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Podané ruce – osobní asistence, čtyři slova a tolik ob-
sahu… Především je to název pobočného spolku, jehož 
osobní asistentky a asistenti již od roku 2001 pomáhají 
formou terénní sociální služby lidem s postižením zvlá-
dat život. Denní návštěvy v rodinách, pomoc s hygienou, 
doprovody nejen k lékaři, ale i za kulturou, jsou běžné 
úkony, které osobní asistence nabízí a přímou službou 
zajišťuje. 

Je to fyzicky a duševně náročná, ale i velmi nabíjející 
práce. Vyžaduje trpělivé a odborně zdatné pracovníky. 
Nedílnou součástí je notná dávka empatie, bez které se 
osobní asistentky / asistenti neobejdou. Snahou pra-
covníků v přímé obslužné péči je vyslechnout, poradit  
a hlavně pomoci, aby člověk na svůj úděl nebyl sám. Da-
leko snadněji se pak přijímá nejen to dobré, ale hlavně to 
těžké. A život s postižením těžký opravdu je. 

V roce 2018 jsme službou osobní asistence zajistili  
v Moravskoslezském, Olomouckém i Zlínském kraji  
386 klientů. Asistenti s nimi strávili 124 395 klientohodin. 
Díky zajištěné péči mohli i lidé s těžkým handicapem zů-
stat tam, kde jsou rádi, doma.     

Rok 2018 nebyl pro nestátní neziskovou organizaci Po-
dané ruce – osobní asistence jiný než předchozí roky. Se 
službou osobní asistence jsme se snažili být všude tam, 
kde nás klienti potřebovali. Výroční zpráva, kterou právě 
otevíráte, Vám podá veškeré informace o průběhu i ná-
kladech naší služby.

Děkuji všem našim zaměstnancům za profesionálně  
a lidsky odvedenou práci. Osobním asistentkám i asis-
tentům za empatii i energii. Sociálním pracovnicím za 
odborný i trochu mateřský přístup. Všem za kreativitu 
a odvahu, bez které bychom v neziskovém sektoru ne-
mohli dlouhodobě fungovat.

Děkuji také našim klientům a jejich blízkým. Za důvěru, 
se kterou se na nás obracejí a slova díků, kterými nešetří.

Velký díl zásluh na úspěšném roce 2018 mají i všichni 
příznivci a donátoři naší organizace. Města i jednotlivci, 
vyhlašovatelé projektů i firmy.  Všichni Ti, kteří nám po-
máhali pomáhat v roce 2018. Děkuji všem.

Rok 2019 bude ve znamení osmnáctin organizace,  
ať je neméně úspěšný a pohodový.

  

  Úvodní slovo ředitelky

Bc. Helena Fejkusová
ředitelka

Obsah

Úvodní slovo ředitelky 3

Informace o organizaci 4

Kontaktní údaje 5

Realizační tým 6

Naši osobní asistenti /-ky 8

Střípky ze služby 9

Činnosti, které nabízíme 10

Naše poslání a cíle 11

Kde jsme pomáhali 12

Naše aktivity 15

Spolupracující organizace 18

Vzdělávání a kvalita 19

Zpráva o hospodaření 20

Podpora z nadací 23

Účetní výkazy 26

Výrok auditora 27

Ohlasy na naši službu 28

Od naší klientky 30

Poděkování 31

2 Podané ruce – osobní asistence 3Výroční zpráva 2018



Název Podané ruce – osobní asistence
Sídlo Zborovská 465, 738 01  Frýdek-Místek
Právní forma pobočný spolek
IČ	 706 32 596

Založení	

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

Pobočný	spolek

zřízený zapsaným spolkem Podané ruce, z. s. za účelem 
provozování terénní sociální služby osobní asistence za-
jišťující pomoc zdravotně postiženým osobám a senio-
rům v jejich domácím prostředí

Osobní asistence je terénní služba 
poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění  
nebo zdravotního postižení  
a jejichž situace vyžaduje  
pomoc jiného člověka

Zástupci	a	zaměstnanci	organizace	

Řízením pobočného spolku byli pověřeni:

Bc. Helena Fejkusová a Ing. Štěpán Křístek

Průměrný evidenční počet zaměstnanců  
(HPP + DPČ + DPP) 134

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  
(HPP + DPČ + DPP) 99,77

Z toho osoby zdravotně znevýhodněné 5,87

K 31. 12. 2018 bylo v projektu  
zaměstnáno pracovníků 135

z toho v přímé péči: 112

 Informace o organizaci

www.podaneruce.eu

Kancelář	v	Ostravě	

záležitosti v rámci města Ostravy  
a jejího širšího správního obvodu 

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

Mgr.	Hana	Kovalská,	DiS.	

Tel. 595 693 628 / Mobil  777 011 934  
osa.ostrava@podaneruce.eu

Mgr.	Zuzana	Konečná	

Tel. 595 693 628 / Mobil  777 011 127  
osa.ostrava@podaneruce.eu

 pondělí a středa 8:00–15:30   
pátek 8:00–11:30 

Kancelář	v	Prostějově	

záležitosti v rámci kraje Olomouckého 
Prostějov, Polišenského 4467/3

Mgr.	Eva	Procházková,	Ph.D.

Tel. 582 333 974 / Mobil 777 011 745  
osa.prostejov@podaneruce.eu

 pondělí 8:00–11:30 a 12:30–15:00

Kancelář	ve	Frýdku-Místku	

záležitosti v rámci města Frýdku-Místku  
a regionů Moravskoslezského kraje  

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

Bc.	Helena	Fejkusová		ředitelka  

Tel. 595 174 112 / Mobil		777 011 059 
helena.fejkusova@podaneruce.eu

Mgr.	Martina	Šrubařová	

Tel. 595 174 111 / Mobil  777 011 031  
martina.srubarova@podaneruce.eu 

Mgr.	Lucie	Horňáčková 

Tel. 595 174 111 / Mobil  776 011 437 
lucie.hornackova@podaneruce.eu

Bc.	Martina	Hanáková 

Tel. 595 174 111 / Mobil  778 500 159  
martina.hanakova@podaneruce.eu

 pondělí a středa  
8:00–11:30 a 12:30–16:00   
pátek 8:00–12:00  

Kancelář	ve	Zlíně	

záležitosti v rámci kraje Zlínského,  
Zlín, Vodní 1972

Mgr.	Eva	Šimková	

Mobil	 777 011 034  
osa.zlin@podaneruce.eu 

 středa 9:00–15:00, čtvrtek 8:30–12.30

Kontaktní údaje
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Ing. Štěpán  
Křístek
Statutární  
zástupce  

Mgr. Hana  
Kovalská, DiS.

Zástupkyně  
ředitelky pro  

Ostravu a okolí  

Bc. Kateřina  
Černochová

Administrativní pracovník  
a sekretářka

Michaela  
Janíková

Administrativní  
pracovník 

Mgr. Pavel  
Müller 
Právník 

Mgr. Jan  
Vrobel

IT podpora

Eliška  
Křístková

Administrativní  
pracovník

Ing. Andrea  
Skotnicová

Ekonom

Mgr. Zuzana  
Konečná

Sociální  
pracovnice pro  
oblast Ostravy

Bc. Martina  
Hanáková

Sociální  
pracovnice  

pro regiony MSK

Ing. Monika  
Křístková
Hlavní účetní  
a personalista

Bc. Helena  
Fejkusová

Ředitelka 
Statutární  
zástupce

Mgr. Martina  
Šrubařová
Zástupkyně  
ředitelky pro  

Frýdek-Místek 

Bc. Kateřina  
Fajstlová
Zástupkyně  

ředitelky a sociální  
pracovnice pro  
Olomoucký kraj

Ing. Petra  
Dubčáková

Účetní  

Ludmila  
Janková

Administrativní  
pracovník 

Mgr. Hana 
Poláchová

Metodik

Ing. Kateřina 
Krištofiková

Ekonom 

Bc. Jana  
Marková
Pracovník  

public relations  
(PR)

Mgr. Eva  
Šimková

Zástupkyně  
ředitelky a sociální  

pracovnice pro  
Zlínský kraj

Mgr. Lucie  
Horňáčková

Sociální  
pracovnice  
pro regiony  

MSK

Realizační tým
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Bachurová Marie, Bařinová Dagmar, Bekerová Jitka, Blažková Jana, Bogumská Johana, 
Božoňová Blanka, Brokešová Jana, Brýdlová Alexandra, Březinová Lenka, Burová Romana, 
Crhonková Barbora, Čermáková Galina, Červenická Daniela, Čmolíková Kristýna, Denhardtová 
Laufersweilerová Timea, Dolínková Emília, Domesová Zdeňka, Drgová Zlata, Dvorská Petra, 
Fiurášková Eva, Franková Martina, Franková Tereza, Fricová Petra, Fritzová Monika, 
Gajdůšková Jarmila, Gaube Božena, Gongolová Lenka, Grobcová Gabriela, Grossmannová 
Jana, Gryczová Svatava, Gyurka Kamill Levente, Hadáčková Blanka, Hajná Pavla, Halatová 
Alena, Hamešová  Viera, Holinková Erika, Holkupová Eva, Holubová Helena, Homolová Jana, 
Horváthová Ivana, Horváthová Lucie, Hořínková Ivana, Hrobská Barbora, Hromjáková Judita, 
Hudečková Daniela, Chraścinová Ivona, Chroboczková Lucie, Jariabková Monika, Jeníček 
Otakár, Jopková Petra, Junková Marika, Juřenová Martina, Kadlčíková Silvie, Kajfošová 
Zuzana, Karnovská Olga Natalie, Kazíková Simona, Kejíková Markéta, Kleknerová Diana, 
Kleknerová Zuzana, Knoppová Kateřina, Kobzová Pavlína, Kolecká Iveta, Kolichová Milena, 
Krátká Renáta, Krkošková Eva, Krpcová Blanka, Křižáková Simona, Křížková Dagmar, 
Kuklová Ludmila, Kulichová Kristýna, Kunátová Blanka, Kunčická Gabriela, Kupková 
Pavla, Kupková Zuzana, Lásková Jindra, Ledvoňová Denisa, Liberdová Iveta, Liďáková Petra, 
Lomozíková Lucie, Lutonská Věra, Machalová Marie, Majáková Martina, Majerková Kristýna, 
Martinková Hana, Martynková Dagmar, Matlochová Michaela, Mikulková Petra, Moravová 
Dagmar, Morongová Gabriela,   Mudríková Nikol , Müller Gabriela, Neuwirthová Eva, Nevrlá 
Ivana, Nevrlová Vendula, Novotná Radomíra, Obodová Jiřina, Ochmannová Miroslava, 
Pánková Karin , Pastorová Ludmila, Pavlíčková Monika, Piáčková Václava, Pilátová Kamila, 
Plonková Markéta, Podpinková Silvia, Pokorná Markéta, Profantová Jitka, Ptáčková Zuzana, 
Recmanová Jana, Reichlová Marie, Režnarová Magda, Rodriguez Osvaldo, Rožková Marcela, 
Sikorová Věra, Smékalová Klára, Sněgoňová Jana, Staňková Lenka, Střelecká Žaneta, Suchá 
Světlana, Šašinková Vladimíra, Šebestová Marie, Šmírová Jana, Šustíková Helena, Tekielová 
Anna, Teplárková Vlasta, Tichá Bohuslava, Tonková Ester, Tóthová Brigita, Trněný Vladan , 
Trojka Jan , Turanská Dagmar, Urbancová Dana, Urbancová Svatava, Václavíková Alena, 
Vagaiová Dagmar, Valdštýnová Marie, Valová Marcela, Vencálková Kateřina, Veselá Yvona, 
Vlková Taťána, Vrbová Hana, Vrbovská Jana, Waischornová Tereza, Walczysková Zdeňka, 
Weissová Naděžda, Zindlerová Světlana, Žídková Marcela

Naši osobní asistenti /-ky

Osobní asistenti a asistentky pracují v terénu u klientů, kterým poskytují potřebnou péči dle konkrétních potřeb. Jejich 
práce je potřebná, nesnadná a zodpovědná, ale také pestrá, smysluplná a obohacující. Níže vidíte jména všech, kdo  
v organizaci v roce 2018 tuto službu vykonávali:

Dnes odpoledne cca 15.40. Vezu paní na vozíčku. Mírně 
spěchám. V hlavě plno nadbytečných myšlenek. Najednou na 

mě někdo zavolá: „Paní prosím Vás, můžu Vám něco říct?“ 
Otočím se a za mnou cca 11 letý anděl s houslemi a sladkým 

úsměvem. „Co potřebuješ?“ ptám se mírně uspěchaně.  
„JÁ JSEM VÁM JEN CHTĚLA POPŘÁT PĚKNÝ DEN. VÁM OBĚMA“ 
koukne na paní na vozíčku. Stojím chvíli s pusou otevřenou, 

usměji se. Popřeji to stejné a ještě ve výtahu děkuji za ty dary. 
Mám krásný den. Děkuji, živý anděli.

Dnešek byl jedním z těch dní, kdy jsem si opět uvědomila, 
co mi přináší moje práce.

Měla jsem možnost prožít 12 hodin s devadesátiletou 
paní. Předem mě všichni upozorňovali, že si už nic moc 
nepamatuje a opakuje věci dokolečka. Pracuji se seniory 
už pár let, takže mě tahle informace nijak nepřekvapila. 
Nicméně mě tato milá a veselá paní naprosto dostala 
svou historkou, kdy byla před mnoha lety v lázních  
a potkala tam nějakého muže. Už si nepamatovala ani 
jeho jméno, ani jestli to byl doktor, terapeut, nebo její 
spolupacient. V paměti jí utkvělo to, jak se se skupinkou 
pacientů, které byla v té době součástí, rozloučil. Řekl 
jim, že si přeje rozloučit se s nimi podle tradice, křížkem 
na čelo a polibkem na rty, protože neví, jestli se s nimi 
ještě někdy setká a touží po tom, aby věděli, jak rád  
s nimi byl a jakou úctu k nim chová. Paní si pamatovala 
ty pocity a emoce, které u toho cítila a říkala, že po 
tomto projevu, onoho pro mě neznámého muže,  
i chlapům tekly slzy.

Dojalo to i mě. Milá paní si nepamatuje, co je za den, 
jaký má oběd, nebo které boty jsou její, ale emoce,  
které cítila před mnoha lety, nezapomněla a udržuje  
si je v sobě stále. Jako pečeť něčeho krásného, nesmaza-
telného, nezapomenutelného a nadpozemského.

Miluji čas strávený se seniory a hlavně naše rozhovory. 
Jsou pro mě vždy opravdovým přínosem. Každý den 
si odnáším nějaké životní poučení, nadhled, nebo 
trochu klidu, který v sobě nosí. To smíření a pokora, se 
kterou přijímají své stáří, bolesti i ztráty blízkých osob. 
Samozřejmě popisuji jen své klienty a lidi, se kterými 
jsem v každodenním kontaktu. Vím, že někteří staří 
osamělí lidé velmi trpí a mají to jinak. O tom však dnes 
psát nechci.

Dnešní den mě opět přesvědčil o tom, že vůbec nezáleží 
na tom, jakou máte pozici ve firmě, kolik peněz 
vyděláváte, kolikrát jste byli u moře, nebo kolikatery  
boty máte z poslední kolekce.

Lidé si vás zapamatují podle toho, jaké emoce v nich 
vyvoláte. Podle toho, jaké s vámi prožijí chvíle, tak jako 
vy si pamatujete své osobní emoční momenty a nikdy 
na ně nezapomenete. Ať ty špatné, ale hlavně pak ty 
nádherné a nezapomenutelné chvilky.  Můžete přijít 
v životě o všechny hmotné, materiální věci, ale tyto 
neuchopitelné vzkazy našeho srdce nám nikdo nikdy 
nevezme. Je jen na nás, jaké emoční pečeti zanecháváme 
v srdcích ostatních.

Střípky ze služby

Být osobní asistentkou, to znamená pracovat v přímé péči s lidmi různého věku, povahy, s lidmi s omezenou soběstač-
ností, kterým jste pomocí a podporou.  Je to práce, která dává smysl, ale je také náročná… Níže najdete dva z mnoha textů 
naší asistentky, paní Brigity Tóthové, která v nich popisuje „momentky“ ze své práce…
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	Základní sociální poradenství 

 	Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

	Pomoc při oblékání a svlékání včetně  
speciálních pomůcek 

	Pomoc při prostorové orientaci,  
samostatném pohybu ve vnitřním  
či vnějším prostoru 

	Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

	Pomoc při úkonech osobní hygieny 

	Pomoc při použití WC 

	Pomoc při zajištění stravy, pomoc  
při přípravě jídla a pití 

	Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti  
a osobních věcí 

	Nákupy a běžné pochůzky

	Pomoc a podpora rodině v péči o dítě 

	Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 
s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování 
osob 

	Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, 
psychických a sociálních schopností  
a dovedností 

	Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 

	Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování 
práv a oprávněných zájmů 

	Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

Činnosti , které nabízíme

Posláním 

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

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Službu poskytujeme v souladu s registrem 
poskytovatelů sociálních služeb osobám  
od jednoho roku věku:
 	se zdravotním postižením
 	s chronickým onemocněním
 	s chronickým duševním onemocněním
 	se sluchovým a zrakovým postižením
 	 s tělesným postižením
 	s mentálním postižením
 	s kombinovaným postižením
 	 seniorům

Zásady poskytování služby

 	Respekt k individualitě a důstojnosti člověka.
 	 Kvalitní péče poskytovaná profesionály.
 	Dodržování lidských práv a svobod.

Cíle služby ve vztahu ke klientům

 	Podpora samostatnosti, změny  
k rozhodování  
o sobě a převzetí odpovědnosti  
za svá rozhodnutí.

 	Podpora samostatného bydlení.
 	Podpora života v přirozeném  

sociálním prostředí.

Doba a místo poskytování služby

 	V přirozeném sociálním prostředí klientů.
 	Denně až 24 hodin.
 	Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.

Naše poslání a cíle 

Paní  

Marta
Kubišová

patronka 
sociální služby  

organizace  
od roku 2014

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení a jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiného člověka. 
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noví klienti 91
klienti, kteří zrušili 24
klienti, kteří zemřeli 32
děti do 18 let 5

Obce Ž M Hodiny
Baška 8 3 4 125,50
Brušperk 2 2 1 252,50
Bystřice 1 0 304,00
Čeladná 2 1 593,00
Dobrá 5 0 4 080,50
Fryčovice 6 1 2 322,00
Frýdek-Místek 40 25 23 116,00
Frýdlant nad Ostravicí 8 3 2 066,00
Havířov 16 15 4 451,25
Hodslavice 1 0 1 797,50
Horní Bludovice 2 1 55,50
Horní Suchá 1 0 77,00
Hukvaldy 4 0 896,50
Jablunkov 1 2 327,00
Kopřivnice 1 0 40,00
Krmelín 3 2 1 077,25
Mosty u Jablunkova 3 1 903,00
Návsí 1 0 264,00
Nižní Lhoty 1 0 1 356,00
Ostravice 1 1 166,00
Palkovice 1 3 631,50

Obce Ž M Hodiny
Paskov 0 3 993,00
Příbor 1 0 158,50
Řepiště 5 3 1 569,75
Staré město 0 1 447,75
Staříč 9 2 3 471,50
Stonava 0 1 18,00
Sviadnov 1 0 19,50
Sviadnov - DPS 15 7 3 832,00
Těrlicko 1 1 20,00
Třinec 1 0 228,00
Vendryně 0 2 125,00
Vyšní Lhoty 1 0 208,00
CELKEM 144 81 61 519,00

MORAVSKOSLEZSKÝ	KRAJ	 
(mimo	Ostravu)

Využití osobní asistence v Moravskoslezském kraji podle 
obcí za rok 2018 (bez statutárního města Ostrava a jeho 
širšího správního obvodu).

Kde jsme pomáhali

noví klienti 28
klienti, kteří zrušili 6
klienti, kteří zemřeli 16
děti do 18 let 3

Obec / Městský obvod Ž M Hodiny
Bělský les 0 1 260,25
Heřmanice 1 0 124,00
Hrabová 1 0 1 437,50
Hrabůvka 5 0 1 177,00
Klimkovice 0 1 3 824,75
Mariánské Hory 3 0 870,83
Moravská Ostrava 8 1 2 797,00
Muglinov 1 2 621,50
Polanka nad Odrou 0 2 1 564,00
Poruba 22 7 26 810,83
Slezská Ostrava 1 0 120,00
Stará Bělá 1 0 403,00
Svinov 2 0 1 408,75
Výškovice 1 2 1 032,00
Zábřeh 6 3 5 905,00
Šenov 2 0 24,00
Václavovice 2 0 206,50
Vřesina 1 0 31,00
Vratimov 4 2 1 597,50
CELKEM 61 21 50 215,41

OSTRAVA

Využití osobní asistence v roce 2018 ve Statutárním 
městě Ostrava a širším správním obvodu.

noví klienti 27
klienti, kteří zrušili 9
klienti, kteří zemřeli 4
děti do 18 let 0

Obce Ž M Hodiny
Fryšták 3 1 510,00
Lípa 1 0 82,00
Lukov 1 0 46,00
Otrokovice 1 0 11,00
Uherský Brod 1 3 986,00
Zlín 21 9 5 092,75
Želechovice nad Dřevnicí 4 0 993,75
CELKEM 32 13 7 721,50

	ZLÍNSKÝ	KRAJ

Využití osobní asistence v roce  
2018 ve Zlínském kraji podle obcí.

Kde jsme pomáhali

Projekt je realizován s finanční podporou  
statutárního města Ostrava

Zajištění dostupnosti a Priority ZK

12 Podané ruce – osobní asistence 13Výroční zpráva 2018



noví klienti 19
klienti, kteří zrušili 8
klienti, kteří zemřeli 4
děti do 18 let 6

Obce Ž M Hodiny
Brodek u Prostějova 0 1 9,75
Čelechovice na Hané 0 2 153,00
Horní Štěpánov 1 0 16,50
Konice 1 1 263,50
Kralice na Hané 1 0 156,25
Litovel 2 1 662,58
Mladeč 1 0 17,25
Mořice 1 0 30,75
Němčice nad Hanou 1 0 72,00

	OLOMOUCKÝ	KRAJ			

Využití osobní asistence v roce  
2018 v Olomouckém kraji podle obcí.

noví klienti 165
klienti, kteří zrušili 47
klienti, kteří zemřeli 56
děti do 18 let 14

Kraj % Ž M Celkem Hodiny
Moravskoslezský 79,5% 205 102 307 111 734,41
Olomoucký 8,8% 16 18 34 4 939,16
Zlínský 11,7% 32 13 45 7 721,50
CELKEM 100,0% 253 133 386 124 395,07

CELKOVÉ	VYUŽITÍ	OSOBNÍ	 
ASISTENCE	ZA	VŠECHNY	KRAJE						

Obce Ž M Hodiny
Olomouc 0 2 270,75
Olšany u Prostějova 0 1 16,50
Prostějov 7 4 2 357,33
Slatinice 0 1 143,50
Soběsuky 0 1 7,00
Štěpánov 0 2 310,50
Šumperk 0 1 99,00
Vrbátky 1 0 327,00
Zábřeh 0 1 26,00
CELKEM 16 18 4 939,16

Kde jsme pomáhali

BŘEZEN
• Setkání neziskových organizací a sociálních služeb se 

studenty, Gymnázium v Ostravě - Hrabůvce, p. o. 

DUBEN
• Světový den autismu  

v Havířově 
• Národní výstava  

psů v Ostravě 

KVĚTEN
• Den obce Baška  

„Baška na Bašce“ 

ČERVEN
• Den sociálních služeb v Kopřivnici 
• Den seniorů v Prostějově 
• Den města Frenštát pod Radhoštěm 
• Výstava „Normální je pomáhat“ ve Zlíně 
• Benefiční hudební openair festival  

Sweetsen fest 2018 ve Frýdku-Místku 

SRPEN
• Kino na výletě Frýdek-Místek s charitativní sbírkou 
• Svátek dřeva, Frenštát pod Ondřejníkem – Horečky 
• Muzikantské žně - hudební festival ve Frýdku-Místku 

ZÁŘÍ
• Nadační městečko v parku Boženy Němcové v Karviné 
• Den sociálních služeb ve Frýdku-Místku 
• Den sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí 
• Veletrh sociálních služeb v Havířově 
• Jabkový den a den sociálních služeb v Jablunkově 
• Den zdraví v Ostravě-Porubě 

ŘÍJEN
• Den seniorů v Kulturním domě města Ostravy 
• Slavnostní převzetí automobilů z projektu  

ZKVALITNĚNÍ PÉČE O KLIENTY PODANÉ RUCE -  
OSOBNÍ ASISTENCE, který je spolufinancován 
Evropskou unií

LISTOPAD
• Slavnostní převzetí sociálního automobilu získaného 

díky společnosti Kompakt spol. s r.o. a ochotě  
a štědrosti firem a podnikatelů na Třinecku  
a Jablunkovsku v Třinci

• Život bez bariér v Ostravě 
• Advent plný křídlení v hale Gong v Ostravě 

PROSINEC
• Den otevřených dveří na Střední zdravotnické škole  

ve Frýdku-Místku
 
KOMUNITNÍ	 
PLÁNOVÁNÍ

Komunitního plánování  
se zúčastňujeme  
(nebo spolupracujeme)  
ve městech:

• Ostrava
• Frýdek-Místek
• Havířov
• Frýdlant nad Ostravicí
• Prostějov
• Litovel
• Konice
• Zlín

Naše aktivity
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• ADAM – autistické děti a my, z. s. Havířov

• ADRA Česká republika

• Armáda spásy

• Dětský domov a Školní jídelna Frýdek-Místek

• Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, p.o.

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

• Domov pro seniory Soběsuky, p. o.,  
Soběsuky 95, Plumlov

• Domov seniorů Prostějov, p. o.

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

• Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava-Poruba

• Hospic Frýdek-Místek, p.o.

• Krajská nemocnice T. Bati, a.s.,  Zlín

• Magistrát města Havířov

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

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

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

• Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD,  
Atriová 5,  Havířov-Město

• Sociální služby města Havířova

• Speciální škola Diakonie ČCE Ostrava

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

• Škola života o. p. s., Mozartova 2313, Frýdek-Místek

• Základní Škola a Mateřská Škola Olomouc,  
Řezníčkova 1, p. o. 

• ZŠ a MŠ Naděje Frýdek-Místek, p.o.

Spolupracující organizace

Seznam	spolupracujících	škol	a	organizací

Vzdělávání a kvalita

Vzdělávání zaměstnanců má v naší organizaci důležité 
místo. Každý zaměstnanec dostává díky systému plá-
nování profesního rozvoje zpětnou vazbu na svou práci  
a zároveň může konkretizovat své individuální vzdělávací 
potřeby s ohledem na potřeby vycházející z praxe. Našim 
zaměstnancům se snažíme umožnit účastnit se takových 
vzdělávacích akcí, které jsou jim přínosem z praktického 
hlediska přímého výkonu práce s klienty. Toto se odrá-
ží na zvyšování kvality poskytovaných služeb pro klienty  
a celkové konkurenceschopnosti organizace. Pro vedení 
organizace a sociální pracovnice je důležité se také vzdě-
lávat v oblasti vedení lidí. Všem zaměstnancům byla zajiš-
těna možnost účastnit se supervize, kterou považujeme 
za velice důležitou a přínosnou z hlediska využití týmové 
sounáležitosti a prevence syndromu vyhoření díky sdíle-
ní zkušeností a vzájemné podpoře.

Pro všechny pobočky Frýdek-Místek, Ostrava, Prostějov 
a Zlín proběhlo dohromady 9 celodenních kurzů na 
odborná témata, celkem 67 hodin supervize a další 
odborná školení v rámci porad asistentů a metodi-
ky pro vedení organizace. Během roku byla dopraco-
vána část metodických pokynů a pro příští rok je naplá-
nována aktualizace stávající metodiky. 

Spolupracujícími subjekty byly: 

Šmolková, s. r. o., Vyšší odborná škola sociální Caritas,  
Educo centrum s. r. o., Střední zdravotnická škola 
Frýdek-Místek, p. o. 

Poděkování patří také spolupracujícím poskytovatelům 
sociálních služeb, na které se můžeme spolehnout  
v rámci sdílení zkušeností.

Hlavními potřebami bylo:

 Získat obecné znalosti o psychiatrických 
onemocněních, poskytnout asistentkám praktické 
rady, jak s lidmi s duševním onemocněním pracovat 
a komunikovat. Zájem byl poznat blíže zejména 
Alzheimerovu chorobu a další typy demence, 
schizofrenii, poruchy osobnosti, deprese. 

 Ukázat praktické dovednosti při polohování klientů 
s různými druhy tělesného postižení, jak bezpečně 
cvičit s klienty v domácím prostředí, využívat 
kompenzační pomůcky a udržovat tak jejich fyzickou 
kondici a pohyblivost. 

 Umět zvládnout náročnost situace u klientů, kteří jsou 
nevyléčitelně nemocní, trpí, nemají chuť k životu  
a naše možnosti pomoci jsou již omezené. 

 Prakticky zopakovat a rozšířit znalosti a dovednosti 
v oblasti poskytování první pomoci (jak se zachovat 
při různých typech onemocnění, např. cukrovka, jak 
postupovat při zástavě oběhu, při záchvatech).

Projekt „Vzděláváním a supervizí k rozvoji 
kultury učící se organizace“ je financován  
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
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Největší podíl na financování naší organizace měly v roce 
2018 příspěvky jednotlivých krajských úřadů z kapitoly 
313 MPSV státního rozpočtu a poté přímé úhrady od kli-
entů. Při financování projektu jsme však závislí také na 
dotacích měst a obcí, kde je služba poskytována. K za-
jištění služby nám dopomohly i jiné zdroje - Úřad práce, 
nadace, dary právnických a fyzických osob.

Kapitola 313 MPSV - stát.rozpočtu 52,24 %
Tržby od klientů 29,80 %
Města a obce 9,86 %
Dotace KU MSK 4,55 %
Dotace KU ZLK 0,73 %
Úřad práce 0,35 %
Dary FO a PO 0,49 %
Nadace 0,98 %
Ostatní 1,00 %
CELKEM 100,00 %

ZA	VŠECHNY	KRAJE SUBJEKTY, KTERÉ SE  PODÍLELY                                                                                                                                         
                                         

Jednotlivé krajské úřady - kap. 313 MPSV

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

Moravskoslezský kraj 18 788 025,15 Kč

Olomoucký kraj 550 000,00 Kč

Zlínský kraj 979 960,00 Kč

Z rozpočtů jednotlivých krajských úřadů                           

Jedná se o dofinancování sociálních služeb zařazených  
v Krajské síti sociální služeb určené na mzdové náklady.

"Moravskoslezský kraj – Program na podporu 
financování běžných výdajů souvisejících  
s poskytováním soc. služeb"                     1 671 000,00 Kč

Moravskoslezský kraj – Program na podporu  
zvýšení kvality soc. služeb poskytovaných  
v MSK                                                               96 700,00 Kč

Zlínský kraj - Zajištění priorit sociálních  
služeb na území Zlínského kraje                 282 500,00 Kč

Statutární města

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

Statutární město Ostrava 2 200 000,00 Kč

SMO MěOb Ostrava-Jih 28 000,00 Kč

SMO MěOb Hrabová 10 000,00 Kč

SMO MěOb Poruba 15 000,00 Kč

Statutární město FM 800 000,00 Kč

Statutární město Havířov 85 000,00 Kč

Statutární město Prostějov 20 000,00 Kč

Statutární město Zlín 197 000,00 Kč

Zpráva o hospodaření

Statutární město  
Prostějov

Projekt je realizován s finanční  
podporou statutárního města Ostrava

Zajištění dostupnosti a Priority ZK

Úřady práce

Hradí mzdové náklady zaměstnanců  
evidovaných na ÚP a námi přijatých.

Úřad práce Ostrava 135 000,00 Kč
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Města

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

Frýdlant nad Ostravicí 50 000,00 Kč

Vratimov 45 000,00 Kč

Brušperk 15 000,00 Kč

Paskov 60 000,00 Kč

Uherský Brod 22 000,00 Kč

Klimkovice 10 000,00 Kč

Obce

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

Baška 80 000,00 Kč

Hukvaldy 15 000,00 Kč

Čeladná 38 000,00 Kč

Mosty u Jablunkova 6 000,00 Kč

Krmelín 10 000,00 Kč

Fryčovice 30 000,00 Kč

Vyšní Lhoty 10 000,00 Kč

Sviadnov 23 600,00 Kč

Želechovice nad Dřevnicí 10 000,00 Kč

Hodslavice 3 000,00 Kč

Obce s nimiž je uzavřená Dohoda o poskytování  
sociálních služeb, na jehož základě dochází  
k úhradě služeb za obyvatele dané obce.

Řepiště 106 295,00 Kč

Dobrá 82 569,00 Kč

Staříč 150 000,00 Kč

Sviadnov 669 858,00 Kč

Zpráva o hospodaření

Nadace AGROFERT   
200 000 Kč
Nadace AGROFERT sleduje potřeby ve vybraných oblas-
tech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je potřeba. Do 
vybraných oblastí, které nadace podporuje, patří podpo-
ra dětí a mládeže s fyzickým či mentálním postižením, 
podpora znevýhodněných a hendikepovaných spoluob-
čanů, podpora zdraví a péče o něj a také podpora roz-
voje regionů. Nadace Agrofert podpořila naši organizaci 
v Programu „Podpora dospělých osob s těžkým mentál-
ním a kombinovaným postižením“ částkou 200 000,00 Kč  
určenou k částečné úhradě mzdových nákladů (včetně 
pojistného) osobních asistentek poskytujících službu  
v Olomouckém a Zlínském kraji v období od září 2018 do 
srpna 2019.

Nadace OKD   
150 000 Kč
Nadace OKD je největší nadací v Moravskoslezském kraji 
a zároveň jednou z nejvýznamnějších v České republice. 
Účelem Nadace je podpora a rozvoj duchovních a huma-
nitárních hodnot, podpora životního prostředí, vzdělání, 
sportu, sociálně-zdravotní oblasti, kultury, hornických 
tradic, dále podpora regionu a evropských projektů ne-
ziskových organizací na výše uvedené účely. Naše orga-
nizace byla Nadací OKD podpořena v rámci programu 
„Pro region“ částkou 150 000,00 Kč určenou k částečné 
úhradě mzdových nákladů (včetně pojistného) osob-
ních asistentek poskytujících službu v daném regionu  
Moravskoslezského kraje v období od července 2018 do 
května 2019.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové   
35 000 Kč
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové má za cíl pomá-
hat lidem se zdravotním postižením a lidem opuštěným 
a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. Na-
dace podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti 
zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, jež provází 
stejná vize: pomáhat lidem, potýkajícím se s nepříznivým 
zdravotním či sociálním stavem. V grantovém programu 
Senior jsme byli podpořeni nadačním příspěvkem ve výši 
35 000,00 Kč za účelem pořízení  elektrokola, s cílem 
snadnějších přesunů osobních asistentů mezi klienty,  
a transportních pásů, k zajištění kvalitnějšího poskytová-
ní služby k maximální spokojenosti klientů ve Zlínském 
kraji.

Nadační fond Pečovatel
Naše organizace je smluvním  
partnerem Nadačního fondu Pečovatel.
Cílem nadačního fondu Pečovatel je shromažďovat  
a přerozdělovat finanční prostředky na asistenční péči 
pro potřebné lidi, kteří nejsou schopni pokrýt náklady 
na ni ze svých úspor a výdělků ani státních příspěvků. 
Pomáhá seniorům, zdravotně postiženým a chronicky 
nemocným lidem, kteří potřebují  pravidelnou asistenční 
pomoc. Díky tomu pak mohou vést plnohodnotný život 
v pohodlí domova a nikoliv za zdmi zdravotnických a pe-
čovatelských zařízení. 100% darované částky vždy putuje 
přímo na úhradu asistence pro vybraného klienta. Žada-
telem o příspěvek Nadačního fondu Pečovatel se může 
stát osoba, která využívá asistenční péči u jednoho ze 
smluvních poskytovatelů minimálně po dobu 2 měsíců. 
Jsme velmi rádi, že i naši klienti patří k těm, jejichž příběh 
si na webu Pečovatele můžete přečíst, a které mohou 
ochotní dárci podpořit.

Podpora z nadací

Město BrušperkMěsto Frýdlant 
nad Ostravicí

Město Vratimov Město Paskov

Město 
Uherský Brod

Obec Baška

Obec Hukvaldy

Obec SviadnovObec Čeladná Obec Fryčovice

Obec Mosty  
u Jablunkova

Obec Želechovice  
nad Dřevnicí

Obec Krmelín

Obec 
Vyšní Lhoty

Obec StaříčObec SviadnovObec Řepiště Obec Dobrá

Město  
Klimkovice

Obec Hodslavice
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OSTATNÍ	PŘISPĚVATELÉ

• Alice Potůčková 

• Tomáš Adamec 

• Zdenka Zipserová 

• Stanislav Vostárek  

• PhDr. Cveková s.r.o.  

• ENGO servis s.r.o.

• MUDr. Naděžda Kosturová

• a Aleš a Gabriela Kufovi,
	 kterým	děkujeme	za	dlouholetou	věrnou	 

podporu	osobní	asistence!	

VĚCNÉ	A	NEFINANČNÍ	DARY	

BONO auto, s.r.o  
servis	služebních	vozidel	se	slevou 

Bordovský Josef  
servisní	služby	na	elektrokolech

CAPSA.cz  
zdarma	poskytuje	službu	v	rozsahu	tarifu	SEJF	 
(umoňuje	sdílení	souborů,	kalendářů	a kontaktů)	

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

Sdružení VIA Nadací Charty 77  
TechSoup ČR Microsoft  
poskytuje	licence	na	software	za	symbolickou	cenu	

WEBNODE.CZ  
zdarma	poskytuje	služby	v	rozsahu	balíčku	MINI

OBMĚNA	A	ROZŠÍŘENÍ	VOZOVÉHO	PARKU

V roce 2018 se nám podařilo úspěšně ukončit projekt 
ZKVALITNĚNÍ PÉČE O KLIENTY PODANÉ RUCE – OSOBNÍ 
ASISTENCE CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002207. Tento	
projekt	 je	 spolufinancován	 Evropskou	 unií, kon-
krétně z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu  v rámci výzvy č. 30 Rozvoj sociálních služeb (SVL). 
Získané finanční prostředky pomohly naší organizaci k ob-
měně a rozšíření vozového parku. V úterý 23. října 2018 
naše organizace slavnostně převzala 6 nových automobi-
lů značky Renault v autosalonu Bono Auto ve Frýdku-Míst-
ku. Díky novým automobilům je doprava našich osobních 
asistentek a koordinátorek za klienty a jejich doprovázení 
k lékaři či na úřady mnohem spolehlivější. Čtyři nová auta 
se pohybují po Moravskoslezském kraji, jedno v Olomouc-
kém kraji a jedno vozidlo působí v kraji Zlínském.

V úterý 6. listopadu 2018 došlo ve Slezské Krčmě v Třin-
ci k slavnostnímu převzetí sociálního automobilu, který 
pro nás připravila společnost Kompakt	spol.	s	r.o. díky 
ochotě a štědrosti místních firem a podnikatelů. Automo-
bil umožní našim osobním asistentkám rychlejší a poho-
dlnější dojezd za klienty v členitém terénu Třinecka a Jab-
lunkovska. DĚKUJEME!

VEŘEJNÁ	SBÍRKA	(trvá	od	20.	6.	2017)

V roce 2018 na veřejnou sbírku přispěl výtěžek benefič-
ního festivalu SWEETSEN FEST, který pro osobní asisten-
ci činil 26 831,- Kč. Dalším vkladem byl výtěžek z prodeje 
propagačních předmětů ve výši 5 330,- a obsah „putovní 
pokladničky“, do které lidé přispívali na různých prezen-
tačních akcích. Ten činil 10 584,-. Celkový příjem veřej-
né sbírky v roce 2018 byl 42 745,- Kč. Konečný stav na 
sbírkovém účtu 2301210211	/	2010 byl na konci roku  
56 868,- Kč.

Zpráva o hospodaření
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Účetní výkazy

NÁKLADY
spotřeba materiálu 639
spotřeba energie 149
opravy a udržování 130
cestovné 684
náklady na reprezentaci 38
ostatní služby 1 392
osobní náklady (mzdy + odvody) 34 584
zákonné sociální náklady 827
daně a poplatky 61
jiné ostatní náklady 175
odpisy dlouhodobého majetku                                                                                                         326
NÁKLADY CELKEM 39 005

AKTIVA v tis. Kč
022 Hmotné movité věci a jejich soubory 3 536
082 Oprávky k samost. movitým věcem -1 434
211 Pokladna 84
213 Ceniny 40
221 Účty v bankách 7 545
311 Odběratelé 952
314 Poskytnuté provozní zálohy 150
335 Pohledávky za zaměstnanci -38
346 Nároky na dotace a ostatní   
zúčtování se státním rozpočtem 1 912

378 Jiné pohledávky 30
381 Náklady příštích období                                                                                                            106
AKTIVA CELKEM 12 883

VÝNOSY                                                                                         
tržby z prodeje služeb 11 597
provozní dotace - účelově vázané 26 258
přijaté příspěvky (dary) 741
úroky 1
ostatní výnosy                                                                     295
VÝNOSY CELKEM 38 892

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -113

PASIVA                                                                                       v tis. Kč 
321 Dodavatelé 53
331 Zaměstnanci 2 327
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 27
336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 1 404
342 Ostatní přímé daně 381
345 Ostatní daně a poplatky 1
379 Jiné závazky 65
383 Výdaje příštích období 91
384 Výnosy příštích období 835
389 Dohadné účty pasivní 154
901 Vlastní jmění 2 731
911 Fondy 241
932 Nerozdělený zisk z minulých let 4 686
963 Účet výsledku hospodaření                                                -113
PASIVA CELKEM 12 883

AKTIVA	A	PASIVA

NÁKLADY	A	VÝNOSY

Výrok auditora

Výsledek hospodaření za rok 2018 je ZTRÁTA. 
Tato ztráta bude pokryta účtem „Nerozdělený  
zisk, neuhrazená ztráta minulých let“. 
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Ohlasy na naši službu Ohlasy na naši službu

Vážená paní ředitelko, jménem celé naší 
rodiny chci poděkovat pracovnicím Vaší 
ostravské pobočky, vedené paní Hanou 
Kovalskou, za profesionální a bezpříkladnou 
péči o naši maminku, paní Z. L. Asistentky, 
paní Martina V., Pavla H., Dagmar M., Ivana 
H., Olga K., Zuzana K., Daniela Č. a další , 
svojí péčí od října 2011 připravily mamince 
spokojené stáří a zasloužily se, že se maminka 
dožila bezmála 96 let v domácím prostředí . 
Také děkujeme za účast na smutečním 
obřadu, kondolence a za květinový dar.

Ing. Jan C. CSc.,  
Ostrava, únor 2018

Dobrý den , chci poděkovat Vaší organizaci za 
pomoc se zajišťováním služeb u bratrů T.  
Sám p. Karel T. požádal o pomoc Vaši 
organizaci , nejen pro sebe, ale i pro svého 
bratra. Touto cestou chceme poděkovat všem, 
kteří se podíleli při péči .

Anna W.,  
Kunčičky u Bašky, březen 2018

Chci Vaší organizaci i Vám, paní Šrubařová, 
ještě jednou oficiálně poděkovat za pomoc  
a péči o naši maminku L. P. Vaše péče i ochota 
vyjít vstříc byla profesionální a příkladná. 
Zejména paní Hanka svou profesionálností , 
zkušeností a přístupem dokázala o naši 
maminku vzorně pečovat a zpříjemnit jí tak 
poslední období jejího života. Moc děkuji za 
celou pozůstalou rodinu...

Zbyněk P.,  
Frýdek-Místek, červenec 2018
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Od naší klientky

Na závěr chceme poděkovat všem, kdo nás v roce 2018 podpořili - slovem, svou přízní, poděkováním, povzbuze-
ním, finanční částkou, dobrovolnickou pomocí či jakýmkoli jiným způsobem. Velmi si každé takové pomoci vážíme.  
Bez této podpory bychom nemohli naši službu poskytovat v takovém rozsahu a kvalitě. Věříme, že osobní asisten-
ce je služba, která usnadňuje život našim klientům i jejich rodinám a děkujeme, že nám v tom pomáháte!

Poděkování

DĚKUJEME!
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JIŽ OD ROKU 2001 POMÁHÁME TĚM,  
KTEŘÍ SI SAMI POMOCI NEMOHOU 

Milé Podané ruce,

je to už 17 let, co mi podáváte své ruce . Za 
tu dobu se u mě vystřídalo mnoho osobních 

asistentek. Každá byla a je originální . Každá 
mě něčím obohatila. S některými jsme se 

spřátelily, a i když u mě už dávno nepracují , 
jsme v kontaktu, navštěvujeme se, voláme si .

Díky pomoci asistentek si žiju tak nějak 
normálně, po svém. Před těmi 17 lety začala 
naše spolupráce pomalu, pozvolna, poznávali 
jsme se . Potřebuju pomáhat prakticky se vším 

( jsem vozíčkářka). Tenkrát se mi narodila 
dcera. Aby mohl manžel chodit do práce, 

hledali jsme vhodnou pomoc. Díky naší první 
asistentce z Podaných rukou jsem mohla dceru 
vychovávat sama. Roky šly, potřeby se měnily. 

Moje asistentky významně přispívají k tomu, že 
můžu pracovat. Tráví se mnou celý den , někdy 
i noc. Vidí tzv. pod pokličku naší domácnosti . 
Prožíváme spolu chvíle veselé i smutné. Velice 
dobře si uvědomuji , že bez ochotných rukou by 
byl můj život úplně jiný. Asistentky jsou pro mě 

partnery, kamarádkami, pomocí .

Naše rodina je vděčná, že jsme 
součástí této organizace . Děkujeme.

Monika

www.podaneruce.eu


