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Název
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA

Sídlo
Zborovská 465  
738 01 Frýdek-Místek

Právní forma 

občanské sdružení – organizační  
jednotka s právní subjektivitou

IČ
706 32 596

Zřízena
na základě usnesení představenstva sdružení dne 6. 3. 2001 
pod evidenčním č. 200101; podle článku 7 stanov sdružení; 
registrována u Ministerstva vnitra ČR

Organizační jednotka 
zřízená občanským sdružením „Podané ruce, o.s.“ za účelem 
provozování terénní sociální služby osobní asistence zajišťující 
pomoc zdravotně handicapovaným osobám a seniorům v jejich 
domácím prostředí

Kancelář ve Frýdku-Místku
záležitosti v rámci Moravskoslezského kraje

Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811
e-mail:  podaneruce@podaneruce.eu
ředitelka projektu: Bc. Helena Fejkusová 
 tel. 595 174 112, mobil 777 011 059
kontaktní osoby: Mgr. Martina Šrubařová 
 tel. 595 174 111, mobil 777 011 031
 Lucie Huserová, DiS. 
 tel. 595 174 111, mobil 776 011 437 
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 VZŠ, 1. Máje 11
e-mail:  osa.ostrava@podaneruce.eu
kontaktní osoby: Hana Kovalská, Ilona Brzáková 
 tel. 595 693 628, mobil 777  011 934
úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 15:30 hod 
 pátek 8:00 – 11:30 hod

Kancelář v Třinci
záležitosti v rámci města Třince a přilehlých obcí

Třinec, Dům dětí a mládeže Třinec, p.o., Bezručova 66
kontaktní osoba:  Zdeňka Walczysková 
 mobil 777 011 070
úřední hodiny:  pondělí 12:00 – 16:00 hod

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

Prostějov, Polišenského 3/ 4467
e-mail:  osa.prostejov@podaneruce.eu
kontaktní osoba: Zuzana House 
 tel. 582 333 974, mobil 777 011 034
úřední hodiny: pondělí a úterý 
 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:00 hod

web:  www.podaneruce.eu

Cílem našeho sdružení je 
usnadnění běžného života 

seniorům a zdravotně 
handicapovaným lidem 
prostřednictvím osobní 

asistence
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Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 
v uplynulém roce 2010 prožil mnoho 
pozitivního a zaměstnanci dávali terénní 
sociální službě osobní asistence ten správný 
lidský rozměr.

Osobní asistentky i asistenti byli všude tam,  
kde nás lidé potřebovali. Není důležité, zda 
se jedná o seniora nebo dítě s handicapem. 
Nevyhýbali jsme se ani náročné službě 
komplikované problematickou dostupností 
ze vzdálenějších regionů. 

Službou osobní asistence jsme pomáhali  
v největším rozsahu v Moravskoslezském 
kraji, pro který jsme organizaci vlastně 
zakládali.

Ani Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský 
kraj nebyl ošizen o naši rychlou, účinnou 
a flexibilní pomoc podle oprávněných 
požadavků potřebných obyvatel a jejich 
nejbližších.

Zástupkyně ředitelky, vedoucí pracovních 
skupin i klíčoví pracovníci klientů se snažili 
novou službu zajistit v co nejkratším 
termínu, aby lidé v tíživé osobní situaci 
věděli, že jsme tu pro ně. Že nejsou na svá 
trápení sami.

Již několik let se v organizaci evidují 
požadavky dle jednotlivých regionů, 

vedoucí pracovnice z jednotlivých oblastí 
se navzájem informují o potřebách služeb 
a pro urychlení začátku osobní asistence 
si pružně ,,půjčují“ i pracovníky v přímé 
obslužné péči. A právě takovýto přístup 
k potřebám klientů naši organizaci řadí 
mezi poskytovatele s nejmenší čekací 
dobou na zahájení služby.

Není naší snahou, a nebylo tomu tak ani  
v loňském roce, soutěžit mezi poskytovateli 
o prvenství v rychlosti započetí služeb. 
Ale prioritou je člověk a jeho problém. 
Ať se jedná o zhoršení zdravotního stavu 
nebo ztrátu pečující osoby, péči o dítě 
s handicapem či jiné nenadálé události, 
které život přináší. Se zdravotní komplikací 
je úzce svázán problém v oblasti sociální, 
pracovní i osobního života. 

Pokud by nebyl nablízku člověk nebo 
zástupce organizace poskytující terénní 
sociální služby, mohlo by se stát, že 
potřebný člověk ten nápor nepříjemných 
událostí nevydrží. To může mít dopad  
nejen na onoho jedince, ale i na celé jeho 
nejbližší zázemí. Proto jsme tu loni byli  
i my, Podané ruce, o.s. – Projekt OsA a naši 
pracovníci v přímé obslužné péči. A podle 
pozitivních ohlasů uživatelů služby i jejich 
blízkých jsme jim byli fyzickou a hlavně 
psychickou oporou.

Zmínila jsem na začátku sdělení, že 
se toho událo opravdu hodně. A to nejen 
při samotné realizaci služby. Metodička 
zařízení, paní Irina Tkačová, důsledně 
celoročně za aktivní podpory ostatních 
členů vedení pracovala na doladění 
standardů služby, což je přímou pozitivní 
úměrou ve zvyšování kvality péče 
poskytované klientům.

O nových metodách byli naši pracovníci 
v přímé obslužné péči informováni na 
pravidelných měsíčních poradách asistentů.

Lektoři z vlastních řad i externisté 
odborně erudovaní v sociální oblasti 
i zdravovědě nám a hlavně osobním 
asistentům poskytovali ucelené informace 
na seminářích zařízení.

Více než devadesát pět procent 
zaměstnanců má doplněno vzdělání dle 
požadavku zákona o sociálních službách. 
Proto jsme se v loňském roce mohli 
zaměřit na doplňování vzdělávání našich 
zaměstnanců o alternativní komunikaci, 
práci s lidmi s tělesným, smyslovým  
i mentálním postižením a další úseky práce 
s klienty, které nemohly být podrobně 
probírány v akreditovaných kurzech.

Vedení organizace bylo rovněž 
školeno v odbornostech přináležejících  

managementu. Odborné semináře pro 
vedení organizace i pracovníky v přímé 
obslužné péči budou v letošním roce 
pokračovat v ucelených blocích na sebe 
navazujících a témata budou závazná pro 
všechna střediska zařízení. Se zvyšováním 
vzdělanostní laťky se v první řadě zvyšuje 
kvalita poskytovaných služeb, roste pocit 
sounáležitosti s organizací a také hrdost 
zaměstnanců na zařízení. 

Pomoc člověka člověku musí být 
zajištěna. Pro nás i řadové zaměstnance 
Podaných rukou, o.s. – Projektu OsA je 
práce s lidmi a pro lidi pod hlavičkou 
,,podanek“ záležitost srdeční, osobní  
a jsme na ni hrdi.

Troufám si tvrdit, že zaměstnanci 
Podaných rukou, o.s. – Projektu OsA jsou 
profesionálové v pravém slova smyslu. 
Vzdělaní, empatičtí, vždy tam, kde je lidé 
potřebují. 

Jménem organizace, managementu, 
osobních asistentek i asistentů, jménem 
svým bych touto cestou ráda poděkovala 
všem, kteří nám pomáhají pomáhat. Všem, 
kteří nám věří a svěří nám svého nejbližšího 
do péče. 

Poděkovat chci zastupitelům krajů  
Moravskoslezského, Olomouckého, 
Zlínského a Jihomoravského. Nic nám sice 

nedávají zadarmo, ale vždy nás podrželi, 
a tím i své občany v regionech. Bližší jsou 
nám zastupitelé měst a obcí, vedoucí 
sociálních odborů a starostové, se kterými 
spolupracujeme. Výčet těchto obcí je 
součástí výroční zprávy. Počet obcí, které 
chápou potřebnost svých občanů, a tím 
i nutnost spolupráce s poskytovateli, má 
vzestupnou tendenci a to svědčí i o kvalitě 
námi poskytovaných služeb.

V roce 2011 budeme slavit i bilancovat 
uplynulé období. Tedy těch deset let,  
ve kterých nabízíme terénní sociální  
službu osobní asistence. 

Vše běží velkým pracovním i osobním 
tempem. Zvu vás na stránky výroční zprávy 
ke krátkému zhodnocení, zda se nám 
záměry, se kterými jsme vstupovali do 
roku 2010, zdařily a do jaké míry se nám 
podařilo poskytovat kvalitní terénní službu 
osobní asistence.

... vstupte  
laskavě dál
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Bc. Helena Fejkusová
Ředitelka projektu
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Bc. Helena  
Fejkusová
Ředitelka projektu 
Statutární zástupce

Má na starosti řízení 
celé organizace, řízení 
lidských zdrojů, určování 
směru a vize organizace, 
vedení porad režijních 
pracovníků, vedení pra-
covních schůzek (porad) 
osobních asistentů/-ek, 
jednání s donátory, úřady, 
sponzory atd., zastupo-
vání organizace navenek 
a reprezentaci organizace 
na akcích se sociální 
tématikou atd.

Mgr. Martina  
Šrubařová
Zástupkyně ředitelky 
projektu pro  
Frýdek-Místek

Má na starosti oblast 
Frýdku-Místku (FM). 
Jedná s klienty  
a asistenty, plánuje 
služby, uzavírá smlouvy 
s klienty, sestavuje indi-
viduální plány klientů, 
zajišťuje pravidelné 
schůzky asistentů  
a vedení. Zastupuje 
organizaci ve svém 
regionu.

Ing. Štěpán 
Křístek
Statutární zástupce 

Na činnosti organi-
zace se podílí jako 
dobrovolník. Má 
na starosti zejména 
technické zázemí  
a softwarové  
vybavení organizace. 
Zastupuje organizaci 
navenek.

Hana  
Kovalská
Zástupkyně ředitelky 
projektu pro Ostravu  
a okolí 

Má na starosti oblast 
Ostravy (OV). Jedná 
s klienty a asistenty, 
plánuje služby, uzavírá 
smlouvy s klienty, 
sestavuje individuální 
plány klientů, zajišťuje 
pravidelné schůzky 
asistentů a vedení. 
Zastupuje organizaci 
ve svém regionu.

Bc. Kateřina  
Fajstlová
Zástupkyně ředitelky 
projektu pro Olomoucký, 
Zlínský a Jihomoravský 
kraj 

Měla na starosti oblast 
Olomouckého, Zlínské-
ho a Jihomoravského 
kraje. Jednání s úřady 
a institucemi, s klienty 
a asistenty, plánování 
služeb, uzavírání smluv  
s klienty, sestavování 
individuálních plánů 
klientů, zajišťování 
pravidelných schůzek 
asistentů a vedení.  
Zastupovala organizaci 
ve svém regionu.  
Od 1. 5. 2010 je na  
mateřské dovolené.

Ilona  
Brzáková
Vedoucí provozu  
pro Ostravu a okolí 

Spolupracuje s hlavní 
účetní, shromažďuje 
účetní a personální 
doklady, kontroluje 
úplnost výkazů  
o poskytnuté službě, 
zpracovává databáze 
klientů. 

Pavlína  
Fejkusová, DiS.
Koordinátor osobní 
asistence pro regiony 
Moravskoslezského 
kraje 

Má na starosti ostatní 
regiony mimo FM 
a OV. Jedná s klienty 
a asistenty, plánuje 
služby, uzavírá 
smlouvy s klienty, 
sestavuje individuální 
plány klientů, zajišťuje 
pravidelné schůzky 
asistentů a vedení. 
Zastupuje organizaci 
ve svém regionu.

Zuzana  
House
Koordinátor osobní  
asistence a sociální  
pracovník pro  
Olomoucký, Zlínský  
a Jihomoravský kraj 

Má na starosti oblast  
Olomouckého, Zlínského  
a Jihomoravského kraje.  
Jedná s úřady a instituce-
mi, s klienty a asistenty, 
plánuje služby, uzavírá 
smlouvy s klienty,  
sestavuje individuální 
plány klientů, zajišťuje  
pravidelné schůzky 
asistentů a vedení, účast 
na poradách asistentů. 
Zastupuje organizaci ve 
svém regionu.

Ing. Hana  
Sumarová
Ekonom 

Zpracovává rozpočet 
celé organizace, 
kontroluje čerpání 
rozpočtu, průběžně 
sleduje ekonomickou 
činnost jednotky, 
průběžně kalkuluje 
náklady a ceny. 

Ing. Monika  
Křístková
Hlavní účetní  
a personalista 

Zpracovává účetní 
doklady a vede účetnictví 
celé organizace, vede 
mzdovou agendu, 
poskytuje průběžné 
informace o nákladech 
a výnosech, sloužící 
jako podklady pro další 
ekonomické kalkulace. 
Zpracovává vyúčtování 
dotací.
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Ing. Petra  
Dubčáková
Účetní 

Zpracovává ostatní 
účetní agendu 
a postupuje dle 
pokynů hlavní 
účetní.

Bc. Irina  
Tkačová
Metodik 

Zpracovává a pra-
videlně aktualizuje 
standardy kvality,  
metodiky práce 
s klienty i asistenty, 
zastřešuje a organi-
zuje školení osobních 
asistentů/-ek.

Ing. Renáta  
Ochmanová
Specialista marketingu  
a public relations

Má na starosti budování 
obrazu organizace  
v médiích, budování  
jednotného vzhledu 
organizace, návrhy 
reklamních materiálů 
organizace, přípravu 
tiskových informací, 
koordinaci výroby  
reklamy, spolupráci 
s médii, redakční dohled 
a správu internetových 
stránek společnosti, 
spolupráci se  
středisky ve FM, OV  
a Prostějově.

Ludmila  
Prokopová
Administrativní 
pracovník  
a sekretářka 

Zajišťuje běžnou 
administrativu spojenou 
s chodem organizace, 
korespondenci 
organizace, inkasování 
plateb od klientů, 
zpracování databází 
klientů a některých 
podkladů pro mzdové 
účetnictví.

Vedoucí pracovních skupin 
v regionech Moravskoslezského 
kraje – oblastech mimo FM a OV

Hana Balašová, Dagmar 
Martynková, Dagmar 
Skwarová, Světlana Suchá, 
Zdeňka Walczysková
Osobní asistentky, které mimo 
běžných služeb u klientů navíc 
organizují menší skupinu 
osobních asistentů v dané oblasti 
(max. 10 asistentek). Zajišťují 
regiony: Frýdlantsko, Havířovsko, 
Jablunkovsko a Třinecko.

Supervizoři 

Mgr. Zdenka Neničková  
Bc. Pavel Vítek 
Nejsou zaměstnanci organizace. 
Služba je poskytována dodavatelsky 
(externě). Spolupracujeme se 
dvěma supervizory. Jeden je pro 
Moravskoslezský kraj a druhý je pro 
Olomoucký, Zlínský i Jihomoravský 
kraj. Každý zaměstnanec se účastní 
supervize minimálně 2x ročně.

Vzdělávací organizace 

APSS ČR, Bílovecká 
nemocnice, a.s., DTO CZ,  
s.r.o., EDLiT, s.r.o., Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
Neziskovky.cz, Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně,  
VC Krnov 
Vedoucí pracovníci a některé osobní 
asistenti/-ky absolvují externí 
školení v naplánovaných kurzech 
a termínech.

Lektoři

Bc. Helena Fejkusová,  
Mgr. Martina Šrubařová,  
Bc. Irina Tkačová, Ludmila 
Bednářová, Blažena Červená, 
Pavlína Hanzelková, Bc. Pavel 
Matula, Bc. Hana Prchalová, 
Vítězslav Rychlý, Ing. Marek 
Šedivý
Školí osobní asistenty/-ky (hlavně 
v rámci interních školení) a režijní 
pracovníky (v rámci externích 
školení).

Děkujeme  
všem zaměstnancům

Pavlína  
Burkovičová, DiS.
Fundraiser pro  
Ostravu a okolí

Má na starosti vyhledá-
vání možností získání 
finančních prostředků, 
sledování vypsaných 
grantů a dotačních 
řízení, hlídání termínů 
vyhlášení a odevzdání 
výzev, psaní a zpra-
covávání projektů 
(žádostí), komunikaci 
s vyhlašovateli výzev.

Ludmila Bednářová 
Administrativní 
pracovník pro 
Olomoucký, Zlínský  
a Jihomoravský kraj

Zajišťuje běžnou 
administrativu spojenou 
s chodem organizace, 
korespondenci 
organizace, inkasování 
plateb od klientů, 
zpracování databází 
klientů a některých 
podkladů pro mzdové 
účetnictví.

Ing. Hana  
Kudrnová
Fundraiser 

Má na starosti 
vyhledávání možností 
získání finančních 
prostředků, sledování 
vypsaných grantů 
a dotačních řízení, 
hlídání termínů 
vyhlášení a odevzdání 
výzev, psaní 
a zpracovávání projektů 
(žádostí), komunikaci 
s vyhlašovateli výzev.

Do 30. 6. 2010 zastával tuto 
pozici pan Ondrej Štupák.
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Adamčíková Hana, Balašová Hana, Banašová Svatava, Bárová Zuzana, Barsonyová Jiřina, Bartošová Dominika, Bednářová Michaela, 
Bilíková Lenka, Blandu Jiřina, Brablcová Tereza, Bruková Vanda, Brzáková Ilona, Černohorská Adéla, Černoušková Irena, Čéšková 
Dana, Darošová Svatava, Dědková Kateřina, Dobrovodová Marie, Dočkalová Pavlína, Domesová Zdeňka, Džuberová Věra, Ďurďová 
Marcela, Feco Krystyna, Fiala Martin, Fichtnerová Romana, Fleková Kateřina, Fojtíková Zdeňka, Garbová Lenka, Gryczová Svatava, 
Habartová Adéla, Haladejová Veronika, Hanáková Jarmila, Havlínová Jozefína, Heczková Marcela, Heinzová Veronika, Hejmalová 
Kateřina, Hermanová Jarmila, Homolová Jana, Horváthová Ivana, Hořínková Ivana, House Zuzana, Hovjacká Vladislava, Hradečná 
Naděžda, Hradilová Helena, Hromjáková Judita, Chamrádová Janetta, Chmelová Jitka, Chraścinová Ivona, Ivanová Karin, Jarošíncová 
Marie, Jatiová Miluše, Ježová Věra, Juhasová Marie, Juřenová Martina, Juřicová Jarmila, Kadlčáková Zuzana, Kalusová Jana, Karásková 
Hana, Karnovská Olga Natalie, Kazíková Simona, Kleknerová Zuzana, Knapová Lenka, Kolíbalová Kateřina, Kotíková Petra, Krčmářová 
Alexandra, Kreislová Irena, Kršjaková Kristýna, Křižáková Simona, Křížková Dagmar, Kublák Aleš, Kukuczková Elena, Kumalová Jarmila, 
Kunčická Gabriela, Larvová Hana, Liberdová Iveta, Lukášová Renáta, Manychová Nataša, Martynková Dagmar, Matlochová Michaela, 
Mikulcová Ivana, Mizerová Veronika, Moravcová Ilona, Murková Tamara, Návratová Hana, Nosková Jarmila, Novotná Andrea, 
Novotná Naděžda, Obodová Jiřina, Opluštilová Elen, Pauková Růžena, Podpinková Silvia, Pospíšilová Denisa, Prokopová Jarmila, 
Prokopová Lucie, Prokopová Šárka, Prošková Petra, Rajtr Zdeněk, Rajtrová Eva, Rolová Taťana, Rončková Jarmila, Ryšavý Ivan, 
Řehák Jan, Řezníčková Jitka, Satinská Dagmar, Semanová Lucie, Sikorová Věra, Skokanová Eva, Skwarová Dagmar, Slezáková Zuzana, 
Sroková Leona, Struminský Rostislav, Suchá Světlana, Svobodová Iveta, Svobodová Monika, Šašinková Vladimíra, Šauerová Andrea, 
Ščuglíková Lenka, Šebesta Igor, Šebestová Marie, Šimbera Marek, Šindelová Hana, Šmerdová Andrea, Šmírová Jana, Šoltésová 
Elena, Šteflová Renata, Švancerová Monika, Švertnerová Jarmila, Takáčová Kateřina, Tekielová Anna, Teplárková Vlasta, Tomanová 
Helena, Tomášková Monika, Trojanová Pavla, Trunečková Michaela, Typovská Martina, Tyrpová Viera, Ulčák Martin, Urbanová Iveta, 
Vagaiová Dagmar, Valdštýnová Marie, Vavrušová Zuzana, Vobořilová Veronika, Všetičková Eva, Výšková Sylva, Walczysková Zdeňka, 
Wiszkonyová Petra, Zdechovan Josef, Žižková Věra

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.

Děkujeme!

Organizační schéma pro rok 2010
ŘEDITELKA Projektu OsA

OsAOsAOsAOsAOsAOsAOsAOsA

Zástupkyně ředitelky  
pro Frýdecko-Místecko

Vedoucí  
PS pro 

Havířovsko  
+ OsA

Vedoucí  
PS pro  

Třinecko 
+ OsA

Vedoucí  
PS pro 

Jablunkovsko  
+ OsA

Vedoucí  
PS pro 

Frýdlantsko 
n/O + OsA

Vedoucí  
PS pro 

Havířovsko  
+ OsA

Vedoucí
provozu

Hlavní účetní  
a personalista

Administrativní 
pracovník Účetní Fundraiser

Metodik

Specialista  
marketingu 

a public relations

Administrativní 
pracovník,
sekretářka

Koordinátor osobní  
asistence pro regiony 

Moravskoslezského kraje

Zástupkyně ředitelky  
pro Ostravsko

Koordinátor osobní  
asistence pro Olomoucký, 

Zlínský a Jihomoravský kraj
Ekonom

Vysvětlivky ke struktuře: 

Vedoucí PS  Vedoucí pracovní skupiny – osobní asistentka, která mimo běžných služeb u klientů navíc 
organizuje menší skupiny osobních asistentů/-ek v dané oblasti (max. 10 asistentů/-ek)

OsA Osobní asistent/-ka
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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 ve zdravotnických zařízeních  
(po předchozí dohodě s příslušným zdravotnickým zařízením),

 pomoc při dopravě prostředkem poskytovatele nebo asistenta. 

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.

Řízením organizační jednotky byli pověřeni:

Bc. Helena Fejkusová a Ing. Štěpán Křístek

Průměrný evidenční počet zaměstnanců: 128
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:  76,22
Z toho:
 osoby zdravotně znevýhodněné   9,42
 osoby s těžším zdravotním postižením   0,42

K 31. 12. 2010 bylo v projektu zaměstnáno 118 pracovníků. 
Z toho:
 hlavní pracovní poměr 89
  v přímé péči z toho: 75
 dohoda o pracovní činnosti 12
  v přímé péči z toho: 12
 dohoda o provedení práce 17
  v přímé péči z toho: 16

Počet ukončených pracovní smluv: 31
Počet nových pracovních smluv: 25

Zástupci a zaměstnanci organizace
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Akreditace organizace

Akreditace vzdělávací instituce č. 2007/298-I

Organizace je pověřena k uskutečňování vzdělávacích 
programů s celostátní platností

Platnost akreditace je stanovena do 19. září 2011

Akreditaci udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí

Akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu

Akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu  
č. 2007/249-PK

Název: Osobní asistent a pečovatel se zaměřením na 
přímou obslužnou péči

Forma: prezenční

Rozsah: 153 vyučovacích hodin

Platnost akreditace je stanovena do 20. září 2011

Akreditaci udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí
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 Organizace 
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA  
(současný název) byla založena dne  
6. 3. 2011, jakožto samostatná organizační 
jednotka organizace Podané ruce, o.s., 
s vlastní právní subjektivitou za účelem 
realizace projektu „Poskytování služeb 
osobní asistence“. Organizace Podané 
ruce, o.s. poskytuje canisterapii. Název 
organizace v době založení byl Podané 
ruce, o.s. – Projekt OsA Frýdek-Místek.

Posláním 
naší organizace je podporovat začleňování 
handicapovaných lidí do společnosti. 
Umožnit jim žít způsobem, který se co 
nejvíce blíží běžnému životu. Naplňovat 
potřeby handicapovaných lidí 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 handicapovaní 
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 handicapovaných lidí 

v přirozeném rodinném prostředí bez 
významných negativních dopadů na 
rodinu a umožnit handicapovaným 
lidem 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 taktéž k rozvíjení schopností 
a dovedností klientů, ke zlepšení 
jejich komunikace a rozšíření jejich 
motorických funkcí. 

4.  Službu osobní asistence uskutečňovat 
s co nejnižšími náklady a s účelně, 
hospodárně a efektivně vynaloženými 
finančními prostředky, co nejkvalitněji 
a k co nejvyšší spokojenosti našich 
klientů a jejich rodinných příslušníků, 
donátorů a sponzorů.

Pro zajištění 1. – 3. cíle jsme zvolili 
formu osobní asistentce, neboť se jedná  
o službu dlouhodobého charakteru 
založenou na individuálních potřebách 
klienta s vyššími pozitivními dopady na 
rozvoj jeho schopností a dovedností. Navíc 
je založena na vztahu člověka k člověku při 
zachování všech standardů kvality. 

Záměrem projektu je zajistit osobní 
asistenci místně, časově i finančně tak, aby 
byla přístupná všem klientům v rozsahu, 
v jakém potřebují, a tím také pomoci zlepšit 
integraci těchto lidí do společnosti. 

Od roku 2001 poskytujeme terénní sociální službu osobní 
asistence v Moravskoslezském kraji. Od roku 2007 jsme začali 
službu poskytovat i v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském 
kraji.

Osobní asistence je službou aktivizační, což v praxi znamená, 
že člověk se zdravotním handicapem nebo senior musí chtít 
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 vykonávání dané činnosti. 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.

Organizace Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 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 číslem 9781801 
rozhodnutím ze dne 22. října 2007. 

Naše činnost je v souladu jak se střednědobými plány 
Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského 
kraje, tak s komunitními plány měst v těchto krajích. Naše činnost 
byla také ve shodě s Agendou 21, Zdravé město a Udržitelným 
rozvojem.

V roce 2010 jsme se aktivně účastnili komunitního plánování 
ve statutárních městech Ostrava, Frýdek-Místek, Havířov a ve 
městech Kopřivnice, Třinec, Prostějov a Otrokovice. 

Věříme, že dobře 
odvedená práce  

a spokojenost klientů 
mluví za nás!
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Obsah a průběh 
realizace projektu

Mezi občany České republiky jsou 
lidé, kteří jsou kvůli částečné nebo úplné 
nesoběstačnosti, např. z důvodu fyzického 
či duševního handicapu anebo vysokého 
věku, odkázáni na pomoc druhých 
a potřebují někdy i 24hodinovou péči. 
Nezvládnou vykonávání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu. Nejsou schopni 
sami si uvařit a mnohdy ani sami se 
najíst či napít. Nedojdou sami k lékaři 
bez doprovodu jiné osoby. Mnohdy jsou 
upoutáni na lůžko či na invalidní vozík,  
čímž se snižuje možnost jejich kontaktu  
s okolím atd. 

Organizace
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA i v roce 

2010 podávala těmto lidem pomocnou 
ruku převážně v Moravskoslezském, 
ale také v Olomouckém, Zlínském 
a Jihomoravském kraji, a to 
prostřednictvím terénní sociální služby 
osobní asistence. V Moravskoslezském 
kraji jsme pomohli 269 klientům, 
v Olomouckém 40, ve Zlínském 11 
a v Jihomoravském 2 klientům.

Službu jsme realizovali jak ve městech 
a jejich okrajových částech, tak i obcích. 
Poskytovali jsme ji i v místech, kde 
z důvodu špatné dopravní dostupnosti 
žádná jiná sociální služba neexistovala. 
V Moravskoslezském kraji jsme službu 
realizovali ve 40 městech a obcích. 
V Olomouckém kraji jsme službou pomohli 
v 7 městech a obcích, ve Zlínském kraji v 8 
a Jihomoravském kraji v jednom městě.   

Osobní asistenci 
jsme poskytovali klientům bez rozdílu 

věku, handicapu, zdravotní diagnózy na 
základě písemné smlouvy až 24 hodin 
denně, 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 ji zajišťovali v přirozeném domácím 
prostředí klientů. Doprovázeli jsme je však 
také k lékaři, do školy, do zaměstnání, na 
úřady, za kulturou a sportem nebo jen tak 
na procházky. Klientům jsme nejčastěji 
pomáhali s péčí o jejich vlastní osobu, při 
osobní hygieně, se zajištěním a podáním 
stravy, se zajištěním chodu domácnosti 
apod. V některých případech jsme 
realizovali také asistenci žákům přímo ve 

výuce či zaměstnancům v zaměstnání. Dle 
potřeby klienta jsme také zajišťovali jeho 
dopravu naším automobilem k lékaři atd.

Prostřednictvím 
naší služby jsme klientům pomáhali 

udržet jejich stávající zdravotní stav, 
případně ho i zlepšit. Pomocí aktivizace 
(např. nácvikem běžných samoobslužných 
dovedností) jsme také rozvíjeli jejich 
jemnou motoriku. 

Z osobní asistence měli taktéž užitek  
i rodinní příslušníci, kteří mají naše klienty 
ve spolupéči. 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 dítě/
maminku/tatínka/manželku/manžela/
babičku/dědečka dobře postaráno.

Cena 
za službu byla účtována v souladu se 

zákonem o sociálních službách č. 108/2006 
Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006. 
Cena za službu zůstala v roce 2010 stejná 
jako v letech 2009 a 2008. Služba trvající 
méně než dvě hodiny byla v ceně  

85 Kč/hod. Služba trvající nepřetržitě 
dvě a více hodin stála 65 Kč/hod. V roce 
2010 jsme však upravili cenu za dopravu 
prostředkem poskytovatele či asistenta, 
a to na 65 Kč/hod. a 9 Kč/km. Typ námi 
poskytované služby je svým rozsahem 
vícehodinový a naši klienti jsou z větší části 
ve 3. a 4. stupni závislosti, proto je pro ně 
služba finančně nákladná. Z tohoto důvodu 
jsme ani v roce 2010 nevyužili možnosti 
plné ceny za službu dle platné vyhlášky. 

Věříme, že naše práce je pro klienty 
užitečná, protože díky ní mohou zůstat 
co nejdéle v domácím prostředí, a že jim 
přináší spokojený rodinný život.

I roce 2010 jsme se starali  
o efektivnost služby a účinnou  
spolupráci se všemi sektory společnosti. 

Spolupracovali 
jsme s mnoha městy a obcemi. 

Všechny jsou uvedeny v této výroční 
zprávě. 

Byli jsme také členem Asociace 
pro osobní asistenci (APOA) a Klubu 
Neziskovky.CZ. Prostřednictvím APOA jsme 
aktivně přispívali k utváření sociální služby 
osobní asistence v České republice. 

Vytvářeli jsme partnerské vztahy  
i s jinými subjekty poskytujícími sociální 

služby, se středními školami zaměřenými 
na sociální tématiku, seznamovali jsme 
veřejnost s naší činností a zapojovali ji 
do naší činnosti s možností podílet se na 
rozvoji služeb.  

V listopadu roku 2010 jsme např. 
uzavřeli smlouvu o spolupráci při tvorbě 
metodických pokynů s Charitou Valašské 
Meziříčí.

Informovali 
jsme zájemce o službu o možnostech 

využívání sociálních služeb jako 
takových. Poskytovali jsme informace 
o dalších poskytovatelích sociálních 
služeb v případě, kdy klient potřeboval 
jinou službu než osobní asistenci. Tento 
princip fungoval oboustranně. Tedy i jiní 
poskytovatelé sociálních služeb předávali 
kontakty na naši organizaci. 
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Technické zázemí 
organizace

Organizace má pronajaty prostory pro 
provozování kanceláří pro oblasti Frýdek-
Místek, Ostrava, Třinec a Prostějov. 

Pro oblast Frýdek-Místek 
jsou pronajaty tři kanceláře. Jedna 

kancelář slouží pro styk s veřejností  
a osobními asistenty pro oblast Frýdku-
Místku a okolí a pro některé ostatní 
regiony Moravskoslezského kraje. 
V kanceláři je k dispozici paní Mgr. Martina 
Šrubařová, zástupkyně ředitelky pro oblast 
Frýdku-Místku, a paní Lucie Huserová, DiS., 
koordinátor osobní asistence pro regiony 
Moravskoslezského kraje. Druhá kancelář 
je pracovištěm ředitelky projektu, její 
sekretářky a ekonoma. Třetí kancelář je 
určena pro práci metodika a fundraisera.

Pro oblast Ostravska 
je pronajata kancelář v budově Střední 

a Vyšší zdravotnické školy v Ostravě jako 

pracoviště paní Hany Kovalské, zástupkyně 
ředitelky, a paní Ilony Brzákové, vedoucí 
provozu pro oblast Ostravy a okolí.

Kancelář v Třinci 
je v provozu jednou týdně, vždy 

v pondělí od 12:00 do 16:00 hod. Kancelář 
je zřízena za účelem dostupnosti klientům 
z této lokality. Slouží také k pravidelným 
schůzkám osobních asistentů/-ek  
a vedoucích pracovních skupin pro  
oblast Třince a Jablunkova.

Kancelář v Prostějově 
je pronajata za účelem vykonávání 

práce koordinátora osobní asistence pro  
oblast Olomouckého, Zlínského a Jiho-
moravského kraje, paní Zuzany House  
a paní Bc. Kateřiny Fajstlové. Tato kancelář 
zároveň slouží pro styk s veřejností, 
zaměstnanci a k pracovním poradám. 
V prosinci roku 2010 proběhlo stěhování 
naší kanceláře z ulice Fanderlíkova 393/38  
na ulici Polišenského 3/4467 (Dům s pečo-
vatelskou službou). Kancelář je umístěna 
ve zvýšeném přízemí s bezbariérovým 
přístupem (výtahem) vedle autobusové 
zastávky a velkého parkoviště.  

Nachází se taktéž nedaleko nemocnice.  
Je plně přístupná pro méně pohyblivé  
a handicapované občany. Tuto kancelář se 
nám podařilo zajistit na základě informací 
vyplývajících z jednání se zástupci 
městského úřadu v Prostějově. 

Děkujeme!
Všechny kanceláře jsou vybaveny 

nábytkem, který je ve vlastnictví 
organizace, a rovněž technické vybavení 
(např. počítače) jsou ve vlastnictví 
organizace.

Organizace využívá k zajišťování chodu 
organizace a zajišťování služeb klientům 
čtyři osobní automobily.

Automobil Renault Kangoo 
je k dispozici pro oblast Frýdek-

Místek a okolí. Je využíván převážně 
ředitelkou projektu k pracovním cestám, 
kde jedná se zájemci o službu, uživateli 
služeb a zaměstnanci. Je také využíván 
k pracovním schůzkám se zástupci 
jiných organizací a subjektů, se kterými 

organizace spolupracuje. Rovněž je tento 
automobil využíván k pracovním cestám do 
Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského 
kraje. Organizace tento automobil 
v únoru 2010 odkoupila dle smlouvy od 
firmy KOMPAKT, s.r.o., u které jej měla 
v předchozím dlouhodobém pronájmu. 
Vše proběhlo v rámci projektu sociální 
automobil.

V roce 2010 jsme s firmou KOMPAKT, 
s.r.o., pobočka Brno dohodli zajištění 
vozidla pro realizaci služby v oblasti 
Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského 
kraje. V těchto oblastech je v současné 
době provoz zabezpečován vozidlem 
vlastním. V průběhu roku 2011 by nám 
mělo být předáno nové vozidlo do užívání. 
Děkujeme.

Automobil Škoda Felicia 
je vlastnictvím organizace a je využíván 

terénními pracovníky při samotném 
zajišťování jednotlivých služeb osobní 
asistence v oblastech se špatnou dopravní 
dostupností.

Automobil Škoda Roomster 
zakoupila organizace na konci  

roku 2008, a to za významné pomoci 
Krajského úřadu Moravskoslezského  
kraje. Do provozu byl tento automobil 
uveden na počátku roku 2009. Automobil 
je od počátku roku 2010 využíván  
i koordinátorem pro osobní asistenci pro 
regiony Moravskoslezského kraje. Jsou 
uskutečňovány pracovní schůzky se zájemci 
o službu, tvorba a úpravy stávajících 
individuálních plánů klientů a kontroly 
provádění služby osobní asistence. 
Především jej ale mohou využívat klienti 
organizace pro přepravu k lékaři, na nákup 
nebo za rodinou, jeho prostřednictvím je 
služba osobní asistence zkvalitňována.

Automobil Dacia Sandero 
zakoupila organizace ve druhé polovině 

roku 2009, a to opět za významné podpory 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 
Tento automobil byl i v roce 2010 využíván 
pro oblast Ostravy, Vratimova a okolí. 
Sloužil k pracovním cestám zástupkyně 
ředitelky a vedoucí provozu pro oblast 
Ostrava a okolí, k jednání se zájemci  
o službu, se stávajícími klienty a ke styku 
s ostatními organizacemi a subjekty, se 
kterými organizace spolupracuje. V případě 
požadavku ze strany klientů je tento 
automobil možno využít k jejich přepravě 
k lékaři, na nákupy nebo za rodinou, dle 
jejich přání. Výkon služby je účtován dle 
platného ceníku organizace.
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Příběh paní Elišky

Naší dlouholeté klientce nezačal nový rok příliš šťastně – hned pár 
hodin po příchodu Nového roku klientka, která žije sama a docházíme 
k ní 3x denně, a to i o sobotách, nedělích a ve sváteční dny, ve svém bytě 
upadla. Pád měl za následek otevřenou zlomeninu dolní končetiny.

Klientku našla až sousedka po několika hodinách od úrazu. Celou 
dobu ležela na podlaze, v bolestech, v osamění, bez pomoci, kterou si 
nebyla schopna přivolat.

Klientka byla převezena do nemocnice k operačnímu řešení 
komplikované zlomeniny a nás, kteří se nějakým mechanizmem o ni 
staráme, zastihla tato zpráva. Bylo nám náhle smutno. Všechny nás to 
zasáhlo. Bylo nám jasné, jak moc jí muselo být úzko, jak moc to muselo 
bolet, a také jsme měli živou představu toho, že ji čeká jistě dlouhý pobyt 
v nemocnici, kde sice člověku pomůžou, ale kde se hlavně starý člověk 
těžko adaptuje a kde vás přepadá beznaděj, která se mísí s obavami,  
zda ještě budu chodit a hlavně zda se vrátím DOMŮ.

Operace dobře dopadla a pobyt v nemocnici trval 8 týdnů. Klientka  
se dočkala a vrátila se do domácího prostředí. 

Dnes už opět služba běží a opět k ní docházejí šikovné asistentky, 
kterým nebyla lhostejná, které na ni po dobu strávenou v nemocnici 
myslely anebo docházely na krátké návštěvy do nemocnice, které 
ji fandily a přály jí, aby v sobě našla sílu k uzdravení a k překonání 
nepříznivého začátku roku 2010.

Moravskoslezský kraj 

Obce MSK ženy muži hodiny celkem
Baška 6 3 3 365,00
Brušperk 1 0 468,00
Bystřice 1 0 686,00
Čeladná 2 0 345,00
Český Těšín 1 0 32,00
Dobrá 5 1 2 799,00
Fryčovice 4 3 1 829,25
Frýdek-Místek 42 14 22 338,50
Frýdlant nad Ostravicí 11 3 5 764,00
Havířov 10 4 4 626,75
Horní Suchá 2 0 907,00
Horní Tošanovice 0 1 551,25
Hukvaldy 2 2 1 859,50
Jablunkov 4 0 767,50
Janovice 2 0 1 111,75
Kopřivnice 1 1 153,75
Metylovice 2 0 938,00
Morávka 0 1 28,00
Mosty u Jablunkova 2 4 804,00

Obce MSK ženy muži hodiny celkem
Návsí 0 1 158,00
Nižní Lhoty 1 0 118,00
Nošovice 3 1 2 021,25
Nový Jičín 1 3 699,00
Nýdek 1 0 376,50
Ostravice 0 1 42,50
Paskov 0 1 1 497,50
Pazderna 1 0 846,50
Pražmo 1 0 29,00
Pržno 0 1 100,33
Pstruží 0 1 1 436,50
Staré Hamry 0 1 182,00
Staříč 3 3 1 104,50
Sviadnov 25 5 4 549,50
Šenov 2 0 97,00
Třinec 6 4 4 727,50
Vendryně 1 0 717,00
Vyšní Lhoty 1 0 946,50
Celkem 144 59 69 023,33

V roce 2010 bylo v Moravskoslezském kraji (mimo Ostravu)  
poskytnuto celkem 69 023,33 klientohodin u 203 klientů.

Počet poskytnutých klientohodin celkem podle obcí v MSK (bez Ostravy) za rok 2010

nových klientů 49
kteří zrušili 37
kteří zemřeli  21
dětí do 18 let 17
nových požadavků 115
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Příběh Lukáška  
S Lukáškem jsem se seznámila za zajímavých okolností. Na 

procházce s mojí klientkou, starší paní, jsme si přišly odpočinout 
na lavičku. Zaujala nás mladá maminka s chlapečkem a malým 
miminkem. Začali jsme si všichni povídat a maminka projevila zájem  
o mou práci. Svěřila se, že by potřebovala pomoc s pětiletým 
Lukáškem, který trpí Aspergrovým syndromem, což je určitá forma 
autismu, a zajistit mu odborné hlídání alespoň na jedno odpoledne 
v týdnu. Po nějaké době se malý Lukáš stal naším klientem.

Už jsme spolu zažili hodně příjemných věcí, např. pouštění draka, 
společné výtvarné tvoření, návštěva hobby-obchodního domu, 
vlakového nádraží, prodejny s elektropotřebami, dětský karneval, 
opékání rohlíku v přírodě nebo vodní dovádění v krytém bazénu.

Co nás však nepřestává fascinovat, jsou vědomosti pětiletého 
chlapce o elektřině. S obratností dovede spojovat jednotlivé drátky 
elektrických obvodů anebo samostatně postavit čističku vody ze 
stavebnice.

Ráda pronikám do jeho světa s bohatou fantazií a ráda s ním 
jeho svět prostřednictvím společných her a tvoření sdílím. Je však 
zároveň zapotřebí Lukáškovi pomoci orientovat se v sociálních 
vztazích a vazbách. O to se snažím vyprávěním různých příběhů ze 
života nebo společným vymýšlením pohádek. Dbám na to, aby sám 
nebo s mou dopomocí dokázal pozdravit při vstupu do obchodu, na 
poštu či do klubovny. Snažím se, aby uměl formulovat svůj požadavek 
v obchodě, aby uměl poděkovat a rozloučit se. To vše procvičíme 
nejdříve zábavnou formou při hře, kdy používám plyšové postavičky 
pohádkových hrdinů.

Lukáškovi všichni moc fandíme a přejeme mu, aby se jednou do 
života dobře zařadil, nejlépe tam, kde využije své znalosti s elektřinou. 
A jestli mu v tom pomůže i naše snažení, budeme moc rádi.

Ostrava a okolí

Místní část ženy muži hodiny celkem
Bělský les 0 2 289,00
Hrabůvka 5 1 2 779,00
Mariánské Hory a Hulváky 3 1 1 743,00
Michálkovice 1 0 216,50
Moravská Ostrava a Přívoz 8 0 1 689,00
Petřkovice 1 0 19,00
Plesná 0 2 282,00
Polanka 0 1 1,00
Poruba 14 3 7 189,00
Proskovice 1 0 310,00
Radvanice a Bartovice 2 1 302,00
Slezská Ostrava 1 1 1 969,00
Stará Bělá 0 1 22,00
Svinov 2 0 706,50
Vítkovice 1 0 1 444,50
Výškovice 1 0 1 016,00
Zábřeh 5 1 7 085,50
Čavisov 1 0 99,00
Vratimov 3 1 4 494,50
Ostatní 11 0 5,00
Celkem 50 15 31  661,50

Oblast ženy muži hod. celkem
Obce MSK 144 59 69 023,33
Ostrava 50 15 31 661 ,50
Počet klientů / počet hod. 194 74 100 684,83

V roce 2010 bylo v Ostravě a okolí poskytnuto celkem 31 661,50 klientohodin u 65 klientů.

V Moravskoslezském kraji 
byla osobní asistence 
poskytnuta 268 klientům 
v celkovém počtu  
100 684,83 klientohodin

Počet poskytnutých klientohodin celkem v Ostravě a okolí za rok 2010

nových klientů 25
kteří zrušili 1
kteří zemřeli  3
dětí do 18 let 2
nových požadavků 48

nových klientů 74
kteří zrušili 38
kteří zemřeli  24
dětí do 18 let 19
nových požadavků 163

Počet poskytnutých klientohodin celkem  
za celý Moravskoslezský kraj

Počet poskytnutých klientohodin podle 
jednotlivých regionů Moravskoslezského 
kraje

Projekt je realizován s finanční 
podporou statutárního města Ostrava

Děkujeme!
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Příběh paní Františky  
S klientkou jsem se seznámila v létě, kdy jsem zastupovala 

asistentku, která si vybírala dovolenou. 77letá paní Františka má 
zhoršenou mobilitu, částečně je soběstačná, sama se nají, napije, ale 
potíže jí dělá umytí nádobí a úklid. Pro bolesti kloubů nevydrží déle stát. 
Při provádění osobní hygieny je zcela nutná asistence. Celkový psychický 
stav u paní Františky nebyl moc příznivý. V životě ji potkala těžká rána, 
ta nejtěžší, která může matku potkat, ztratila milovaného syna. Za pár 
let nato ještě i manžela. Tyto smutné události významně ovlivnily její  
zdraví. 

„Babička“, jak jí v organizaci všichni říkáme, je velmi statečná 
žena, která se snaží s nepřízní osudu bojovat, ale přesto potřebuje 
blízkou duši, která vyslechne její trápení, pohladí a vyjádří pochopení 
a spoluúčast. Její přecitlivělost a touha po komunikačním sblížení 
plyne také z toho, že již několik let nebyla „venku“, protože bydlí ve 
4. patře domu bez výtahu a zdravotní stav jí nedovoluje sejít schody. 
V pomoci a komunikaci je tedy odkázaná na návštěvy, které k ní přijdou. 
Vždy se velmi těší a ožije, když přijde pan farář nebo řádová sestra 
Alberta. 

Klientka je navíc diabetička, většinou se potýkáme s vysokou hladinou cukru, protože si sama zapomíná aplikovat inzulín.  
Také ztrácí pocit hladu a žízně, takže je nutné ji nutit do jídla a pití. Mým úkolem je také monitoring glykémie a dopomoc při osobní 
hygieně. K neméně důležitým úkolům je komunikace a trénování paměti, abychom zabránili rozvoji stařecké demence.

Klientka je věřící, poslouchá rádio, má svou oblíbenou stanici a velmi si oblíbila čas, kdy jí čtu z Bible nebo jiných křesťanských 
zpravodajů. V těch chvílích se klientka vrací do doby svého mládí, vzpomíná na dobu, kdy s rodiči navštěvovala poutní místa a kde se 
také poprvé setkala s budoucím manželem. Jsem vždy potěšena, když sleduji, jak se jí rozjasní tvář a s jakým duchovním nábojem mi líčí 
své životní kroky. Tady vidím nesporný pozitivní vliv na její zdraví, zejména psychický stav.  

Olomoucký kraj

Obce ženy muži hodiny celkem
Dub nad Moravou 1 1 585,00
Klenovice na Hané 0 1 202,00
Kojetín 1 0 491,50
Kostelec na Hané 1 0 387,50
Lešany 1 0 173,00
Litovel 1 0 116,00
Olomouc 1 2 401,00
Otaslavice 0 1 298,00
Pěnčín 0 1 88,00
Plumlov 0 1 333,00
Prostějov 11 10 5 588,50
Přerov 0 1 312,00
Samotišky 0 1 43,00
Smržice 0 1 621,50
Stínava 0 1 327,50
Vrbátky 0 1 303,00
Výšovice 0 1 98,25
Celkem 17 23 10 368,75

V roce 2010 bylo v Olomouckém kraji poskytnuto celkem  
4 849,75 klientohodin u 40 klientů. 

Počet poskytnutých klientohodin celkem v Olomouckém kraji za rok 2010

nových klientů 8
kteří zrušili 21
kteří zemřeli  2
dětí do 18 let 21
nových požadavků 12

Pozn.:  
V MŠ, ZŠ a SŠ Jistota měla OsA 
4 klienty najednou, proto jsou 
celkové klientohodiny zkráceny.
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Příběh paní Marie  
a pana Josefa 

Příběh našich klientů začal před rokem. Jednou ráno ve velmi časné hodině 
mi zvoní telefon. Ještě rozespalá, tak jako většina lidí v tuto dobu (bylo 4.30 h 
ráno), jsem sáhla po telefonu a říkám si, kdo tak brzy volá. Ozvu se a v telefonu 
slyším plačící hlas, který mi sděluje, že si již neví rady s babičkou a dědečkem, 
o které se stará již 6 měsíců, a že již dále nemůže, ať jí nějakým způsobem 
pomůžeme. Nejprve jsem mladou paní uklidnila, abych s ní vůbec mohla komu-
nikovat. Byla na pokraji vyčerpání. Dohodly jsme se, že za ní určitě během rána 
přijedu a obě zhodnotíme celou situaci, na kterou byla vnučka naprosto sama.

Když jsem k těmto lidem dorazila po 8 hodině ranní, otevřela mi zcela 
vyčerpaná mladá paní, držící malé roční dítě v náručí. Pozvala mě dál. 
Z obývajícího pokoje se ozýval hluk. Procházím tmavou předsíní, když ke mně 
náhle přišel pán a chytá mne za ruku. Nejprve jsem se lekla, ale pak jsem v té 
tmě zjistila, že pán je slepý. V obývacím pokoji posedávala paní, která ani 
nemohla mluvit. Bylo na všech třech vidět, že ani jeden z nich celou noc nespal. 
Sedli jsme si do kuchyně a vnučka těchto seniorů mi začala vyprávět o tom, že se 
o babičku a dědu stará sama, a navíc je svobodná matka a vychovává malé dítě. 
S dítětem za nimi denně jezdí 35 km, aby jim pomohla. Již však na to nestačí. 

Dědeček se mi snažil říct, že nechtějí vnučku již dále zatěžovat a že se 
snaží babičku nakrmit, a já zjistila, že krmí babičku tak, že místo do úst jí strká 
lžičku do očí. Vše bylo důsledkem jeho slepoty. Babička byla ve velmi špatném 
zdravotním stavu, potřebovala již kompletní pomoc ve všech úkonech. Když se 
všichni uklidnili a řekli mi, co je trápí, ujistila jsem je, že jim bude naše asistentka 
pomáhat a docházet za nimi domů.

 Asistence začala hned druhý den. Asistentka se o těžce nemocnou klientku starala až do jejích posledních chvil a dědeček byl velice 
rád, že mohli být spolu až do jejího konce a v domácím prostředí.

Dnes uběhlo několik měsíců a asistentka stále dochází ke klientovi, kterému pomohla překonat těžké období osamocení a ztrátu jeho 
milé. Dopomáhá mu s domácností, chodí s ním k lékaři a jeho vyčerpání se již natolik spravilo, že si klient sám plánuje různé aktivity, 
které pak s asistentkou dělají. Vnučka dědečka navštěvuje každý týden a je ráda, že má nyní čas na výchovu své malé holčičky.

Zlínský kraj

Obce ženy muži hodiny celkem
Boršice 1 0 637,00
Kroměříž 1 0 425,50
Lužkovice 1 0 207,50
Otrokovice 2 1 574,00
Pitín 0 1 67,00
Uherský Brod 0 1 449,50
Vsetín 1 0 948,00
Želechovice nad Dřevnicí 2 0 1 806,00
Celkem 8 3 5 114,50

V roce 2010 bylo ve Zlínském kraji poskytnuto celkem  
5 114,50 klientohodin u 11 klientů. 

Počet poskytnutých klientohodin celkem ve Zlínském kraji za rok 2010

nových klientů 3
kteří zrušili 1
kteří zemřeli  1
dětí do 18 let 2
nových požadavků 7

Děkujeme!
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Příběh paní Miroslavy 
V měsíci květnu jsem začala s osobní asistencí u klientky středního věku, která 

trpí roztroušenou sklerózou a je trvale upoutána na lůžko. Asistentka, která u ní 
vykonávala osobní asistenci dosud, mi ochotně vysvětlila a názorně předvedla úkony, 
které je třeba pro klientku dělat. Následující víkendy jsem se tedy o paní Miroslavu 
starala já. Během týdne jí pomoc poskytuje její rodina, která si přes víkend potřebuje 
odpočinout, aby se zabránilo syndromu vyhoření. Také sousedé přicházejí na 
návštěvu, občas ji přemisťují na vozík a při pěkném počasí s ní absolvují procházku 
po vesnici. Asistence probíhá tak, že po laskavém přivítání ji na lůžku posadím,  
připravím čaj, který je s pomocí slámky schopna sama vypít. Potom připravuji večeři, 
většinou rohlík s pomazánkou, kterou si sama vybere, a ten jí přidržím u úst. Klientka 
si jej od této chvíle sama přidržuje a sní. Potom se domlouváme na přípravě snídaně. 
Sdělím jí výběr v lednici a dle jejího přání připravím. Většinou vítězí koláč nebo 
buchta a samozřejmě čaj do hrnečku a voda do sklenice. Jídlo dám na stolek  
a ten přisunu k posteli. Následuje hygiena. Umytí obličeje a rukou. Také při vyčištění 
zubů podporuji soběstačnost, kartáček přiložím k ústům a dále čištění klientka zvládá 
sama. Osobní hygienu provádí agentura domácí péče, vč. ošetření zavedeného 
katetru. Já pouze vypustím moč. Úplně na závěr klientku opatrně položím, zakryji 
peřinou a napolohuji lůžko. Po celou dobu návštěvy klientka velmi dobře  
a srozumitelně komunikuje, bez vady řeči. Velmi živě se zajímá o události ve světě, 
které viděla v televizi, a ty potom komentuje. Chce k nim znát i můj názor, takže 
o některých věcech dlouho polemizujeme. K jejím nejoblíbenějším pořadům patří 
sledování sportovních utkání, do nichž se zcela ponoří a zapomíná na svoje trápení. 
Tady vidím, jak velmi jí schází komunikace s lidmi a blízkost člověka. Domnívám se, 
že tím velmi trpí. Tedy nejen v praktických úkonech je naše služba potřebná, ale 
svůj účel splňuje především účastí a dobrým slovem. Občas má paní Miroslava sice 
výkyvy nálad, kdy odmítá s někým hovořit, ale to je způsobeno jejím zhoršujícím se 
zdravotním stavem. Ráda luští křížovky a při mé návštěvě se ptá na výrazy, kterým 
nerozumí, a má radost, když spolu tajenku vyluštíme. V poslední době se o ni rodina 
začala výrazněji starat, zejména syn a dcera. S naší pomocí je klientka schopna 
setrvávat v domácím prostředí, kde je velmi ráda. Vzpomíná na léta prožitá v tomto 
domě spolu s rodiči. Z tohoto důvodu se snažím co nejdéle podporovat alespoň její 
částečnou soběstačnost. 

Jihomoravský kraj

Obce ženy muži hod. celkem
Brno 2 0 1 990,50
Celkem 2 0 1 990,50

V roce 2010 bylo v Jihomoravském kraji 
poskytnuto celkem 1 990,50 klientohodin  
u 2 klientů.

Počet poskytnutých klientohodin celkem 
v Jihomoravském kraji za rok 2010

nových klientů 0
kteří zrušili 0
kteří zemřeli  0
dětí do 18 let 0
nových požadavků 1

Oblast ženy muži hodiny celkem
Moravskoslezský kraj 194 74 100 684,83
Olomoucký kraj 17 23 4 849,75
Zlínský kraj 8 3 5 114,50
Jihomoravský kraj 2 0 1 990,50
Celkem 221 100 112 639,58

V roce 2010 byla za celou 
organizaci poskytnuta osobní 
asistence celkem 321 klientům 
v celkovém počtu 112 639,58 
klientohodin.

nových klientů 85
kteří zrušili 60
kteří zemřeli  27
dětí do 18 let 42
nových požadavků 183

Přehled poskytnutých klientohodin za všechny kraje
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Akce pořádané organizací Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 
v níže uvedených organizacích:

  Magistrát Statutárního města Ostrava – Zdravotní a sociální 
komise (přednáška o osobní asistenci a canisterapii) 

  Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava (prezentace v rámci výukového semináře  
v předmětu Integrace osob s postižením do společnosti)

  Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava –
Mariánské Hory, p.o. (přednáška o projektu osobní asistence)

  Střední zdravotnická škola, p.o. (Frýdek-Místek) – obor 
sociální činnost (přednášky o osobní asistenci a ostatních 
sociálních službách)

  Mateřské centrum Kolečko Frýdlant nad Ostravicí, Náš svět, 
p.o. (Pržno), Základní škola a mateřská škola Těškovice  
u Opavy – masovější canisterapie, v rámci které se 
prezentuje organizace jako poskytovatel canisterapie 
a osobní asistence. Jsou zde rozdávány letáčky obou 
organizací. Zájemcům o informace (klientům daných zařízení, 
jejich rodinám a personálu) sdělujeme, kdo jsme, co děláme, 
jaké služby poskytujeme, cenu poskytovaných služeb a kdo 
nás finančně podporuje. 

Akce pořádané jinými organizacemi – prezentace široké 
veřejnosti prostřednictvím letáčků a stánku naší organizace:

  Dny sociálních služeb: Den zdraví a sociálních služeb 
ve Frýdku-Místku, Lidé lidem 2010 v Ostravě, Jablkový den 
v Jablunkově, Den sociálních služeb v Třinci a Novém Jičíně

  Konference Pracujeme společně  
(v rámci dne sociálních služeb Lidé lidem 2010)

  Den zdraví na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné 
škole zdravotnické, p.o.

  Den seniorů v rámci oslav Dne horníků pořádaný na Landeku 
v Ostravě – Petřkovicích (pořadatel: Realitní skupina RPG RE, 
s.r.o.)

  Prezentační akce Nadačního fondu TESCO ve spolupráci  
s NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) v obchodním 
centru TESCO v Ostravě – Hrabové

  Hornické slavnosti v Karviné (pořadatel: Nadace OKD)

  V rámci hudebního openair festivalu Sweetsen fest ve 
Frýdku-Místku

Seznam spolupracujících škol a organizací, kde byla 
poskytována osobní asistence na základě požadavků 
klientů nebo zařízení:

 ZŠ a MŠ Naděje Frýdek-Místek, p.o.

 Střední škola, ZŠ a MŠ logopedická Frýdek-Místek

 ZŠ a MŠ Nošovice

 MŠ Havířov, Lípová

  Soukromá třinecká obchodní akademie  
a hotelová škola, s.r.o.

 ZŠ speciální Kpt. Vajdy Ostrava – Zábřeh, p.o. 

 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava – Poruba

 Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě

 ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice, p.o. 

 ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín

 SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s. Prostějov

 Dětský domov a Školní jídelna Frýdek-Místek 

  Slezská univerzita v Opavě,  
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
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Implementace SQSS
Implementaci SQSS můžeme popsat jako 

proces vytvoření funkčního metodického 
systému poskytování sociální služby, ne 
složky do šuplíku. V naší organizaci se 
metodik účastní pravidelných pracovních 
porad osobních asistentů/-ek ve třech 
střediscích Moravskoslezského kraje,  
a to ve Frýdku-Místku, v Ostravě a v Třinci. 
V každém středisku se porady konají jednou 
měsíčně. Metodik provádí metodické 
školení, na kterém od asistentů/-ek zjišťuje,  
jak fungují zavedené metodické pokyny 
a zdali vznikly nové situace, ve kterých si 
asistent/-ka neví rady. Na pravidelných 
měsíčních poradách vedení metodik 
konzultuje vzniklou situaci s pracovníky 
vedení a vedoucími pracovních skupin.  
Dle potřeby metodik svolá metodickou 
schůzi nebo konzultuje daný problém 
s příslušnými pracovníky individuálně.  
Na základě obdržených informací metodik 
vytvoří nový nebo upraví stávající metodický 
pokyn, který připomínkují pracovníci vedení 
a prodiskutují asistenti na další pracovní 
poradě. Po zapracování připomínek metodik 
předloží metodický pokyn ke schválení 
ředitelce projektu a pracovníci vedení ho 
následně zavádějí do praxe. Funkčnost 
metodického pokynu metodik monitoruje 
při rozhovorech s asistenty/-kami a při 
konzultacích s pracovníky vedení.

Školení zaměstnanců
Naši osobní asistenti/-ky absolvovali 

v roce 2010 interní školení s následující 
tématikou: Aktualizace metodických 
pokynů, Problematika násilí na seniorech, 
Nouzové a havarijní situace, Problematika 
rizik úrazů a pádů seniorů, Alternativní 
komunikace – veřejné prohlášení 
organizace, Alternativní komunikace 
– prezentace organizace veřejnosti, 
Problematika duševní hygieny pracovníků 
pomáhajících profesí, Problematika 
canisterapie, Zpětná vazba znalosti 
metodických pokynů, Problematika 
paliativní péče hospiců, Vyhodnocení  
testů, opakování, hodnocení, Truchlení  
a smuteční rituály, Zvyšování kvality služby 
– šetření u klientů a diskuse, Problematika 
klientů s celiakií, Aktualizace standardů, 
Problematika inkontinence, inkontinenční 
pomůcky, Biopsychosociální zdraví 
pracovníků pomáhajících profesí,  
Dopomoc při podávání léků a diskuse. 

Externí školení osobních asistentů/-ek  
proběhlo v tématech Práce s klientem 
s rizikem v chování včetně pravidel šetrné 
sebeobrany a Hry a hraní pro zklidnění.

V roce 2010 probíhalo i školení 
vedoucích pracovníků. Některá školení byla 
zakomponována do programu konferencí 
konaných v průběhu roku, kterých se 

naši pracovníci zúčastnili. Školení těchto 
pracovníků proběhlo v následujících 
tématech: O posledních věcech člověka 
a doprovázení umírajících, Domácí násilí, 
Dobrovolnictví v zařízeních zdravotnické 
a sociální péče, Osobní asistence v ČR, 
Práce s klientem s rizikem v chování včetně 
pravidel šetrné sebeobrany, Gerontologické 
dny Ostrava, Základní aspekty 
v plánování rozvoje sociálních služeb, 
Aby byl fundraising úspěšný, Dlouhodobá 
spolupráce s dárci a Manažerské dovednosti 
zaměřené na time management.
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Proces zkvalitnění námi poskytované služby osobní asistence můžeme rozdělit na tři stěžejní 
oblasti. V první řadě je to implementace standardů kvality, nekončící proces, v jehož průběhu 
popisujeme a zpracováváme do metodických pokynů nově vznikající situace a předpovídáme 
možná rizika. Další podmínkou kvalitní služby je odpovídající vzdělání asistentů/-ek a jejich 
pravidelná školení. Třetí důležitou oblastí je spolupráce organizace s obcemi a účast 
našich představitelů na procesu komunitního plánování. Naši pracovníci se zúčastňují 
komunitního plánování ve městech Frýdek-Místek, Ostrava, Havířov, Kopřivnice,  
Třinec, Otrokovice a Prostějov. 
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Frýdek-Místek
Na komunitním plánování se v roce 2010 za naši 

organizaci podílely paní Mgr. Martina Šrubařová  
a paní Bc. Irina Tkačová. Účastnili jsme se plánování 
v rámci skupiny „Lidé s handicapem“ a v srpnu 2010 
jsme byli přijati i do skupiny „Péče o seniory“. Do této 
skupiny jsme byli ostatními poskytovateli přijati velmi 
vstřícně a přátelsky. Jedním z nejdůležitějších témat byla 
příprava na akci Den zdraví a sociálních služeb, která má 
ve městě svou tradici, a my jako jedni z poskytovatelů 
jsme se jí účastnili již opakovaně. Další zdařilou akcí 
v rámci komunitního plánování byl seminář pro členy 
pracovních skupin, který proběhl v říjnu 2010  
a pořádal jej Magistrát města Frýdku-Místku. Dostalo 
se nám mnoho informací o plánování sociálních služeb. 
Informace byly zaměřeny na principy, fáze, organizaci 
a přínosy KPSS pro jednotlivé aktéry, včetně stanovení 
jejich práv a povinností. Důraz byl kladen na způsoby 
práce s klientem a poskytovatelem, na komunikaci  
a vzájemnou spolupráci mezi poskytovateli a městem. 
Závěrem byla nastíněna SWOT analýza, která bude 
podkladem pro další proces plánování sociálních služeb. 
Velkým přínosem pro všechny zúčastněné v rámci 
komunitního plánování je možnost setkávání, předávání 
si zkušeností z praxe, vzájemné obohacování o náhledy 
na problematiku, se kterou se jednotliví poskytovatelé 
setkávají, a hlavně probíhající diskuze. Díky erudovaným 
poskytovatelům služeb a fungujícím službám nabízeným 
na území města Frýdku-Místku se klientům i jejich 
rodinným příslušníkům dostává kvalitních služeb „šitých 
na míru“ dle jejich potřeb. 

Ostrava 

V roce 2010 se komunitního plánování v Ostravě za naši 
organizaci účastnily paní Hana Kovalská ve skupinách „Terénní 
ambulantní služby pro seniory“ a „Senioři“ a paní Ilona Brzáková 
ve skupině „Občané s kombinovaným a tělesným postižením“. 
Z jednání v rámci skupiny „Senioři“ vyplynula mimo jiné 
nutnost řešit stále zvýšenou poptávku seniorů po terénních, 
ale i ambulantních službách, které jsou na území Statutárního 
města Ostravy stále nedostačující. Tato skupina realizovala 
následující vytyčené cíle: Udržení, rozvoj a zkvalitnění terénních 
služeb pro seniory, Podpora a rozšíření terénních služeb pro 
seniory, Zkvalitnění práce s praktickými lékaři a odborníky, 
Zvýšení kapacity pobytových služeb pro osoby se specifickými 
potřebami, Podpora pobytových služeb pro seniory. V rámci 
skupiny „Občané s kombinovanými a tělesným postižením“ 
se pracovalo na vytyčení takových cílů, aby došlo ke snížení 
bariér a k podpoře soužití s občany s kombinovaným a tělesným 
postižením. Vytyčené cíle byly následující: Odstraňování 
architektonických bariér, Rozvoj bezbariérové Ostravy, Zajištění 
služeb komplexního poradenství v oblasti bezbariérového 
bydlení, Udržení a rozvoj služeb pro osoby s kombinovaným 
a tělesným postižením. V uvedených pracovních skupinách 
probíhala také jednání k naplňování cílů a opatření  
2. komunitního plánu v Ostravě a současně se již plánoval  
a tvořil 3. komunitní plán na období let 2011 – 2014. Zároveň 
byla kvalita jednotlivých poskytovaných služeb průběžně 
monitorována a hodnocena jak ze strany účastníků komunitního 
plánování, tak ze strany Statutárního města Ostrava.

Havířov
V roce 2010 se komunitního plánování ve Statutárním městě 

Havířov za naši organizaci účastnila paní Pavlína Fejkusová, DiS., a to 
ve skupinách „Občané se zdravotním postižením“ a „Senioři“. Toto 
plánování bylo pro naši organizaci velmi užitečné a podnětné. Byl 
nám dán dostatek prostoru na sdílení všech problémů, se kterými se 
naše organizace jako poskytovatel služeb osobní asistence potýká. 
Mimoto nám byly poskytnuty mnohé informace, které měly pro naši 
práci velký praktický význam. O našich činnostech se díky spolupráci 
s dalšími organizacemi působícími v lokalitě dozvědělo mnoho 
potřebných, kteří nás následně žádali o služby. Důkazem toho je  
i nárůst požadavků o naše služby ze strany občanů města Havířova  
a přilehlých obcí. Díky tomuto zvýšenému zájmu jsme mohli 
nabídnout práci na plný úvazek, a podpořit tak i žadatele  
o zaměstnání. Velkým přínosem pro nás i naše klienty bylo  
i navázání spolupráce se zdejší pobočkou dobrovolnického centra 
ADRA. V kombinaci s dobrovolníky jsme mohli našim klientům 
zprostředkovat služby „šité na míru“. Komunitní plánování je 
v Havířově na velmi vysoké úrovni a účast na něm je pro nás  
i pro další období velmi důležitá.  

Kopřivnice 
Spolupráce organizace Podané ruce, o.s. – Projekt OsA s Městem 

Kopřivnice začala už v roce 2002 v rámci praktického poskytování terénní 
sociální služby osobní asistence na základě požadavků samotných 
občanů. Za poslední léta jsme se zapojili i do aktivní pomoci s mapováním 
potřebnosti různých forem pomoci pro občany se zdravotním 
znevýhodněním a pro seniory města Kopřivnice. Naši organizaci zastupuje 
v rámci jednání komunitního plánování paní Zuzana Bárová, DiS., která je 
znalá problematiky poskytovaných sociálních služeb v regionu i konkrétní 
potřebnosti občanů. V roce 2010 se naše zástupkyně aktivně podílela na 
všech jednáních pracovních skupin komunitního plánování, je členkou 
tzv. řídící skupiny, a rovněž na přípravách i realizaci Dne sociálních služeb 
města Kopřivnice. Podané ruce, o.s. – Projekt OsA byly v roce 2010 jednou 
ze stěžejních organizací, které se zapojily do plánování rozvoje sociálních 
služeb na území města Kopřivnice, obce s rozšířenou působností, a zároveň 
terénní sociální službu občanům prakticky realizovaly po celý zmiňovaný 
rok. Pro rok 2011 je naším prioritním zájmem pokračovat ve spolupráci 
s městem Kopřivnice na propracování komunitního plánu sociálních služeb 
i poskytování občany žádané osobní asistence.
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Otrokovice 

V roce 2010 naše organizace pokračuje v úzké spolupráci 
na komunitním plánování města Otrokovice, kde jsme zastoupeni 
v obou skupinách od roku 2007. Jedná se o skupiny „Senioři“ 
a „Osoby se zdravotním postižením“. Rok 2010 byl pro naši 
organizaci velmi náročný. Zapojili jsme se navíc i do projektu 
Mezinárodní spolupráce. Cílem tohoto projektu je mezinárodní 
spolupráce v KPSS, která navazuje na proces komunitního 
plánování sociálních služeb na Otrokovicku. Tento projekt probíhá 
v rámci partnerské spolupráce mnoha subjektů na lokální úrovni 
již od roku 2004. Projekt mezinárodní spolupráce vychází  
z potřeby získání nových informací a dovedností, které vedou ke 
kvalitnějšímu výkonu veřejné správy na úseku sociálních služeb 
a které pomohou zkvalitňovat proces komunitního plánování. 
V roce 2010 vyvstala potřeba monitorovat plnění opatření  
a priorit v oblasti plánu a vyhodnocovat dopady realizovaných 
aktivit. Jak na cílové skupiny osob sociálně vyloučených, tak 
na skupiny ohrožených sociálním vyloučením. V roce 2010 se 
naše organizace zapojila s využitím naší osobní asistence do 
Hospicového terénního projektu v Otrokovicích. Také jsme se 
zúčastnili mezinárodní konference Proměny a inovativní postupy 
v sociálních službách v Nizozemsku, Velké Británii, Slovenské 
republice a České republice, která byla velkým přínosem pro 
tento projekt a velmi podpořila znalost problematiky. Účastníci si 
předali zkušenosti a získané poznatky budou aplikovány do praxe. 

Prostějov
Komunitního plánování ve městě Prostějově se 

účastnily paní Bc. Kateřina Fajstlová a paní Zuzana House 
v pracovních skupinách „Senioři“ a „Osoby se zdravotním 
postižením“. Naše organizace se v průběhu roku zapojila do 
realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
v Prostějově. Tento plán rozvoje vznikl v roce 2009 a účastní 
se ho všechny pracovní skupiny. V rámci tohoto programu 
byla vytvořena Socio-demografická analýza, Analýza 
potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti, Analýza 
poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově a také Finanční 
analýza sociálních služeb. Zúčastnili jsme se také Konference 
KPSS v rámci projektu „Vytvoření střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb“, kde proběhly prezentace všech 
cílových skupin. Zde jsme se seznámili s aktuální situací 
KPSS v Olomouckém kraji. Byl nám také představen katalog 
poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2010 probíhal  
i vzdělávací kurz „Celoživotní vzdělávání ke zvyšování kvality 
sociálních služeb“, který byl veden občanským sdružením 
LIPKA Prostějov. Tohoto kurzu se zúčastnila jedna naše 
pracovnice. Cílem této klíčové aktivity v rámci komunitního 
plánování bylo zajištění požadované kvalifikace pracovníků 
v sociálních službách. Kvalifikační kurz byl realizován 
akreditovanou vzdělávací agenturou Hartmann-Rico, a.s. 
Brno a byl v délce 157 hodin.

39Výroční zpráva 2010
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Na financování se podílely subjekty:
Podíl jednotlivých typů subjektů  
na financování projektu

Při financování tohoto projektu jsme 
z velké části závislí na dotacích z MPSV, 
částečně byl projekt hrazen z tržeb za 
službu. V roce 2010 se nám podařilo získat 
i dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje. K financování přispěla také velká 
města a poskytla dotace ze svých  
rozpočtů (Ostrava, Frýdek-Místek).  
S žádostí o finanční krytí jsme oslovili také 
všechna menší města a všechny obce, 
kde jsme tuto službu poskytovali. Bylo 
však na rozhodnutí dané komise, zda nám 
poskytne finanční výpomoc. Ne všechny 
malé obce nám finanční výpomoc poskytly. 
Tyto peníze nelze nárokovat, pouze žádat 
a doufat, že starostové měst a obcí budou 
této problematice příznivě nakloněni.

Částečně se nám v roce 2010 dařilo 
projekt hradit také z jiných zdrojů, jako 
jsou např. sponzorské dary právnických  
a fyzických osob a dary různých nadací.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Provozní dotace  
– určeno na projekt OsA, zejména mzdové náklady v těchto krajích

Moravskoslezský kraj 6 643 000,00 Kč

Olomoucký kraj 300 000,00 Kč

Zlínský kraj 200 000,00 Kč

Jihomoravský kraj 175 000,00 Kč

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Provozní dotace – určeno na Zavádění standardů  
kvality a zvyšování kvality sociálních služeb

100 000,00 Kč

Krajský úřad Zlínského kraje

Provozní dotace – určeno na mzdové náklady  
osobních asistentů pracujících ve Zlínském kraji

80 000,00 Kč

Magistráty 

Provozní dotace na mzdové náklady osobních asistentů pracujících  
v daných statutárních městech

Statutární město Ostrava 2 000 000,00 Kč

Statutární město Frýdek-Místek 690 000,00 Kč

Statutární město Havířov 36 000,00 Kč
Děkujeme!

Frýdek-Místek
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Úřady práce

Ostrava – poskytnul dotace průběžně na 5 pracovníků 344 025,00 Kč

Olomouc – poskytnul dotace průběžně na 3 pracovníky 101 717,00 Kč

Prostějov – poskytnul dotaci na 1 pracovníka 86 832,00 Kč

Frýdek-Místek – poskytnul dotaci na 1 pracovníka 58 411,00 Kč

Města

Provozní dotace na mzdové náklady osobních asistentů pracujících v daných městech

Třinec 110 000,00 Kč

Frýdlant nad Ostravicí 85 000,00 Kč

Vratimov 45 000,00 Kč

Otrokovice 35 000,00 Kč

Kopřivnice 19 000,00 Kč

Jablunkov 5 000,00 Kč

Obce

Všechny obce poskytly dotaci na mzdové náklady osobních asistentů, kteří pracují v dané obci

Baška 80 000,00 Kč

Nošovice 24 941,00 Kč

Janovice 24 000,00 Kč

Dobrá 21 459,00 Kč

Horní Suchá 20 000,00 Kč

Čeladná 15 000,00 Kč

Hukvaldy 10 000,00 Kč

Vendryně 5 000,00 Kč

Obce, které si osobní asistenci v naší společnosti zadaly jako službu, kterou poskytujeme pro jejich 
občany – tyto obce hradí téměř celé náklady na tuto službu bez ohledu na počet klientů

Sviadnov – vyhrazeny 2 osobní asistentky pro celou obec 407 188,00 Kč

Staříč – vyhrazena 1 osobní asistentka pro celou obec 150 000,00 Kč

Děkujeme!

Město Třinec Město Vratimov Město Jablunkov

Obec Baška
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NROS ze sbírky 
Pomozte dětem!
200 000 Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti 
poskytuje finanční příspěvky organizacím, 
které pomáhají dětem, a to zejména 
dětem handicapovaným. Naše společnost 
požádala o příspěvek ze sbírky Pomozte 
dětěm!. 

Cílem projektu je: Umožnit zdravotně 
i jinak handicapovaným dětem docházku 
do běžných škol, dle jejich výběru. 
Asistence při volnočasových aktivitách. 
Umožnění styku se společenským 
prostředím a vrstevníky. Odbourávání 
totální psychické i fyzické závislosti na 
rodičích. Osamostatnění se. Uvědomování 

si sama sebe jako samostatné osobnosti. 
Vzbuzování zájmu o dění kolem sebe. 
Motivace a aktivizace k dalším činnostem. 
Ochrana před sebou samým (děti 
s poruchami autistického spektra se sklony 
k sebepoškození) a další.

Jedná se o děti zdravotně 
handicapované bez možnosti 
samostatného pohybu a bez možnosti 
samostatně zvládat běžné denní úkony 
týkající se vlastní osoby. Jsou tímto 
izolovány od svých vrstevníků a mají 
ztížené podmínky docházky do školy. 
Nejsou schopny samostatného života  
bez pomoci jiné osoby. Jsou psychicky  
i fyzicky velmi závislé na rodičích a na jejich 
pomoci. Bez osobní asistence by nemohly 
navštěvovat běžné školy a školky. 

V roce 2010 bylo v rámci tohoto 
projektu pomoženo 6 dětem. Všechny  
tyto děti mohly navštěvovat s pomocí 
osobní asistentky školské zařízení.

7letá dívenka s mentální retardací  
se základními hygienickými návyky,  
které za pomoci asistenta zdokonaluje.  
Je bez možnosti slovního vyjadřování.  
Má ráda poslech pohádek na CD. 

Nechodící 5letý chlapec s DMO, který 
má navíc zrakový a řečový handicap. 
Vyjadřuje se jen mimikou a projevy libosti 
či nelibosti zvuky a gesty. Má rád hudbu 
a pohádky, které mu asistentka čte. 
Nejoblíbenější je o Palečkovi a o Smolíčkovi. 

Autistický chlapec, stáří 11 let, 
s typickými projevy onemocnění, který 
používá jen několik slov a svou důvěru 
k asistentovi vyjadřuje podáním ruky. 
Miluje procházky v každém ročním období. 
Na jaře a v létě chodí s asistentem na své 
oblíbené hřiště, kde se vydrží dlouhý čas 
houpat na houpačkách. Rád běhá  
a miluje volnost prostranství. Na podzim  
ho fascinuje spadlé listí, kterým se rád 
brodí a poslouchá šustivý zvuk, který listí 
vydává. V zimě miluje sníh a pozoruje 
vločky, které padají na jeho rukavice. 

Hyperaktivní 7letý chlapec, který 
pobývá 2 roky v DD. Zajímá se o auta. 
Zvládá jízdu na kole a kolečkových bruslích. 

15letá retardovaná dívka z DD, která 
slovně nekomunikuje s okolím, ale ráda 
poslouchá, když jí asistentka vypráví,  
co právě vidí a co se kolem děje.  
Skvěle skládá puzzle. 

Dívenka ve věku 15 let, která s pomocí 
asistenta absolvuje školní výuku. Má 
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kombinovaný handicap, který jí umožňuje 
pohyb s chodítkem a na vozíku. Má ráda 
hudbu a obrázky související s postavičkami 
z večerníčků. Při výuce jí asistentka 
pomáhá s úkony péče o její osobu  
a taktéž při činnostech během výuky. Při 
komunikaci používá jen tři slova, ale gesty 
a mimikou je schopna vyjádřit svou radost.

Projekt opakovaně hodnocen 
realizátory, opatrovníky a příbuznými 
klientů jako zdařilý, opodstatněný  
a prospěšný s velmi pozitivním dopadem 
pro rozvoj a integraci dětských klientů do 
běžných činností a volnočasových aktivit, 
a to jak v mimoškolním, tak kolektivním 
zařízení. Během realizace dochází  
k posilování dovedností a začleňování do 
společnosti jako takové. Velmi důležitým 
výsledkem je prožívání plnohodnotného 
života dětského klienta s pomocí osobního 
asistenta.

Nadace OKD 
300 000 Kč

Podpora zdraví a sociální péče 
představuje pro Nadaci OKD jednu 
z priorit. Nadaci OKD žádáme o finanční 
příspěvek pravidelně. Nadace OKD je 
nám příznivě nakloněna a naši činnost 
sponzoruje již několik let.

Příspěvek NOKD byl využit na úhradu 
hrubých mezd vedoucích pracovníků, 
protože na tyto výdaje se finance shánějí 
velmi obtížně. Konkrétně se jedná o tyto 
pracovní pozice: koordinátor osobní 
asistence (má na starosti zabezpečit 
organizačně služby u klientů v celém  
MSK kromě měst Ostravy a Frýdku-Místku), 
zástupkyně ředitelky pro Ostravu (má na 
starosti zabezpečit organizaci služby  
u klientů na území měst Ostrava, Vratimov, 
Čavisov, případně správní obvod), 
zástupkyně ředitelky pro Frýdek-Místek 
(má na starosti zabezpečit organizaci služby 

u klientů na území města Frýdku-Místku). 
Jsou to pozice psychicky velmi náročné  
a zodpovědné.

Obvykle je snazší sehnat finanční 
prostředky na úhradu mezd pracovníků 
v přímé péči. Režijní pracovníci jsou však 
pro chod společnosti také nezbytní, bez 
nich bychom nemohli služby poskytovat. 
Proto finanční prostředky získané od NOKD 
využíváme k úhradě mzdových nákladů 
režijních pracovníků.

Hornické slavnosti  
OKD 2010 v Karviné

V sobotu 4.9.2010 jsem se jako osobní 
asistentka zúčastnila prezentace naší 
organizace při oslavě Hornických slavností 
OKD 2010 v Karviné. Paní Hana Kovalská 
mě pověřila úkolem vymyslet nějakou 
zajímavou činnost pro děti, které k našemu 
stánku přijdou. Protože jsem se už starala  
i o klienty pohybující se pomocí invalidního 
vozíku, napadlo mně, proč by si děti nebo 
i dospělí nemohli vyzkoušet, jaký život 
handicapovaní lidé běžně prožívají.  
A tak děti nebo dospělí připevňovali opěrky 
pro nohy, projížděli zúženým prostorem 
ohraničeným kužely, pokoušeli se sedíce 
na vozíku pomocí dvou smetáků přemístit 
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koule z novinového papíru z jednoho 
kbelíku do druhého, objížděli květinový 
záhonek a malou trať zakončovali 
průjezdem kuželovou brankou. Malým 
dětem jsem musela dopomoci s jízdou, 
jinak pouze „bojovaly“ s novinovými 
koulemi, starší děti si jízdu na invalidním 
vozíku pod mým dozorem zkoušely samy 
a neodolali ani adolescenti, kteří sami 
poté uznali, že život na invalidním vozíku 
jednoduchý není. 

A o to právě šlo. Vyzkoušet si na 
vlastní kůži, s jakými problémy se 
může handicapovaný člověk potýkat. 
Tím, že si děti, mládež a dospělí projeli 
vytyčenou trať, měli možnost se do života 
handicapovaných lidí více vcítit a věřím, 
že i tato zkušenost přispěla k tomu, aby se 
k těmto lidem chovali slušně a v případě 
potřeby byli ochotni pomoci. 

U našeho stánku ještě mohly děti se 
zavázanýma očima šroubovat matičky 
na šrouby různé velikosti upevněné do 
základové desky, čímž si mohly vyzkoušet 
jemnou motoriku a zručnost. Současně si 
mohly alespoň na chvíli prožít okamžiky 
nevidomých osob nebo osob se zrakovými 
problémy. Zastavení u našeho stánku  
bylo pro příchozí pestré, obohacené  
o přítomnost fenky Anetky – 

canisterapeutického psa naší metodičky 
paní Iriny Tkačové. 

Stánek jsme měli vybavený 
prezentačními materiály o činnosti naší 
organizace, zájemcům jsme rozdávali 
letáčky se základními údaji a kontakty. 
Odpovídali jsme na jejich dotazy. 

I když počasí nakonec nevyšlo 
úplně podle našich představ, z Karviné 
jsme odjížděli s pocitem smysluplně 
prožitého dne a dodnes ve mně zůstává 
příjemná atmosféra akce, kterou vytvořili 
organizátoři – Nadace OKD, prezentující se 
organizace a stejně tak i účastníci.

Mgr. Marie Valdštýnová 
osobní asistentka  

Nadace ČEZ 
200 000 Kč

Nadace byla zřízena za účelem 
dosahování obecně prospěšných cílů 
zejména v oblasti rozvoje duchovních 
hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany 
lidského zdraví, lidských práv nebo jiných 
humanitárních hodnot, ochrany kulturních 
památek a životního prostředí.

Nadace ČEZ podpořila naši činnost  
již poněkolikáté. Projekt pomohl  
s realizací terénní služby osobní asistence 
hlavně pro dětské uživatele a jejich 
integraci do předškolských a školských 
vzdělávacích institucí. Díky finančním 
prostředkům Nadace ČEZ se děti dostaly  
z pobytu v domácím prostředí  
k vrstevníkům a mohly s osobními asistenty 
navštěvovat volnočasové aktivity mimo 
výuku. Prostředky byly využity na mzdy 
pracovníků v přímé obslužné péči.

Nadační fond Tesco 
53 000 Kč

Nadační fond Tesco nám poskytl 
finanční příspěvek na:

   software PAMICA  
od firmy Stormware, s.r.o.

  notebooky

Software PAMICA byl zakoupen pro 
zkvalitnění personálního řízení v organizaci. 
Program splňuje již vyšší standard při 
zpracování mezd a personalistiky. Díky 
tomuto programu můžeme mnohem snáze 
komunikovat se statistickým úřadem, 
kterému máme povinnost pravidelně 
předkládat statistická zjišťování – Výkaz 
práce, Výkaz nemocnosti a úrazů. Nově 
jsem byli zařazeni do statistického 
zjišťování ISPV pro MPSV, a to na dobu 
neurčitou. Toto zjišťování by pro nás bylo 
bez patřičného software téměř neřešitelné. 

Dalším přínosem je snadné vyplnění 
formuláře Počet zaměstnanců pro finanční 
úřad. Úřadu práce zase musíme předložit 
hlášení o zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním, což tento program sám 
spočítá. Program nabízí velké množství 
funkcí, které nám usnadňují práci s daty. 

Zakoupení tohoto programu by pro 
naši neziskovou organizaci bylo finančně 
velmi zatěžující. Kromě Nadačního fondu 
Tesco se nám podařilo vyjednat slevu 58 % 
přímo od výrobce. Celková cena programu 
včetně jedné přídavné licence byla  
50 352 Kč. Z této ceny byla z příspěvku  
NF Tesco uhrazena částka 20 988 Kč.  
Druhá část byla hrazena 
formou daru od firmy 
Stormware, s.r.o. (výrobce).   

V době, kdy jsme 
podávali žádost o příspěvek 
NF Tesco, plánovali jsme 
pořídit notebooky pro 
vedoucí pracovní skupin. Tyto vedoucí 
mají na starosti menší skupinu osobních 
asistentů v daném regionu (konkrétně 
Frýdlantsko nad Ostravicí, Třinecko, 
Jablunkovsko a Havířovsko). Během roku 
však došlo v naší společnosti k reorganizaci 
práce v regionech. Byly ustáleny metodické 
postupy a práce s klienty – zejména 

sestavování individuálních plánů  
a plánování služeb u jednotlivých klientů. 
Vzhledem k tomu, že žádná z vedoucích 
pracovních skupin si nedoplnila vzdělání, 
aby mohla být dle zákona o sociálních 
službách považována za sociální pracovnici, 
nemá stále ani jedna oprávnění uzavírat 
s klienty smlouvy o službě osobní 
asistence.

Rozhodli jsme se tedy zřídit funkci 
koordinátor osobní asistence pro regiony.  
Tento se stará o celý region MSK (kromě  
měst Ostravy a Frýdku-Místku). 
Koordinátor je přímým nadřízeným 
vedoucích pracovních skupin. Mimoto  

je v kontaktu s klienty  
a zaměstnanci v obcích, 
kde vedoucí pracovní 
skupiny není. Koordinátor 
sepisuje smlouvy s klienty, 
individuální plány klientů, 
plánuje u nich služby, 
zajišťuje pracovníky, provádí 

kontrolní činnost, vybírá tržby za služby, 
řeší krizové a nenadálé situace. Z toho 
důvodu byl jeden notebook pořízen pro 
koordinátora osobní asistence.

Druhá pozice, která byla doplněna 
v roce 2010, je zástupkyně ředitelky 
v Ostravě. Je to stejná funkce jako 
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koordinátor pro regiony. Je však  
omezena pouze na oblast města Ostrava  
a spádových obcí. Zástupkyně se zároveň 
účastní komunitního plánování v Ostravě. 
Vzhledem k administrativní náročnosti této 
funkce byl také jí zakoupen pro její práci 
notebook.

V roce 2010 byly zakoupeny ještě 
notebooky pro tyto pozice:

  administrativní pracovnice

   pracovník public relations  
a specialista v oblasti marketingu

   fundraiser

Nadace Charty 77 
10 000 Kč

Konto BARIÉRY, od roku 1992 stěžejní 
projekt Nadace Charty 77, je první a dosud 
jedinou kontinuální sbírkou, které se již 
osmnáct let účastní desetitisíce dárců. 
Svými pravidelnými měsíčními příspěvky 
pomáhají naplňovat a financovat program 
Konta BARIÉRY. Z aktuálních potřeb 
handicapovaných vychází Konto BARIÉRY 
i při formování nových projektů. Doplňuje 
stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc 
nestačí. Stále více se zaměření jeho 

pomoci posouvá od standardní pomoci, 
tedy rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol 
a dalších veřejných budov, k projektům, 
které souvisejí se vzděláním, pracovním 
uplatněním a plnohodnotným životem lidí 
s handicapem.

Peníze z této sbírky pomohly také naší 
organizaci. V rámci projektu „Počítače 
proti bariérám“, díky kterému je možno 
získat novou nebo použitou výpočetní 
techniku a software, ať pro dospělé, 
děti či organizace, které pomáhají 
handicapovaným, jsme podali žádost  
o získání notebooku pro naši 
zaměstnankyni. Paní se vrátila po mateřské 
dovolené a nastoupila na nově vzniklou 
pracovní pozici fundraiser pro Ostravu. 
S žádostí jsme uspěli, a získali tak finanční 
podporu na částečnou úhradu nového 
notebooku, který zefektivnil a hlavně 
usnadnil její práci.

Děkujeme!
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Věcné a nefinanční dary

BONO auto, s.r.o. – servis služebních vozidel se slevou,  
sleva na nákup nového vozidla

Mgr. Jiří Kabuďa – poskytuje nám bezplatné právní poradenství

PAJK, s.r.o. – poskytuje nám výraznou slevu na kancelářské zboží

CAPSA.CZ – sdílejte data pohodlně. Capsa.cz umožňuje sdílení souborů, 
kalendářů a kontaktů pro více uživatelů přes jednoduché webové rozhraní. 
Capsa.cz nám zdarma poskytuje služby v rozsahu tarifu SEJF.

Právnické osoby

Báňské projekty Ostrava, a.s. 30 000,00 Kč

Dar na podporu konkrétní zdravotně postižené klientky.

MAPSTEEL, s.r.o. 7 500,00 Kč

Dar na podporu činnosti osobní asistence.

Fyzické osoby

MUDr. Šárka Grymová 5 000,00 Kč

Mgr. Šárka Tomisová 5 000,00 Kč

MUDr. Zdeňka Michnová 4 824,00 Kč

Zdeňka Faitová 1 500,00 Kč

Zdeněk Hečko – Fa-He Lesotechnika 1 500,00 Kč

Děkujeme!

Báňské projekty Ostrava, a.s.
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Náklady a výnosy

Náklady
Spotřeba materiálu 451 339,30 Kč
kancelářské potřeby, literatura, zámky a klíče, pohonné hmoty, čistící a hygienické prostředky,  
zdravotní potřeby, cartridge a tonery, drobný majetek, propagační materiál
Spotřeba energie 70 199,00 Kč
elektřina, vodné a stočné, teplo, TU a TUV
Opravy a udržování 54 184,90 Kč
služební auta, aktualizace software, výpočetní technika, kancelář
Cestovné zaměstnanců při návštěvě klientů 339 898,00 Kč
Náklady na reprezentaci 8 084,00 Kč
Ostatní služby 831 823,52 Kč
účetnictví, audit, poštovné, telefonní, internetové a rozhlasové poplatky, nájem, úklid, odvoz odpadů,  
správa PC a KT, webové stránky + správa webu, supervize, software, BOZP a PO, reklama atd.
Mzdy zaměstnanců – osobní asistenti, režijní pracovníci 12 842 242,00 Kč
Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance 4 210 367,00 Kč
Zákonné sociální náklady 204 513,28 Kč
potvrzení lékaře, ochranné pracovní pomůcky, kurzy a školení
Daně a poplatky 25 478,00 Kč
silniční daň, kolky, dálniční známky
Jiné ostatní náklady 131 825,00 Kč
pojištění majetku a škody, povinné ručení, úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti,  
bankovní poplatky, konferenční poplatky, členské poplatky
Odpisy – Škoda Roomster, Dacia Sandero 28 980,00 Kč
Tvorba opravných položek 7 000,00 Kč
Náklady celkem 19 206 434,00 Kč

Náklady celkem 19 206 434,00 Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb 7 948 605,75 Kč
klienti osobní asistence, obce, školská zařízení a jiné instituce, půjčovné kompenzačních pomůcek, reklama
Provozní dotace – účelově vázané 11 267 985,00 Kč
MPSV, města, obce, úřady práce
Přijaté příspěvky (dary) 826 198,00 Kč
nadace, právnické a fyzické osoby
Úroky 4 834,10 Kč
běžný účet, termínovaný účet
Ostatní výnosy 19 393,00 Kč

Výnosy celkem 20 067 015,85 Kč

Hospodářský výsledek celkem – zisk 860 581,85 Kč
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Aktiva

022 Samostatné movité věci  
a soubory movitých věcí

144 900,00 Kč

082 Oprávky k samost. movitým 
věcem a souborům movitých 
věcí

- 51 140,00 Kč

211 Pokladna 94 036,00 Kč

221 Účty v bankách 5 097 604,75 Kč

311 Odběratelé 702 760,00 Kč

314 Poskytnuté provozní zálohy 76 786,00 Kč

346 Nároky na dotace – úřady práce 54 708,00 Kč

378 Jiné pohledávky 222 006,00 Kč

381 Náklady příštích období 50 592,00 Kč

391 Opravná položka k pohledávkám -7 500,00 Kč

Aktiva celkem 6 384 752,75 Kč

Pasiva

321 Dodavatelé 38 573,18 Kč

331 Zaměstnanci 916 868,00 Kč

333 Ostatní závazky vůči 
zaměstnancům

27 314,28 Kč

336 Zúčtování s institucemi sociál. 
zabezpečení a zdravot. pojištění

482 663,00 Kč

342 Ostatní přímé daně 23 214,00 Kč

345 Ostatní daně a poplatky 478,00 Kč

379 Jiné závazky 9 017,00 Kč

384 Výnosy příštích období 274 913,00 Kč

389 Dohadné účty pasivní 81 070,00 Kč

901 Vlastní jmění 132 886,00 Kč

932 Nerozdělený zisk minulých let 3 537 174,44 Kč

963 Účet výsledku hospodaření 860 581,85 Kč

Pasiva celkem 6 384 752,75 Kč

Aktiva a pasiva

Výsledek hospodaření za rok 2010 je ZISK.  
Výsledek hospodaření bude převeden na účet číslo 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

Zisk, který v roce 2010 vznikl, bude použit výhradně na činnost sdružení. Každoročně přicházejí první dotace až koncem března.  
Sdružení však již má závazky vůči svým zaměstnancům za leden a únor. Bez vytvořené rezervy by se sdružení dostalo do kritické situace, 
kdy by nemohlo dostát svým závazkům a stalo by se dlužníkem vůči orgánům státní správy a zdravotním pojišťovnám.

Výrok  
auditora
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í   Dosahujeme vysoké úrovně  

a kvality poskytované služby,  
hovoří za to i mnoho děkovných 
dopisů našich klientů, které jsou 
k dispozici v kanceláři Frýdek-
Místek, také výstupy z komunitního 
plánování, dobré hodnocení 
v monitoringu služby z měst  
a kontroly prováděné městy  
přímo v naší organizaci.

   V tomto roce bylo dosaženo 
dostatečné finanční krytí na provoz 
služby, a byl tak zajištěn chod 
organizace, přičemž cena pro 
klienty zůstala na stejné výši.

   Standardy kvality byly průběžně 
inovovány a doplňovány v závislosti 
na zjištěných potřebách organizace, 
zaměstnanců, klientů, zákonů 
a vyhlášek, vždy s důrazem na 
oprávněné potřeby a požadavky 
klientů. Inovace standardů byly 
průběžně zaváděny do praxe, 
monitorovány a kontrolovány.

   Nepodařilo se nám nabízet službu 
časově neomezenou a dostupnou 
vždy. Snažíme se klientům vyjít 
co nejvíce vstříc, ale stále jsme 
limitováni získanými finančními 
prostředky a místní dostupností. 
Pracujeme na zlepšení a dosažení 
časové neomezenosti a dostupnosti 
služby pro všechny klienty.

   Novou službu jsme oproti roku 
2009 započali v obcích Nižní Lhoty 
(MSK), Pazderna (MSK), Pražmo 
(MSK), Samotišky (OLK), Vrbátky 
(OLK) a Lužkovice (ZLK). Nově 
se nám podařilo získat finanční 
podporu na provoz služby osobní 
asistence z měst Vratimova (MSK) 
a Otrokovic (ZLK) a z obcí Hukvaldy 
(MSK) a Vendryně (MSK).  

   Aktivně jsme se podíleli na 
komunitním plánování ve městech 
Frýdek-Místek (MSK), Ostrava 
(MSK), Kopřivnice (MSK), Třinec 
(MSK), Prostějov (OLK), Otrokovice 
(ZLK) a nově ve městě Havířově 
(MSK).

   Podařilo se nám zajistit erudované 
a kvalifikované školitele pro interní 
i externí školení jak osobních 
asistentů/-ek, tak režijních 
pracovníků, která se týkala 
konkrétních potřeb a požadavků 
jednotlivých klientů i zaměstnanců.

Děkujeme za podporu 

Ministerstvu práce a sociálních věcí. Děkujeme krajským 
úřadům Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského  
a Jihomoravského kraje, které podpořily naše žádosti  
o poskytnutí dotací z rozpočtu MPSV. Děkujeme 
krajským úřadům Moravskoslezského a Zlínského kraje, 
které nás podpořily z vlastních rozpočtů. Děkujeme 
Statutárnímu městu Frýdek-Místek, Statutárnímu městu 
Ostrava a Statutárnímu městu Havířov za podporu 
osobní asistence. Děkujeme také všem městům a obcím, 
které podpořily náš projekt jakoukoli částkou.

Děkujeme obcím  Sviadnov, Staříč, 
Nošovice a Dobrá za příspěvek na osobní asistenci svým 
občanům, kteří tuto službu využívají.

Děkujeme všem sponzorům, 
nadacím a přispěvatelům, bez jejichž pomoci by naše 
práce nemohla být kvalitně odváděna. Jsme velmi 
vděčni, že významné společnosti důvěřují naší organizaci 
a pravidelně ji podporují.

Děkujeme  i těm, kteří nás podpořili 
bezplatným poskytováním zboží a služeb.

Děkujeme  všem, kteří projekt poskytování 
služeb osobní asistence jakkoli podpořili a své jméno 
zde nenašli. V neposlední řadě patří poděkování také 
zaměstnancům projektu, kteří jsou pomocnou rukou 
našim klientům. Jsou největší hybnou silou organizace. 
Bez nich bychom nedokázali plnit to, co jsme si 
předsevzali.

Jsme rádi , že námi poskytovaná 
služba přináší klientům 
spokojený rodinný život.
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