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Základní údaje

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 Ostravě ve spolkovém rejstříku.

Pobočný spolek

zřízený zapsaným spolkem Podané ruce, z. s. za účelem provozování terénní 
sociální služby osobní asistence zajišťující pomoc zdravotně postiženým  
osobám a seniorům 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

Obsah

Grafická úprava výroční zprávy: Vladimír Ochman
Ruce nakreslila: Káča Marková
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Život v naší profesi přináší stále nové náměty a impulsy. 
Učí nás chápat lidi, kteří pochopení a pomoc potřebují. 
Terénní sociální služba osobní asistence díky empatii 
pracovníků v přímé obslužné péči převtělí potřebu 
do přímé pomoci. Osobní asistentky a asistenti pak 
potřebnou péči zrealizují. Jsou tou nejdůležitější částí 
pracovního týmu pobočného spolku Podané ruce – 
osobní asistence.

V roce 2017 poskytlo 146 osobních asistentek  
a asistentů 125 294 klientohodin 352 klientům Morav-
skoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Těch 
pár čísel znamená mnoho hodin práce strávených  
s uživateli služby. Mnoho hodin pomoci, bez které by 
klienti nemohli být doma, nemohli navštěvovat školu 
nebo zaměstnání, nedostali by se za sportem, za přáteli 
či za kulturou. To, co je pro nás tzv. zdravé normální, se 
může pro mnohé klienty jevit jako nerealizovatelný sen. 
Bez pomoci druhé osoby se nemohou dostat z domu 
ani doma zůstat. Bez pomoci jiné osoby si nemohou 
zařídit pochůzky po úřadech ani navštívit své oblíbené 
divadelní představení. 

Je skvělé, že si klienti zvykli využívat službu osobní 
asistence k běžnému fungování. A já mám mimořádné 
štěstí v tom, že pracuji v pomáhající organizaci. Nejen 
ze své pozice ze srdce děkuji našim klientům a jejich 
blízkým za to, že měli důvěru v naši organizaci po celý 
rok 2017. S velkým poděkováním se obracím také  
k osobním asistentkám i asistentům, a děkuji jim za 
péči, lidský a zároveň profesionální přístup ke klientům, 
kterým po celý rok, a v mnoha případech i celá léta, 
pomáhali a stále pomáhají.

Podané ruce – osobní asistence je organizace, na 
kterou se lidé s postižením i senioři mohou s důvěrou 
obracet. Rok 2018 nebude výjimkou.        

Úvodní slovo ředitelky

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

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

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

kontaktní  
osoby 

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

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

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 širšího správního obvodu

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

kontaktní  
osoby

Mgr. Hana Kovalská, DiS. tel. 595 693 628 • mobil 777 011 934 • osa.ostrava@podaneruce.eu

Mgr. Zuzana Smolková tel. 595 693 628 • mobil 777 011 127 • osa.ostrava@podaneruce.eu

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

Kontaktní údaje

Bc. Helena Fejkusová
ředitelka

Kancelář ve Zlíně  / záležitosti v rámci kraje Zlínského

 Zlín, Vodní 1972

kontaktní os. Bc. Eva Šimková mobil 777 011 034 • osa.zlin@podaneruce.eu 

úřední hodiny středa   9:00 – 15:00 hod • čtvrtek  8:30 – 12.30 hod

www.podaneruce.eu

Kancelář v Prostějově  / záležitosti v rámci kraje Olomouckého

Prostějov, Polišenského 4467/3

kontaktní os. Bc. Kateřina Fajstlová tel. 582 333 974 • mobil 777 011 745 • osa.prostejov@podaneruce.eu

úřední hodiny pondělí 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 15:00 hod
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Realizační tým

Bc. Helena  
Fejkusová

Ředitelka 
Statutární zástupce

Mgr. Martina  
Šrubařová

Zástupkyně ředitelky  
pro Frýdek-Místek Ing. Štěpán 

Křístek
Statutární  
zástupce  

Mgr. Hana  
Kovalská, DiS.

Zástupkyně ředitelky  
pro Ostravu a okolí  

Bc. Kateřina  
Fajstlová

Zástupkyně ředitelky  
a sociální pracovnice pro 

Olomoucký kraj

Bc. Kateřina  
Černochová

Administrativní pracovník  
a sekretářka

Ing. Andrea  
Skotnicová

Ekonom

Ing. Kateřina 
Krištofiková

Ekonom 

Bc. Jana  
Marková

Pracovník public  
relations (PR)

Ing. Petra  
Dubčáková

Účetní  

Ludmila 
Janková
Administrativní  

pracovník Michaela 
Janíková
Administrativní  

pracovník 

Mgr. Pavel Müller 
právník

Během roku 2017 k našemu týmu patřili také: 

Mgr. Marie Barteková, Ph .D.
Bc. Lucie Kučová, DiS.
Ing. Hana Kudrnová

Mgr. Michaela Ševcová 

IT podpora:

Richard Beneš
Bc. Jan Vrba

Mgr. Jan Vrobel

Bc. Eva  
Šimková

Zástupkyně ředitelky  
a sociální pracovnice  

pro Zlínský kraj

Bc. Pavlína 
Fejkusová, DiS.

Metodik

Mgr. Zuzana 
Smolková

Sociální pracovnice pro 
oblast Ostravy

Bc. Martina  
Hanáková

Sociální pracovnice pro 
regiony MSK

Mgr. Lucie  
Horňáčková

Sociální pracovnice pro 
regiony MSK

Ing. Monika  
Křístková

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

Bachurová Marie • Baliczová Hana • Bařinová Dagmar • Bekerová Jitka • Bocková Sabina • 
Bogumská Johana • Božoňová Blanka • Burová Romana • Caletková Petra • Červenická Daniela 
• Češková Dana • Dočkalová Magda • Dolínková Emília • Domesová Zdeňka • Drgová Zlata • 
Fielková Eva • Fiurášková Eva • Franková Martina • Franková Tereza • Fricová Petra • Fritzová 
Monika • Gajdůšková Jarmila • Gaube Božena • Gedeonová Michaela • Gongolová Lenka • 
Grobcová Gabriela • Gryczová Svatava • Gyurka Kamill Levente • Hajná Pavla • Halatová Alena 
• Holinková Erika • Holkupová Eva • Holubová Helena • Homolová Jana • Horváthová Ivana • 
Horváthová Mária • Hořínková Ivana • Hrobská Barbora • Hromjáková Judita • Hyclová Monika 
• Chraścinová Ivona • Janečková Bronislava • Jariabková Monika • Jeníček Otakár • Junková 
Marika • Juřenová Martina • Kajfošová Zuzana • Karnovská Olga Natalie • Kazíková Simona • 
Kleknerová Diana • Kleknerová Zuzana • Knoppová Kateřina • Kobzová Pavlína • Kolecká Iveta 
• Kolichová Milena • Králová Kateřina • Krátká Renáta • Krkošková Eva • Křižáková Simona • 
Křížková Dagmar • Kubenková Nikola • Kuczinská Vladimíra • Kuklová Ludmila • Kunátová 
Blanka • Kunčická Gabriela • Kupčíková Martina • Kupková Pavla • Kupková Zuzana • Lásková 
Jindra • Liberdová Iveta • Lomozíková Lucie • Machalová Marie • Majáková Martina • Maňáková 
Markéta • Martinková Hana • Martynková Dagmar • Matlochová  Michaela • Mertová Denisa • 
Mifková Kateřina • Michálková Monika • Michelová Lucie • Mikulková Petra • Moravcová Ilona 
• Moravová Dagmar • Mudríková Nikola • Netesalová Barbora • Neuwirthová Eva • Nevrlá Ivana 
• Novotná Radomíra • Obodová Jiřina • Ochmannová Miroslava • Ondračková Vladimíra • 
Onyšťáková Věra • Opluštilová Elen • Pánková Karin • Pastorová Ludmila • Pawlasová Zdenka 
• Peloušková Tamara • Piáčková Václava • Pilátová Kamila • Podpinková Silvia • Profantová 
Jitka • Ptáčková Zuzana • Reichlová Marie • Režnarová Magda • Sachová Karina • Sikorová 
Věra • Sládková Michaela • Smékalová Klára • Staňková Lenka • Suchá Světlana • Szuściková 
Světlana • Šašinková Vladimíra • Šebestová Marie • Šmírová Jana • Šťastný Adam • Štolbová 
Vladimíra • Šustíková Helena • Šútorová  Kateřina • Tekielová Anna • Teplárková Vlasta • 
Tóthová Brigita • Trněný Vladan • Trojka Jan • Turanská Dagmar • Urbancová Svatava • Vagaiová 
Dagmar • Vachalová Lucie • Valdštýnová Marie • Valová Marcela • Vančurová Marcela • Veliká 
Markéta • Vencálková Kateřina • Veselá Yvona • Vorlická Martina • Vrbová Hana • Vrbovská Jana • 
Waischornová Tereza • Walczysková Zdeňka • Weissová Naděžda • Zagrapanová Eva • Zindlerová 
Světlana • Žaloudíková Irena • Železníková Petra • Ženčuchová Veronika • Žídková Marcela

Osobní asistenti /-ky

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

Zástupci a zaměstnanci organizace

Všeobecné informace  
o organizaci

Průměrný evidenční počet zaměstnanců  
(HPP + DPČ + DPP)

130

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  
(HPP + DPČ + DPP)

101

Z toho osoby zdravotně znevýhodněné 6

K 31. 12. 2017 bylo v projektu  
zaměstnáno pracovníků

128

z toho v přímé péči: 107

Počet ukončených pracovní smluv 31

Počet nových pracovních smluv 27
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Činnosti, které klientům nabízíme Poslání organizace a cíle projektu 

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.

  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 

Časový rozsah a místo poskytování služby 
se odvíjí od oprávněných potřeb klientů  
a kapacitních možností poskytovatele.
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OBCE ŽENY MUŽI HODINY

Mosty u Jablunkova 3 1 640,00

Návsí 1 0 436,00

Nižní Lhoty 2 0 2 157,25

Nový Jičín 1 0 394,00

Ostravice 2 2 305,00

Palkovice 1 1 43,50

Paskov 3 3 1 234,75

Pržno 1 1 59,00

Příbor 0 1 34,75

Raškovice 1 1 82,50

Řepiště 4 2 1 535,25

Starý Jičín 2 1 168,00

Staříč 6 1 1 513,00

Sviadnov 2 3 587,00

Sviadnov - DPS 16 5 3 987,00

Tísek 0 1 102,50

Třinec 1 1 371,00

Vendryně 0 2 649,00

Vyšní Lhoty 1 0 708,00

CELKEM 133 89 64 071,75

OBCE ŽENY MUŽI HODINY

Baška 7 4 4 638,75

Brušperk 3 4 1 557,50

Čeladná 1 1 810,50

Český Těšín 1 0 260,00

Dobrá 2 0 1 481,50

Fryčovice 6 4 2 493,75

Frýdek-Místek 36 27 22 840,25

Frýdlant nad Ostravicí 6 2 3 233,25

Havířov 11 11 5 073,50

Hodslavice 1 0 1 834,50

Horní Bludovice 1 0 36,00

Hukvaldy 4 0 1 617,00

Jablunkov 0 2 60,00

Karviná 1 0 413,50

Kopřivnice 1 1 45,50

Krmelín 4 3 2 049,25

Lučina 0 1 277,50

Metylovice 1 1 146,00

Malenovice 0 1 8,00

Mořkov 0 1 188,00

OBEC/MĚSTSKÝ OBVOD ŽENY MUŽI HODINY

Bělský les 0 1 414,50

Hrabová 2 0 1 396,50

Hrabůvka 4 0 2 063,50

Hrušov 1 0 166,00

Mariánské Hory a Hulváky 2 1 977,50

Moravská Ostrava a Přívoz 7 1 3 769,25

Muglinov 1 0 55,50

Polanka nad Odrou 0 1 179,00

Poruba 21 3 27 610,75

Radvanice a Bartovice 2 0 1 995,50

Stará Bělá 1 0 66,00

Stará Ves nad Ondřejnicí 0 1 70,00

Svinov 2 0 1 213,25

Výškovice 1 1 368,00

Zábřeh 6 4 8 048,00

Šenov 0 1 82,00

Václavovice 1 0 146,50

Vratimov 4 3 3 094,25

CELKEM 55 17 51 716,00

Osobní asistence probíhala v … 

noví klienti 74

klienti, kteří zrušili 16

klienti, kteří zemřeli 28

děti do 18 let 20

noví klienti 21

klienti, kteří zrušili 5

klienti, kteří zemřeli 8

děti do 18 let 4

Využití osobní asistence v Moravskoslezském kraji podle obcí za rok 2017  
(bez statutárního města Ostrava a jeho širšího správního obvodu).

Využití osobní asistence v roce 2017 ve Statutárním  
městě Ostrava a širším správním obvodu.

Projekt je realizován s finanční podporou  
statutárního města Ostrava
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OBCE ŽENY MUŽI HODINY

Bouzov 1 0 156,00

Brodek u Prostějova 1 1 20,25

Čelčice 0 1 397,25

Čelechovice na Hané 0 2 338,00

Konice 0 1 6,00

Litovel 1 1 126,50

Mořice 1 0 18,00

Olomouc 0 2 341,25

Prostějov 5 2 1 611,50

Štěpánov 0 2 157,00

Šumperk 0 1 264,00

Troubelice 0 1 425,00

Vranovice - Kelčice 1 0 40,00

Zábřeh 0 1 49,00

CELKEM 10 15 3 949,75

OBCE ŽENY MUŽI HODINY

Lípa 1 0 26,00

Otrokovice 1 0 27,00

Uherský Brod 0 3 541,50

Valašské Meziříčí 1 0 114,00

Zlín 17 5 3 066,25

Želechovice nad Dřevnicí 5 0 1 782,08

CELKEM 25 8 5 556,83

noví klienti 12

klienti, kteří zrušili 6

klienti, kteří zemřeli 0

děti do 18 let 8

noví klienti 15

klienti, kteří zrušili 6

klienti, kteří zemřeli 5

děti do 18 let 1

Využití osobní asistence v roce 2017  
v Olomouckém kraji podle obcí

Využití osobní asistence v roce 2017  
ve Zlínském kraji podle obcí

Osobní asistence probíhala v … 
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Naše aktivity 
v roce 2017

Březen

  Den neziskových organizací  
a sociálních služeb  
na Gymnáziu v Ostravě-
Hrabůvce, p. o. 

Duben

  Světový den autismu  
v Havířově (prezentace 
organizace)

  Národní výstava psů v Ostravě 
(prezentace organizace)

Květen

  Den sociálních služeb  
v Kopřivnici (prezentace 
sociálních organizací)

Červen

  Vernisáž výstavy „Normální je 
pomáhat“ ve Zlíně (prezentace 
práce nestátních neziskových 
organizací)

  Den města Frenštát pod 
Radhoštěm (prezentace 
sociálních organizací)

  Lidé lidem 2017 (den 
sociálních služeb) v Ostravě 

  Benefiční hudební openair 
festival Sweetsen fest 2017  
ve Frýdku-Místku  
(prezentace organizace)

Srpen

  Svátek dřeva, Amfiteátr  
na Horečkách  
(prezentace organizace)

  Muzikantské žně - hudební 
festival ve Frýdku-Místku 
(prezentace organizace)

Září 

  Nadační městečko v parku 
Boženy Němcové v Karviné 
(prezentace organizace)

  Den sociálních služeb ve 
Frýdku-Místku (prezentace 
organizace)

  Den sociálních služeb 
ve Frýdlantu na Ostravicí 
(prezentace organizace)

  Veletrh sociálních služeb 
v Havířově (prezentace 
organizace)

Říjen

  Den pro seniory v Kulturním 
domě města Ostravy 
(prezentace organizace)

  Přednáška o osobní asistenci 
pro Klub seniorů Staré Město 
u Frýdku-Místku

Listopad

  Život bez bariér (veletrh 
sociálních služeb) v Ostravě 

Prosinec

  Den otevřených dveří na 
Střední zdravotnická škole ve 
Frýdku-Místku (prezentace 
organizace)

  Advent plný křídlení (nadační 
fond „Křídlení“) v hale Gong 
v Ostravě (prezentace 
organizace)

Prezentace pro širokou veřejnost prostřednictvím 
letáčků, prezentační knihy, roll upu, bannerů 
a stánku naší organizace (na všech akcích 
propagujeme všechny naše donátory):

noví klienti 122

klienti, kteří zrušili 33

klienti, kteří zemřeli 41

děti do 18 let 33

Celkové využití  
osobní asistence  
za všechny kraje

KRAJ % ŽENY MUŽI CELKEM HODINY

 Moravskoslezský kraj 83,5% 188 106 294 115 787,75

 Olomoucký kraj 7,1% 10 15 25 3 949,75

 Zlínský kraj 9,4% 25 8 33 5 556,83

 CELKEM 100,0% 223 129 352 125 294,33
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  ADAM – autistické děti  
a my, z.s. Havířov

  ADRA Česká republika

  Armáda spásy

  Dětský domov a Školní jídelna 
Frýdek-Místek, p.o.

  Domov Čujkovova  
Ostrava-Zábřeh, p.o.

  Domov pro seniory  
Frýdek-Místek, p.o.

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

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

  Domov seniorů Prostějov, p.o.

  Domov Slunečnice Ostrava, p.o. 
Ostrava-Poruba

  Fakultní nemocnice Ostrava 
Ostrava-Poruba

  Hospic Frýdek-Místek, p.o.

  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.

  SENIOR  
Otrokovice, p.o. 

  Sociální služby města Havířova

  Soukromá základní škola speciální 
pro žáky s více vadami, Ostrava, 
s.r.o.

  Speciální škola  
Diakonie ČCE Ostrava

  SŠ a ZŠ Havířov-Šumbark, p.o.

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

  Střední škola, Základní škola  
a Mateřská škola Mohelnice

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

  Handicap centrum Škola  
života Frýdek-Místek‚ o.p.s.

  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, ve kterých  
jsme poskytovali naše služby na základě požadavků  
klientů nebo zařízení:

Vzdělávání a kvalita

Vzdělávání pracovníků a zvyšování kvality poskytované služby jsou spolu v přímé souvislosti. Jako v minulých letech, tak i v roce 
2017 jsme pracovali na aktualizacích a novelizacích metodických pokynů. Naším cílem z pohledu metodiky je být pro naše klienty 
flexibilní a profesionální službou, která pracuje zejména na základech empatie, důstojnosti, respektu a otevřené komunikace. 
Zároveň pečujeme o to, aby klienti dostávali přiměřenou péči, tedy aby netrpěli jejím nedostatkem, nebo naopak nebyli omezováni 
jejím nadbytkem. Věříme, že podpora aktivity našich klientů a práce s jejich motivací jim napomáhá v udržování smysluplnosti 
jejich života a radosti z něj. 

Ústředním tématem roku 2017 bylo individuální plánování. Podařilo se nám vytvořit nový způsob práce, který více vyhovuje 
požadavkům individualizace péče o naše klienty. Nová metodika individuálního plánování klade důraz na efektivní zjišťování  
a předávání informací týkajících se potřeb klientů a průběhu služby mezi pracovníky. Vedle vytvoření nového, strukturovaného  
a přehledného formuláře, jsme do praxe zavedli také pravidelné případové porady, v rámci kterých se setkává celý tým pracovníků, 
pokud možno také s klientem, a vedou společně diskusi o poskytované péči a spolupráci. V návaznosti na vznik nové metodiky 
proběhlo v celé organizaci dvoudenní, „na míru“ postavené, školení individuálního plánování, ve kterém se účastníci učili pracovat 
s novými formuláři, objevovali nové možnosti kreativní práce s klienty, sdíleli své obtíže z praxe a hledali možnosti, jak jim díky 
novému plánování předcházet, či jak je řešit. Po plošném školení nové metodiky a návazných diskuzích s metodikem již nic 
nebránilo spuštění pilotního odzkoušení nové metodiky v praxi, které bude vyhodnoceno v první polovině roku 2018. 
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Komunitní plánování

FRÝDEK-MÍSTEK

Komunitní plánování ve Frýdku-Místku v roce 2017 bylo ve 
znamení četnějších setkání jak ve skupině „Senioři”, tak 
ve skupině „Osob se zdravotním postižením”. Novinkou 
byla navíc setkání podskupin z řad poskytovatelů 
terénních sociálních služeb, které měly na začátku roku 
za úkol zmapovat potřebnost jednotlivých služeb a jejich 
zastoupení. Bylo například nutné a žádoucí odpovědět na 
otázku momentální kapacity a kapacity dané služby a vyčíslit 
počty neuspokojených a čekajících žadatelů  na terénní 
službu, i na službu pobytovou. Další náplní během roku 
byla příprava strategie pro získání zpětné vazby od uživatelů 
služby, pečujících či potencionálních zájemců. Zajímají nás 
palčivé problémy v sociální oblasti, které obyvatele města 
trápí. Vybranou strategií se staly diskuze u kulatých stolů, 
které se uskuteční na počátku roku 2018.

Zdařilou a tradiční akcí byl Den sociálních služeb konaný  
21. 9. 2017, který měl inovovaný a novátorsky pojatý koncept. 
Jednou z novinek bylo to, že jsme příchozí a zájemce o naši 
organizaci mohli uvítat venku. Díky krásnému počasí jsme 
o návštěvníky neměli nouzi, a jako již tradičně, největší 
pozornost vzbuzovali naši kolegové, canisterapeutičtí pejsci 
se svým doprovodem.

V prosinci proběhlo společné setkání zástupců všech skupin 
Komunitního plánování. Jednotlivé skupiny představily 
svou činnost i problematiku, cíle i zaměření skupiny  
a připomněly organizace, které se na práci ve skupině 
podílejí. Bilancovalo se v příjemné atmosféře závěrečných 
dnů kalendářního roku, děkovalo se za práci ve skupinách  
i přínos služeb pro obyvatele města. To vše bylo obohaceno 
vědomostním kvízem v podobě odborných otázek, které 
souvisely se sociální problematikou na území města. 

OSTRAVA

Pohybujeme se v oblasti sociálních služeb, jejichž 
smyslem je napomáhat lidem udržet si místo v přirozeném 
společenství. Tak jako v předchozích letech, i v průběhu 

roku 2017 jsme se aktivně podíleli na zajišťování podpory 
občanům v rámci komunitního plánování v Ostravě ve dvou 
pracovních skupinách, a to „Občané s mentálním, tělesným 
a kombinovaným postižením“ a „Senioři“. Poskytujeme 
terénní službu osobní asistence seniorům a osobám 
se zdravotním postižením nejen v rámci města Ostravy, 
ale také na území jeho širšího správního obvodu. Jsme 
součástí dostupné sítě sociálních služeb a spolupracujeme 
s jednotlivými městskými obvody a dalšími neziskovými 
organizacemi jako základní nebo navazující sociální služba.

Rok 2017 byl významným v mnoha ohledech. Ze všech 
můžeme vyzvednout pořízení transportních pomůcek 
prostřednictvím projektu „Bezpečí, komfort a spokojenost 
klienta s fyzickým postižením i ochrana zdraví osobní 
asistentky“ za finančního přispění statutárního města 
Ostravy, které poskytlo účelovou dotaci z odvodů z loterií a 
jiných podobných her ve výši 61 000,00 Kč, díky které jsme 
mohli transportní pomůcky nakoupit. Transportní pomůcky 
fungují na principu přemístění sedící nebo ležící osoby bez 
vynaložení větší síly. 

V rámci každoroční přehlídky sociálních služeb pod 
názvem „Lidé lidem“ jsme se spolu s dalšími poskytovateli 
prezentovali na Masarykově náměstí v Ostravě. 
Prostřednictvím monitorovacích návštěv v jiných zařízeních 
poskytujících sociální služby nebo související aktivity na 
území města Ostravy se neustále prohlubuje spolupráce 
a zvyšuje informovanost veřejnosti o námi poskytovaných 
či navazujících službách a aktivitách, které vyvrcholily 
společným setkáním všech členů procesu komunitního 
plánování v Ostravě v předvánočním období. Za významné 
lze považovat i prohlubování spolupráce s Vyšší odbornou 
školou sociální v Ostravě či Ostravskou univerzitou, kde 
jsme prezentovali osobní asistenci i dobrovolnickou aktivitu 
canisterapie.  

HAVÍŘOV

V rámci setkávání pracovních skupin „Občané se zdravot-
ním postižením“ a „Senioři“ jsme si se zástupci ostatních  

organizací mohli předat nové informace, které se týkaly 
změn v poskytování sociálních služeb na území města Ha-
vířova. V průběhu roku 2017 jsme se podíleli na tvorbě 
Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících ak-
tivit statutárního města Havířova na období 2014–2017.  
Hodnotili jsme přínos našeho vzájemného setkávání, nava-
zování spolupráce a vzájemné podpory v souvislosti s náplní 
schůzek v roce 2017. Důležitá byla i spolupráce na aktua-
lizaci Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve 
městě Havířov. 

Stejně jako v minulých letech se naše organizace účastnila 
Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb pořádaného 
sociálním odborem Magistrátu města Havířova. V dubnu 
se u obchodního centra ELAN konal 1. ročník akce při 
příležitosti světového „Dne autismu“ pořádané poradenským 
střediskem pro rodinu a dítě. Mohli jsme tak návštěvníkům 
přiblížit, že i naše organizace pomáhá, svou službou osobní 
asistence, lidem s tímto postižením. 

PROSTĚJOV

V roce 2017 jsme se opět zúčastňovali komunitního 
plánování sociálních služeb v pracovní skupině „Senioři“  
a v pracovní skupině „Osoby se zdravotním postižením“. V obou 
skupinách probíhá práce na tvorbě nového Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb. Tvorba plánu probíhá  
ve spolupráci se Střediskem rozvoje sociálních služeb, o. p. s.  
Jeseník. 

LITOVEL

V roce 2017 jsme se pravidelně účastnili jednání Sociální  
a zdravotní komise, která má na starosti komunitní plánování 
v celém ORP Litovel. Byl úspěšně vydán nový Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb ORP Litovel 2016–2019. 
Dále jsme spolupracovali na nové podobě webových 
stránek se zaměřením na odkazy jednotlivých poskytovatelů 
sociálních služeb. Také jsme probírali jednotlivé podněty 

občanů na změny ve městě Litovel a okolí. Celý projekt také 
probíhá ve spolupráci se Střediskem rozvoje sociálních 
služeb, o. p. s. Jeseník.

ZLÍN

V roce 2017 jsme pokračovali v naší účasti na Komunitním 
plánování sociálních služeb ve Zlíně (pracovní skupina 
Senioři). Na pravidelných setkáních jsme spolupracovali 
s ostatními představiteli poskytovatelů sociálních služeb, 
předávali si informace a sdíleli zkušenosti. Podíleli jsme se 
na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
pro rok 2018. 
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Zpráva o hospodaření za rok 2017

Podíl jednotlivých typů subjektů na finančních zdrojích naší organizace

Největší podíl na financování naší organizace 
měly v roce 2017 příspěvky jednotlivých 
krajských úřadů z kapitoly 313 MPSV státního 
rozpočtu a ihned poté přímé úhrady od 
klientů. Při financování projektu jsme však 
závislí také na dotacích měst a obcí, kde je 
služba poskytována. K zajištění služby nám 
dopomohly i jiné zdroje - Úřad práce, nadace, 
dary právnických a fyzických osob.

Za všechny kraje

ZDROJE FINANCOVÁNÍ %

Kapitola 313 MPSV - státního rozpočtu 44,47%

Tržby od klientů 34,24%

Města a obce 11,72%

Dotace KU MSK 6,67%

Úřad práce 1,20%

Dary FO a PO 0,89%

Nadace 0,58%

Ostatní 0,24%

Celkem 100,00%

JEDNOTLIVÉ KRAJSKÉ ÚŘADY - KAP. 313 MPSV

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

Moravskoslezský kraj 13 599 000,00 Kč

Olomoucký kraj 538 400,00 Kč

Zlínský kraj 805 900,00 Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTA

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

Statutární město Ostrava 2 261 000,00 Kč

SMO MěOb Ostrava - Jih 45 000,00 Kč

SMO MěOb Radvanice a Bartovice 5 000,00 Kč

SMO MěOb Mariánské Hory a Hulváky 5 000,00 Kč

SMO MěOb Hrabová 10 000,00 Kč

SMO MěOb Poruba 10 000,00 Kč

Statutární město Frýdek-Místek 800 000,00 Kč

Statutární město Havířov 60 000,00 Kč

Statutární město Prostějov 20 000,00 Kč

Statutární město Zlín 181 000,00 Kč

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících  
s poskytováním sociálních služeb. Jedná se o provozní dotace  
určené na mzdové náklady v jednotlivých krajích.

Moravskoslezský kraj 2 241 000,00 Kč

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných 
v Moravskoslezském kraji na rok 2017. Jedná se o investiční dotaci na 
pořízení automobilu pro potřeby sociální služby osobní asistence. 

Moravskoslezský kraj 300 000,00 Kč

Na financování se podílely tyto subjekty:

ZDROJE  
FINANCOVÁNÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO  
PROSTĚJOV

Projekt je realizován s finanční podporou  
statutárního města Ostrava
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MĚSTA

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

Město Frýdlant nad Ostravicí 70 000,00 Kč

Město Vratimov 45 000,00 Kč

Město Brušperk 15 000,00 Kč

Město Paskov 45 000,00 Kč

Město Uherský Brod 20 000,00 Kč

OBCE

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

Obec Baška 110 000,00 Kč

Obec Hukvaldy 15 000,00 Kč

Obec Čeladná 25 000,00 Kč

Obec Mosty u Jablunkova 6 000,00 Kč

Obec Krmelín 7 000,00 Kč

Obec Fryčovice 30 000,00 Kč

Obec Vyšní Lhoty 10 000,00 Kč

Obec Sviadnov 31 700,00 Kč

Obec Starý Jičín 20 000,00 Kč

Obec Želechovice nad Dřevnicí 15 000,00 Kč

Obec Troubelice 14 000,00 Kč

Obec Čelčice 10 000,00 Kč

NADACE

Nadace Charty 77 100 000,00 Kč

Nadace Agrofert 100 000,00 Kč

NROS ze sbírky Pomozte dětem 35 000,00 Kč

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 30 000,00 Kč

ÚŘADY PRÁCE

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

Úřad práce Ostrava 403 265,00 Kč

OBCE

Obce, se kterými je uzavřena dlouhodobá individuální smlouva  
o úhradě za služby za své obyvatele

Obec Dobrá 22 223,00 Kč

Obec Řepiště 103 927,00 Kč

Obec Staříč 150 000,00 Kč

Obec Sviadnov 582 048,00 Kč

Na financování se podílely tyto subjekty:

Město BrušperkMěsto Frýdlant 
nad Ostravicí

Obec Baška

Město Vratimov

Obec Staříč

Město Paskov

Obec Hukvaldy

Obec Sviadnov

Obec Sviadnov

Obec Řepiště

Obec Čeladná

Obec Dobrá

Obec Fryčovice

Obec Mosty  
u Jablunkova

Obec Želechovice  
nad Dřevnicí

Obec Krmelín Obec  
Troubelice

Obec  
Starý Jičín

Obec  
Čelčice

Obec 
Vyšní Lhoty

Uherský Brod
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Nadace

Nadace Charty 77

100 000,00 Kč

Konto Bariéry je stěžejním projektem Nadace Charty 77. 
Za více než 20 let činnosti podpořilo Konto Bariéry tisíce 
projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich 
plnohodnotné zapojení do společnosti. Vychází z aktuálních 
potřeb lidí s postižením. Přispívá na pořízení rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol 
a dalších veřejných budov a stále více směřuje k projektům, 
které souvisejí se vzděláváním a pracovním uplatněním lidí 
s handicapem.

Naše organizace byla podpořena z prostředků získaných  
v průběhu charitativního pořadu „Možná přijde i charita, 
aneb Pomáhej (s) humorem“, který vysílala Česká televize,  
a to ve výši 100 000,00 Kč. Z příspěvku byly uhrazeny  
mzdové náklady (včetně pojistného) osobních asistentek 
poskytujících službu u handicapovaných klientů v Morav-
skoslezském kraji.

Nadace AGROFERT

100 000,00 Kč

Nadace AGROFERT sleduje potřeby lidí v České 
republice a snaží se pomáhat přesně tam, kde je potřeba.  
Do vybraných oblastí nadace patří podpora dětí a mládeže s 
fyzickým či mentálním postižením, podpora znevýhodněných 
a handicapovaných spoluobčanů, podpora zdraví a péče o 
něj a podpora rozvoje regionů.

Nadace Agrofert podpořila naši organizaci v Programu 
„Podpora péče o seniory v domácím prostředí“ částkou  
100 000,00 Kč určenou k úhradě mzdových nákladů 
(včetně pojistného) osobních asistentek vykonávajících 
službu v Olomouckém a Zlínském kraji od září 2017 do 
srpna 2018.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

30 000,00 Kč

Hlavním cílem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je 
pomáhat lidem se zdravotním postižením a lidem opuštěným 
a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. 
Nadace 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. Žádat o příspěvky mohou 
také jednotlivci z výše uvedených cílových skupin.

Naší organizaci se podařil z grantového programu Senior 
získat nadační příspěvek ve výši 30 000,00 Kč za účelem 
částečné úhrady kurzu individuálního plánování pro pracov-
níky přímé péče v Olomouckém kraji.

Nadační fond Pečovatel

Naše organizace se stala smluvním  
partnerem Nadačního fondu Pečovatel.

Cílem nadačního fondu Pečovatel je shromažďovat a pře-
rozdělovat finanční prostředky na asistenční péči pro po-
třebné 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 pečovatelských zařízení. 
100% darované částky vždy putuje přímo na úhradu asisten-
ce pro vybraného klienta.  

Žadatelem o příspěvek Nadačního fondu Pečovatel se 
může stát osoba, která využívá asistenční péči u jednoho 
ze smluvních poskytovatelů minimálně po dobu 3 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.
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DĚKUJEME!

De-Metal a.s.

46. přední hlídka Royal Rangers Frýdek-Místek

Alice Potůčková

Ivana Jakubová

Jiří Dvořák

Tomáš Adamec

Zdenka Zipserová

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)

ELEKTROKOLA Ostrava.cz poskytnutí servisu elektrokola a nabíječky

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

Sdružení VIA, program TechSoup poskytuje licence na software za symbolickou cenu

Slováček Jan darování tiskárny HP Office Jet Pro 8710

WEBNODE.CZ zdarma poskytuje služby v rozsahu balíčku MINI

Ostatní přispěvatelé

VEŘEJNÁ SBÍRKA
V roce 2017 jsme pořádali 2 veřejné sbírky

I. SBÍRKA  
trvala od 18.6.2014 do 15. 5. 2017. Celkový výtěžek sbírky byl  
78 639,00 Kč. Výtěžek byl použit na mzdy osobních asistentek.

II. SBÍRKA  
trvá od 20. 6. 2017. Na účet sbírky byl vložen výtěžek ze Sweetsen 
festu. Z této sbírky zatím nebyly finanční prostředky čerpány.

+ Výtěžek sbírky na benefičním festivalu SWEETSEN FEST 2017  
činil pro službu osobní asistence 14 123,00 Kč. Děkujeme všem,  
kdo přispěli do našich kasiček. Peníze byly vloženy do veřejné 
sbírky a budou použity na mzdy osobních asistentek. 
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Účetní výkazy

Náklady a výnosy

Aktiva a pasiva  

NÁKLADY v tis. Kč

spotřeba materiálu 1 328

spotřeba energie 171

opravy a udržování 137

cestovné 495

náklady na reprezentaci 45

ostatní služby 1 283

osobní náklady (mzdy + odvody) 29 411

zákonné sociální náklady 546

daně a poplatky 54

jiné ostatní náklady 156

odpisy dlouhodobého majetku 145

opravné položky 2

Náklady celkem 33 773

VÝNOSY v tis. Kč

tržby z prodeje služeb 11 505

provozní dotace - účelově vázané 21 524

přijaté příspěvky (dary) 493

úroky 2

ostatní výnosy 88

Výnosy celkem 33 612

Hospodářský výsledek celkem -161

AKTIVA v tis. 
Kč

022 Hmotné movité věci a jejich soubory 1 696

082 Oprávky k samost. movitým věcem -1 183

211 Pokladna 105

213 Ceniny 5

221 Účty v bankách 8 032

311 Odběratelé 958

314 Poskytnuté provozní zálohy 154

346 Nároky na dotace a ostatní  zúčtování se státním 
rozp. 30

348 Nároky na dotace a ostatní zúčtování z rozpočtů 
orgánů uzemních samosprávných celků 2 200

378 Jiné pohledávky 50

381 Náklady příštích období 156

391 Opravná položka k pohledávkám -1

Aktiva celkem 12 202

Výsledek hospodaření za rok 2017 je ZTRÁTA. 
Tato ztráta bude pokryta účtem "Nerozdělený 
zisk, neuhrazená ztráta minulých let".

PASIVA v tis. Kč

321 Dodavatelé 67

325 Ostatní závazky 2

331 Zaměstnanci 1 538

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 51

336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 906

342 Ostatní přímé daně 184

345 Ostatní daně a poplatky 3

379 Jiné závazky 56

383 Výdaje příštích období 85

384 Výnosy příštích období 1 032

389 Dohadné účty pasivní 162

901 Vlastní jmění 1 149

911 Fondy 2 282

932 Nerozdělený zisk z minulých let 4 846

963 Účet výsledku hospodaření -161

Pasiva celkem 12 202
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Výrok auditora

V roce 2017 slavila 
naše milá patronka, 
paní Marta Kubišová, 

významné životní 
jubileum, ke kterému 

jsme si dovolili ji 
zaslat osobní přání 
od celého kolektivu 
Podaných rukou.
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Od naší klientky Paní Jiřina Golíková, naše tvůrčí klientka, která moc ráda píše básně i jiné 
texty, nám dovolila zveřejnit jednu z vlastních básní v naší výroční zprávě.

DĚKUJEME!

Je krásné moci poblahopřát k životnímu 
jubileu. Když rok narození je 1917, znamená 
to, že oslavenec se dožil úctyhodných sta let 
života.

Podané ruce – osobní asistence poskytují 
terénní službu osobní asistenci a díky 
tomu, že naši klienti jsou převážně ve věku 
seniorském, setkáváme se často s lidmi 
ve věku osmdesát let a výše. Za dobu více 
než šestnácti let existence jsem měla 
příležitost za Podané ruce – osobní asistenci 
i za sebe právě k tak významným životním 
mezníkům uživatelům naší služby několikrát 
poblahopřát.

Na začátku listopadu 1917 se narodil i pan 
Alois z Frýdku-Místku, který v kruhu své 
milující a pečující rodiny tráví dny na svůj věk 
poměrně aktivně. Pozoruje z okna ptáčky, 
poslouchá rádio i televizi, odpočívá. Minulý 
týden měl jistě náročnější, protože přišlo 
mnoho gratulantů, kteří mu chtěli stiskem 
ruky a předáním dárků vyjádřit úctu i obdiv.

S kolegyní Mgr. Martinou Šrubařovou jsme 
jej navštívily před polednem. Za Podané ruce 
– osobní asistenci i za nás jsme mu popřály 
krásné dny mezi svými blízkými. Člověk musí 
vážit slova, když přeje druhému člověku v tak 
úctyhodném věku. Důležitější než dalších 
sto let života je jistě mít své lidi kolem sebe, 
nebýt sám, cítit to souznění a lásku. To jsme 
tedy zcela upřímně a ze srdce popřály panu 
Aloisovi.

Bc. Helena Fejkusová
ředitelka organizace

Měli jsme tu výsadu popřát 
stoletému panu Aloisovi
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Ohlasy na naší službu
Vážená paní ředitelko, chtěla bych Vám sdělit, 
že se Vaše zaměstnankyně, paní asistentka Jiřina 
Obodová, zachovala velmi statečně a rozvážně, 
když při nešťastné události zachránila mého syna 
z hořícího auta. Při cestě ze školy došlo podle 
vyšetřovatelů nehody zřejmě ke zkratu a auto 
začalo hořet. Jiřince se podařilo zastavit, okamžitě 
vytáhnout z auta mého syna a jeho vozík. 
Kontaktovala hasiče i policii a za pomoci pana  
R. V. dopravili mého syna v pořádku domů.  
Díky ní se synovi nic nestalo. 

S pozdravem a poděkováním

Simona Z.   Brušperk, únor 2017

Přibližně před 2 lety jsem se začala vážněji 
zabývat otázkou zajištění služby pro svou 
maminku. Vzhledem k tomu, že žiji v Praze  
a maminka chce zůstat tam, kde žila celý život, 
nebylo to právě jednoduché. Vzhledem k věku 
bylo jasné, že je třeba zajistit občasnou výpomoc 
při úklidu, těžším nákupu, doprovoddu např. 
do spořitelny, ale také společnost na krátké 
povyprávění... Po roce pokusů s "paní na úklid", 
pečovatelskou péčí (neustálé střídání pečovatelek) 
jsem měla velké štěstí na Vaši agenturu. Chtěla 
bych Vám tímto opakovaně poděkovat za vše, 
co zajišťujete. Mile mě překvapil přístup vašich 
kolegyň při první návštěvě v pobočce, poté setkání 
s Vámi mi dodalo jistotu, že to byla správná volba. 
Důležité je, že je spokojená maminka, moc se vždy 
těší na "svoji" paní pečovatelku Míšu i na setkání  
s Vámi. I když jsem v telefonickém kontaktu  
s maminkou denně, mám takový vnitřní klid,  
že je vše v pořádku. Pocit, že nemusíme spoléhat 
je na sousedskou pomoc je příjemný, také 
sousedky tím pádem necítí žádnou zodpovědnost 
ani povinnost, i když jsou s maminkou v poměrně 
pravidelném kontaktu. Maminka velmi pookřála...

Velice si vážím existence Podaných rukou, věřím, 
že nejsem sama, komu pomáháte řešit situaci. 
Mám to štěstí, že maminka je i v těch letech 
vitální zejména po mentální stránce a potřebuje 
pomoc v současné době pouze v této podobě.  
Přeji Vám samé pozitivní ohlasy, štěstí na  
paní asistentky a energii pro tuto činnost.

Šárka P.   Ostrava (Praha), únor 2017

Vážená paní Šrubařová, velice si vážím, že můžu  
i nadále využívat Vašich služeb osobní asistence 
pro mého autistického syna, kterému bude  
v září 18 let. Je fyzicky zdatnější, není vůbec 
jednoduché ho vždy zvládnout. Paní Vlaďka Š. - 
osobní asistentka si vždy poradí. To, co zvládá, je 
opravdu náročné a hlavně zodpovědné. Díky vaší 
pomoci můžu nadále chodit do práce, protože 
na Vlaďku je 100% spolehnutí. Syn je velmi 
aktivní, proto s ním chodí za každého počasí 
na procházky... Je velmi klidná, milá a hlavně 
obětavá. Syn i přes své postižení to všechno 
cítí a vnímá. Má na něho dobrý vliv. Velmi ji 
obdivuji, patří jí za to všechno velké poděkování. 
Je to člověk na svém místě. Takových si musíme 
opravdu vážit. Budu ráda, pokud budu moci 
využívat Vašich služeb i nadále.  
Děkuji celému kolektivu Podaných rukou,  
který mi toto umožňuje.

Karla B.   Frýdek-Místek, září 2017

Děkujeme asistentkám sociální služby Podané 
ruce v Prostějově pod vedením paní Kateřiny 
Fajstlové za vzornou péči, kterou věnovaly naší 
mamince paní V. V. Vytvořily si k ní velice krásný 
vztah, s velkou dávkou empatie plnily její přání, 
respektovaly také potřeby rodiny. Kdykoliv byly 
k dispozici a stále jsme s nimi byli v telefonickém 
kontaktu, vždy nás včas upozornily na problémy, 
které u maminky nastaly. Samy vzniklé 
komplikace řešily okamžitě, uměly si poradit  
v nečekaných situacích, které služba přestárlým 
klientům přináší. Po dobu péče o naši maminku  
se staly víceméně členy naší rodiny. Vážíme si 
práce těchto sociálních služeb, které bohužel  
dosud nejsou patřičně doceněny naší společností.  
Přejeme hodně sil do jejich náročné práce.

Manželé V.   Šumperk, prosinec 2017
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Všem dárcům a dobrovolníkům, kteří pomáhají naší organizaci , srdečně děkujeme. 
Bez vaší podpory bychom nemohli naši službu poskytovat v takovém rozsahu  
a kvalitě . Také cenu služby nám to pomáhá zachovat v dostupné výši .  
Velmi si vážíme každého příspěvku a pomoci .

Děkujeme za podporu!

Hodně zdraví, radosti a zázraků 
v roce 2018

www.podaneruce.eu
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