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Základní údaje 
 

Název: Podané ruce, o.s. – Projekt OsA Frýdek-Místek 
 
Sídlo: Zborovská 465, Frýdek-Místek, 738 02 
 
Právní forma: občanské sdružení - organizační jednotka s právní subjektivitou 
 
IČ: 70632596 
 
Zřízena: Na základě usnesení představenstva sdružení dne 6. 3. 2001 pod evidenčním č. 200101; 

podle článku 7 stanov sdružení 
 
Organizační jednotka zřízená občanským sdružením „Podané ruce, o.s.“ za účelem provozování sociální 

služby osobní asistence – pomoc zdravotně postiženým osobám a seniorům v jejich 
domácím prostředí. 

 
Kontakty 
 

Kancelář ve Frýdku-Místku – záležitosti v rámci Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina: 
 

Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811 
e-mail: podaneruce@seznam.cz    
Ředitelka projektu: Helena Fejkusová – tel. 777 011 059 
Kontaktní osoba: Martina Šrubařová – tel. 595 174 111, mobil: 777 011 031 
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@seznam.cz     
Kontaktní osoba: Jaroslava Gajdošíková, DiS. – tel. 595 693 628, mobil: 777  011 934 

Ilona Brzáková 
Úřední hodiny: Úterý a středa 8:00 – 15:30 hod 

pátek 8:00 – 12:00 hod 
 

Kancelář v Třinci – záležitosti v rámci města Třince a přilehlých obcí: 
 

Třinec, budova Sdružení zdravotně postižených, Jablunkovská 76 
Kontaktní osoba: Dagmar Skwarová – mobil: 777 011 113 
Úřední hodiny: Pondělí: 12:00 – 16:00 hod 

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

 
Prostějov, Fanderlíkova 393/38 
e-mail: osa.prostejov@centrum.cz 
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fajstlová, tel: 582 331 648, mobil: 777 011 034 
Úřední hodiny: Úterý 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:00 hod 

 
 

www stránky: http://www.canisterapie.info  
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Úvodní slovo ředitelky 
 

Vážení přátelé, 
 

s Novým rokem jako všechna léta předešlá, se člověk zamýšlí, co se 
povedlo, co se událo, v co jsme doufali a ne zcela se splnilo. 

Nejdůležitější pro naši společnost, jako poskytovatele sociálních 
služeb, bylo to, že vešel v platnost zákon o sociálních službách č. 108/2006 
Sb. 

Deset let na něj čekali lidé s handicapem, senioři, jejich rodiny a také 
všechny organizace i jednotlivci, kteří služby poskytují. 

Všichni jsme také mysleli, že potřebným pomůže získat finance, které 
jsou pro realizaci těchto služeb bohužel potřebné ,,až na prvním místě“. Bez 
finančního krytí poskytovatelé nemohou služby realizovat, byť jsou pro mnohé klienty přímo životní nutností. 

Tak, jak je zákon č. 108/2006 Sb. nastaven a hlavně podmínky kladené na profesní odbornost osobních 
asistentů, předčil všechna naše očekávání. 

Pracovní zařazení osobních asistentů je podmíněno nejen ukončeným úplným středoškolským vzděláním, to 
znamená výučním listem nebo maturitní zkouškou a dále úspěšně absolvovaným akreditovaným kurzem pro osobní 
asistenty. Právě absolvování toho odborného kurzu  je pochopitelné a také akceptovatelné, i když na počátku roku 
2007 byla na trhu rekvalifikačních agentur absolutně nulová nabídka pro tento obor. S nutností úplného USO 
vzdělání bych za svoji osobu ne zcela souhlasila. 

Důsledkem zvýšených nároků na vzdělání bylo pro některé naše zaměstnance ukončení pracovního poměru 
právě z důvodu neúplného středoškolského vzdělání. Ne každému bylo v minulosti dáno, aby mohl studovat nebo se 
vyučit. Ale důsledky lidské, vzniklé z nové situace, byly daleko horší. Znamenalo to vysvětlit klientům, proč jejich 
skvělá paní XY, která jim několik let byla oporou, již nemůže pracovat v organizaci Podané ruce a tím i pro ně. 
Nemůžeme se na ně zlobit, že to mnozí nepochopili. Ještě smutnější je, že všechny zaměstnankyně, které z důvodu 
nedostatečného vzdělání u nás skončily, byly empatické spolehlivé ženy s dlouholetou praxí. 

Byl to velmi smutný průběh roku 2007.  

Život jde dál. Hořkost a pocit rozčarování jsme museli překonat, protože lidé nás stále potřebují a nepomůže 
plakat nad rozlitým mlékem, nad něčím, co bere energii a my s tím stejně nepohneme. 

A skvělé je, že s těmi, se kterými jsme se museli z výše zmiňovaných důvodů rozloučit, zůstáváme nadále 
v přátelském kontaktu. 

Místo asistentů, se kterými jsme se museli rozloučit, přišli noví lidé do pozice osobních asistentů. I tito jsou 
šikovní a spolehliví, opět zvednou prestiž tolik potřebné služby osobní asistence. 

Byly však i pozitivnější chvíle v průběhu roku. Podařilo se nám otevřít pobočku organizace v Prostějově, a to 
pro kraj Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský. Klientelu v těchto regionech tvoří senioři ale i děti s handicapem. 
Službu nejmladším poskytujeme v domácím prostředí ale hlavně ve speciálních školských zařízeních.  

Rok 2007 nebyl vůbec jednoduchý. Pro klienty byl určitě komplikovanější právě z důvodu zavádění zákona 
o sociálních službách do praxe. I my jsme museli mnohé přehodnotit a změnit, zaregistrovat se. Ale vše nové nás 
zároveň nutí neusnout na vavřínech, nestagnovat na dosaženém a stále na sobě pracovat. Zdokonalovat se, 
přemýšlet a hledat, jak co nejlépe v našich možnostech pomoci potřebným. 

 
Děkujeme všem klientům, jejich rodinám, našim sponzorům, příznivcům za jejich projevy důvěry a přízně. 

Určitě je nezklameme a nadále budou námi podávané ruce pomáhat tam, kde je pomoci třeba. 
 
Nám všem přeji za Podané ruce,o.s. - Projekt Osa F-M bohatý rok plný lidí s krásnou duší. 
 
 
 Helena Fejkusová 

 ředitelka Projektu OsA FM 
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Poslání organizace a cíle projektu 
 

Organizační jednotka Podané ruce, o.s. – Projekt OsA Frýdek-Místek byla založena za účelem realizace 
projektu „Poskytování služeb osobní asistence“ podle cíle sdružení uvedeného v článku 3, odstavci I, písmeno B 
stanov.  

 
Posláním organizační jednotky je poskytování služeb osobní asistence osobám se zdravotním postižením 

a seniorům. Základní myšlenkou je pomocí služeb osobní asistence odstranit bariéry vyplývající ze zdravotního 
postižení či fyziologických změn ve stáří tak, aby zdravotně handicapovaní a senioři mohli žít ve svém přirozeném 
prostředí a s pomocí osobního asistenta mohli provádět běžné každodenní úkony a využívat běžně dostupné služby.  

 
Cílem 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. 

 
Zpráva o činnosti 

Organizační struktura 
 
Statutární zástupci 
 
Řízením organizační jednotky jsou pověřeni tito členové: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helena Fejkusová Ing. Štěpán Křístek 
ředitelka Projektu osobní asistence ekonom - dobrovolník 

statutární zástupce statutární zástupce 
 
 

Pracovníci projektu 
 
Management projektu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavlína Fejkusová, DiS. Jaroslava Gajdošíková, DiS. Bc. Kateřina Fajstlová 
zástupkyně ředitelky  zástupkyně ředitelky zástupkyně ředitelky  

pro oblast Frýdku-Místku pro oblast Ostrava pro oblast OlK, JmK a ZK 
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Pavlína Burkovičová, DiS. Dagmar Lvová Irina Tkačová 
fundraiser fundraiser metodik, osobní asistentka 

(leden - červen 2007) (červen - prosinec 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilona Brzáková Monika Křístková 
vedoucí provozu v Ostravě hlavní účetní 

 
Pracovníci v přímé péči : 
 

K 31. 12. 2007 bylo v projektu zaměstnáno 109 osobních asistentů. Z toho: 
• Hlavní pracovní poměr: 94 
• Dohoda o pracovní činnosti: 6 
• Dohoda o provedení práce: 9 

 
Osobní asistenti byli zaměstnávání na základě vlastní žádosti, nebo byli získávání z nabídky uchazečů 

o zaměstnání z úřadů práce. Většina osobních asistentů pokračovala v zaměstnaneckém poměru již 
z minulých let. 

 
Oproti roku 2006 došlo ke snížení počtu zaměstnanců. V průběhu roku 2007 nebyly prodlouženy některé 

pracovní smlouvy. Je to z důvodu účinnosti zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který stanovuje určité 
kvalifikační předpoklady pro pracovníky v sociálních službách. Někteří zaměstnanci nebyli schopni tyto kvalifikační 
předpoklady naplnit ani dodatečným vzděláním. Za tyto osobní asistenty se nám nepodařilo najít odpovídající náhradu.  

Službu osobní asistence vykonávají především ženy. Mužů, jako osobních asistentů, zaměstnává organizace 
pouze 6. Rádi bychom jich zaměstnali více, neboť je mnoho klientů, u kterých by byl vhodným asistentem právě muž. 
Avšak k nízkému finančnímu ohodnocení této profese nemáme možnosti, jak je přitáhnout.  

   
Režijní pracovníci: 

 
 Režijní část zajišťovalo 11 zaměstnanců a jeden dobrovolník - ekonom. Pracovnice, která vykonávala funkci 

fundraisera, paní Pavlína Burkovičová, DiS., nastoupila v měsíci září na řádnou mateřskou dovolenou. Na tuto 
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pracovní pozici bylo vypsáno výběrové řízení. Tohoto řízení se zúčastnili 3 uchazeči. Po důkladném prověření znalostí 
a schopností uchazečů, byla do této funkce vybrána paní Dagmar Lvová, která  nastoupila do tohoto pracovního 
poměru 1. června 2007. 

 
V měsíci lednu 2008 nastoupila na řádnou mateřskou dovolenou zástupkyně ředitelky projektu, paní Pavlína 

Fejkusová, DiS. (dříve Ondračková). Rovněž na tuto pozici bylo vyhlášeno výběrové řízení, a to v říjnu 2007. Ze 6 
uchazečů byl vybrán jeden, který se však v této funkci neosvědčil a byl propuštěn ve zkušební době v průběhu 
listopadu. V měsíci prosinci tedy tuto funkci vykonávala především ředitelka projektu paní Helena Fejkusová. 

 
Na začátku roku 2007 byla zřízena nová funkce – metodik, jejíž potřebnost vyplynula z nutnosti vypracování 

metodických pokynů k zavedení standardů kvality do praxe. Tuto povinnost poskytovatelům sociálních služeb ukládá 
zákon č. 108/2006 Sb. Do této pracovní pozice byla zaměstnána paní Irina Tkačová, která několik let v organizaci 
pracovala jako osobní asistentka a proto má dostatek zkušeností z praxe, kterých může v této funkci bohatě využít.  

 
V průběhu roku se dále na činnosti podíleli tři lektoři, kteří školili osobní asistenty v kvalifikačním kurzu 

„Osobní asistent a pečovatel se zaměřením na přímou obslužnou péči“, všichni na dohodu o provedení práce. 
O technické zázemí, a to především údržba počítačů společnosti se starali dva technici na dohodu o provedení práce. 
Po celý rok pracovala také pomocná účetní, která se ke konci roku začala více věnovat i administrativní práci 
v kanceláři společnosti. 

 
Organizační schéma pro rok 2007  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Obecné zhodnocení činnosti 
 
Klienti 

 
Organizační jednotka Podané ruce, o.s. – Projekt OsA byla založena za účelem poskytování služeb osobní 

asistence. V roce 2007 se tento účel podařilo splnit ve všech jeho aspektech. 
 
Služba byla poskytována klientům bez rozdílu věku, pohlaví či zdravotní diagnózy v souladu s cíli 

a stanovami organizace. Klientům byla služba poskytována až 24 hodin denně 7 dní v týdnu podle aktuálních 
požadavků klienta. 

 
Cena za službu byla účtována v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Cena za hodinu 

odebrané služby činila 65,00 Kč. 
 

Tato služba je terénního charakteru a byla poskytována  přímo v místech bydliště našich klientů a všude tam, 
kde klient potřeboval v rámci celého Moravskoslezského kraje. V omezeném rozsahu (omezený počet klientů) jsme 
tuto službu poskytovali také v kraji Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a v kraji Vysočina. 

Pomocná účetní

OsA OsA OsA OsA OsA OsA OsA

Fundraiser

Vedoucí PS pro 
oblast 

Havířovska + 
OsA

Vedoucí PS pro 
oblast Třinecka 

+ OsA

Vedoucí PS pro 
oblast 

Jablunkovska + 
OsA

Vedoucí PS pro 
oblast 

Frýdlantu n/O 
+ OsA

Vedoucí PS pro 
oblast Staříče + 

OsA

Vedoucí PS pro 
oblast Bašky + 

OsA
OsA OsA

Vedoucí 
provozu

Zástupkyně ředitelky

Zástupkyně ředitelky 
pro oblast OlK, JmK, 

ZK

Zástupkyně ředitelky 
pro oblast Ostravska

Hlavní účetní

ŘEDITELKA Projektu OsA

Metodik
Ekonom
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V roce 2007 jsme službu poskytli 336 klientům v celkovém počtu 95 716 hodin. V průměru tedy 

zaokrouhleně 7 976 poskytnutých hodin osobní asistence měsíčně při průměrném měsíčním počtu 180 klientů. 
 
Službu osobní asistence jsme poskytovali podle aktuálních požadavků ve velkých městech, ale také 

v okrajových částech těchto měst a v malých okolních obcích. Službu osobní asistence jsme poskytli také občanům 
v obcích, kde jiná sociální služba nefunguje z důvodu špatné dopravní obsluhy. 

 
Osobní asistenti 

 
Služba osobní asistence je velmi náročná a na osobního asistenta jsou kladeny velké nároky na fyzickou 

i psychickou zdatnost. Je potřeba, aby osobní asistent měl sociální cítění na vysoké úrovni, ale zároveň se nenechal 
psychicky vyčerpat.  

 
Osobní asistence, vzhledem k časové dostupnosti a operativnímu přístupu k plánovaní požadovaných služeb, 

je rovněž pro osobního asistenta časově náročná. Mnohdy musí osobní asistent během jednoho dne asistovat u více 
klientů. Musí mezi nimi přecházet, nebo dojíždět do jiných lokalit. Pak nastávají situace, že pracovník v přímé péči 
má prodlevy v práci tím, že čeká na spoje, nebo mívá mezi jednotlivými klienty volné hodiny. Rovněž rozvržení 
pracovní doby je velice různorodé a mění se podle toho, kdy klient danou službu požaduje. 

 
Podle zákona č. 108/2006 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2007, musí osobní asistent splňovat podmínky na 

vzdělání, kterými jsou nejméně ukončené střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. 
Zaměstnanci, kteří nesplnili podmínku ukončeného středního vzdělání, byli nejpozději k 31. 12. 2007 propuštěni. 
Ostatní osobní asistenti začali v listopadu postupně absolvovat kvalifikační kurz „Osobní asistent a pečovatel se 
zaměřením na  přímou a obslužnou péči“. Za tímto účelem získala naše společnost akreditaci tohoto kurzu od 
MPSV. Kurz splňuje požadavky zákona o sociálních službách. Někteří pracovníci navštěvovali kvalifikační kurz 
u externí organizace. V roce 2007 do kvalifikačního kurzu nastoupilo 31 našich zaměstnanců. 

 
S přihlédnutím ke všem těmto hlediskům je práce osobního asistenta finančně málo ohodnocena a na 

společenském žebříčku hodnocena jako neatraktivní. 
 

Supervize 
 
Všichni zaměstnanci organizace se v roce 2007 povinně zúčastňovali supervize. Sezení se supervizorem 

probíhala v průběhu celého roku tak, že každý zaměstnanec absolvoval celkem 6 hodin supervizí ve dvou termínech.  
 
Supervize měla za úkol ochránit pracovníky přímé péče od negativních vlivů jejich práce na jejich psychiku 

a pomoci jim vyřešit krizové situace, které nastávaly při samotném výkonu jejich povolání. Supervizor jim nastínil, jak 
nastavovat hranice ve vztahu asistent – klient a pomáhal ochránit zaměstnance před tzv. syndromem profesního 
vyhoření. Témata supervizí si volili zaměstnanci sami, podle toho, co právě potřebovali vyřešit. Supervizor jim např. 
přiblížil, jak se chovat v případě, když klient odmítá komunikovat, nebo je naopak příliš náročný a osobní asistenty 
zneužívá. 

 
Supervize se zúčastnili také pracovníci managementu. Těmto pracovníkům byl nabídnut pohled na organizaci 

z jiného úhlu a byla nastíněna řešení daných problémů jinými způsoby, než kterých pracovníci užívali doposud.  
 
Celkově byla supervize hodnocena zaměstnanci jako přínosná a užitečná.  
 
 

Změny nastalé po účinnosti zákona o sociálních službách 
 
Nabytí účinnosti zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. přineslo naši organizaci spoustu změn. Byli jsme 

nuceni, oproti roku 2006, kdy byla cena za jednu hodinu 35,00 Kč, cenu za poskytnuté služby upravit směrem 
nahoru, což způsobilo situaci, že spousta klientů snížila počet odebraných hodin nebo službu vypověděla úplně. 
Tímto došlo k celkovému snížení počtu odpracovaných hodin oproti minulým letům. 

 
Problémy nastaly rovněž  při zaměstnávání pracovníků v přímé péči. Byli jsme nuceni propustit několik 

našich zaměstnanců, kteří nesplnili podmínku ukončeného středního vzdělání. Bohužel se nám za ně nepodařilo 
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Pomoc při podávání stravy 

najít odpovídající náhradu. Tato skutečnost také přispěla ke snížení počtu odebraných hodin osobní asistence. 
Klienti zvyklí na tyto asistentky, již nechtěli odebírat službu u naší organizace, protože nechtěli přistoupit na změnu 
osoby, která jim pomáhala. Proto mezi propuštěnými asistentkami a těmito našimi klienty docházelo k vzájemným 
dohodám o pokračování v péči, ale již mimo naši organizaci. 

 
Organizace podle zák. 108/2006 Sb. musela registrovat své služby u Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje. Tato registrace přinesla spoustu problémů. Bylo potřeba dodržet několik stanovených podmínek, což bylo 
dosti obtížné. Registraci se organizaci podařilo získat dne 22. 10. 2007. 

 
Další změnu, kterou přinesl zákon, byla povinnost vypracovat a zavést do praxe „standardy kvality“. Tuto 

záležitost dostal za úkol vypracovat metodik. Z větší části se podařilo „standardy“ vypracovat, zbývá však ještě 
dodělat poslední úpravy a připravit organizaci na „cvičnou“ inspekci kvality. V roce 2007 se nám ji již nepodařilo 
uskutečnit.  

 
 Pro zavádění „standardů“ do praxe bylo využito pravidelných schůzí osobních asistentů, kde tito byli v dané 

problematice proškolováni a byly jim udělovány rady, jak mají v daných případech postupovat. Rovněž dostali 
vypracované dokumenty s pracovními postupy, které se průběžně zavádějí do praxe.  

 
Monitoring služby ze strany statutárního města Ostravy 

 
V měsíci červenci proběhl monitoring služeb ze strany statutárního města Ostravy. Byla uskutečněna jedna 

neohlášená a jedna ohlášená návštěva. Rovněž proběhlo šetření ve dvou domácnostech našich klientů. 
 
 Předmětem kontroly bylo: 

- zda jsou naplněna kriteria zákona o sociálních službách 
- změny v projektu od doby podání do dnešního data a plnění ohlašovací povinnosti změn 
- informovanost občanů o činnosti organizace Podané ruce 
- realizace smluv s klienty v souladu s platnými právními předpisy 
- zajištění kvality péče 
- kontrola v domácím prostředí klientů 
- evidence a kontrola provedených služeb 

 
Podle výsledků šetření byl vyhotoven zápis z monitorování projektu. Činnost organizace a práce osobních 

asistentů byla hodnocena velmi dobře. 
 

Finanční zajištění služby 
 
Při financování tohoto projektu jsme byli v roce 2007 z velké části závislí na dotacích z MPSV, částečně byl 

projekt hrazen z tržeb za službu. K financování přispěla také velká města a poskytla dotace ze svých rozpočtů 
(Ostrava, Frýdek-Místek). Oslovili jsme s žádostí o finanční krytí 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 však 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 2007 dařilo projekt hradit také z jiných 

zdrojů, jako jsou např. sponzorské dary právnických a fyzických osob 
a dary  různých nadací. 

Že je osobní asistence jako sociální služba stále žádána, usuzujeme 
z počtu nových žadatelů. 

 
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům organizace a k ceně za 

službu, která se účtuje dle zák. č. 108/2006 Sb. se nám nedaří všechny tyto uchazeče uspokojovat v plné výši. I když 
se snažíme tuto cenu držet na nejnižší možné úrovni vzhledem k našim finančním možnostem, stále je tato služba 
pro většinu občanů drahá. Tito občané pak využívají služeb osobní asistence jen v omezené míře, než by skutečně 
potřebovali. 
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Osobní asistence ve speciální škole 

Obsah a průběh realizace projektu v roce 2007 
 

Projekt zpřístupňuje službu osobní asistence zdravotně handicapovaným a seniorům. Organizační jednotka 
pracuje jako poskytovatelská organizace, která zaměstnává osobní asistenty a jejich prostřednictvím poskytuje služby 
klientům.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozšíření působnosti a rozjezd služby v Olomouckém kraji 

 
1. února 2007 rozšířila organizace Podané ruce, o. s. - Projekt OsA F-M svou nabídku služeb také na území 

Olomouckého kraje, se střediskem v Prostějově. Projekt zajištění služeb osobní asistence pro občany Olomouckého 
kraje byl původně součástí organizační jednotky Podané ruce, o. s. – Osobní asistence Olomouc, té se však 
nepodařilo získat finanční podporu Krajského úřadu OK na rok 2006. O rok později se to však podařilo organizační 
jednotce Podané ruce, o. s. - Projekt OsA Frýdek-Místek, která na činnost organizace v Olomouckém kraji získala 
od MPSV 200 000,00 Kč.  

 
Pro řízení projektu bylo potřeba zajistit sociálního pracovníka, který bude zastupovat organizaci 

v Olomouckém kraji navenek, jednat s uživateli služby, organizovat práci osobních asistentů, ale také provádět 
praktickou osobní asistenci. Na toto místo byla přijata Bc. Kateřina Fajstlová, účastnice národního projektu „Najdi 
si práci v Olomouckém kraji“, který byl realizován firmou Počítačová služba, s.r.o. se sídlem v Olomouci 
a spolufinancován Evropským sociálních fondem v rámci Operačního programu Rozvoj lidský zdrojů. Na nově 
vytvořené pracovní místo obdržela organizace dotaci na mzdové náklady 72 376,00 Kč. Povinností organizace je 
toto pracovní místo udržet po dobu dvou let.  

 
Hlavním úkolem nového střediska bylo informovat 

zástupce města Prostějova a také především občany o nově 
vzniklé sociální službě na území města. Hned v únoru 
proběhla schůzka s vedoucím odboru sociálních věcí na 
MěÚ v Prostějově a dále uveřejnění článku v Radničních 
listech, které dostávají občané města do svých domácností 
zdarma každých čtrnáct dní. V průběhu celého roku se 
organizace snažila dostat do povědomí občanů nejen 
v Prostějově, ale i v dalších obcích a městech Olomouckého 
kraje, především prostřednictvím informačních letáků, 
bulletinu poskytovatelů sociálních služeb či článků 
v místních periodicích. V roce 2007 začalo město Prostějov 
s komunitním plánováním sociálních služeb, do něhož jsme 
se také jako organizace zapojili. 

 
 
V průběhu roku byla kancelář v Prostějově pověřena i 

administrativou a zajištěním služby u klientů z kraje Jihomoravského a Zlínského. Vzhledem k tomu, že v těchto 
krajích je klientů málo (cca dva v každém z krajů) a kontaktní místo v Prostějově je pro tyto klienty blíže než ve 
Frýdku-Místku, jevila se tato možnost jako ekonomičtější a praktičtější. 
 

Vpravo: Pomoc 

při péči o dítě 

Vlevo: Pomoc při 

osobní hygieně 



 12 

Komunitní plánování 
 
Sdružení Podané ruce aktivně spolupracuje s městy Frýdek-Místek, Ostrava a Kopřivnice v rámci 

komunitního plánování (KP). Naším cílem je přiblížit osobní asistenci představitelům měst tak, aby s ní počítali 
jako s rovnocennou sociální službou a dopomohli prosazení finančního krytí na tuto službu. V rámci KP jsou 
ustanoveny jednotlivé komise pro různě potřebné občany. Naše společnost pracuje v komisích pro osoby zdravotně 
postižené a seniory. 

 
Technické zázemí organizace 
 

Organizace nově pronajala prostory pro provozování kanceláře pro oblast Třinec. Tato kancelář je v provozu 
jednou týdně, vždy v pondělí od 10:00 hod do 16:00 hod hodin. Kancelář byla zřízena za účelem dostupnosti 
klientům z této lokality. Slouží také k pravidelným schůzkám osobních asistentek a vedoucí pracovní skupiny  pro 
oblast Třinec.  

 
Pro již nevyhovující podmínky kanceláře ve Frýdku-Místku, byla pronajata další kancelář pro práci 

fundraisera a metodika. Stávající kancelář již nevyhovovala z důvodu malého prostoru pro 4 pracoviště (ředitelka 
projektu, zástupkyně ředitelky, fundraiser, metodik). Nová kancelář je umístěna ve stejné budově jako kancelář 
stávající, na adrese: Malý Koloredov 811, patro č. 3 dveře 304. 

 
Veškeré vybavení kanceláře (nábytek) darovala organizaci firma IKEA. Celkem 3 počítače poskytla firma 

OKD, a.s. v ceně 1,00 Kč/kus. 
 
Oběma firmám patří velký dík.  

 
Pracoviště metodika a fundraisera 

     
 

(tuto kancelář vybavila nábytkem firma IKEA) 
 

Pracoviště ředitelky a zástupkyně projektu pro F-M 
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Registrace sociální služby 
 

 Zákon o sociálních službách ukládá poskytovatelům těchto služeb podmínku registrace dané sociální služby 
u Krajského úřadu. 

 
Pro získání této registrace bylo zapotřebí doložit všechny potřebné údaje a doklady a splnit určité podmínky. 

Jednou z podmínek, která přinesla naší poskytovatelské organizaci nemálo problémů, bylo splnění požadavku na 
vzdělání osobních asistentek.  

 
Již samotné zjišťování dosaženého vzdělání u cca 130 našich pracovníků v přímé péči byl téměř nadlidský 

úkol. Také bylo potřeba zjistit, který akreditovaný kurz, již některými našimi asistentkami absolvovaný v minulosti, 
splňuje podmínky dané zákonem. Problémy byly například zjistit tyto skutečnosti u vzdělávacích zařízení, která 
jsou v současné době již zrušena. Rovněž posouzení středního vzdělání v oboru sociálním  byl problém. Samotné 
zjišťování, zda dané vzdělání je nebo není dostačující, byla činnost naprosto vyčerpávající a také samotní pracovníci 
krajského úřadu v mnoha případech váhali nebo se ve svých názorech rozcházeli. Středních škol, které nabízejí 
vzdělávání v oboru sociálním je v naší republice hodně a každý obor je jiný. Bylo potřeba u každého pracovníka, 
který má ukončené střední vzdělání v tomto oboru zjistit, zda právě jeho konkrétní obor tuto podmínku splňuje.  

 
Dále bylo potřeba zjistit bezúhonnost zaměstnanců (výpis z rejstříku trestů). Každý pracovník měl za 

povinnost tuto záležitost vyřídit vlastními silami. Bohužel někteří pracovníci nepochopili důležitost tohoto počinu 
a na vyřízení žádosti o výpis z rejstříku trestu nereagovali, nebo zapomínali, nebo tomu nepřikládali důležitost. 
Vzhledem k tomu, že osobní asistenti jsou terénními pracovníky, nebyla možnost na ně častěji působit, než 1x 
měsíčně na pravidelných schůzích osobních asistentů. Tímto se vyřizování registrace této sociální služby značně 
protáhlo. 
 

Registraci organizace získala 22. 10. 2007 u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro: 
 
Druh služby: osobní asistence 
Kapacita: počet klientů 170 
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
 osoby s chronickým onemocněním 
 osoby s jiným zdravotním postižením 
 osoby s kombinovaným postižením 
 osoby s tělesným postižením 
 osoby se sluchovým postižením 
 osoby se zdravotním postižením 
 osoby se zrakovým postižením 
 senioři 
 
Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku 

 
Místo poskytování: území kraje Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského, Olomouckého a kraje Vysočina 
                           
 
Akreditovaný kurz „Osobní asistent a pečovatel v přímé obslužné péči” 
 

Pro to, aby organizace splnila podmínku na vzdělání osobních asistentů podle zákona o sociálních službách,  
rozhodla se pořádat kvalifikační kurz pro své zaměstnance vlastními silami. Toto počínání mělo snížit finanční 
náklady na vyškolení vlastních zaměstnanců a zároveň vyškolováním cizích uchazečů, přinést společnosti další 
finanční prostředky. 

  
Organizace vypracovala koncepci a projektovou přípravu tohoto kurzu, zajistila školitele a zázemí pro kurz 

a u Ministerstva práce a sociálních věcí požádala o akreditaci vzdělávacího zařízení a následně o akreditaci 
kvalifikačního kurzu. 

 
Akreditace vzdělávacího zařízení byla společnosti udělena s platností do 19. září 2011. 
 
Akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu „Osobní asistent a pečovatel se zaměřením na přímou 

a obslužnou péči“ byla udělena s platností do 20. září 2011. 

Osobní asistence ve speciální škole 
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Integrace dětí mezi své vrstevníky 

 
V měsíci listopadu 2007 započal první běh kurzu. Tohoto kurzu se účastnilo 24 našich vlastních 

zaměstnanců. 
  
 
Zavádění standardů kvality 

 
Zákon o sociálních službách dále ukládá poskytovatelům těchto služeb povinnost vypracovat přesné pracovní 

postupy podle „standardů kvality sociálních služeb“ (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 88, odst. h) 
a uvést je do praxe. 

 
Cílem je zlepšení a rozvoj 

sociálních služeb žádoucím směrem. 
 
 Z důvodu velké vytíženosti 

stávajících zaměstnanců managementu, 
bylo pro tuto činnost vytvořeno nové 
pracovní místo - metodik. Pracovnice, 
která začala v této pozici pracovat, 
absolvovala školicí program „Projekt Q 
Ostrava“. Byla zde obeznámena 
s danou problematikou, tak aby byla 
schopna přesně dle daných principů 
tyto pracovní postupy (metodiku) 
vypracovat a následně zavést do praxe. 

 
V roce 2007 byla vypracována a 

zavedena do praxe zhruba polovina 
této metodiky. 

 
Na pravidelných schůzích osobních asistentů, které probíhaly jednou měsíčně, byla tato problematika 

probírána s pracovníky v přímé péči. Tito zaměstnanci byli vyškolování, byly jim udělovány rady, jak postupovat 
při práci dle této metodiky a byly řešeny konkrétní situace. Všem zaměstnancům byla tato metodika poskytnuta také 
v písemné formě. 

 
 
 

Projekt „Klíč – cesta k aktivnímu řešení nezaměstnanosti” 

Počátkem roku 2007 jsme se stali partnerem společnosti Kvalifikační a personální 
agentura, o.p.s., jejíž posláním je zvyšování zaměstnatelnosti občanů mikroregionu 
Třinecka, Českotešínska a Jablunkovska rozšiřováním jejich znalostí a dovedností. Tato 

společnost vypracovala projekt, za účelem vytvoření nových pracovních míst. Projekt je financován z prostředků 
Evropské unie a z rozpočtu České republiky. Naši společnost KAPA oslovila, zda bychom se chtěli do projektu 
zapojit. Po dlouhém vyjednávání a domlouvání konkrétních podmínek jsme uzavřeli Smlouvu o spolupráci partnerů, 
kde jsme se zavázali vytvořit 6 pracovních míst v regionu MSK. První místo bylo vytvořeno již v lednu a poslední 
v září roku 2007. Všech 6 míst je obsazeno osobními asistentkami, které vyhovovaly podmínkám zařazení do tohoto 
projektu. Jedno místo bylo vytvořeno v Jablunkově, dvě ve Frýdku-Místku, jedno v Bašce, jedno ve Frýdlantu nad 
Ostravicí a dvě v Ostravě. U pěti míst se jedná o plné pracovní úvazky a u jednoho jde o zkrácený úvazek. Tato 
místa musíme udržet po dobu dvou let. Z projektu Klíč je nám hrazeno 75 % mzdových nákladů.  

 
Pro naši společnost jde o významný finanční zdroj, kterým hradíme mzdové náklady. I přes administrativní 

náročnost projektu, vytváření složitých měsíčních vyúčtování a přísných podmínek, jsme rádi, že jsme v projektu 
zapojeni. Spolupráce s agenturou KAPA je výborná, velice ochotně řeší případné problémy a snaží se nám práci co 
nejvíce ulehčit. 
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Rozsah poskytovaných služeb 
 
V průměru jsme měsíčně poskytli službu cca 180 klientům. Bylo uzavřeno 208 nových smluv o poskytování 

služby. Průměrná čekací doba je 12 dní. Maximální čekací doba je jeden měsíc. Službu jsme několikrát zajistili také do 
24 hodin od podání požadavku.  

 
V roce 2007 jsme poskytovali službu klientům v těchto městech a obcích: 
 

Jihomoravský kraj: 
Obec Počet klientů 
Brno 3 
Vyškov 1 

 
 
Olomoucký kraj: 

Obec Počet klientů 
Prostějov 3 
Kostelec na Hané 1 
Ústín 1 

Zlínský kraj: 
Obec Počet klientů 
Vsetín 1 
Boršice 1 

 
 
Kraj Vysočina: 

Obec Počet klientů 
Nová Ves u Chotěboře 1 

 
 

 
 
Moravskoslezský kraj:  

Obec Počet klientů 
Baška 9 
Bernartice nad Odrou 1 
Brušperk 3 
Bystřice 1 
Čeladná 3 
Český Těšín 3 
Dobrá 4 
Dolní Sklenov 4 
Dobroslavice 1 
Fryčovice 1 
Frýdek-Místek 75 
Frýdlant nad Ostravicí 21 
Havířov 17 
Hodslavice 1 
Horní Datyně 2 
Horní Suchá 1 
Hukvaldy 4 
Jablunkov 4 
Janovice 1 
Komorní Lhotka 1 
Kopřivnice 2 
Krásná 1 
Lysůvky 1 
Metylovice 2 
Morávka 2 
Mosty u Jablunkova 6 

Obec Počet klientů 
Návsí 1 
Nošovice 3 
Nový Jičín 3 
Odry 1 
Opava 1 
Ostrava 64 
Ostravice 3 
Palkovice 3 
Paskov 3 
Písečná 1 
Pržno 2 
Příbor 1 
Rychaltice 1 
Řepiště 1 
Skotnice 1 
Staré Hamry 1 
Staré Město 1 
Staříč 11 
Sviadnov 29 
Šenov 2 
Těrlicko 1 
Třinec 16 
Vratimov 4 
Vyšní Lhoty 1 
Vřesina 1 

 
 
Osobní asistence probíhala také v těchto školských zařízeních (osobní asistenci si objednala škola):  
 

Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace 
Mateřská škola v Nošovicích 
Střední škola INFOTECH s.r.o. Frýdek-Místek 
Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. v Prostějově 
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Naši klienti navštěvovali tato další školská zařízení (osobní asistenci si objednali klienti): 
 

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek 
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, příspěvková organizace v Novém Jičíně 
Mateřská škola v Bernarticích nad Odrou 
Mateřská škola v Kopřivnici 
Speciální školy Ostrava - Zábřeh 
Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek 
Mateřská škola Havířov - Město Lipová 
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace 
 

Spolupráce s Dobrovolnickým centrem Adra Frýdek-Místek  
 

V květnu 2005 jsme podepsali smlouvu v oblasti dobrovolnické služby mezi 
Dobrovolnickým centrem Adra a naší organizací.  

 
Do programu „Dobrovolníci v osobní asistenci“ se během roku 2007 zapojilo 5 

dobrovolníků. Celkem odpracovali 378 hodin osobní asistence u klientů v Oldřichovicích, 
Dobré, Šenově a Havířově. 

 
Všem těmto obětavým lidem děkujeme jménem našich klientů za čas a trpělivost.  
 

Informovanost o projektu 
 

Informace o službě byly poskytnuty městským a obecním úřadům, praktickým lékařům, ústavním zařízením 
a organizacím zdravotně postižených. Dále jsme navázali a udržujeme kontakt s těmito zařízeními a organizacemi: 
Gaudium, s. r.o. Frýdek-Místek, Základní škola a mateřská škola Naděje Frýdek-Místek, Nemocnice Frýdek-
Místek, Penzion pro důchodce Frýdek-Místek, Pečovatelská služba Frýdek-Místek, Charita Frýdek-Místek, 
Nemocnice Třinec – Podlesí, Nemocnice Třinec – Sosna, Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek, Ostravská 
organizace vozíčkářů, Liga za práva vozíčkářů Brno, Sportovní klub Ostrava (vozíčkáři), Dobrovolnické centrum 
Adra Frýdek-Místek, Agentura Slunce Ostrava, Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava, Městská nemocnice 
Ostrava – Léčebna dlouhodobě nemocných, Střední a Vyšší zdravotnická škola v Ostravě, Střední zdravotnická škola 
ve Frýdku-Místku a další. 

 
Obce se podílejí na vyhledávání klientů, kteří tuto službu potřebují a částečně na financování služby. 

Některým klientům také přispívá Nadace Charty 77. 
 

Odborní pracovníci nemocnic a ústavních zařízení předávají informace o naší službě svým pacientům a příp. 
nám doporučují přijetí určitých klientů při propouštění z ústavního ošetřování. 

 
S pečovatelskou službou a terénními zdravotními sestrami spolupracujeme na zajištění služeb tam, kde se 

naše služby vzájemně časově nebo obsahově doplňují. 
 
 
Výběr a přijímání klientů 
 

Na základě kontaktu přímého nebo zprostředkovaného výše uvedenými organizacemi byl s každým klientem 
nebo jeho zástupcem veden pohovor za účelem zjištění potřebnosti služby a požadovaného rozsahu a uzavřena 
smlouva o poskytování osobní asistence. Klient si může svého asistenta vybrat, jinak je mu vybrán příslušným 
odpovědným pracovníkem projektu. Podle individuálních potřeb se u jednoho klienta může vystřídat i větší počet 
asistentů. 

 

Kontrola průběhu realizace projektu 
 

Základem kvantitativního hodnocení projektu je systém evidence poskytnuté služby. Asistenti vyplňují 
výkazy poskytnuté služby, na kterých klienti potvrzují svým podpisem přijatý rozsah služby. Tyto výkazy jsou 
evidovány, sumarizovány a statisticky vyhodnocovány pravidelně v měsíčních intervalech.  
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Při tom se sleduje: 

• vytíženost jednotlivých zaměstnanců 
• počet poskytnutých hodin osobní asistence 
• počet klientů využívající službu 

 
Na průběh projektu dohlíží management společnosti. Zprávu o činnosti předkládá představenstvu a valné 

hromadě. 
 
Kvalitativní hodnocení projektu je postaveno na průběžných kontrolách klientů a osobních asistentů. Tyto 

kontroly provádí pověření zaměstnanci. O kontrolách se sepisují zápisy, ve kterých je uváděno, jak často služba 
probíhá, konkrétní cíl služby a subjektivní pocit uživatele služby. Nově se také zjišťuje, jak jsou dodržovány 
pracovní postupy (metodika), které jsou průběžně zaváděny do praxe dle standardů kvality. 

 
S procesem zavádění standardů kvality byla u většiny klientů zavedena záznamová kniha, do které osobní 

asistent zapisuje činnosti běžného dne, případné změny potřeb klienta, zhoršení či zlepšení zdravotního stavu 
klienta a další údaje potřebné ke kvalitnímu poskytování služby. 

 

Naplňování cíle projektu 
 
Cílem projektu je zajistit osobní asistenci místně, časově a finančně. Tato tři kritéria jsou průběžně sledována. 

Výsledek za rok 2007 lze shrnout takto: 
I přesto, že se jedná o poměrně rozsáhlý projekt, který je uskutečňován na území celého Moravskoslezského 

kraje a nyní i kraje Olomouckého a ojediněle i ve třech dalších krajích, podařilo se nám uspokojit velké množství 
klientů. Po celou dobu jsme nemuseli nikomu z klientů říct, že se o něho nepostaráme, nebo že mu poskytneme 
méně hodin, než potřebuje. Nevyhýbali jsme se ani tak finančně náročné službě v odlehlých koutech krajů. Starali 
jsme se i o klienty v takových oblastech, kde žádná jiná organizace služby neposkytuje. A nebylo to ani na úkor 
kvality služby a ani jsme nemuseli těmto klientům stanovit vyšší cenu. 

 
I nadále poskytujeme službu i 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Klientům, kteří potřebovali takto velký rozsah 

služby, jsme se snažili vyjít vstříc i finančně. 
 
Finanční zajištění služby v průběhu roku bylo dobré. Avšak v souvislosti s nutným školením zaměstnancům, 

tak jak požaduje zákon o sociálních službách, jsme se na konci roku dostali do ztráty. A to poprvé za celou dobu 
existence společnosti. Díky zisku, který se podařil společnosti postupně vytvořit za minulá období, byla tato ztráta 
zcela pokryta z tohoto zisku. Nemuseli jsme přikročit ke zvýšení ceny. 

 

Pomoc při péči o vlastní osobu Pomoc při péči na lůžku 
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Zpráva o hospodaření za rok 2007 

Účetní výkazy 
Náklady 
Spotřeba materiálu 348 965,00 Kč 

kancelářské potřeby 50 939,50 Kč 
literatura 649,00 Kč 
zámky a klíče 1 634,00 Kč 
pohonné hmoty 83 908,50 Kč  
čistící a hygienické prostředky 1 589,50 Kč 
zdravotní potřeby 2180,00 Kč 
cartridge a tonery 61 030,50 Kč 
drobný majetek 147 034,00 Kč 

 
Spotřeba energie 40 968,30 Kč 
 
Opravy a udržování 34 891,70 Kč 

auto 24 283,50 Kč 
aktualizace software 7 002,20 Kč 
výpočetní technika, kancelář 3 606,00 Kč 

 
Cestovné zaměstnanců při návštěvě klientů 323 833,50 Kč 
Náklady na reprezentaci 5 898,50 Kč 
 
Ostatní služby 603 358,00 Kč 

účetnictví + audit 263 600,00 Kč 
poštovné 23 391,50 Kč 
kopírování + vazba 6 776,50 Kč 
telefonní, internetové a rozhlasové poplatky  178 807,50 Kč 
nájem + úklid + odvoz odpadů 44 906,00 Kč 
pronájem automobilu 25 000,00 Kč 
supervize 41 400,00 Kč 
software 15 289,00 Kč 
ostatní 4 187,50 Kč 

 
Mzdy zaměstnanců – osobní asistenti, režijní pracovníci  9 779 217,00 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance 3 357 939,00 Kč 
 
Zákonné sociální náklady 16 7002,50 Kč 

potvrzení lékaře 2 500,00 Kč 
ochranné pracovní pomůcky 122 171,50 Kč 
kurzy a školení 42 331,00 Kč  

 
Daně a poplatky - silniční daň, kolky apod. 26 830,00 Kč 
 
 
Jiné ostatní náklady 98 000,00 Kč 

pojištění majetku a škody 6 873,00 Kč 
úrazové pojištění zaměstnanců 37 058,00 Kč 
bankovní poplatky 19 966,00 Kč 
konferenční poplatky 3 808,00 Kč 
povinné ručení Renault Kangoo, Favorit a Forman 30 295,00 Kč 

 
Náklady celkem 14 786 903,50 Kč 

Výnosy 
 
Tržby z prodeje služeb 6 076 698,00 Kč 

klienti osobní asistence 5 535 353,00 Kč 
obce, školská zařízení a jiné instituce 532 974,50 Kč 
půjčovné kompenzačních pomůcek 2 350,00 Kč 
ostatní 6 020,50 Kč 

 
Provozní dotace – účelově vázané 7 320 750,50 Kč 

MPSV – Moravskoslezský kraj 4 910 000,00 Kč 
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MPSV – Zlínský kraj 40 000,00 Kč 
MPSV – Olomoucký kraj 200 000,00 Kč 
MPSV – Jihomoravský kraj 44 000,00 Kč 
Statutární město Ostrava 1 146 000,00 Kč 
Statutární město Frýdek-Místek 550 000,00 Kč 
Město Kopřivnice 4 872,50 Kč 
SMO MěOb Ostrava Jih 20 000,00 Kč 
SMO MěOb Ostrava Poruba 10 000,00 Kč 
SMO MěOb Slezská Ostrava 5 000,00 Kč 
Město Vratimov 10 000,00 Kč 
Město Frýdlant nad Ostravicí 20 000,00 Kč 
Obec Baška 50 000,00 Kč 
Obec Paskov 5 000,00 Kč 
Obec Bernartice nad Odrou 32 305,00 Kč 
Obec Komorní Lhotka 10 000,00 Kč 
Úřady práce - Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava 263 573,00 Kč 
 

Granty 537 670,00 Kč 
Projekt Klíč - KAPA 465 293,00 Kč 
Najdi si práci v OL kraji - Počítačová služba, s.r.o. 72 376,00 Kč 

 
Dary – nadace, právnické a fyzické osoby 672 256,50 Kč 
 
Ostatní výnosy 63 878,70 Kč 

Úroky – běžný účet, termínovaný účet, účet veřejné sbírky 45 284,70 Kč 
ostatní 18 594,00 Kč 

 
Výnosy celkem 14 671 252,70 Kč 

 

Hospodářský výsledek celkem - ztráta -115 650,80 Kč  
 
Aktiva společnosti 
 
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 132 886,00 Kč 
082 Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -132 886,00 Kč 
211 Pokladna 85 617,00 Kč 
221 Účty v bankách 2 970 996,69 Kč 
311 Odběratelé 578 621,50 Kč 
314 Poskytnuté provozní zálohy 44 755,00 Kč 
348 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem územních celků 1 110,00 Kč 
378 Jiné pohledávky 209 473,00 Kč 
381 Náklady příštích období 32 752,60 Kč 

Aktiva celkem 3 923 325,79 Kč 

Pasiva společnosti 
 
321 Dodavatelé 23 282,00 Kč 
331 Zaměstnanci 865 005,50 Kč 
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 36 250,50 Kč 
336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění 399 683,00 Kč 
342 Ostatní přímé daně 53 772,00 Kč 
345 Ostatní daně a poplatky 1 630,00 Kč 
346 Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 51 778,00 Kč 
379 Jiné závazky 15 992,50 Kč 
383 Výdaje příštích období 720,30 Kč 
384 Výnosy příštích období 214 510,00 Kč 
389 Dohadné účty pasivní 44 180,00 Kč 
901 Vlastní jmění 132 886,00 Kč 
911 Fondy – veřejná sbírka 263 445,00 Kč 
932 Nerozdělený zisk minulých let 1 935 841,79 Kč 
963 Účet výsledku hospodaření -115 650,80 Kč 
 

Pasiva celkem 3 923 325,79 Kč 
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Výsledek hospodaření za rok 2007 je ZTRÁTA. Tato je zcela pokryta ze zisku minulých let. Výsledek 

hospodaření bude převeden na účet číslo 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.  
 
Výrok auditora 

 
„Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví, finanční situace společnosti a výsledku hospodaření za rok 2007 v souladu s účetními předpisy platnými 
v České republice. 

Rovněž o neinvestiční dotaci poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR bylo účtováno v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou č. 504/2002 Sb. a způsob použití dotace odpovídá Rozhodnutí č. 
1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2007.“ 

 
Ing. Marcela Hajná, auditorka, AGRIPPA - consult spol. s r.o. 

Přehled jednotlivých dárců, kteří nám přispěli v roce 2007: 
 
Dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu měst a obcí 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
Magistráty  

Statutární město Frýdek-Místek, Statutární město Ostrava 
 
Města 

Frýdlant nad Ostravicí, Kopřivnice, SMO MO Ostrava Jih, SMO MO Slezská Ostrava, SMO MO Poruba, Vratimov 
 
Obce 

Baška, Bernartice nad Odrou, Komorní Lhotka, Paskov 
 
Úřady práce 

Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava 
 
Obce, které si objednaly osobní asistenci pro svoje občany a přispívají klientům na cenu za službu 

Obec Baška, Obec Dobrá, Obec Nošovice, Obec Sviadnov, Obec Staříč 
 
Nadace 
 

Nadace Dětský Mozek 
Nadace rozvoje občanské společnosti - ze sbírky Pomozte dětem! 
Nadace ČEZ 

 
Sponzorské dary - finanční 
 
Právnické osoby 

VESUVIUS Česká republika, a.s.  
MINERFIN, a.s. 
S & Ř, CH KOVO, s.r.o. 
Báňské projekty Ostrava, a.s. 
CM STEEL, s.r.o. 

FitCraft s.r.o. 
MIKES, s.r.o. 
Hutnictví železa, a.s. 
Arming spol. s r. o. 
Charita Odry 

 
Fyzické osoby 

Ing. Jaroslava Ciahotná 
MUDr. Zdeňka Michnová 
MUDr. Dobromila Mrázková 
Ing. Evženie Bubeníková 
Pavel Šnajder 

Mgr. Martin Horsinka  
PhDr. Anna Krejzová 
Dana Gluzová  
Bc. Kateřina Fejkusová  



Zvláštní poděkování 
 
Zde bychom chtěli poděkovat obzvláště Ing. Jaroslavě Ciahotné. Paní Ciahotná darovala naší společnosti 

největší finanční dar v roce 2007. Dále u příležitosti svých kulatých narozenin udělala velmi netradiční věc. 
Požádala všechny, kteří jí přišli přát, aby místo daru pro ni, darovali sponzorský dar naší společnosti. Díky této 
výzvě jsme obdrželi nemalé finanční částky od významných organizací. Jen na oslavě jejich narozenin přibyly do 
naší kasičky desetitisíce. Dále u příležitosti svých narozenin nechala třineckou kabelovou televizí natočit reportáž 
o činnosti našeho sdružení. Tato se pak vysílala jak na konané oslavě narozenin tak i v třinecké kabelové televizi. 
To je pro naši společnost významná reklama. 

 
Ještě jednou děkujeme. 

 
Věcné a nefinanční dary 
 

KOMPAKT s.r.o. – osobní auto Renault Kangoo, pronájem za 1 Kč na rok 
Adre Group, s.r.o. – drogerie 
IKEA Česká republika, s.r.o. – vybavení kanceláře společnosti 
Ing. Antonín Mikeska – kancelářské potřeby 
Tiskárna Kleinwächter – tisk výročních zpráv za rok 2006 
Presstex Print, s.r.o. – vizitky 
PAJK. s.r.o. – kancelářské potřeby 
Ringier ČR – tisk propagačních materiálů 
Keramika Štramberk, Lenka Horecká – keramika, dárkové předměty pro naše sponzory 
ATK – kuchyně – stojany na pokladničky 
Holimen pneuservis, v.o.s. – servis vozového parku 
Mgr. Jiří Kabuďa – právní poradenství 
Československá obchodní banka, a.s. – kancelářské potřeby (kopírka) 
OKD, a.s. - počítače 

 
II. Veřejná sbírka na podporu osobní asistence 

Dne 23. 11. 2006 byla zahájena II. Veřejná sbírka na podporu osobní asistence. Sbírka je povolena na dobu  
do 23. 11. 2008. 

Byl otevřen zvláštní bankovní účet vedený u Raiffeisenbank, a. s. 
 

1 0 3 5 0 2 8 9 5 6 / 5 5 0 0  

Vánoční charitativní sbírka „Pomáhejte s námi“ 
 

Sbírka s názvem „Pomáhejte s námi“ probíhala o uplynulých Vánocích ve 
spolupráci s naším sdružením již potřetí. Výtěžek sbírky konané v hypermarketu 
Tesco ve Frýdku-Místku byl věnován sdružení Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 
Frýdek-Místek, které se také v roce 2006 zařadilo na seznam neziskových organizací, 
které společnost Tesco Stores ČR a. s. dlouhodobě a systematicky podporuje.  

 
Sbírka probíhala od 29. 11. 2007 do 16. 12. 2007 vždy od čtvrtku do neděle. 

Při sbírce s námi spolupracovaly asi tři desítky dobrovolníků, kteří ve svém volném 
čase nabízeli vánoční ozdobičky zákazníkům hypermarketu Tesco Frýdek-Místek.  

 
Tato práce nebyla nikterak lehká. Každá „služba“ trvala 4 hodiny, během které naši dobrovolníci oslovili 

stovky zákazníků s prosbou o finanční příspěvek. Velký dík patří těmto dobrovolnicím studentkám Střední 
zdravotnické školy – Tamaře Šachmuradovové, Lucii Skarkové, Kamile Límové, Denise Kuděláskové a Melanii 
Kupčové, které se této dobrovolné akce zúčastnily každá nejméně 6x a dohromady vybraly částku 52 000,00 Kč, 
což je více než polovina z celkově vybraných peněz. 

 
Rovněž ostatním dobrovolníkům patří velký dík za jejich obětavou pomoc. Této akce se zúčastnili studentky 

a studenti Střední zdravotnické školy a Střední školy strojírenské a dopravní školy ve Frýdku-Místku. 
Děkujeme rovněž vedení těchto škol, že nám umožnilo oslovit jejich studenty s žádostí o pomoc a pomohlo nám 
v organizování těchto dobrovolnických sil.  

Pomáhali také zaměstnanci organizace, kteří se do akce zapojili ve svém volném čase. 

Hrníček z dílny 

Lenky Horecké 
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Pro naši organizaci se podařilo našim dobrovolníkům vybrat částku 

 

90 426,50 Kč    
 
Celkový výtěžek z prodeje vánočních ozdobiček je určen na pokrytí mzdových nákladů spojených 

s poskytováním služeb osobní asistence. 
 
Zvláštní poděkování patří finančnímu ústavu Raiffeisenbank a.s., u kterého vedeme účet pro veřejnou sbírku. 

Tato banka nám poskytuje své finanční služby spojené s veřejnou sbírkou zdarma. 
 

 
 
Stanovení cílů na další období 
 

• Na prvním místě je dosažení vysoké kvality poskytované služby.  

• Zajištění dostatečného finančního krytí služby tak, aby byl zajištěn hladký chod společnosti a nemusela se 

zvedat cena pro klienty. 

• Důležitým cílem je dopracování standardů kvality sociálních služeb a jejich implementace do praxe. 

Všichni zaměstnanci se musí na vytváření standardů podílet a především podle nich při své práci jednat. 

• Přesvědčit pracovníky společnosti o užitečnosti standardů – na pravidelných poradách vést diskuze 

a pracovníky školit. 

• Příprava společnosti na inspekci kvality sociálních služeb, která proběhne pravděpodobně v roce 2009. 

• Zavedením standardů se podílet na zvyšování kvality poskytovaných služeb s jasným zřetelem na klienta. 

Nabízet službu časově neomezenou a dostupnou. 

• Zaměření se na poskytování služeb v menších vesnicích, kde žádná jiná forma sociálních služeb nefunguje. 

Vše ve spolupráci s obecními úřady. Ve spolupráci s těmito OÚ vyjednávat i o finančním zajištění služby. 

• Ve větších městech, kde služba funguje, se aktivně podílet na komunitním plánování. Usilovat 

o dlouhodobé smluvní vztahy s těmito městy o finančním zajištění služby. 

• Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb pravidelným školením a vzděláváním osobních asistentů s přihlédnutí 

ke konkrétním požadavkům a potřebám jednotlivých klientů (např. podle typu zdravotního omezení). 

• Pravidelné vzdělávání představitelů vedení (managementu). 
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Závěr 
 

Finanční stabilita je pro celý projekt naprosto nejdůležitější složkou. V roce 2007 se nám ji podařilo zajistit 

tak, abychom mohli uspokojivě říci, že je projekt zajištěn. Dotace z různých zdrojů pomohly k tomu, abychom 

mohli službu osobní asistence poskytovat průběžně po dobu celého roku. 

 
 

Poděkování 
 

Děkujeme za podporu projektu Ministerstvu práce a sociálních věcí. Děkujeme krajským úřadům 

Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje a Jihomoravsého kraje, které podpořily naše žádosti 

o poskytnutí dotací z rozpočtu MPSV. Děkujeme Statutárnímu městu Frýdek-Místek a Statutárnímu městu Ostrava 

za podporu osobní asistence. Dále patří poděkování městským obvodům města Ostravy, městům a obcím, které 

tento projekt podpořili jakoukoli částkou.  

 

Děkujeme také obcím Nošovice, Dobrá, Baška, Sviadnov a Staříč za příspěvek na osobní asistenci svým 

občanům, kteří tuto službu využívají. 

 

Děkujeme těm, kteří nás podporují bezplatným poskytováním služeb, firmě Holimen, v.o.s. za pneuservis 

našich služebních vozidel a Mgr. Jiřímu Kabuďovi za bezplatné právní poradenství. 

 

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 ruku našim klientům. Jsou 

největší hybnou silou projektu. Bez nich bychom nemohli plnit to, co jsme si předsevzali.  

 

 
 

DĚKUJEME ZA TO, ŽE PODÁVÁTE POMOCNÉ 

RUCE TAM, KDE NÁS LIDÉ POTŘEBUJÍ! 
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Podporují nás 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace ČEZ Nadace Dětský Mozek 
- ze sbírky Pomozte dětem!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPAKT s.r.o. VESUVIUS Česká republika, a.s. OKD, a.s. 
sociální automobil 

 
 

 
 
 

 
IKEA Česká republika, s.r.o. Ringier ČR Holimen pneuservis, v.o.s.  

vybavení kanceláře společnosti servis vozového parku 
 
 

 
 
 
 

 
Tesco Stores PAJK. s.r.o. Arming spol. s r. o. 

vánoční sbírka Pomáhejte s námi kancelářské potřeby 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ALS AGRO a.s. Presstex Print, s.r.o. Adre Group, s.r.o.  

 drogerie 
 
 
 

 
 

S & Ř, CH KOVO, s.r.o. Báňské projekty Ostrava, a.s. FitCraft s.r.o. 
 
 
 


