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Název

podané ruce – osobní asistence

Sídlo

zborovská 465  
738 01  Frýdek-Místek

Právní forma 

pobočný spolek – organizační  
jednotka s právní subjektivitou

IČ

706 32 596

Zřízena

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

Organizační jednotka 

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

O
b
sa

h

Cílem naší organizace je usnadnění běžného života 
seniorům a zdravotně handicapovaným lidem 

prostřednictvím osobní asistence .
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V čem byl rok 2014 jiný než léta předešlá?  
V čem byl nový a inspirativní?

asi v tom, jak ho každý vnímáme. Hezké a slu-
nečné dny nás nabíjejí pozitivní energií. Mra-
ky nám přinášejí zakaboněnou oblohu i tvář.  
Je to na každém z nás, jak dny využijeme.

V nestátní neziskové organizaci podané ruce 
– osobní asistence, která je pobočným spol-
kem podaných rukou, z. s., musíme pro kli-
enty zúročit každý den. Je celkem jedno, zda 
prší či svítí slunce. Lidé s postižením a senioři 
službu osobní asistence potřebují stále.

V roce 2014 jsme pomocnou ruku nabízeli 
v Moravskoslezském, olomouckém, zlín-
ském a Jihomoravském kraji. osobní asis-
tentky i několik osobních asistentů za uži-
vateli přicházeli nejčastěji do domácností, 
ale také do škol, doprovázeli je za sportem 
i kulturou, do chráněných dílen. V mnoha pří-
padech jsme také byli službou ve službě. ne 
z důvodu nedostatečné odbornosti perso-
nálu, například v léčebnách dlouhodobě ne-
mocných nebo v hospici či dětském domově.  
Je na klientech i jejich blízkých, jak si chtěli 
svůj čas plánovat, koho si přáli vidět a poví-
dat si s ním. Bylo to jejich právo, svobodná 
volba, oprávněná potřeba. potom stačilo jen 
projevit přání a již záleželo pouze na našich 
ekonomických a personálních možnostech a 
dobré vůli. nic nebránilo tomu zajistit i službu 
v pobytovém zařízení. 

I v roce 2014 jsme ale byli závislí po ekono-
mické stránce na příznivcích a donátorech. 

Stále jsme hledali zdroje finančního krytí 
náročné terénní sociální služby osobní asis-
tence.

Díky podpoře mnoha měst a obcí, díky po-
chopení firem i jednotlivců jsme se službou 
osobní asistence navštívili asi 68 obcí a měst, 
kde jsme přímou obslužnou péči realizovali 
pro cca 347 klientů.

naši zaměstnanci tak strávili s uživateli služby 
všech věkových kategorií a bez významného 
omezení diagnózou průměrně 9 500 kliento-
hodin měsíčně.

Vypadá to jako málo významná hra čísel.  
opak je ale pravdou. Každá chvilka strávená 
s člověkem, který potřebuje pomoci, pocho-
pit, vcítit se, provázet, každý okamžik lidského 
porozumění je důležitý. 

U někoho byla osobní asistentka dvě hodiny 
týdně, u někoho osm hodin denně. To v da-
nou chvíli není podstatné. Důležité bylo, že 
člověk na své trápení nebyl sám. 

osobní asistence je terénní sociální služba, 
na kterou si již klienti i jejich rodiny zvykli. 
Vyhledávali ji aktivně v roce 2014. oslovovali 
nás v mnoha případech v zoufalé situaci, se 
kterou si nevěděli rady. Snažili jsme se jim 
vždy vyjít vstříc.  Díky zaměstnancům v přímé 
obslužné péči - osobním asistentkám i asis-
tentům. Díky důvěře klientů i jejich blízkých, 
díky pochopení vedení měst a obcí, díky 
všem dárcům, kteří nás podporovali a pomá-
hali nám tak pomoci. 

rok 2014 je už minulostí. Soustřeďme své 
síly, energii, potřebnou empatii i finanční 
prostředky do realizace osobní asistence 
v Moravskoslezském, olomouckém, zlínském  
i Jihomoravském kraji v roce 2015.   
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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 • osa.fm@podaneruce.eu

Bc. Lucie Huserová, DiS. tel. 595 174 111 • mobil 776 011 437 • osa.region-msk@podaneruce.eu

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

Kancelář v Ostravě  / záležitosti v rámci města Ostravy a Vratimova

ostrava – Mariánské Hory, budova SzŠ a VoŠz, 1. máje 11 • osa.ostrava@podaneruce.eu

kontaktní  
osoby

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

Ilona Brzáková tel. 595 693 628 • mobil 777 011 007

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

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

zlín, okružní 4699 • osa.prostejov@podaneruce.eu

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

úřední hodiny středa 9:00 – 15:00 hod 

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

prostějov, polišenského 4467/3 • osa.prostejov@podaneruce.eu

kontaktní  
osoby

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

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

Bc. Eliška Dvorská DiS. tel. 582 333 974 • mobil 776 299 989

úřední hodiny pondělí a úterý 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:00 hod www.podaneruce.eu

K
on

ta
k
ty

Bc. Helena Fejkusová
ředitelka Podané ruce  

– osobní asistence
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Bc. Helena  
Fejkusová

Ředitelka 
Statutární zástupce

Mgr. Martina  
Šrubařová

Zástupkyně ředitelky  
pro Frýdek-Místek 

Ing. Štěpán 
Křístek

Statutární  
zástupce  

Bc. Hana  
Kovalská, DiS.

Zástupkyně ředitelky  
pro Ostravu a okolí  

Mgr. Marie 
Chlopčíková, Ph .D.

Koordinátor OsA a sociální 
pracovník pro Olomoucký,  

Zlínský a Jihomoravský kraj 
 

Ilona  
Brzáková
Vedoucí provozu  

pro Ostravu a okolí 

Bc. Lucie  
Huserová, DiS.

Koordinátor OsA pro  
regionyMoravskoslezského 

kraje 
 

Ing. Hana  
Kudrnová

Fundraiser

Ing. Kateřina 
Krištofiková

Ekonom 

Ing. Monika  
Křístková

Hlavní účetní  
a personalista

Ing. Petra  
Dubčáková

Účetní  

Jana  
Bužková
Administrativní  

pracovník 

Bc. Eliška  
Dvorská, DiS.
Administrativní a sociální 

pracovník pro Olomoucký, 
Zlínský a Jihomoravský kraj

Ludmila 
Janková
Administrativní  

pracovník 

Mgr. Ivana  
Mikulcová
Pracovník public  

relations (PR)  
a sociální pracovník 

Bc. Kateřina  
Fajstlová

Sociální pracovník

Bc. Pavlína 
Fejkusová, DiS.

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

Balašová Hana, Baliczová Hana, Barsonyová Jiřina, Bc. Bartoňová Pavla, Bartošová Dominika, Bařinová Dagmar, 
Bayerová Martina, Bekerová Jitka, Bělunková Jana, Biková Nela, Blažková Jana, Mgr. Boberová Iveta, Bučková 
Libuše, Bužková Alexandra, Červenická Daniela, Češková Dana, Čmolíková Kristýna, Davidová Kristýna, 
Dobrovodová  Marie, Domesová Zdeňka, Dorazilová Ludmila, Dvořáčková Romana, Fajkusová Helena, Fiurášková 
Eva, Fojtíková Zdeňka, Gregůrková Pavla, Grobcová Gabriela, Gryczová Svatava, Homolová Jana DiS., Horká 
Renáta, Horváthová Ivana, Hořínková Ivana, Hradečná Naděžda, Hradilová Helena, Hromjáková Judita, Hyclová 
Monika, Chraścinová Ivona, Ignacová Irena, Incédiová Eva, Jatiová Miluše, Ježová Věra, Juřenová Martina, 
Juřicová Jarmila, Karaffová Kamila, Karnovská Olga Natalie, Kazíková Simona, Kleknerová Zuzana, Klevetová 
Veronika, Kohutová Blanka, Koleničová Zuzana, Kolesnikovová Daša, Kolichová Milena, Komjathy Brigita, 
Kopřivová Zdeňka, Koudelková Renata, Krátká Renáta, Kratochvilová Jitka, Krátošková Anna, Kreislová Irena, 
Krkošková Eva, Kroupová Hana, Krpcová Lenka, Křižáková Simona, Křížková Dagmar, Kučerová Kateřina, Kučová 
Eva, Kuklová Ludmila, Kunčická Gabriela, Liberdová Iveta, Lomozíková Lucie, Macečková Anna, Machová 
Hana, Majirková Alena, Majirková Božena, Martynková Dagmar, Matlochová Michaela, Mertová Denisa, Mgr. 
Mikesková Jana, Mikšaníková Marta, Mikulová Světlana, Moravcová Ilona, Moravová Dagmar, Murková Tamara, 
Nagyová Lenka, Nosková Jarmila, Nováková Milena, Nováková Petra, Novotná Naděžda, Novotná Radomíra, 
Obodová Jiřina, Ondračková Renata, Opluštilová Elen , Pánková Karin , Pauková Růžena, Pavlíčková Dajana, 
Perůtková Irena, Petrová Monika, Piáčková Václava, Bc. Pijanová Alžběta, Pilníková Kateřina, Pinosová Barbora, 
Podpinková Silvia, Prokopová Lucie, Rolová Taťana, Ručková Hana DiS., Růžková Ivana, Ryšavá Jana, Řehák 
Jan DiS., Sadílková Jitka, Sárová Lucie, Schűlerová Eva, Sikorová Věra, Smolanová Jana, Snášelová Bohumila, 
Steklá Jitka, Suchá Světlana, Surá Lenka, Svobodová Monika, Šašinková Vladimíra, Šebestová Marie, Šmírová 
Jana, Šoltésová Elena, Štefková Anna, Šteflová Renata, Šupolová Renáta, Tekielová Anna, Teplárková Vlasta, 
Tomicová Veronika, Trněný Vladan , Urbančíková Šárka, Vagaiová Dagmar, Vachalová Lucie, Mgr. Valdštýnová 
Marie, Varnušková Kristýna, Veselá Yvona, Volná Vlasta, Vorlická Martina, Ing. Vrbová Hana, Výšková Sylva, 
Walczysková  Zdeňka, Weiß Simona, Wiszkonyová Petra, Wójciková Taťána, Wolf Iveta, Zemanová Daniela DiS., 
Zindlerová Světlana, Zpěváčková Radomíra, Žaloudíková Irena, Žídková Marcela.

Děkujeme!

O
so
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n
í 

as
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ky

ŘEDITELKA Projektu OsA

OsA OsAOsAOsA OsAOsAOsA

zástupkyně ředitelky  
pro Frýdecko-Místecko

Vedoucí  
PS pro 

Havířovsko  
+ OsA

Vedoucí  
PS pro  

Třinecko  
a Jablun-kovsko  

+ OsA

Vedoucí  
PS pro 

Frýdlantsko n/O 
+ OsA

Vedoucí
provozu

Hlavní účetní  
a personalista

Sociální a 
administrativní  

pracovníci

Sociální  
a administrativní 

pracovníci

Ekonom Fundraiser

Účetní

Metodik
pracovník  

public relations 

administrativní  
pracovník

Koordinátor osobní  
asistence pro regiony 

Moravskoslezského kraje

zástupkyně ředitelky  
pro ostravsko

Koordinátor osobní  
asistence pro olomoucký,  
zlínský a Jihomoravský kraj

Ekonomika,  
administrativa

O
rgan

izačn
í sch

ém
a pro rok 2

0
1
4

Vysvětlivky ke struktuře:

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

OsA  osobní asistent/-ka     

od roku 2011 úzká spolupráce s grafikem (oSVč) na zkvalitnění naší vizuální prezentace.
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Řízením organizační jednotky byli pověřeni: 
Bc. Helena Fejkusová a Ing. Štěpán Křístek

Zástupci a zaměstnanci organizace

V
še

ob
ec

n
é 

in
fo

rm
ac

e 
o 

or
ga

n
iz

ac
i

průměrný evidenční počet zaměstnanců: 127,5

průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 84,92

z toho:

osoby zdravotně znevýhodněné 2,95

osoby s těžším zdravotním postižením 0,75

K 31. 12. 2014 bylo v projektu zaměstnáno 127 pracovníků.

z toho:

hlavní pracovní poměr 91

v přímé péči z toho: 76

dohoda o pracovní činnosti 14

v přímé péči z toho: 12

dohoda o provedení práce 20

v přímé péči z toho: 19

počet ukončených pracovní smluv: 26

počet nových pracovních smluv: 26

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

Činnosti, které klientům nabízíme

�pomoc při zvládání běžných úkonů péče  
o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně

pomoc při zajištění stravy včetně podání stravy

pomoc při zajištění chodu domácnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

�zprostředkování kontaktu se společenským  
prostředím

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

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

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

�pomoc s péčí o osobu v době nepřítomnosti  
členů rodiny

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

�pomoc při dopravě prostředkem poskytovatele  
nebo asistenta 
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 Organizace 

podané ruce – osobní asistence (současný 
název) byla založena dne 6. 3. 2011, jakožto  
samostatná organizační jednotka organizace 
podané ruce, z. s., s vlastní právní subjektivitou  
za účelem realizace projektu „poskytování  
služeb osobní asistence“. Mateřská organiza-
ce podané ruce, z. s. poskytuje canisterapii.

Posláním 

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

Základní myšlenkou 

je pomocí služby osobní asistence odstranit 
bariéry vyplývající ze zdravotního handicapu či 
fyziologických změn ve stáří tak, aby zdravotně 
handicapovaní a senioři mohli žít ve svém přiro-
zeném prostředí s důrazem na zachování jejich 
lidské důstojnosti. naší službou však nepomá-
háme jen klientům, ale také rodinným příslušní-
kům, kteří mají naše klienty ve spolupéči.

Cíle projektu: 
1.   Naplnit potřeby andicapovaných 

lidí v přirozeném rodinném pro-
středí bez významných negativních 
dopadů na rodinu a umožnit han-
dicapovaným lidem žít způsobem, 
který se co nejvíce blíží běžnému 
životu, a takto rozšiřovat hranice 
důstojného života. 

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

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

4.   Službu osobní asistence uskuteč-
ňovat s co nejnižšími náklady  
a s účelně, hospodárně a efek-
tivně vynaloženými finančními 
prostředky, co nejkvalitněji  
a k co nejvyšší spokojenosti 
našich klientů a jejich rodinných 
příslušníků, donátorů a sponzorů.

Věříme, že dobře odvedená 
práce a spokojenost  

klientů mluví za nás!

pro zajištění 1. – 3. cíle jsme zvolili  
formu osobní asistentce, neboť se 
jedná o službu dlouhodobého cha-
rakteru založenou na individuálních 
potřebách klienta s vyššími pozitivní-
mi dopady na rozvoj jeho schopnos-
tí a dovedností. navíc je založena na 
vztahu člověka k člověku při zacho-
vání všech standardů kvality. 

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

od roku 2001 poskytujeme terénní sociální službu osobní  
asistence v Moravskoslezském kraji. od roku 2007 jsme 
začali službu poskytovat i v olomouckém, zlínském a Jiho-
moravském kraji.

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

organizace podané ruce – osobní asistence poskytuje  
registrovanou službu dle § 39 zákona o sociálních služ-
bách č. 108/2006 Sb.  v platném znění. naše služba je 
registrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
pod číslem 9781801 rozhodnutím ze dne 22. října 2007. 

naše činnost je v souladu jak se střednědobými plány  
Moravskoslezského, olomouckého, zlínského a Jiho-
moravského kraje, tak s komunitními plány měst v těchto 
krajích. naše činnost byla také ve shodě s agendou 21, 
zdravé město a Udržitelným rozvojem.

V roce 2014 jsme se aktivně účastnili komunitního plánová-
ní ve statutárních městech Frýdek-Místek, ostrava, Havířov 
a ve městech Frýdlant nad ostravicí, otrokovice, zlín.

12 Podané ruce – osobní asistence 13Výroční zpráva 2014



Obsah a průběh  
realizace projektu
Mezi občany české republiky jsou lidé, kteří 
jsou kvůli částečné nebo úplné nesoběstač-
nosti, např. z důvodu fyzického či duševní-
ho handicapu anebo vysokého věku, odká-
záni na pomoc druhých a potřebují někdy  
i 24hodinovou péči. nezvládnou vykoná-
vání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 
nejsou schopni sami si uvařit a mnohdy 
ani sami se najíst či napít. nedojdou sami 
k lékaři bez doprovodu jiné osoby. Mnohdy 
jsou upoutáni na lůžko či na invalidní vozík, 
čímž se snižuje možnost jejich kontaktu  
s okolím atd.

Organizace podané ruce – osobní asi-
stence i v roce 2014 podávala těmto lidem 
pomocnou ruku převážně v Moravskoslez-
ském, ale také v olomouckém, zlínském  
a Jihomoravském kraji, a to prostřednictvím 
terénní sociální služby osobní asistence.  
V Moravskoslezském kraji jsme pomohli 299 
klientům, v olomouckém 22, ve zlínském 21 
a v Jihomoravském 5 klientům. Službu jsme 
realizovali jak ve městech a jejich okrajových 
částech, tak i obcích. poskytovali jsme ji 
i v místech, kde z důvodu špatné dopravní 
dostupnosti žádná jiná sociální služba ne-

existovala. V Moravskoslezském kraji jsme 
službu realizovali ve 61 městech a obcích. 
V olomouckém kraji jsme službou pomohli  
v 9 městech a obcích, ve zlínském kra-
ji v 7 a Jihomoravském kraji ve 2 městech  
a obcích.

Osobní asistenci jsme poskytovali 
klientům bez rozdílu věku, handicapu, zdra-
votní diagnózy na základě písemné smlouvy 
až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně 
víkendů a svátků dle jejich aktuálních poža-
davků i potřeb a možností naší organizace. 
realizovali jsme ji všude tam, kde ji klienti 
potřebovali a vyžadovali. převážně jsme ji 
zajišťovali v přirozeném domácím prostře-
dí klientů. Doprovázeli jsme je však také  
k lékaři, do školy, do zaměstnání, na úřa-
dy, za kulturou a sportem nebo jen tak na 
procházky. Klientům jsme nejčastěji pomá-
hali s péčí o jejich vlastní osobu, při osob-
ní hygieně, se zajištěním a podáním stravy, 
se zajištěním chodu domácnosti apod.  
V některých případech jsme realizovali  
také asistenci žákům přímo ve výuce či  
zaměstnancům v zaměstnání. Dle potřeby  
klienta jsme také zajišťovali jeho dopravu  
naším automobilem k lékaři atd.

Prostřednictvím naší služby jsme 
klientům pomáhali udržet jejich stávající  

zdravotní stav, případně ho i zlepšit. pomocí 
aktivizace (např. nácvikem běžných samo-
obslužných dovedností) jsme také rozvíjeli 
jejich jemnou motoriku. z osobní asistence 
měli taktéž užitek i rodinní příslušníci, kte-
ří mají naše klienty ve spolupéči. V době 
přítomnosti osobní asistentky/asistenta si 
mohli na chvíli odpočinout, aby nabrali nové 
síly, nebo jim bylo umožněno vrátit se do pra-
covního života a vykonávat svá zaměstnání  
apod. V době přítomnosti osobní asistent-
ky/asistenta měli jistotu, že je o jejich dítě 
/ maminku / tatínka / manželku / manžela / 
babičku / dědečka dobře postaráno.

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

Sazby se oproti roku 2013 mírně změnily  
a to u služeb konaných v Moravskoslezském 
a Jihomoravském kraji. Základní sazba se  
u těchto služeb, trvající nepřetržitě déle 
než dvě hodiny, navýšila oproti roku 2013 
na 75,- Kč/hod. U služeb trvající méně 
než dvě hodiny, o víkendu, ve státem 
uznávaných svátcích se nezměnila. U slu-
žeb konaných ve zlínském a olomouckém 
kraji se cena oproti roku 2013 nezměnila. 
Cena za dopravu prostředkem poskytovate-
le nebo asistenta zůstala beze změn.

V roce 2014 jsme nevyužili možnosti navýše-
ní základní sazby na maximální možnou výši 
dle platné vyhlášky. Důvodem je typ námi 
poskytované služby, jež je většinou víceroz-
sahová a naši klienti jsou z 80% ve 3. a 4. 
stupni závislosti, tudíž by pro ně byla služba 
ještě více finančně nákladnější.

I v roce 2014 jsme se snažili o maximální 
efektivnost služby a účinnou spolupráci se 
všemi sektory společnosti, tak abychom ná-
klady služby byli schopni zcela vykrýt.

Spolupracovali jsme s mnoha městy  
a obcemi. Všechny jsou uvedeny v této  
výroční zprávě. Byli jsme také členem aso-
ciace pro osobní asistenci (apoa) a Klubu 
neziskovky.Cz. prostřednictvím apoa jsme 
aktivně přispívali k utváření sociální služby 
osobní asistence v české republice. od 
roku 2011 jsme také členy asociace veřej-
ně prospěšných organizací (aVpo), čímž  
se ještě více zvýšila naše prestiž a důvěry-
hodnost.

Jsme členem Unie neziskových organizací 
olomouckého kraje (Uno) – podsekce pro-
stějovské prkno.

rovněž jsme byli přijati do asociace nestát-
ních neziskových organizací zlínského kraje 
(anno).

Vytvářeli jsme partnerské vztahy i s jinými 
subjekty poskytujícími sociální služby, se 
středními školami zaměřenými na sociál-
ní tematiku, seznamovali jsme veřejnost  
s naší činností a zapojovali ji do naší činnosti 
s možností podílet se na rozvoji služeb.

Informovali jsme zájemce o službu  
o možnostech využívání sociálních služeb 

jako takových. poskytovali jsme informace  
o dalších poskytovatelích sociálních služeb 
v případě, kdy klient potřeboval jinou službu 
než osobní asistenci. Tento princip fungo-
val oboustranně. Tedy i jiní poskytovatelé  
sociálních služeb předávali kontakty na naši  
organizaci.
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to automobil byl v roce 2011 využíván pro 
oblast ostravy, Vratimova a okolí. Sloužil  
k pracovním cestám zástupkyně ředitelky  
a vedoucí provozu pro oblast ostravy a 
okolí, k jednání se zájemci o službu, se stá-
vajícími klienty a ke styku s ostatními orga-
nizacemi a subjekty, se kterými organizace 
spolupracuje. V případě požadavku ze stra-
ny klientů je tento automobil možno využít 
k jejich přepravě. Výkon služby je účtován 
dle platného ceníku organizace.

Automobil Renault Kangoo

převzala naše organizace od zástupce firmy 
KoMpaKT, s.r.o. v říjnu roku 2011 v rámci 
projektu „Sociální automobil“. Tento vůz má 
organizace nyní v dlouhodobém pronájmu. 
automobil byl převážně využíván k pracovním  
cestám koordinátorkou osobní asistence 
pro olomoucký, zlínský a Jihomoravský kraj, 
kde jedná se zájemci o službu, s klienty, se 
zaměstnanci, s donátory a se zástupci jiných 
organizací. Firmě KoMpaKT, s.r.o. patří vel-
ký dík!

Automobily 2x Renault Clio  
a Renault Megane

Tři osobní automobily značky rEnaULT Clio 
a Megane zajišťují službu osobní asistence 
v obcích Moravskoslezského kraje, špatně 

dostupných veřejnou hromadnou dopravou. 
naše specificky označené automobily, jenž 
zároveň nesou na kapotě písemné poděko-
vání projektu české televize – adventní kon-
certy, jezdí za klienty na Jablunkovsku, Tři-
necku, v Mostech u Jablunkova, ve Vendryni, 
v kopcovitém terénu v obcích: Hukvaldy, 
Sklenov, rychaltice, Brušperk a další. Třetí 
automobil slouží k organizačnímu zajištění 
chodu organizace v rámci celé republiky a 
zároveň je využíván pro potřeby klientů (od-
vozy k lékařům, na úřad atd.).

Automobil Dacia Logan

Díky financování z rozpočtu Statutárního 
města ostravy, proběhlo dne 21. 10. 2014 
slavnostní předání osobního automobilu 

Dacia Logan, za účasti zástupce Magistrátu 
města ostravy, odboru sociálních věcí, škol-
ství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení 
sociálních služeb pana Mgr. Michala Mari-
ánka. Účast přijaly s potěšením klientky se 
svými osobními asistentkami, které pozdra-
vila ředitelka organizace paní Bc. Helena 
Fejkusová. automobil byl téhož dne předán 
do užívání ostravské pobočky naší organiza-
ce. V průběhu měsíce listopadu a prosince 
roku 2014 byl využit ve prospěch 11 klientů 
jako přeprava klientů nebo např. k převezení 
rozměrnějších kompenzačních pomůcek (to-
aletní židle, antidekubitní matrace, aj.). naše 
poděkování patří Statutárnímu městu ostra-
va a jeho přízni, díky níž jsme mohli osob-
ní automobil Dacia Logan pořídit a rozšířit 
naše poskytované služby. 

Technické zázemí 
organizace
organizace má pronajaty prostory pro provo- 
zování kanceláří pro oblasti Frýdek-Místek, 
ostrava, prostějov a zlín.

Pro oblast Frýdecko-Místecka

je pronajato pět kanceláří. Jedna kancelář  
slouží pro styk s veřejností a osobními  
asistenty pro oblast Frýdku-Místku a okolí  
a pro některé ostatní regiony Moravsko- 
slezského kraje. V kanceláři je k dispozici 
paní Mgr. Martina Šrubařová, zástupkyně  
ředitelky pro oblast Frýdecko-Místecka, a 
paní Bc. Lucie Huserová, DiS., koordinátor 
osobní asistence pro regiony Moravsko-
slezského kraje. Druhá kancelář je praco-
vištěm ředitelky projektu osa Bc. Heleny 
Fejkusové, její sekretářky Jany Bužkové  
a metodičky Bc. pavlíny Fejkusové. Třetí 
kancelář je určena pro práci fundraiserky 
Ing. Hany Kudrnové, ekonomky Ing. Kateřiny 
Krištofíkové. čtvrtá kancelář je pracovištěm 
public relations paní Mgr. Ivany Mikulcové.  
pátá kancelář na ulici U nemocnice 3648 
slouží pro hlavní personalistku paní Ing. 
Moniku Křístkovou a účetní paní Ing. petru  
Dubčákovou, pro styk se zaměstnanci  

organizace, pro příjem a zaškolování nových 
pracovníků. administrativní pracovnice Lud-
mily Janková pracuje v nově otevřeném Ca-
nisterapeutickém vzdělávacím centru.  

Pro oblast Ostravska

je pronajata kancelář v budově Střední  
a Vyšší zdravotnické školy v ostravě jako 
pracoviště paní Bc. Hany Kovalské, DiS., 
zástupkyně ředitelky, a paní Ilony Brzákové, 
vedoucí provozu pro oblast ostravy a okolí. 
Slouží pro styk s klienty, zaměstnanci, žada-
teli o službu i další veřejnost.

Kancelář ve Zlíně

je nejkrásnější byla zřízena za účelem do-
stupnosti klientům ze zlínského regionu.  
K dispozici zde byla Mgr. Marie Chlopčíko-
vá, ph.D. každou středu od 9:00 do 15:00 
hodin. 

Kancelář v Prostějově

je pronajata za účelem vykonávání práce 
koordinátora osobní asistence pro oblast 
olomouckého a Jihomoravského kraje, paní 
Mgr. Marie Chlopčíkové, ph.D. a administra-
tivních pracovnic paní Bc. Kateřiny Fajstlové 
a Bc. Elišky Dvorské, Di.S. Tato kancelář 
zároveň slouží pro styk s veřejností, se za-

městnanci a k pracovním poradám. Kancelář 
je umístěna ve zvýšeném přízemí s bezbari-
érovým přístupem (výtahem) na ulici poli-
šenského 4467/3, v Domě s pečovatelskou 
službou. 

Automobil Renault Kangoo

je k dispozici osobním asistentkám pro ob-
last Frýdlantu nad ostravicí a okolí. 

Automobil Škoda Roomster

zakoupila organizace na konci roku 2008, 
a to za významné pomoci Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. automobil byl  
využíván i koordinátorkou osobní asistence 
pro regiony Moravskoslezského kraje. Byly 
s ním uskutečňovány pracovní schůzky se 
zájemci o službu, tvorbu nových a úpravu  
stávajících individuálních plánů klientů  
a kontroly provádění služby osobní asisten-
ce. především jej ale mohou využívat klienti  
organizace pro přepravu k lékaři, na nákup 
nebo za rodinou. Jeho prostřednictvím je 
služba osobní asistence zkvalitňována.

Automobil Dacia Sandero

zakoupila organizace ve druhé polovině roku 
2009, a to opět za významné podpory Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje. Ten-
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Moravskoslezský kraj 

Využití OsA celkem v MSK, bez SM Ostrava  
a širšího správního obvodu podle obcí za rok 2014

nových klientů 72

kteří zrušili 32

kteří zemřeli 27

dětí do 18 let 21

nových požadavků 97
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obce ženy muži hodiny celkem

Baška 7 4 2 704,50

Bruntál 0 1 327,50

Brušperk 2 4 2 849,75

čeladná 3 0 1 171,25

český Těšín 1 0 1 374,00

Dobrá 0 1 497,50

Dolní Lomná 1 0 117,00

Fryčovice 7 3 1 971,25

Frýdek-Místek 42 24 25 314,50

Frýdlant nad ostravicí 10 2 6 787,50

Havířov 7 7 4 768,50

Horní Bludovice 0 1 152,00

obce ženy muži hodiny celkem

Horní Tošanovice 1 1 471,00

Hukvaldy 3 3 794,50

Jablunkov 3 1 424,00

Kopřivnice 0 1 54,25

Krmelín 1 1 281,50

Metylovice 1 0 117,75

Mořkov 0 1 406,50

Mosty u Jablunkova 5 2 829,00

nižní Lhoty 2 0 1 375,75

nový Jičín 2 1 278,50

odry 1 0 54,00

palkovice 2 0 122,00

obce ženy muži hodiny celkem

paskov 1 2 345,00

pazderna 1 0 199,00

písek 1 0 34,00

pržno 0 2 998,00

raškovice 2 0 243,00

Řepiště 3 4 1 634,00

Sedlnice 1 0 2,00

Staré Hamry 1 0 78,00

Starý Jičín 1 2 162,25

Staříč 3 3 1 153,75

Studénka 0 1 25,50

Sviadnov 3 3 3 756,00

Sviadnov - DpS 23 6 4 146,50

Šenov 1 0 40,00

Šenov u nového Jičína 1 0 138,50

Tichá 1 0 18,50

Třinec 2 1 824,00

Žabeň 0 1 61,00

z ostatních krajů 0 2 16,50

celkem 146 85 67 119,50
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Městské obvody/obce ženy muži hodiny celkem

Bělský Les 0 1 359,00

Hošťálkovice 1 0 1131,00

Hrabová 1 0 1418,50

Hrabůvka 5 1 2756,00

Mariánské Hory 2 0 681,00

Michálkovice 1 0 204,00

Moravská ostrava 10 1 10651,00

nová Bělá 0 2 68,00

poruba 12 3 5930,50

proskovice 1 0 327,00

radvanice 2 1 2664,00

Městské obvody/obce ženy muži hodiny celkem

Slezská ostrava 1 0 55,50

Stará Bělá 1 0 11,00

Svinov 3 0 805,50

Vítkovice 1 0 1371,50

Výškovice 1 1 777,00

zábřeh 3 4 7401,50

Klimkovice 2 0 424,00

Václavovice 1 0 64,50

Vratimov 3 3 2891,50

celkem 51 17 39992,00

Ostrava a okolí 

Využití OsA celkem v MSK, bez SM Ostrava  
a širšího správního obvodu podle obcí za rok 2014

nových klientů 22

kteří zrušili 6

kteří zemřeli 14

dětí do 18 let 1

Obce ženy muži hodiny celkem
Lípa 0 1 458,50

otrokovice 1 1 213,50

Uherský Brod 0 3 435,00

Vizovice 1 0 520,00

zlín 6 5 1102,75

zubří 1 0 880,00

Želechovice nad Dřevnicí 2 0 1238,00

celkem 11 10 4847,75

Zlínský kraj

Využití OsA v ZLK podle obcí za rok 2014

nových klientů 10

kteří zrušili 5

kteří zemřeli 1

dětí do 18 let 3

obce ženy muži hodiny celkem

čelechovice na Hané 0 2 230,00

Daskabát 0 1 312,25

olomouc 1 0 120,75

otaslavice 1 0 104,75

prostějov 8 5 2282,75

Seloutky 0 1 113,00

Troubelice 0 1 394,00

Vranovice-Kelčice 0 1 491,00

zábřeh na Moravě 0 1 692,00

celkem 10 12 4740,50

Olomoucký kraj

Využití OsA v OLK podle obcí za rok 2014

nových klientů 10 

kteří zrušili 3 

kteří zemřeli 3 

dětí do 18 let 4
projekt je  realizován  
s finanční podporou  

Statutárního města ostrava
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Obce ženy muži hodiny celkem
Brno 4 0 2 991,00

Blažovice 0 1 306,00

Celkem 4 1 3 297,00

Jihomoravský kraj

Využití OsA celkem v JMK za rok 2014

nových klientů 1

kteří zrušili 0

kteří zemřeli 0

dětí do 18 let 1

Kraj % ženy muži hodiny celkem
Moravskoslezský 89 197 102 107 111,50

olomoucký 4 10 12 4 740,50
zlínský 4 11 10 4 847,75

Jihomoravský 3 4 1 3 297,00

Celkem 100 222 125 119 996,75

Využití OsA celkem

nových klientů 115 

kteří zrušili 46 

kteří zemřeli 45 

dětí do 18 let 30

Přehled poskytnutých  
klientohodin  

za všechny kraje

In
form

ovan
ost o projek

tu

Aktivity neziskové organizace v roce 2014
Prezentace naší organizace široké veřejnosti prostřednictvím přednášek o osobní asistenci,  
poskytováním informací o naší službě na akcích nebo předáváním informačních letáčků na stánku:

 �Den dětí s canisterapií – základní škola 
Lichnov – únor 2014 (proběhla zde i 
prezentace osobní asistentce)

 �Výstava neziskových organizací „Život 
není zEBra“ (pořadatel: Fakulta 
multimediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve zlíně) – únor až březen 

 �MaS (malá akční skupina) regionu 
Slezská brána (jednání zástupců 
této skupiny a organizací ze sociální, 
zdravotní a kulturní oblasti o jejich 
finančních potřebách) (pořadatel: MaS 
+ obecní úřad Řepiště) – únor

 �Den neziskových organizací a sociálních 
služeb  na Gymnáziu  v ostravě - 
Hrabůvce, p.o. – březen

 �Kulatý stůl o sociálních službách v zŠ 
a MŠ Motýlek v Kopřivnici (diskuse 
veřejnosti s poskytovateli sociálních 
služeb ve městě Kopřivnice) – duben

 �národní výstava psů v ostravě – duben
 �zlínské jaro (jarmark neziskovek spojen 

s prezentací organizací) – květen
 �normální je pomáhat (výstava plakátů 

neziskových organizací v rámci 
zlínského jara) – květen

 �Výstava a prodej kompenzačních 
pomůcek ve Speciálním pedagogickém 
centru základní školy speciální a 
Mateřské školy speciální nový Jičín – 
květen

 �preventění na den dětí - Den sociálních 
služeb + Den IzS v Kopřivnici 
(pořadatel: městský úřad Kopřivnice) – 
květen

 �Den pro sociální služby a související 
aktivity v českém Těšíně (pořadatel: 
městský úřad český Těšín) – květen

 �Dětský den se SCHÄFEr SCHooL – 
(pořadatel SCHÄFEr SCHooL)  
ve Frýdku-Místku – červen

 �Den seniorů – v prostějově – červen
 �Mezi námi – Veletrh poskytovatelů 

sociálních služeb v olomouci 
(pořadatel: Výstaviště Flora olomouc - 
červen

 �Handicap sport festival v ostravě – 
Bártovicích (pořadatel: Mob. Bártovice  

a radvanice) – červen
 �Hudební openair festival Sweetsen 

fest 2014 ve Frýdku-Místku (pořadatel: 
občanské sdružení pod Svícnem  
a Hudební klub Stoun) – červen

 �Lidé lidem 2014 (den sociálních služeb) 
ve statutárním městě ostrava – červen

 �nadační den v Tiché – červen
 �Svátek dřeva ve Frenštátě pod 

radhoštěm/Trojanovice-Horečky  
– srpen

 �Charitativní hlavní závod 4. ročník 2014 
(pořadatel: Jezdecký klub Moneriko)  
– srpen

 �Muzikantské žně ve Frýdku-Místku  
– srpen

 �Den sociálních služeb ve Frýdku-Místku 
– září 

 �Den sociálních služeb v novém Jičíně 
– září 

 �Den sociálních služeb ve Frýdlantu 
n./o. – září

 �Veletrh poskytovatelů sociálních služeb 
v Havířově – září 
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Seznam spolupracujících škol a organizací, kde jsme poskytovali naše služby na základě požadavků klientů nebo zařízení:

 �Střední škola a základní škola prof. zdeňka Matějčka,  
ostrava - poruba, p.o.

 �zŠ a MŠ naděje Frýdek-Místek, p.o.

 �SŠ a zŠ Havířov – Šumbark

 �základní škola a Mateřská škola Mohelnice 

 �Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově 
postižené, olomouc

 �Střední škola, základní škola a Mateřská škola prostějov

 �Dětský domov a Školní jídelna Frýdek-Místek

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

 �Dům s pečovatelskou službou, Moravská ostrava

 �Dům s pečovatelskou službou, průběžná, ostrava-poruba

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

 �Domov čujkovova ostrava - zábřeh, p.o.

 �Domov Slunečnice ostrava, p.o., ostrava - poruba

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

 �rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice ostrava,  
ostrava - poruba

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

 �Hospic Frýdek-Místek, p.o.

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

 �Domov pro seniory Sluníčko, p.o., ostrava - zábřeh

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

Spolu
pracu

jící organ
izace

 �Den sociálních služeb v Jablunkově – 
září 

 �Centrum pro dětský sluch TaMTaM v 
ostravě – září

 �Týden sociálních služeb čr - Dny 
otevřených dveří na pobočkách (FM, 
oV, prostějov) a v Canisterapeutickém a 
vzdělávacím centru podaných rukou ve 
Frýdku-Místku)

 �Život bez bariér v ostravě (pořadatel: 
ostravské výstavy, a.s.) – říjen

 �Den pro seniory v ostravě (Dům kultury 
ostrava) – říjen

 �Konference pracujeme společně 
v ostravě – porubě –  listopad

 �advent plný andělů - GonG ostrava - 
Vítkovice – listopad

 �Den otevřených dveří na SzŠ ve F-M - 
prosinec

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

  �Beseda o osobní asistenci a 
canisterapii na téma „zvířata a já, 
domácí mazlíčci„ v KLaS (Klubu 
aktivních seniorů) v ostravě – únor

 �zábavně-aktivizační dopoledne 

spojeno oslavou Mezinárodního dne 
žen v Domě s pečovatelskou službou 
Sviadnov (pořádáno ve spolupráci se 
základní školou a mateřskou školou 
Frýdek-Místek J. čapka + Mateřská 
škola Sviadnov + obecním úřadem 
Sviadnov) – březen

 �přednáška o osobní asistenci 
studentům 4. ročníku na Střední 
zdravotnické škole v ostravě – 
Mariánských Horách – duben

 �otevření Canisterapeutického a 

vzdělávacího centra podaných rukou - 
červenec

 �přednáška o osobní asistenci a 
canisterapii pro podnikatele v oblasti 
pneu na Morávce – září

 �Senioři z Domovinky v CVC podaných 
rukou – listopad

 �Děti z naděje v CVC – listopad
 �Klienti Žirafy, p.o. v CVC – listopad
 �přednáška o osobní asistenci 

studentům SzŠ v ostravě-Mar. Horách 
- prosinec
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Kvalita poskytované 
služby a vzdělává-
ní pracovníků

péče o klienta je činnost, která klade vysoké 
nároky na osobnostní předpoklady pracov-
níků, ale také na jejich odborné znalosti a 
dovednosti. Všichni pracovníci organizace 
vyvíjejí nemalé úsilí k tomu, aby byly služby 
poskytovány v co nejvyšší kvalitě. 

podané ruce – osobní asistence je organi-
zace, která velmi pečlivě vybírá pracovníky a 
má pro tyto účely specifikovány okruhy poža-

davků, které případný zájemce o zaměstnání 
musí splňovat. Jsme přesvědčeni o tom, že 
kvalita služby je v prvé řadě závislá na zna-
lostech a dovednostech pracovníků v přímé 
péči a také jejich osobnostních dispozicích. 
S tímto vědomím také organizujeme vzdělá-
vání a podporu pracovníků. 

Vzdělávání každého jednotlivého pracovníka 
se odvíjí od jeho subjektivních i objektivních 
potřeb v praxi. Metodik organizace ve spo-
lupráci s vedoucími pracovníky i pracovníky 
v přímé obslužné péči tyto potřeby zjišťuje, 
eviduje a analyzuje a na jejich základě pak 
zadává témata pro vzdělávání externím vzdě-
lavatelům a organizuje také stáže a interní 
školení v rámci organizace. Externí vzdělává-
ní je pak zajištováno akreditovanými vzdělá-
vacími společnostmi v rámci kurzů akredito-
vaných ministerstvem. pro finanční zajištění 
tohoto vzdělávání využívá organizace mož-
nosti čerpání výzev z Evropského sociálního 
fondu. 

podpora pracovníků je další, jak vnímáme, 
velmi důležitou oblastí spolupráce. podporu 
dáváme zaměstnancům jednak vytvářením 
přívětivé a spolupracující atmosféry uvnitř 
organizace a dále také možností využití in-
tervizí. Intervize je způsob spolupráce s pra-
covníky, kterou prakticky provádí metodik. 
Jedná se o individuální rozhovory nebo tý-
mové setkání. Účelem je pomoci řešit obtíže 

při práci s klienty. Metodik k tomu využívá 
své znalosti fungování organizace a také 
psychoterapeutické dovednosti. Jako další 
forma podpory je k dispozici supervize a 
podpora či poradenství dalších odborníků 
z pomáhajících profesí. 

zaměření na spolupráci, vzdělávání a pod-
poru pracovníků se v praxi velmi osvědčuje. 
Důkazem toho, jsou zejména poděkování a 
ocenění ze strany klientů, která nám jejich 
rodiny či klienti sami zasílají. Dle metodiky 
však i my aktivně zjišťujeme spokojenost 
všech našich klientů s poskytovanou péčí a 
to formou návštěv a rozhovorů s klienty a pří-
padně jejich rodinami a pečujícími osobami. 
U každého klienta probíhá proces individuál-
ního plánování, díky kterému je specifikován 
cíl poskytování služby a plánován její průběh 
tak, jak si to přeje klient. Služba je pak reali-
zována s ohledem na jeho individuální potře-
by, požadavky a zvyklosti, s velkým důrazem 
na zachování jeho důstojnosti a možnosti 
rozhodování. V průběhu poskytování služby 
se opakovaně zajímáme o to, zda služba kli-
entovi nadále vyhovuje, v čem mu pomáhá 
a zda má nějaká přání, která by směřovala 
k navýšení užitečnosti služby pro klienta a 
jeho spokojenosti.

K
om

u
n
itn

í plán
ován

í

Frýdek-Místek
naše organizace se účastní komunitního plánování 
ve Frýdku-Místku již od roku 2007. podané ruce – 
osobní asistence působí hned ve dvou skupinách. 
práci ve skupině osob se zdravotním postižením za 
organizaci odvádí a pravidelně se zúčastňuje setká-
ní Mgr. Ivana Mikulcová. Ve skupině Senioři aktivně 
působí Mgr. Martina Šrubařová. Skupina osob se 
zdravotním postižením se počátkem roku rozdělila 
do podskupin s podobnou tematikou a scházeli se 
v pravidelných měsíčních intervalech. Skupina Se-
nioři zachovala setkávání celoskupinové. Setkání 
všech 17 poskytovatelů se uskutečnilo celkem 5x a 
jedno setkání proběhlo i v rámci poskytovatelů slu-
žeb s návaznosti na hospicovou péči. programem 
jednotlivých setkání bylo nejenom předávání infor-
mací, ale i zhodnocení 1. roku III. komunitního plá-
nu, nastavení nového akčního plánu a vyhodnocení 
toho, co se povedlo jednotlivým poskytovatelům za 
rok předešlý.

V rámci setkání obou skupin bylo pro naši organiza-
ci nejzásadnější setkání v září, kdy se setkání skupin 
v rámci Kp konalo v prostorách čerstvě otevřeného 
nového Canisterapeutického a vzdělávacího centra 
podaných rukou. Diskuse proběhla nejprve ve sku-
pině osob se zdravotním postižením a následně ve 
skupině Senioři. Jejich součástí byla nejenom pro-
hlídka nově vzniklého centra, ale také seznámení 
s problematikou canisterapie včetně krátké ukázky. 

V
zd

ěl
áv

án
í
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Tradiční akcí, která skýtá možnost prezen-
tace a představení sociálních a zdravotních 
služeb, byl Den zdraví a sociálních služeb 
konaný s odborným doprovodným progra-
mem, který byl tentokrát zaměřen na pro-
blematiku domácího násilí a týrání. Během 
prezentace této problematiky se posluchači 
dozvěděli informace o službách, aktivitách, 
individuálním poradenství i jednotlivých kro-
cích, které následují, pokud člověk ohlásí, 
že se stal obětí násilí, nebo byl vystaven ně-
které formě týrání. představen byl i projekt 
zaměřený na seniory s názvem ,,Senioři ne-
jste v tom sami“, v rámci prevence domácího 
násilí a trestné činnosti páchané na senio-
rech. Součástí akce Dne zdraví a sociálních 
služeb byla také možnost navštívit filmovou 
projekci na téma lidských práv v kině Vlast.

Ostrava
rok 2014 se nesl ve stejném znamení spo-
lupráce se Statutárním městem ostrava při 
naplňování cílů a opatření 3. Komunitního 
plánu sociálních služeb a souvisejících 
aktivit na území města ostravy na období 
2011-2014. zastoupení jsme měli v pracov-
ní skupině „občané s mentálním, tělesným 
a kombinovaným postižením“, kde naši or-
ganizaci zastupovala paní Ilona Brzáková a 

také v pracovní skupině „Senioři“, v níž se 
celoročně účastnila pracovních jednání paní 
Bc. Hana Kovalská, DiS.

akční plán pro rok 2014 vycházel z analýzy 
potřeb občanů žijících v ostravě a blízkém 
okolí v roce 2013, na jehož tvorbě jsme se 
také aktivně podíleli.

pro zajištění rozvoje služby osobní asistence 
a v souladu s cílem 2, opatření 2.1. rozvoj 
služby osobní asistence jsme za finančního 
přispění Statutárního města ostravy pořídili 
do pobočky v ostravě nový osobní automo-
bil sloužící pro potřeby klientů.

za významné lze považovat i aktivní spolu-
práci při přípravě již 4. Komunitního plánu na 
období let 2015-2018 v oblasti služeb pro 
seniory, které provázelo definování potřeb 
seniorské populace, popis klíčových oblastí 
v podpoře seniorů a následné nejvhodnější 
nastavení směřování sociálních služeb na 
další čtyřleté období ve městě ostrava. nej-
více diskutovaná témata byla:

 �Možnost seniorů setrvat ve svém přiro-
zeném prostředí s potřebnou podporou

 �podpora pečujících osob

 �problematika osob, které potřebují po-
moc akutně a nepředpokládaně

 �Senioři se smyslovým postižením a se-
nioři s alkoholovou závislostí, psychiat-
rickou diagnózou v anamnéze

 �Lidé žijící v páru s potřebou podpory

Dne 6. 3. 2014 proběhla konference s ná-
zvem „Budoucnost sociálních služeb v ost-
ravě aneb Kam směřujeme …“, kde se mimo 
jiné prezentovala dobrá praxe jednotlivých 
pracovních skupin Kp ostrava. za tři měsí-
ce, přesně dne 26. 6. 2015 proběhla na Ma-
sarykově náměstí přehlídka sociálních slu-
žeb a souvisejících aktivit pod názvem „Lidé 
lidem 2014“. a jako každoročně i v roce 
2014 probíhaly v rámci pracovních skupin 
Senioři a občané s mentálním, tělesným a 
kombinovaným postižením monitorovací ná-
vštěvy u poskytovatelů terénních a pobyto-
vých služeb, jejích cílem je zjistit informace 
pro poradenskou činnost a které vyvrcholily 
aktivní účastí na hodnocení projektů v rámci 
dotačního řízení pro jednoleté projekty nebo 
víceleté dotační období. nedílnou součástí 
naší spolupráce v rámci Kp ostrava byla 
spolupráce na aktualizaci Katalogu sociál-
ních služeb 2015.  aktivně jsme se zapojili 
do přípravy a uskutečnění konference „pra-
cujeme společně“ na téma: „Co přináší život 
s handicapem“.  

za zmínku stojí i fakt, že jsme se zúčastnili 

programu pro veřejnost v rámci Gerontolo-
gických dnů v ostravě a akce advent plný 
andělů, kde jsme prezentovali  terénní soci-
ální službu osobní asistenci. 

Frýdlant  
nad Ostravicí
V roce 2014 jsme se účastnili komunitního 
plánování ve městě Frýdlant nad ostravicí, 
a to jednání pracovní skupiny – péče o 
seniory a osoby se zdravotním postižením. 
Těchto setkání se účastnila paní Hana 
Balášová, která je vedoucí pracovní skupiny 
osobní asistence ve městě Frýdlant nad 
ostravicí. osobní asistenci jsme v rámci 
komunitního plánování prezentovali na Dni 
sociálních služeb dne 16. 9. 2014.

Otrokovice
Komunitní plánování sociálních služeb na 
otrokovicku probíhá v rámci projektu Mo-
nitoring a vyhodnocování KpSS na otroko-
vicku. I v roce 2014 jsme se účastnili KpSS 
v orp otrokovice ve dvou pracovních sku-
pinách – Senioři a zdravotně postižení. Jed-
notlivá setkání probíhala ve čtvrtletích. V prů-
běhu roku se řešilo několik důležitých témat. 

zejména kvalita sociálních služeb a jejich 
financování. proběhlo i několik bezplatných 
workshopů pro členy pracovních skupin. 
Díky projektu podpora pečujících byla i 
v roce 2014 proškolena velká část laické i 
odborné veřejnosti v tématech – laická první 
pomoc, demence, parkinsonova choroba, 
roztroušená skleróza, sociální poradenství, 
syndrom vyhoření pečujících, mezigenerač-
ní komunikace, bezpečnost seniorů atd.

V rámci komunitního plánování sociálních 
služeb na otrokovicku nadále probíhal i pro-
jekt financovaný z prostředků ESF – operač-
ní program Lidské zdroje a zaměstnanost. 
projekt vzděláván pracovníků poskytovatelů 
sociálních služeb a pečujících na otroko-
vicku. Těchto kurzů se zúčastnili i osobní 
asistentky naší organizace. Tento vzdělávací 
projekt bude ukončen v červnu 2015.

V dubnu r. 2014 byl ukončen projekt Monito-
ring a vyhodnocování KpSS na otrokovicku. 
I přes ukončení tohoto projektu setkávání 
pracovních i řídících skupin KpSS pokračo-
valo. Udržení kvality procesu komunitního 
plánování a jeho reálného pozitivního dopa-
du na sociální služby se velmi osvědčilo.

Stejně jako v loňském roce proběhla pod zá-
štitou KpSS akce s názvem prostor pro se-
tkání v prostorách obřadní síně otrokovické 
radnice. Setkání bylo zaměřeno především 

na prohloubení vzájemné spolupráce míst-
ních poskytovatelů a zadavatelů sociálních 
služeb, předávání zkušeností, zajímavostí 
z praxe i řešení problémů spojených s po-
skytováním sociálních služeb. Setkání se zú-
častnilo 34 zástupců z 19 organizací posky-
tujících sociální služby na otrokovicku. Celá 
akce se setkala s kladnými ohlasy.

 �Dne 16.12.2014 bylo uspořádáno spo-
lečné setkání řídící skupiny a pracovních 
skupin v prostorách společenského sálu 
pobytového zařízení pro seniory SEnI-
or C.

 �navržená prioritní opatření na rok 2015

 �pS Senioři – bezplatné semináře pro 
seniory

 �pS zdravotně postižení – vytvoření mapy 
bezbariérovosti, workshop k úpravě bytu

Zlín
projekt „Komunitní plánování sociálních 
služeb ve zlíně“ je financován z prostředků 
Evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu čr. 

priority pracovní skupiny Senioři pro rok 
2014:
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Podíl jednotlivých typů subjektů  
na financování projektů

největší podíl na financování tvoří přímé úhrady od klientů. při financová-
ní tohoto projektu jsme však do značné míry závislí na dotacích z MpSV 
čr. K financování přispěla také velká města a poskytla dotace ze svých 
rozpočtů (ostrava, Frýdek-Místek).

S žádostí o finanční krytí jsme oslovili také všechna menší města a všechny 
obce, kde naši službu poskytujeme. Bylo však na rozhodnutí dané komise, 
zda nám poskytne finanční výpomoc. ne všechny malé obce nám finanční 
výpomoc poskytly. Tyto peníze nelze nárokovat, pouze žádat a doufat, že 
starostové a rady měst a obcí budou této problematice příznivě nakloněni.  
částečně se nám v roce 2014 dařilo projekt hradit také z jiných zdrojů, 
jako jsou např. granty různých nadací, sponzorské dary právnických a 
fyzických osob, úřady práce, KÚ zlínského kraje..

zdroj financování % 
Tržby od klientů 44,28%

MpSV 35,89%

Města a obce 13,79%

Úřad práce a prac. agentura 3,32%

nadace 1,84%

Dary Fo a po 0,71%

ostatní 0,17%

Celkem 100%

Za všechny kraje

1. navýšení kapacit služeb poskytovaných 
v přirozeném prostředí uživatele

V posledních letech došlo k navýšení po-
ptávky a zájmu o služby poskytované v do-
mácí prostředí klienty. zvýšil se tak i zájem o 
službu osobní asistence ve městě zlín a při-
lehlých obcích. I naše organizace zazname-
nala nárůst poptávky. Konkrétně se jednalo 
o města: zlín, Vizovice, otrokovice, Uherský 
Brod a obcích: Želechovice nad Dřevnicí, 
Lípa, Lůžkovice, Malenovice, napajedla, 
zubří. 

2. rozvoj rezidenční služby pro osoby bez 
přístřeší v seniorském věku.

3. zlepšení dostupnosti kompenzačních po-
můcek.

4. podpora mezigeneračního bydlení.

5. odlehčovací služby pro seniory.

na setkáních pracovní skupiny Senioři ve 
zlíně se opakovaně projednávala otázky fi-
nancování sociálních služeb. zejména na 
začátku roku pocítily všechny organizace 
citelný nedostatek financí na svou činnost. 
zastupitelstvem zlínského kraje byl dne 18. 
6. 2014 schválen akční plán rozvoje sociál-
ních služeb ve zlínském kraji pro rok 2015. 
Jeho součástí je i mechanismus stanovující 
vyrovnávací platby pro jednotlivé obce.

na jednotlivých setkáních se řešily podněty 
ze strany zástupců seniorské populace týka-
jící se dopravní dostupnosti ve městě, bez-
bariérovosti města, kvality sociálních služeb 
atd. 

Dále byla vytvořena ve spolupráci členů pra-
covních skupin i řídící skupiny brožura s ná-
zvem: „Vybrané instituce ve zlíně, Fryštáku, 
Lípě, Lukově, Sazovicích a Želechovicích 
nad Dřevnicí z pohledu (bez) bariérovosti.

V roce 2014 se nám ve spolupráci s odbo-
rem sociálních věcí Statutárního města zlín 
podařilo vybudovat novou kancelář pro zlín-
ský kraj. Kancelář sídlí na adrese: okružní 
4699, 760 05 zlín. prostory kanceláře jsou 
využívány nejen k poradám a školením stá-
vajících osobních asistentů, ale také k pora-
denství a zprostředkování informací o službě 
novým žadatelům. V neposlední řadě zde 
také probíhají výběrová řízení nových za-
městnanců. 

Havířov
Koordinátorka osobní asistence pro vybra-
né regiony Bc. Lucie Huserová, DiS. se za 
rok 2014 účastnila komunitního plánování 
na území statutárního města Havířova. Ta 
se v rámci komunitního plánování účastnila 

jednání na pracovních skupinách „Senioři“ a 
„občané se zdravotním postižením“. 

V rámci těchto setkání jsme si předávali důle-
žité informace týkající se změn v poskytování 
sociálních služeb na území města Havířova 
se zástupci dalších organizací poskytující 
sociální služby. při těchto setkáváních jsme 
se také účastnili doplnění změn v Katalogu 
sociálních služeb města, podávali jsme ná-
vrhy na financování sociálních služeb a na 
vykazování dat o poskytovaných sociálních 
službách včetně jejich financování v rámci 
komunitního plánu města Havířova. naše 
organizace podané ruce – osobní asistence 
se prezentovala na „Veletrhu poskytovatelů 
sociálních služeb“, který se konal dne 18. 
září 2014 od 12 do 17 hodin na náměstí re-
publiky v Havířově.
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Na financování se podílely subjekty:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jedná se o provozní dotaci, určena na mzdové náklady v jednotlivých 
krajích.

Moravskoslezský kraj 7 146 200,00 Kč

Olomoucký kraj 436 000,00 Kč

Zlínský kraj 591 119,00 Kč

Jihomoravský kraj 0,00 Kč

Statutární města

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

Statutární město Ostrava 2 200 000,00 Kč

SMO MěOb Ostrava - Jih 30 000,00 Kč

SMO MěOb Hrabová 7 000,00 Kč

SMO MěOb Vítkovice 5 000,00 Kč

SMO MěOb Mariánské hory a Hulváky 3 000,00 Kč

Statutární město Frýdek - Místek 500 000,00 Kč

Statutární město Havířov 50 000,00 Kč

Statutární město Zlín 30 000,00 Kč

Statutární město Prostějov 20 000,00 Kč

Města

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

Frýdlant nad Ostravicí 70 000,00 Kč

Vratimov 30 000,00 Kč

Otrokovice 13 000,00 Kč

Brušperk 10 000,00 Kč

Jablunkov 10 000,00 Kč

Vizovice 5 000,00 Kč

Zábřeh na Moravě 5 000,00 Kč

Zubří 5 000,00 Kč

Město Frýdlant  
nad ostravicí

Město Vratimov Město  
prostějov
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Úřady práce

Hradí mzdové náklady lidí, evidovaných na ÚP a námi přijatých.
Frýdek-Místek – dotace na mzdy 4 pracovníků 289 336,20 Kč

Úřad práce ostrava – dotace na mzdy 5 pracovníků 251 349,00 Kč

Úřad práce ostrava - Vzdělávejme se pro růst 147 888,87 Kč

Nadace
nadace oKD 138 492,00 Kč

nroS ze sbírky pomozte dětem ! 130 000,00 Kč

Výbor dobré vůle - nadace olgy Havlové 49 480,00 Kč

asociace pro osobní asistenci - apoa 45 000,00 Kč

nadační fond Veolia 27 150,00 Kč

Pracovní agentury - z fondů EU a SR
EDLiT s.r.o. - naděje na návrat 68 556,00 Kč

Obce poskytly provozní dotace na úhradu mzdových 
nákladů osobních asistentů/-tek.
Baška 60 000,00 Kč

čeladná 20 000,00 Kč

Fryčovice 15 000,00 Kč

Sviadnov 15 000,00 Kč

Hukvaldy 10 000,00 Kč

pržno 10 000,00 Kč

Želechovice nad Dřevnicí 10 000,00 Kč

Mosty u Jablunkova 8 000,00 Kč

Obce

Obce s nimiž je uzavřená Dohoda o poskytování 
sociálních služeb, a které přispívají pevnou sazbou 
za skutečný počet poskytnutých klientohodin.
Řepiště 62 491,00 Kč

Dobrá 7 463,00 Kč

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

Sviadnov – 2 osobní asistentky 432 856,00 Kč

Staříč – 1 osobní asistentka 150 000,00 Kč
obec  
Baška

obec  
čeladná

obec  
Staříč

obec  
Sviadnov

obec  
Řepiště
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Společnost nroS podpořila naši organizaci i 
v 15. ročníku. V datech to znamená, že v průběhu 
celého kalendářního roku 2015 probíhal projekt 
podporující dětské klienty s různými potřebami a 
handicapy. Do tohoto projektu s tradicí bylo zapo-
jeno 10 dětí.

Vytýčeným cílem projektu bylo především umožnit 
dětem se zDraVoTníM handicapem docházku 
do speciální školy, školky či aktivně trávit volný 
čas. při vyučování a dětských hrách zajistit jejich 
začlenění do kolektivu vrstevníků, přispět k rozvoji 
osobnosti, k posilování sebevědomí a sebeuvě-
domování si vlastní osoby, k nácviku běžných sa-
moobslužných dovedností, k rozvoji motorických 
funkcí, ke komunikaci a to vše v závislosti na je-
jich handicapu. Snahou bylo rovněž odbourání 
totální psychické i fyzické závislosti na rodičích a 
osamostatnění se v některých činnostech. Cílem 
také byla motivace chtít něčeho dosáhnout, věřit 
si a vzbudit zájem a aktivizaci k dalším činnostem 
i smysluplnému trávení volného času. zamýšlený 
cíl byl dodržen. 

při asistenci ve speciálních zařízeních se dařil 
kontakt s vrstevníky s podporou osamostatnění se 
a nácvikem nových dovedností, jako je např. za-
pnout bundu na zip a správně si nazout boty. Vě-
dět, že po použití WC je třeba spláchnout a umýt 
si ruce. V době vyučování byla asistencí podpo-
rována příprava pomůcek k vyučování a asistence 
při individuálních i skupinových aktivitách. pomoc 
při prostorové orientaci a samostatném pohybu 
ve vnitřním prostředí včetně nácviku chůze s vrs-
tevníkem za ruce. U klienta s asistencí v mateřské 
škole také nácvik a procvičování komunikace 
pomocí znakového jazyka a komunikace pomocí 
VoKS. Cílem asistence bylo také zmírnění proje-
vů autoagrese, fobií či nežádoucí závislosti na nej-
bližších. Volnočasové aktivity umožnily dětským 
klientům nácvik sociálních dovedností. Vědět, 
kdy pozdravit, jak si koupit u řidiče v autobuse jíz-
denku a jak dodržovat zásady cestování a při tom 
si pěkně užít jízdu nebo výlet. Dívat se kolem a 
poslouchat, co povídá asistentka a co a proč dě-
lají lidé. Starším klientům asistence pomohla při 

snaze o osamostatňování se v dílčích činnostech 
a také v seberealizaci a integraci do společnosti. 
návštěva obchodu s asistentkou za účelem vybrat 
si oblečení na sebe, nakoupit si i zaplatit zboží 
v hypermarketu a povídání si s ní jako s velkým 
kamarádem je nedocenitelným přínosem, stejně 
jako účast na soutěžích a podpora před ní a spo-
lečná oslava všeho, co se podaří. Díky asistenci 
zažili malí klienti i hodně veselých zážitků, jak ve 
společnosti vrstevníků, tak individuálně během 
každé asistence.

Vážíme si podpory a lidského zájmu Nadace 
rozvoje občanské společnosti o osudy na-
šich dětských klientů, kterým se pokoušíme 
díky osobní asistenci vyrovnat jejich příleži-
tosti a umožnit jim vykonávat to, co by děla-
li, kdyby byli zdrávi a bez omezení.

NROS  
ze sbírky  
Pomozte  
dětem!
130.000,00 KčN

ad
ac

e

nadace oKD je největší nadací v Moravskoslez-
ském kraji a zároveň také patří mezi nejvýznam-
nější nadace v celé české republice. podporuje 
neziskové organizace, které pomáhají potřebným, 
zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových akti-
vit, kulturního vyžití i životního prostředí. 

Společností oKD, a.s. je naše organizace podpo-
rována již od roku 2005. od roku 2008 nás pod-
poruje nadace oKD (noKD), jejímž zřizovatelem 
je černouhelná těžební společnost oKD, a.s. V 
grantové výzvě na období 2013/2014 nadace 

oKD podpořila naši organizaci finančním příspěv-
kem ve výši 200 000,00 Kč v rámci programu pro 
zdraví. V roce 2014 se z tohoto příspěvku vyčer-
palo 138 492,00 Kč na úhradu osobních nákladů 
(mzdy včetně odvodů za zdravotní a sociální po-
jištění), šesti osobních asistentek, které poskytu-
jí službu na Frýdeckomístecku, tak i zástupkyně 
ředitelky pro Frýdek-Místek, která organizačně 
zabezpečuje tuto službu. Finanční prostředky na 
osobní náklady vedoucích pracovníků se získávají 
velice obtížně, přestože jsou pro zdárné fungová-

ní služby u klientů nezbytné. Jednodušší je získat 
finanční prostředky na úhradu osobních nákladů 
osobních asistentů/-ek. z tohoto důvodu jsme 
velice potěšeni, že z příspěvku noKD lze hradit i 
osobní náklady vedoucích pracovníků.

Tímto velice děkujeme Nadaci OKD za její 
podporu i několikaletou přízeň

Nadace OKD
138 492,00 Kč
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posláním asociace je začlenění a zapojení 
osob se zdravotním postižením do společnosti 
prostřednictvím sociální služby osobní asistence. 
asociace zastupuje zájmy svých členů – 
poskytovatelů a uživatelů sociální služby osobní 
asistence, napomáhá zlepšování podmínek 
poskytování osobní asistence, seznamuje 
veřejnost s potřebami osob se zdravotním 
postižením a možnostmi jejich uspokojování tak, 
aby se kvalita a způsob života nelišily od vrstevníků 
klientů této služby.

naše organizace byla podpořena částkou ve 
výši 45 000,- Kč v rámci dotačního řízení, které 
mimořádně tato asociace realizovala na podporu 
svých členů při poskytování či využívání služby 
osobní asistence. částka byla využita na úhradu 
osobních nákladů (mzdy včetně odvodů za 
zdravotní a sociální pojištění) osobní asistentky 
realizující službu u jedné klientky ze statutárního 
města Brno. Tato klientka se bez pomoci druhé 
osoby neobejde. Službu využívala během 
nepřítomnosti manžela, který byl v zaměstnání. 

Služba probíhala pondělí až pátek v rozsahu  
8 hod./den. V rámci služby byly zajištěny jak 
potřeby dané klientky, tak péče o domácnost a její 
dvě malé děti. 

Velice moc děkujeme Asociaci pro osobní 
asistenci za podporu

Asociace  
pro osobní  
asistenci
ApoA
45 000,00  Kč

posláním nadace je pomáhat lidem, kteří se pro 
svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko 
včleňují do společnosti a nemohou se bez 
pomoci druhých sami o sebe postarat. podporuje 
nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, 
sociální, humanitární a vzdělávací, které směřují 
k důstojnému začlenění lidí se zdravotním 
postižením, opuštěných dětí, nemocných a 
starších občanů. Žádat o příspěvky mohou i 
jednotlivci z výše uvedených cílových skupin. 
Svým působením se nadace snaží o rozvoj 
duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských 
práv a všeobecně uznávaných humanitárních 
hodnot. VDV vyhlašuje šest grantových programů.

naší organizaci se podařilo získat nadační 
příspěvek ve výši 49 480,- Kč v podzimním kole 
grantového programu Senior. Daná částka byla 
použita na nákup dvou elektrokol, která byla 
zakoupena v prosinci roku 2014. Elektrokola 
usnadňují našim asistentkám dopravu za klienty a 
staly se jejich každodenním pomocníkem. Jedno 
kolo jezdí v kopcovitém terénu na Hukvaldech a ve 
Fryčovicích. Druhé kolo je využíváno v oblasti obcí 
Baška, Sviadnov, paskov, Řepiště. organizace 
Elektrokolaostrava.cz nám navíc přispěla částkou 
2 757,00 Kč na jejich výbavu. nabídla nám 
záruční servis zdarma a servis elektroinstalací za 
zvýhodněnou cenu. 

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy 
Havlové a organizaci ElektrokolaOstrava. 
cz, že s jejich pomocí jsme mohli zakoupit 
dvě další plně vybavená elektrokola, který-
mi se zkracuje doba strávena na cestě mezi 
jednotlivými klienty a usnadňují se přejezdy 
našim asistentkám.

Výbor dobré vůle  
- Nadace  
Olgy Havlové
49 480,00 Kč
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Bono auto, s.r.o
servis služebních 
vozidel se slevou

Mgr. Jiří Kabuďa
poskytuje nám 
bezplatné právní 
poradenství

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

CapSa.cz

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

aLWIL Trade, spol. 
s.r.o.

poskytuje slevu na 
antivirový program 
aVaST! pro antivirus

Sdružení VIa nadací 
Charty 77 TechSoup 

čr Microsoft

poskytuje licence 
na software za 
symbolickou cenu

KoMpaKT s.r.o.
zapůjčení sociální 
automobilu na 6 let

ELEKTroKoLa 
ostrava.cz

poskytnutí doplňkového 
vybavení dvou 
elektrokol zcela zdarma
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VEŘEjná sbírKA POVOLEnA KrAjsKým úŘADEm msK na období od 18. 6. 2014 do 4. 6. 2017, čj. MSK  77248/2014.
Účel: zajištění osobních nákladů osobních asistentek v rámci sociální služby. způsob provádění sbírky: pokladničky, prodej předmětů, bankovní účet

Právnické osoby
GEoSa DrILLInG s.r.o. 5 000,00 Kč

Klub seniorů u oÚ Staré Město 2 400,00 Kč

čECHYMEn a.s. 500,00 Kč

Fyzické osoby
MUDr. Jan Valenta 20 000,00 Kč

zdeněk Hřebenář 10 000,00 Kč

Božena Kreisingerová 10 000,00 Kč

aleš a Gabriela Kufovi 4 800,00 Kč

Jana Bártová 3 000,00 Kč

Lenka Blumenthalová 3 000,00 Kč

petr Miroš 500,00 Kč

Veřejná sbírka
Výběry do kasiček 72 291,00 Kč

26 53 23 251/0300Děkujeme!

PROsíME, 
pOdpOřTE 

Osobní  
AsiSTeNcI

čísLO KOnTA VEŘEjné sbírKy 

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

Spotřeba materiálu 522   
Spotřeba energie 146   
opravy a udržování 94   
Cestovné 276   
náklady na reprezentaci 18   
ostatní služby 910   
osobní náklady (mzdy + odvody) 19 656   
zákonné sociální náklady 156   
Daně a poplatky 33   
Jiné ostatní náklady 117   
odpisy 191   
Daň z přijmu 4   
Náklady celkem 22 123   

Výnosy   v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb 10 084   

provozní dotace – účelově vázané 12 072   

přijaté příspěvky (dary) 581   

Úroky 26   

ostatní výnosy 11   

Výnosy celkem 22 774   

Hospodářský výsledek celkem – 651   

Aktiva                                                                            v tis. Kč

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 070   

082 oprávky k samost. movitým věcem -627   

211 pokladna 112   

221 Účty v bankách 7 101   

311 odběratelé 958   

314 poskytnuté provozní zálohy 158   

378 Jiné pohledávky 19   

381 náklady příštích období 108   

Aktiva celkem 8 899   

Pasiva                                                     v tis. Kč

321 Dodavatelé 112   

325 ostatní závazky 2   

331 zaměstnanci 1 087   

333 ostatní závazky vůči zaměstnancům 26   

336 zúčtování s institucemi Sz a zp 562   

342 ostatní přímé daně 46   

346
závazky ve vztahu k státnímu 
rozpočtu

20   

379 Jiné závazky 3   

389 Dohadné účty pasivní 136   

384 Výnosy příštích období 1 235   

901 Vlastní jmění 1 040   

931 Účet výsledku hospodaření 651   

932 nerozdělený zisk minulých let 3 979   

Pasiva celkem 8 899   

Aktiva a pasiva  

Výsledek hospodaření za rok 2014 je zISK. 

Tento výsledek bude převeden na účet 932 - nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

zisk, který v roce 2014 vznikl, bude využitý pouze ve prospěch činnosti organizace.
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Děkujeme za podporu 
Ministerstvu práce a sociálních věcí.  
Děkujeme Krajským úřadům Moravskoslezského, olomouckého, 
zlínského a Jihomoravského kraje, které podpořily naše žádosti  
o poskytnutí dotací z rozpočtu MpSV. Děkujeme Krajskému úřadu 
zlínského kraje, který nás podpořil z vlastního rozpočtu. Děkujeme 
Statutárnímu městu Frýdek-Místek, Statutárnímu městu ostrava a 
Statutárnímu městu Havířov za podporu osobní asistence. Děkujeme 
také všem městům a obcím, které podpořily náš projekt jakoukoli 
částkou.

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

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

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

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

Patronka Podaných rukou – osobní asistence
Poslouchám Martu Kubišovou a její CD Hlas rebelky. Nádherná píseň Mamá nebo Modlitba pro Martu. Zněly 26. 10. 2014 
v pražském divadle Ungelt, kde se dáma české kultury, charismatická zpěvačka a úžasná osobnost stala čestnou členkou 
Podaných rukou, z. s. a patronkou Podaných rukou – osobní asistence. Velmi mne těší, že nestátní neziskovou organizaci  
Podané ruce podporuje žena, které si pro její postoje váží mnoho lidí nejen v České republice. 
Milá paní Kubišová, ať Vám členství v Podaných rukou přináší radost a uspokojení. 

Bc. Helena Fejkusová  ředitelka Podané ruce – osobní asistence 
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