit na území města Ostravy v období 
2015-2018. Zastoupení jsme měli v pracov-
ní skupině „Osoby s mentálním, tělesným a 
kombinovaným postižením“ a také v pracov-
ní skupině „Senioři“. Osoby, které pečují o 
své známé, blízké a rodinné příslušníky, for-
mou tzv. rodinné péče, potřebují podporu a 
pomoc ze strany formálních poskytovatelů.  
Z tohoto důvodu se naše organizace také 
aktivně zapojila do pracovní podskupiny 
zabývající se naplňování rozvojového cíle 2 
– Zvýšit podporu pro pečující osoby a napl-
ňování opatření 2.2. Zajištění vzdělávání v 
oblasti péče a zvyšování kompetencí peču-
jících osob. 

V rámci přehlídky sociálních služeb pod 
názvem „Lidé lidem 2015“ jsme se spolu 
s dalšími poskytovateli prezentovali na Ma-
sarykově náměstí v Ostravě. Prostřednictvím 
monitorovacích návštěv v jiných zařízeních 
poskytujících sociální služby nebo souvise-
jící aktivity na území města Ostravy se neu-
stále prohlubuje spolupráce a zvyšuje infor-
movanost veřejnosti o námi poskytovaných 
či navazujících službách a aktivitách, které 
vyvrcholily společným setkáním všech členů 
procesu komunitního plánování v Ostravě 
v předvánočním období roku 2015.  

Dne 16. října 2015 jsme se zúčastnili pro-
gramu pro veřejnost v rámci Gerontologic-
kých dnů v Ostravě a prezentovali terénní 
sociální službu osobní asistence a dobrovol-
nickou aktivitu canisterapie.

Frýdlant nad Ostravicí
V rámci komunitního plánování jsme se 
ve městě Frýdlant nad Ostravicí účastnili 
jednání pracovní skupiny „Péče o seniory  
a osoby se zdravotním postižením“. V tom-
to roce se konalo pouze jedno setkání této 
pracovní skupiny. Předmětem jednání bylo 
zhodnocení 2. roku fungování schváleného 
dokumentu Střednědobý plán rozvoje soci-
álních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 
na období 2014-2017 a prezentace zařízení 
MEDELA – péče o seniory o.p.s. Domov se 
zvláštním režimem.
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Havířov
Ve statutárním městě Havířov jsme byli sou-
částí komunitního plánování v pracovních 
skupinách „Senioři“ a „Občané se zdra-
votním postižením“. V rámci těchto setkání 
jsme si se zástupci dalších organizací po-
skytujících sociální služby předávali důleži-
té informace týkající se změn v poskytování 
sociálních služeb na území města Havířov, 
jako např. otevření nových sociálních služeb 
(pobytových, terénních) na území města, ak-
tualizace kontaktů apod. Při setkáních těch-
to skupin jsme se také účastnili doplnění 
změn v Katalogu sociálních služeb města, 
vykazování dat o poskytovaných sociálních 
službách včetně jejich financování v rámci 
komunitního plánu města Havířov atd. Také 
v tomto roce se naše organizace účastnila 
„Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb“, 
který se konal dne 17. září 2015 na náměs-
tí Republiky v Havířově, kde jsme společně 
s dalšími poskytovateli sociálních služeb 
mohli svou službu prezentovat veřejnosti.

Zlín
I v roce 2015 jsme se účastnili projektu 
„Komunitní plánování sociálních služeb ve 
Zlíně“ (pracovní skupina Senioři). Během 
roku jsme si v rámci těchto setkání předá-
vali důležité informace týkající se změn v po-
skytování sociálních služeb na území města 
Zlín se zástupci dalších organizací poskytu-
jících zde sociální služby. V rámci pracovní 

skupiny Senioři jsme tak v roce 2015 spo-
lupracovali na vytvoření „Brožury o (bez)
bariérovosti“. Smyslem této brožury bylo 
přehledné zmapování důležitých institucí a za-
řízení tak, aby bylo jednoduše a ihned zřejmé,  
v jakém rozsahu jsou bezbariérově pří-
stupné. Publikace jsou v tištěné podo-
bě k dispozici v Městském informačním  
a turistickém středisku a na Odboru soci-
álních věcí Magistrátu města Zlína, dále  
v elektronické podobě na webových strán-
kách města (www.zlin.eu) a byly taktéž pře-
vedeny do zvukové podoby pro nevidomé  
a slabozraké osoby. Zúčastnili jsme se také 
„Konference o komunitním plánování soci-
álních služeb“, která se konala 10. března 
2015 v obřadní síni zlínské radnice, a jejímž 
cílem bylo předání zkušeností z komunitního 
plánování jednotlivých pracovních skupin. 
Velmi obohacující bylo i vystoupení hostů  
z partnerských měst, slovenského Trenčína 
a polského Chorzówa. 

Otrokovice
V roce 2015, jsme se zde účastnili komunit-
ního plánování sociálních služeb v pracovní 
skupině Senioři. Setkání pracovní skupiny 
se uskutečnilo v pěti plánovaných termínech 
a jednom předvánočním setkání. 

Jako prioritní opatření pro rok 2015 si pra-
covní skupina Senioři zvolila cyklus vzdě-
lávacích seminářů. Jednotlivá témata byla 
např.: Kondiční a rehabilitační cvičení

pro seniory, Životní styl osob důchodového 
věku atd.

Dne 23. dubna 2015 jsme se účastnili ka-
ždoroční akce „Prostor pro setkání“, na níž 
se potkávají zástupci jednotlivých organizací 
s uživateli sociálních služeb. 

Na závěr roku jsme byli přizváni k předvánoč-
nímu setkání pracovních skupin a uživatelů 
sociálních služeb do prostor pobytového 
zařízení SENIOR Otrokovice, kde nám byl 
předán harmonogram jednání v roce 2016  
a jako malé poděkování za práci v KPSS  
„Kalendář (nejen) sociálních služeb na  
Otrokovicku 2016“.
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Podíl jednotlivých typů subjektů na  
finančních zdrojích naší organizace

Největší podíl na financování tvoří přímé úhrady od klientů. Při financování tohoto projektu jsme 
však do značné míry závislí na dotacích krajských úřadů, měst a obcí. Částečně se nám v roce 2015 
dařilo projekt hradit také z jiných zdrojů, jako jsou např. granty různých nadací, dary právnických  
a fyzických osob, úřadů práce…

Zdroj financování % 
Tržby od klientů 43,73

Kapitola 313 MPSV  
státního rozpočtu

37,64

Města a obce 13,65

Úřad práce 3,20

Nadace 0,57

Dary FO a PO 0,84

Ostatní 0,37

Celkem 100,00

Za všechny kraje

   Tržby od klientů

   Úřad práce

   Ostatní

    Kapitola 313 MPSV  
státního rozpočtu

   Nadace

   Města a obce

   Dary FO a PO
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Na financování se podílely subjekty:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jedná se o provozní dotace, určené na mzdové náklady  
v jednotlivých krajích.  

Moravskoslezský kraj 8 270 000,00 Kč

Olomoucký kraj 470 400,00 Kč

Zlínský kraj 583 650,00 Kč

Jihomoravský kraj 0,00 Kč

Statutární města

Jedná se o provozní dotace, určené na mzdové náklady zaměstnanců  
a provozní náklady.

Statutární město Ostrava 2 261 000,00 Kč

SMO MOB* Ostrava - Jih 30 000,00 Kč

SMO MOB* Hrabová 10 000,00 Kč

SMO MOB* Poruba 5 000,00 Kč

SMO MOB* Radvanice a Bartovice 5 000,00 Kč

SMO MOB* Moravská Ostrava a Přívoz 9 000,00 Kč

Statutární město Frýdek - Místek 500 000,00 Kč

Statutární město Havířov 56 000,00 Kč

Statutární město Zlín 28 000,00 Kč

Statutární město Prostějov 20 000,00 Kč

Statutární město Brno 50 000,00 Kč

Města

Jedná se o provozní dotace, určené na mzdové 
náklady zaměstnanců a provozní náklady.

Frýdlant nad Ostravicí 70 000,00 Kč

Vratimov 60 000,00 Kč

Brušperk 15 000,00 Kč

Jablunkov 12 000,00 Kč

Paskov 35 000,00 Kč

Uherský Brod 4 700,00 Kč

Zábřeh 10 000,00 Kč

Zubří 5 000,00 Kč

* Statutární město Ostrava, městský obvod

Město Frýdlant  
nad Ostravicí

Město Vratimov Město  
Prostějov
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Úřady práce

Hradí mzdové náklady lidí, evidovaných na ÚP a námi přijatých.

Frýdek-Místek  
- dotace na mzdové náklady 4 pracovníků

314 467,95 Kč

Ostrava - dotace na mzdové náklady 2 pracovníků 78 000,00 Kč

Nový Jičín - dotace na mzdové náklady 1 pracovníka 76 312,00 Kč

Ostrava - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 74 060,00 Kč

Ostrava - Vzdělávejme se pro růst 226 455,46 Kč

Frýdek-Místek  
- rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách - 
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

24 155,00 Kč

Nadace

Nadace OKD 50 000,00 Kč

Asociace pro osobní asistenci - APOA 45 000,00 Kč

Nadace zdraví pro Moravu 13 900,00 Kč

Obce poskytly provozní dotace na úhradu 
mzdových nákladů osobních asistentů/-tek.

Baška 60 000,00 Kč

Čeladná 35 000,00 Kč

Fryčovice 20 000,00 Kč

Sviadnov 30 000,00 Kč

Hukvaldy 10 000,00 Kč

Vyšní Lhoty 10 000,00 Kč

Želechovice nad Dřevnicí 10 000,00 Kč

Mosty u Jablunkova 6 000,00 Kč

Žabeň 15 000,00 Kč

Obce

Obce s nimiž je uzavřená Dohoda o poskytování 
sociálních služeb, a které přispívají pevnou sazbou 
za skutečný počet poskytnutých klientohodin.

Řepiště 71 509,00 Kč

Dobrá 7 501,00 Kč

Obce s nimiž je uzavřená Dohoda o poskytování 
sociálních služeb, a které hradí náklady na tuto 
službu - skutečné mzdové náklady osobních 
asistentek.

Sviadnov - 2 osobní asistentky 443 103,00 Kč

Staříč - 1 osobní asistentka 150 000,00 Kč Obec  
Baška

Obec  
Čeladná

Obec  
Staříč

Obec  
Sviadnov

Obec  
Řepiště
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Nadace Zdraví 
pro Moravu
13 900,00 Kč
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Nadace OKD je největší nadací v Moravskoslezském kraji. Zároveň patří 
mezi nejvýznamnější nadace v celé České republice. Podporuje nezisko-
vé organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, 
volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí. Její podpora 
směřuje do vybraných měst a obcí Moravskoslezského kraje. 

V grantové výzvě na období 2015/2016 Nadace OKD podpořila naši  
organizaci finančním příspěvkem ve výši 160 000,00 Kč v rámci programu 
Pro zdraví. V roce 2015 se z tohoto příspěvku vyčerpalo 50 000,00 Kč na 
úhradu osobních nákladů (mzdy včetně odvodů za zdravotní a sociální po-
jištění) osobních asistentek na HPP v obci Staříč a městě Havířov. Osobní 
asistentky jsou pracovnice v přímé péči, které jsou vykonavatelky naší služ-
by, a jsou nejdůležitější hybnou silou naší organizace. Denně pomáhají 
konkrétním klientům žít co nejplnohodnotněji jejich život. 

Tímto velice děkujeme Nadaci OKD za její podporu i několikaletou přízeň.

Posláním nadace je pomáhat seniorům, sociálně potřebným dospělým  
i dětem, chronicky nemocným a tělesně postiženým vytvářet podmínky pro 
zlepšení jejich životní situace, vzdělání a prevenci nemocí. 

Dotační řízení vyhlašuje tato nadace pravidelně 2x ročně. V jarním kole 
roku 2015 byla naše organizace podpořena částkou 13 900,00 Kč, za 
kterou byl zakoupen diktovací program NEWTON Dictate 4 Business pro 
kolegyni, která pro naši organizaci pracuje jako hlavní účetní a persona-
listka. Z důvodu jejího onemocnění (progresivní svalová dystrofie) je pro 
ni obtížné psát delší texty na PC. Daný program využívá při psaní emailů  
či jiných dokumentů, což jí usnadňuje její práci. 

Velmi děkujeme Nadaci Zdraví pro Moravu za podporu.

Nadace OKD
160 000,00 Kč

Posláním asociace je začlenění a zapojení osob se zdravotním postižením 
do společnosti prostřednictvím sociální služby osobní asistence. 
Asociace zastupuje zájmy svých členů – poskytovatelů a uživatelů sociální 
služby osobní asistence. Asociace pro osobní asistenci podpořila naši 
organizaci částkou ve výši 45 000,00 Kč. 

Daná částka byla využita na úhradu osobních nákladů osobní asistentky 
realizující službu u klienta z Moravskoslezského kraje. Jedná se o mladého 
muže, který se bez významné pomoci druhých neobejde, jelikož má 
nejvyšší stupeň závislosti. 

Naší službou umožňujeme také jeho rodičům žít běžný život a chodit do 
zaměstnání. Služba je vykonávána v době, kdy jsou v práci. 

Velmi děkujeme Asociaci pro osobní asistenci za podporu.

Asociace pro osobní  
asistenci APOA
45 000,00  Kč
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BONO auto, s.r.o
servis služebních 
vozidel se slevou

Mgr. Jiří Kabuďa
poskytuje nám 
bezplatné právní 
poradenství

SMERO. s.r.o.
poskytuje slevu na 
kancelářské zboží

CAPSA.cz

zdarma poskytuje 
služby v rozsahu tarifu 
SEJF (umožňuje sdílení 
souborů, kalendářů  
a kontaktů)

ALWIL Trade, spol. 
s.r.o.

poskytuje slevu na 
antivirový program 
AVAST! Pro Antivirus

Sdružení VIA Nadací 
Charty 77 TechSoup 

ČR Microsoft

poskytuje licence 
na software za 
symbolickou cenu

KOMPAKT s.r.o.
zapůjčení sociálního 
automobilu na 6 let

ELEKTROKOLA 
Ostrava.cz

poskytnutí servisu 
elektrokola a nabíječky 
v hodnotě 6 000,00 Kč 
zcela zdarma

O
st
at

n
í 

př
is

pě
va

te
lé

VEŘEJNÁ SBÍRKA POVOLENA KRAJSKÝM ÚŘADEM MSK na období od 
18. 6. 2015 do 4. 6. 2017, čj. MSK  77248/2015. Účel: Zajištění osobních nákladů 
osobních asistentek v rámci sociální služby. Způsob provádění sbírky: pokladničky, 
prodej předmětů, bankovní účet

Právnické osoby

Klub seniorů u OÚ Staré Město 2 050,00 Kč

Fyzické osoby

Marie Gryžboňová Mališová 50 000,00 Kč

Petr Dokládal 28 000,00 Kč

MUDr. Jan Valenta 20 000,00 Kč

Aleš a Gabriela Kufovi 4 800,00 Kč

MUDr. Dobromila Mrázková 2 000,00 Kč

Kateřina Podlasová 600,00 Kč

Veřejná sbírka

Výběry do kasiček 26 484,00 Kč

26 53 23 251/0300Děkujeme!

PROSÍME, 
PODPOŘTE 

OSOBNÍ  
ASISTENCI

ČÍSLO KONTA VEŘEJNÉ SBÍRKY 

Věcné a nefinanční dary 
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Náklady a výnosy
Náklady   v tis. Kč

Spotřeba materiálu 580     
Spotřeba energie 125     
Opravy a udržování 78     
Cestovné 322     
Náklady na reprezentaci 21     
Ostatní služby 998     
Osobní náklady (mzdy + odvody) 21 746     
Zákonné sociální náklady 119     
Daně a poplatky 38     
Jiné ostatní náklady 128     
Odpisy 246     
Opravné položky 8     
Náklady celkem 24 409,0     

Výnosy   v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb 10 834     

Provozní dotace - účelově vázané 13 499     

Přijaté příspěvky (dary) 349     

Úroky 10     

Ostatní výnosy 82     

Výnosy celkem 24 774     

Hospodářský výsledek celkem 365     

Aktiva                                                                            v tis. Kč

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 317   

082 Oprávky k samost. movitým věcem -874   

211 Pokladna 107   

221 Účty v bankách 7 733   

311 Odběratelé 959   

314 Poskytnuté provozní zálohy 160   

346
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem

51   

348
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp.  
orgánů územ.samospr.celků

6 610   

378 Jiné pohledávky 80   

381 Náklady příštích období 43   

391 Opravná položka k pohledávkám -9   

Aktiva celkem 16 177   

Pasiva                                                     v tis. Kč

321 Dodavatelé 56   

325 Ostatní závazky 6   

331 Zaměstnanci 1 269   

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 27   

336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 669   

342 Ostatní přímé daně 72   

379 Jiné závazky 9   

389 Dohadné účty pasivní 148   

384 Výnosy příštích období 1 236   

901 Vlastní jmění 982   

911 Fondy 6 710   

932 Nerozdělený zisk minulých let 4 630   

963 Účet výsledku hospodaření 363   

Pasiva celkem 16 177   

Aktiva a pasiva  

Výsledek hospodaření za rok 2015 je ZISK. Tento 
výsledek bude převeden na účet 932 - Nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta minulých let. Vzhledem ke změnám ve 
financování sociálních služeb, bude tento zisk použit ke 
krytí ztráty v následujících letech.
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Děkujeme za podporu 
Všem dárcům, kteří podporují naši organizaci , srdečně děkujeme. Bez vaší  
podpory bychom nemohli naši službu poskytovat v takovém rozsahu a kvalitě .  
Také cenu služby nám to pomáhá zachovat v dostupné výši . Velmi si vážíme 
každého příspěvku a pomoci .

Od roku 2015 je paní Marta Kubišová čestnou 
členkou organizace Podané ruce, z. s., a patron-
kou terénní sociální služby Podané ruce - osobní 
asistence.

Za ty dva roky spolupráce se aktivně zajímá o 
dění v organizaci i to, jak náročnou službu, kte-
rou poskytujeme lidem s postižením a seniorům, 
zvládáme.

Byla také pozvána na oslavu patnáctých naroze-
nin našeho spolku Podané ruce. Bohužel z důvo-
du pracovního vytížení nemohla přijet, ale poslala 
nám k té příležitosti zdravici. Tu si pouštíme při 
významných akcích organizace a jsme moc rádi, 
že nám paní Kubišová drží palce a myslí na nás.

Také jsme ji navštívili na letní scéně Divadla Un-
gelt v srpnu a při krátkém sedánku u kávy, mezi 
zkoušením muzikálu Touha jménem Einodis, jsme 
si opravdu lidsky, s milou a úžasnou dámou, po-
klábosily.  

Bc. Helena Fejkusová
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