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Název

Podané ruce, o.s. – Projekt OsA

Sídlo

Zborovská 465  
738 01  Frýdek-Místek

Právní forma 

občanské sdružení – organizační  
jednotka s právní subjektivitou

IČ

706 32 596

Zřízena

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

Organizační jednotka 

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

usnadnění 
běžného života 
seniorům  
a zdravotně 
handicapovaným 
lidem 
prostřednictvím 
osobní asistence

Cílem  
našeho 
sdružení je ... 

Obsah
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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 projektu 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

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 Hana Kovalská 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 v Třinci  / záležitosti v rámci města Třince, Jablunkova a přilehlých obcí

Třinec, Dům dětí a mládeže Třinec, p.o., Bezručova 66

kontaktní osoba Zdeňka Walczysková mobil 777 011 070

úřední hodiny první pondělí v měsíci od 15:00 – 16:00 hod • o prázdninách kancelář zavřena 

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

Prostějov, Polišenského 4467/3 • osa.prostejov@podaneruce.eu

kontaktní osoba Mgr. Marie Chlopčíková tel. 582 333 974 • mobil 777 011 034

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

úřední hodiny pondělí a úterý 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:00 hod

www.podaneruce .eu

Podané ruce, o. s. - Projekt OsA je moje 
srdeční záležitost. Od roku 2001 se setkávám 
s nádhernými lidmi, a to jak na straně 
potřebných klientů, tak na pozici osobních 
asistentů a asistentek.
Lidé se na nás obracejí ve chvílích, kdy jim 
není zrovna do zpěvu. Potřebují pomoci 
s maminkou, otcem nebo dítětem. 
A my se v Projektu osobní asistence snažíme, 
hledáme, kombinujeme. Stále častěji však 
musíme i zvažovat, jak na tolik potřebnou 
službu a pracovníka v přímé obslužné péči 
sehnat finance.
Bohužel je to o financích hned na prvním 
místě. Naši zaměstnanci v pozici pracovníků 
v přímé obslužné péči za svoji práci sice mzdu 
obdrží, ale jen minimální. A pokud by jejich 
láska k člověku nebyla vyšší než skutečnost, 
kolik za asistenci mají, neměli bychom koho 
ke klientům poslat.
Jak jsem psala v úvodu, jsou to nádherní 
lidé, kterých si moc vážím. Stát však hodně 
hřeší na lásku k bližnímu a stále má pocit, 
že my, poskytovatelé sociálních služeb 
z „neziskovek“, nenecháme potřebné bez 
pomoci. 
Za dobu našeho působení v sociálních 
službách jsem měla možnost poznat mnoho 
lidských osudů. Vždy si říkám, že já osobně 
bych to nezvládla, kdyby se mým blízkým 
něco přihodilo. Ale člověk je většinou ve stavu 
ohrožení velmi silná osobnost. A až ta akutní 
situace pomine, potřebuje sám podporu.
V roce 2012 Podané ruce, o. s. - Projekt 

OsA navštívil … domácností, škol, institucí, 
kde osobní asistenti a asistentky doprovázeli 
klienty. Všude tam byli uživatelům oporou 
nejen fyzickou, ale i morální.
Potřebnost a účinnost sociálních služeb 
jsme prezentovali na dnech sociálních 
služeb v mnoha moravských městech. 
Vycházíme totiž z přesvědčení, že když je 
člověk informován, je připraven. Hlavně na 
nepříznivé životní období.
Loni jsme se zamysleli i nad celkovou 
propagací organizace. Změnili jsme design 
webových stránek, letáky, nechali jsme 
zhotovit banery. Vše v jednotném barevném 
i obsahovém tónu - aby bylo vidět, kdo jsme, 
co poskytujeme, kde si nás případní klienti 
mohou najít. 
Díky úspěšné sbírce Adventních koncertů 
s ČT jsme si mohli dovolit nová auta, která 
nám umožňují se rychle a bezpečně  dopravit 
za klienty. Jejich výrazná barva i kontakty 
uvedené na ploše kapoty pomohla mnohým 
lidem vyhledat naše služby.
O aktivitách lidí z „Podanek“ se toho loni dost 
napsalo. Díky naší transparentnosti, zájmu 
médií a našim příspěvkům do periodik, máme 
loňský rok mediálně dobře podchycen.
Podané ruce, o. s. - Projekt OsA není jen 
nestátní nezisková organizace. Jsou to 
především lidé. Osobní asistenti a asistentky, 
na jejichž práci je postavena celá činnost 
terénní sociální služby. 
Zástupkyně ředitelky, které koordinují činnost 
asistentům, ví o každém klientovi a dovedou 

doplnit rovnici klient + asistent = zajištěná 
služba dle oprávněné potřeby uživatele.
Pracovnice v pozicích publik relations, 
fundraiser, metodik, ekonom, personalista, 
hlavní účetní, sekretářka a pomocná 
účetní jsou pro fungování organizace 
nepostradatelné. I ony mnohdy doplňují 
rovnici: služba osobní asistence / požadavek 
+ personální možnosti organizace + finanční 
možnosti organizace = malý zázrak.
Technické zázemí a design nám zajišťují 
externí spolupracovníci. Pánové, kteří umí 
lidi s organizace propojit přes PC a internet 
a zviditelnit propracovaným propagačním 
materiálem.
K „Podankám“ patří přátelé a příznivci. 
Nejen faktičtí donátoři a sponzoři, ale 
i rodinní příslušníci zaměstnanců. Fandí, 
pomohou, přivezou, udržují rodinný krb, 
aby tam sálalo hlavně porozumění a hřála 
láska. Bez fungujícího rodinného zázemí to 
v „neziskovkách“ jde podstatně hůře.
K organizaci patří klienti a jejich nejbližší. 
Jsou pro nás vždy na prvním místě. Nejen 
že nás potřebovali v loňském roce a v létech 
předešlých, ale počítají s naší pomocí i v roce 
2013. A my počítáme s nimi a budeme jim po 
celý rok podanou rukou.

K
on

ta
k
ty

Bc. Helena Fejkusová
ředitelka Projektu OsA
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Bc. Helena  
Fejkusová
Ředitelka Projektu OsA 
Statutární zástupce

Mgr. Martina  
Šrubařová
Zástupkyně ředitelky 
projektu pro  
Frýdek-Místek 

Ing. Štěpán 
Křístek
Statutární zástupce  

Hana  
Kovalská
Zástupkyně ředitelky 
projektu pro Ostravu  
a okolí  

Mgr. Marie 
Chlopčíková
Koordinátor OsA a sociální 
pracovník pro Olomoucký, 
Zlínský a Jihomoravský kraj 
 

Hana  
Balašová
Vedoucí pracovní 
skupiny v regionu 
Frýdlantsko 

Zdeňka 
Walczysková
Vedoucí pracovní 
skupiny v regionech 
Jablunkovsko  
a Třinecko 
 

Dagmar 
Martynková
Vedoucí pracovní 
skupiny v regionu 
Havířovsko

 

Ilona  
Brzáková
Vedoucí provozu  
pro Ostravu a okolí 

Lucie  
Huserová, DiS.
Koordinátor OsA pro  
regionyMoravskoslezského 
kraje 
 

Ing. Hana  
Kudrnová
Fundraiser

Ludmila  
Prokopová
Administrativní pracovník  
a sekretářka 

Bc. Kateřina  
Fajstlová
Výpomoc v oblasti 
personalistiky, PR a při 
vzdělávání pracovníků 

Ing. Hana  
Sumarová
Ekonom 

Ing. Monika  
Křístková
Hlavní účetní  
a personalista

Ing. Petra  
Dubčáková
Účetní  

Bc. Ivana  
Mikulcová
Pracovník public  
relations (PR)  
a sociální pracovník 

Supervizoři 

Mgr. Zdeňka  
Neničková
Bc. Pavel Vítek 

Fundraisingový asistent

Mgr. Vladislav  
Ryška

IT podpora 

Marek Šimbera

Šárka  
Prokopová
Vedoucí pracovní  
skupiny v obci Sviadnov  
(včetně DPS)

Bc. Pavlína 
Fejkusová, DiS.
Metodik

Do 31. 10. 2012 zastávala 
tuto funkci Bc. Irina Tkačová 
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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, Bednářová 
Michaela, Bruková Vanda, Březinová Lenka, Čechová Jarmila, Češková Dana, Čípová Marta, Darošová Svatava, 
Dobrovodová Marie, Domesová Zdeňka, Dubnická Lenka, Bc. Dvorská Eliška, Fajkusová Helena, Feco Krystyna, 
Fejkus Jan , Bc. Fiala Martin , Fojtíková Zdeňka, Frejová Michaela, Gáborová Monika, Gardelková Irena, Gazda 
Stanislav, Grobcová Gabriela, Gryczová Svatava, Hanáková Jarmila, Havlínová Jozef ína, Hermanová Jarmila, 
Holubová Irena, Homolová Jana, DiS., Horká Renáta, Horváthová Ivana, Hořínková Ivana, Hradečná Naděžda, 
Hradilová Helena, Hromjáková Judita, Chraścinová Ivona, Ignacová Irena, Ivanová Karin , Jarošíncová Marie, 
Jatiová Miluše, Ježová Věra, Juhasová Marie, Jurkovičová Lenka, Juřenová Martina, Juřicová Jarmila, 
Karaffová Kamila, Karásková Hana, Karnovská Olga Natalie, Kastnerová Růžena, Kazíková Simona, Kleknerová 
Zuzana, Koleničová Zuzana, Kolesnikovová Daša, Kolichová Milena, Kominková Ladislava, Korytárová Zuzana, 
Mgr. Koudelková Jitka, Kozáková Jana, Kratochvilová Jitka, Kreislová Irena, Kresaňová Marie, Kroupová 
Hana, Křižáková Simona, Křížková Dagmar, Kuklová Ludmila, Kukuczková Elena, Kumalová Jarmila, 
Kunčická Gabriela, Kupčáková Zdena, Kupčová Michaela, Lehká Jana, Liberdová Iveta, Lipinová Renáta, 
Lomoziková Lucie, Macečková Anna, Macháček Radovan , Machová Hana, Majirková Božena, Martynková 
Dagmar, Matlochová Michaela, Mertová Denisa, Moravcová Ilona, Morávková Barbora, Moravová Dagmar, 
Motlochová Milada, Murková Tamara, Nagyová Lenka, Nosková Jarmila, Novotná Naděžda, Nytrová Lucie, 
Obodová Jiřina, Paličková Jarmila, Palowská Pavla, Pánková Karin , Paprčková Vladimíra, Pauková Růžena, 
Pernická Zuzana, DiS., Petrová Monika, Podpinková Silvia, Pokutová Sylva, Prokopová Šárka, Prokopová 
Lucie, Prokopová Kristýna, Rišková Jarmila, Rolová Taťana, Růžková Ivana, Rychetská Hana, Ryšavá Jana, 
Řehák Jan , DiS., Sadílková Jitka, Schűlerová Eva, Sikorová Věra, Smolanová Jana, Soukalová Barbora, Steklá 
Jitka, Suchá Světlana, Svobodová Monika, Szturcová Monika, DiS., Šašinková Vladimíra, Ščuglíková Lenka, 
Šebestová Marie, Bc. Škárková Nikol , Škubalová Petra, Šmírová Jana, Šoltésová Elena, Štefková Anna, Šteflová 
Renata, Švancerová Monika, Takáčová Kateřina, Tekielová Anna, Teplárková Vlasta, Tomášková Monika, 
Trněný Vladan , Vagaiová Dagmar, Mgr. Valdštýnová Marie, Velísková Radana, Bc. Völklová Lucie, Volná Vlasta, 
Vorlická Martina, Ing. Vrbová Hana, Vyhlídalová Barbora, Výšková Sylva, Walczysková Zdeňka, Wiszkonyová 
Petra, Zámečníková Sabina, Zdechovan Josef, Zindlerová Světlana, Žaloudíková Irena

Děkujeme!

ŘEDITELKa projektu osa

OsAOsAOsA OsAOsAOsA OsAOsA

Zástupkyně ředitelky  
pro Frýdecko-Místecko

Vedoucí  
PS pro 

Havířovsko  
+ OsA

Vedoucí  
PS pro  
obec

Sviadnov,
vč. DPS
+ OsA

Vedoucí  
PS pro  

Třinecko  
a Jablun-
kovsko  
+ OsA

Vedoucí  
PS pro 

Frýdlantsko 
n/O + OsA

Vedoucí
provozu

Hlavní účetní  
a personalista

Výpomoc v oblasti 
personalistiky,  
public relations  
a při vzdělávání 

pracovníků

Účetní Fundraiser

Fundraisingový 
asistent

Metodik

Pracovník  
public relations  

a sociální  
pracovník

Administrativní  
pracovník,
sekretářka

Koordinátor osobní  
asistence pro regiony 

Moravskoslezského kraje

Zástupkyně ředitelky  
pro Ostravsko

Koordinátor osobní  
asistence pro Olomoucký,  
Zlínský a Jihomoravský kraj

Ekonom

O
rgan

izačn
í sch

ém
a pro rok 2

0
1
2
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í 
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ky

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
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rm
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n
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i

Průměrný evidenční počet zaměstnanců: 130

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 79,41

Z toho:

osoby zdravotně znevýhodněné 6

osoby s těžším zdravotním postižením 0

K 31. 12. 2012 bylo v projektu zaměstnáno 129 pracovníků.

Z toho:

hlavní pracovní poměr 90

v přímé péči z toho: 77

dohoda o pracovní činnosti 15

v přímé péči z toho: 14

dohoda o provedení práce 24

v přímé péči z toho: 20

Počet ukončených pracovní smluv: 23

Počet nových pracovních smluv: 24

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, o.s. – Projekt OsA (současný 
název) byla založena dne 6. 3. 2011, jakožto  
samostatná organizační jednotka organizace 
Podané ruce, o.s., s vlastní právní subjektivitou  
za účelem realizace projektu „Poskytování  
služeb osobní asistence“. Mateřská organiza-
ce Podané ruce, o.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 handicapovaných  
lidí v přirozeném rodinném prostředí  
bez významných negativních  
dopadů na rodinu a umožnit 
handicapovaným lidem žít 
způsobem, který se co nejvíce  
blíží běžnému životu, a takto 
rozšiřovat hranice důstojného  
života. 

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

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

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

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 charakteru 
založenou na individuálních potřebách 
klienta s vyššími pozitivními dopady na 
rozvoj jeho schopností a dovedností. 
Navíc je založena na vztahu člověka  
k člověku při zachování všech standardů  
kvality. 

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

Od roku 2001 poskytujeme terénní sociální službu osobní 
asistence v Moravskoslezském kraji. Od roku 2007 jsme 
začali službu poskytovat i v Olomouckém, Zlínském a 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, o.s. – Projekt OsA poskytuje  
registrovanou službu dle § 39 zákona o sociálních službách  
č. 108/2006 Sb. v platném znění. Naše služba je registrována  
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pod číslem 
9781801 rozhodnutím ze dne 22. října 2007. 

Naše činnost je v souladu jak se střednědobými plány  
Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a 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 2011 jsme se aktivně účastnili komunitního plánování  
ve Statutárních městech Ostrava, Frýdek-Místek, Havířov 
a ve městech Kopřivnice, Třinec, Prostějov a Otrokovice. 
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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, o.s. – Projekt OsA i v roce 
2012 podávala těmto lidem pomocnou ruku 
převážně v Moravskoslezském, ale také  
v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském 
kraji, a to prostřednictvím terénní sociál-
ní služby osobní asistence. V Moravsko- 
slezském kraji jsme pomohli 294 klientům,  
v Olomouckém 19, ve Zlínském 21 a v Jiho- 
moravském 3 klientům. Službu jsme realizo- 
vali jak ve městech a jejich okrajových  
částech, tak i obcích. Poskytovali jsme ji 

i v místech, kde z důvodu špatné doprav-
ní dostupnosti žádná jiná sociální služba  
neexistovala. V Moravskoslezském kraji jsme 
službu realizovali ve 47 městech a obcích.  
V Olomouckém kraji jsme službou pomohli  
v 9 městech a obcích, ve Zlínském kraji  
v 8 a Jihomoravském kraji v jednom městě.

Osobní asistenci

jsme poskytovali klientům bez rozdílu věku, 
handicapu, zdravotní diagnózy na základě 
písemné smlouvy až 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu včetně víkendů a svátků dle jejich  
aktuálních požadavků i potřeb a možností 
naší organizace. Realizovali jsme ji všude 
tam, kde ji klienti potřebovali a vyžadovali. 
Převážně jsme ji zajišťovali v přirozeném do-
mácím prostředí klientů. Doprovázeli jsme je 
však také k lékaři, do školy, do zaměstnání, 
na úřady, za kulturou a sportem nebo jen tak 
na procházky. Klientům jsme nejčastěji po-
máhali 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 zaměst-
nancům 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. nácvi-
kem běžných samoobslužných dovedností) 
jsme také rozvíjeli jejich jemnou motoriku.  
Z osobní asistence měli taktéž užitek i rodinní  
příslušníci, kteří mají naše klienty ve spo-
lupéči. V době přítomnosti osobní asistent-
ky/asistenta si mohli na chvíli odpočinout, 
aby nabrali nové síly, nebo jim bylo umožně-
no vrátit se do pracovního života a vykonávat 
svá zaměstnání apod. V době přítomnosti 
osobní asistentky/asistenta měli jistotu, že 
je o jejich dítě / maminku / tatínka / man-
želku / manžela / babičku / dědečka dobře 
postaráno.

Cena

za službu byla účtována v souladu se záko-
nem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
a prováděcí vyhláškou č. 505/2006. Sazby 
se oproti roku 2011 nezměnily. U služby  
trvající méně než dvě hodiny nebo o víken-
du byla sazba 89 Kč/ hod. Cena za službu 
o státem uznávaných svátcích byla ve výši 
100 Kč/ hod. Základní sazba 65 Kč/hod  
u služby trvající nepřetržitě déle než dvě 
hodiny a cena za dopravu prostředkem 
poskytovatele nebo asistenta zůstala 

beze změn. Typ námi poskytované služby je 
svým rozsahem vícehodinový a naši klienti 
jsou z větší části ve 3. a 4. stupni závislosti, 
proto je pro ně služba finančně nákladná.  
Z tohoto důvodu jsme ani v roce 2012 nevy-
užili v základní sazbě možnosti plné ceny za 
službu dle platné vyhlášky. Věříme, že naše 
práce je pro klienty užitečná, protože díky ní 
mohou zůstat co nejdéle ve svém přiroze-
ném domácím prostředí. I v roce 2012 jsme 
se starali o efektivnost služby a účinnou spo-
lupráci se všemi sektory společnosti.

Spolupracovali

jsme s mnoha městy a obcemi. Všechny 
jsou uvedeny v této výroční zprávě. Byli 

jsme také členem Asociace pro osobní  
asistenci (APOA) a Klubu Neziskovky.CZ. 
Prostřednictvím APOA jsme aktivně přispí-
vali k utváření sociální služby osobní asisten-
ce v České republice. Od roku 2011 jsme 
také členy Asociace veřejně prospěšných 
organizací (AVPO), čímž se ještě více zvýšila 
naše prestiž a důvěryhodnost.

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 využí-
vání sociálních služeb jako takových. Posky-
tovali jsme informace o dalších poskytovate-
lích sociálních služeb v případě, kdy klient 
potřeboval jinou službu než osobní asisten-
ci. Tento princip fungoval oboustranně. Tedy 
i jiní poskytovatelé sociálních služeb předá-
vali kontakty na naši organizaci.
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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 asistence. 

Především jej ale mohou využívat klienti  
organizace pro přepravu k lékaři, na nákup 
nebo za rodinou. Jeho prostřednictvím je 
služba osobní asistence zkvalitňována.

Automobil Dacia Sandero

zakoupila organizace ve druhé polovině 
roku 2009, a to opět za významné podpory 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 
Tento automobil byl 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 stávajícími 
klienty a ke styku s ostatními organizacemi 
a subjekty, se kterými organizace spolupra-
cuje. V případě požadavku ze strany klientů 
je tento automobil možno využít k jejich pře-
pravě. 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 velký dík!

Automobily  
2x Renault Clio  
a Renault Megane

Ze získané finanční podpory z 21. Ročníku 
Adventních koncertů ČT 2011 byly v měsíci 
březnu 2012 zakoupeny tři osobní automo-
bily značky RENAULT Clio a Megane pro 
zajišťování služby osobní asistence v obcích 
Moravskoslezského kraje, špatně dostup-
ných veřejnou hromadnou dopravou. Nové 
automobily nám pomohly snížit náklady na 
dopravu osobních asistentek do odlehlých 
míst MSK, kde mnohdy jako jediní posky-
tujeme terénní sociální služby. Osobní  
asistenci tak realizujeme kvalitněji, rychleji  
a ve větším rozsahu. Naše nové a specificky 

označené automobily, jenž zároveň nesou 
na kapotě písemné poděkování projektu 
České televize – Adventní koncerty, jezdí 
za klienty na Jablunkovsku, Třinecku, v Mos-
tech u Jablunkova, ve Vendryni. Senioři své 
asistentky netrpělivě očekávají na samotách, 
kde není možné službu zvládat prostředky 
veřejné dopravy. Druhým automobilem je 
zajišťována osobní asistence v kopcovitém 
terénu v obcích: Hukvaldy, Sklenov, Rychal-
tice, Brušperk a další. Třetí automobil slouží  
k organizačnímu zajištění chodu občanské-
ho sdružení v rámci celé republiky a záro-
veň je využíván pro potřeby klientů (odvozy  
k lékařům, na úřad atd.).

Technické zázemí 
organizace
Organizace má pronajaty prostory pro provo- 
zování kanceláří pro oblasti Frýdek-Místek, 
Ostrava, Třinec a Prostějov.

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 Lucie Huserová, DiS., koordinátor 
osobní asistence pro regiony Moravskoslez-
ského kraje. Druhá kancelář je pracovištěm 
ředitelky Projektu OsA Bc. Heleny Fejku-
sové, její sekretářky Ludmily Prokopové  
a ekonomky Ing. Hany Sumarové. Tře-
tí kancelář je určena pro práci meto-
dičky Bc. Pavlíny Fejkusové, Dis. a fun-
draiserky Ing. Hany Kudrnové. Čtvrtá 
kancelář je pracovištěm public relations paní  
Bc. Ivany Mikulcové. Pátá kancelář na uli-
ci 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. 

Pro oblast Ostravska

je pronajata kancelář v budově Střední  
a Vyšší zdravotnické školy v Ostravě jako 
pracoviště paní Hany Kovalské, zástupkyně 
ředitelky, a paní Ilony Brzákové, vedoucí  
provozu pro oblast Ostravy a okolí.

Slouží pro styk s klienty, zaměstnanci,  
žadateli o službu i další veřejnost.

Kancelář v Třinci

je v provozu každé první pondělí v měsíci,  
vždy od 12:00 do 16:00 hod. Kancelář je  
zřízena za účelem dostupnosti klientům 
z této lokality. K dispozici je zde paní Zdeňka  
Walczysková. 

Kancelář v Prostějově

je pronajata za účelem vykonávání práce 
koordinátora osobní asistence pro oblast 
Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského 
kraje, paní Mgr. Marie Chlopčíkové, a paní 
Bc. Kateřiny Fajstlové. Tato kancelář záro-
veň slouží pro styk s veřejností, se zaměst-
nanci a k pracovním poradám. Kancelář je  
umístěna ve zvýšeném přízemí s bezbarié-
rovým přístupem (výtahem) na ulici Polišen-

ského 4467/3, v Domě s pečovatelskou 
službou. 

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

Organizace využívala k zajišťování chodu  
organizace a k zajišťování služeb klientům 
pět osobních automobilů.

Automobil Renault Kangoo

je k dispozici pro oblast Frýdku-Místku  
a okolí. Byl využíván převážně ředitelkou  
projektu k pracovním cestám, kde jednala  
se zájemci o službu, uživateli služeb, zaměst-
nanci a donátory. Byl také využíván k pracov-
ním schůzkám se zástupci jiných organizací 
a subjektů, se kterými organizace spolupra-
cuje. Rovněž byl tento automobil využíván  
k pracovním cestám do Olomouckého,  
Zlínského a Jihomoravského kraje.

Automobil Škoda Felicia

Byl využíván terénními pracovníky při samot-
ném zajišťování jednotlivých služeb osobní 
asistence v oblastech se špatnou dopravní 
dostupností.

16 PODANÉ RUCE, o.s. – Projekt OsA 17Výroční zpráva 2012



Moravskoslezský kraj 

V roce 2012 bylo v Moravskoslezském 
kraji (mimo Ostravu) poskytnuto celkem 
66 732,25 hodin u 213 klientů.

Využití OsA celkem v MSK, bez SM Ostrava podle obcí za rok 2012

nových klientů 62

kteří zrušili 28

kteří zemřeli 33

dětí do 18 let 16

nových požadavků 97
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Obce ženy muži hodiny celkem

Albrechtice 0 2 299,25

Baška 4 2 1 544,00

Brušperk 1 0 497,00

Bystřice 0 1 25,00

Čeladná 3 0 1 323,00

Český Těšín 1 1 1 485,50

Fryčovice 3 2 949,00

Frýdek-Místek 38 12 23 789,00

Frýdlant nad Ostravicí 10 3 4 224,00

Fulnek 0 1 56,00

Havířov 11 6 6 557,00

Horní Suchá 2 0 1 504,50

Horní Tošanovice 1 1 876,00

Hukvaldy 7 2 1 938,25

Jablunkov 2 2 362,50

Obce ženy muži hodiny celkem

Janovice 1 1 319,25

Kopřivnice 1 1 600,50

Kozlovice 1 0 8,00

Krmelín 1 0 104,50

Malenovice 1 0 16,00

Metylovice 1 0 447,00

Mosty u Jablunkova 5 3 1 039,25

Nižní Lhoty 1 0 85,00

Nošovice 1 1 1 114,00

Nový Jičín 1 3 913,00

Palkovice 1 1 61,00

Paskov 1 1 1 902,75

Pazderna 1 0 1 984,75

Písek 1 1 288,00

Pražmo 1 0 40,00

Obce ženy muži hodiny celkem

Pržno 1 1 202,00

Pstruží 0 3 1 426,00

Sedliště 0 1 918,00

Sedlnice 1 0 56,50

Starý Jičín 0 2 182,50

Staříč 7 3 956,25

Sviadnov 5 1 1 847,00

Sviadnov - DPS 21 6 3 978,00

Šenov 1 1 54,00

Tichá 1 0 16,00

Třinec 3 2 1 345,50

Vendryně 2 0 836,50

Vyšní Lhoty 2 0 561,00

celkem 146 67 66 732,25
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Místní část ženy muži hodiny celkem

Bělský Les 0 2 324,00

Hrabová 1 1 460,00

Hrabůvka 9 0 5 652,00

Dubina 1 0 8,00

Klimkovice 1 0 250,00

Kunčičky 0 1 882,00

Mariánské Hory 1 1 131,00

Michálkovice 1 0 230,00

Moravská Ostrava 10 0 6 326,00

Muglinov 0 1 579,00

Plesná 1 1 262,00

Poruba 15 7 8 515,00

Místní část ženy muži hodiny celkem

Proskovice 1 0 498,00

Radvanice 2 1 1 635,50

Stará Bělá 3 0 571,50

Svinov 2 0 1 187,50

Vítkovice 1 1 1 827,00

Výškovice 1 1 910,00

Zábřeh 3 2 5 870,00

Čavisov 1 0 624,50

Stará Ves nad Ondř. 1 1 299,50

Václavovice 1 0 45,00

Vratimov 3 2 728,00

celkem 59 22 37 815,50

Obce suma

SM Ostrava 37 815,50

SM Frýdek-Místek 23 789,00

SM Havířov 6 557,00

Sviadnov 5 825,00

Frýdlant n/O 4 224,00

Pazderna 1 984,75

Hukvaldy 1 938,25

Paskov 1 902,75

Baška 1 544,00

Obce suma

Horní Suchá 1 504,50

Český Těšín 1 485,50

Pstruží 1 426,00

Třinec 1 345,50

Čeladná 1 323,00

Nošovice 1 114,00

Mosty u Jabl. 1 039,25

Ostatní 9 729,75

Oblast ženy muži hodiny celkem

Obce MSK 146 67 66 732,25

Ostrava 59 22 37 815,50

celkem 205 89 104 547,75

Projekt je realizován  
s finanční podporou  
Statutárního města Ostrava

Ostrava a okolí 

V roce 2012 bylo 
v Ostravě a okolí 
poskytnuto celkem  
37 815,50 hodin  
u 81 klientů.

V roce 2012 bylo v Ostravě  
a okolí poskytnuto celkem  
104 547,75 hodin u 294 klientů.

Využití OsA celkem v SM Ostrava podle městských obvodů  
a obcí širšího správního obvodu SMO za rok 2012

Využití OsA celkem v MSK za rok 2012

Graf pro celý MSKCelý  
Moravskoslezský  
krajnových klientů 35

kteří zrušili 9

kteří zemřeli 14

dětí do 18 let 5

nových požadavků 57 nových klientů 97

kteří zrušili 37

kteří zemřeli 47

dětí do 18 let 20

nových požadavků 154
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Obce ženy muži hodiny celkem
Doubravy 1 0 16,00

Napajedla 1 1 416,17

Otrokovice 2 2 451,50

Pitín 0 1 44,00

Vizovice 1 0 316,00

Zlín 3 2 1504,50

Zubří 1 0 1365,00

Želechovice nad Dřevnicí 4 2 3779,00

celkem 13 8 7 892,17

Zlínský kraj

V roce 2012 bylo ve 
Zlínském kraji poskytnuto 
celkem 7 892,17 hodin  
u 21 klientů.

Využití OsA celkem v ZLK  
podle obcí za rok 2012

nových klientů 12

kteří zrušili 9

kteří zemřeli 5

dětí do 18 let 2

nových požadavků 20

Obce ženy muži hodiny celkem

Čelechovice na Hané 0 2 209,00

Dřevohostice 0 1 48,00

Litovel 0 1 36,00

Olomouc 1 0 18,00

Prostějov 4 4 1337,50

Samotišky 0 1 402,92

Troubelice 0 1 303,75

Uničov 1 1 381,00

Vrbátky 1 1 1214,00

celkem 7 12 3 950,17

Olomoucký kraj

V roce 2012 bylo 
v Olomouckém kraji 
poskytnuto celkem  
3 950,17 hodin  
u 19 klientů.

Využití OsA celkem v OLK  
podle obcí za rok 2012

nových klientů 8

kteří zrušili 4

kteří zemřeli 2

dětí do 18 let 6

nových požadavků 13

Obce ženy muži hodiny celkem
Brno 3 0 2136,50

Celkem 3 0 2 136,50

Jihomoravský kraj

V roce 2012 
bylo ve Jiho-
moravském 
kraji poskytnuto 
celkem   
2 136,50 hodin  
u 3 klientů.

Využití OsA celkem v JMK za rok 2012

nových klientů 0

kteří zrušili 0

kteří zemřeli 0

dětí do 18 let 0

nových požadavků 0

Obce % ženy muži hodiny celkem
Moravskoslezský kraj 88% 205 89 104 547,75

Olomoucký kraj 3% 7 12 3 950,17

Zlínský kraj 7% 13 8 7 892,17

Jihomoravský kraj 2% 3 0 2 136,50

Celkem 100% 228 109 118 526,59

V roce 2012 bylo 
za všechny kraje 

poskytnuto celkem 
118 526,59 hodin  

u 337 klientů.

Využití OsA celkem

nových klientů 117

kteří zrušili 50

kteří zemřeli 54

dětí do 18 let 28

nových požadavků 187

Přehled poskytnutých  
klientohodin  
za všechny  
kraje
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Akce, kterých jsme se účastnili

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

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

 �Střední škola a Základní škola  
prof. Z. Matějčka

 �ZŠ a MŠ Naděje Frýdek-Místek, p.o.

 �Dětský domov a Školní jídelna  
Frýdek-Místek 

 �ZŠ Lučina

 �ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín

 �Základní škola speciální Diakonie  
ČCE Ostrava – Vítkovice

 �SŠ a ZŠ Havířov – Šumbark 

 �Občanské sdružení ADAM  
autistické děti a my o.s. Havířov

 �Středisko rané péče  
- TAMTAM (Olomouc)

 �SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově  
postižené Olomouc

 �ZŠ Želechovice nad Dřevnicí

 �MŠ Dřevohostice

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

 �Dny sociálních služeb: Den zdraví  
a sociálních služeb ve Frýdku-Místku, 
Lidé lidem 2012 v Ostravě, Den dětí 
a sociálních služeb v Kopřivnici, Den 
sociálních služeb – Zdravá rodina 
v Třinci, Den sociálních služeb 
v Českém Těšíně, Den sociálních 
služeb v Novém Jičíně, Den sociálních 
služeb – Jablkový den v Jablunkově, 
Den sociálních služeb v Havířově, 
Veletrh sociálních služeb v Olomouci, 
Zlínské jaro, Veletrh sociálních  
služeb v Karviné, 

 �Konference Pracujeme společně

 �Den auditorské a daňové profese na 
VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s KPMG

 �Slavnostní předávání osobních 
automobilů v BONO Auto Frýdek-
Místek

 �Den sociálních služeb – Myslíš, že  
tebe se to netýká? Na Gymnáziu 
v Ostravě Hrabůvce

 �Národní výstava psů v Ostravě

 �Výstava a prodej kompenzačních 
pomůcek a hraček v Novém Jičíně

 �Výstava plakátů neziskových organizací 
– Normální je pomáhat ve Zlíně

 �Festival – Mezi ploty v Praze

 �Dětský den se Schäfer School

 �Výstava kompenzačních pomůcek ve 
Frýdku-Místku

 �Přednáška o osobní asistenci  
a canisterapii na SZŠ ve  
Frýdku-Místku

 �Handicap art festival v Ostravě  
– Bártovicích

 �Spořilovské pejskohrádky

 �Noc plná snů v ZOO Ostrava

 �Hudební openair festival  
Sweetsen fest 012 ve Frýdku-Místku

 �Vaječina v Domě s pečovatelskou 
službou (DPS) ve Sviadnově

 �Nadační den v Tiché

 �Svátek dřeva ve Frenštátu  
p./R. – Trojanovicích

 �Karnevalový průvod NOKD v Karviné

 �Den otevřených dveří v DPS  
ve Sviadnově

 �Dny otevřených dveří na pobočkách ve 
Frýdku-Místku, Ostravě, Prostějově

 �Den otevřených dveří v organizaci  
Náš svět Pržno

 �Den důstojnosti na Slezské  
univerzitě v Karviné

 �Aktivní senior v Ostravě

 �Beseda studentům gymnázia v Havířově

 �Den otevřených dveří na SZŠ  
ve Frýdku-Místku
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Kvalita poskytované služby
Práce se Standardy kvality sociálních služeb (SQSS) v organizaci 
je nepřetržitý a nekončící proces. Žádný poskytovatel sociálních 
služeb nemůže tvrdit, že kvalitu jejích služby už nejde zlepšit. Při 
poskytování služby vznikají nové, předtím neznámé situace, přichá-
zejí klienti, kteří májí specifické požadavky, a naši snahou je zajistit 
klientovi bezproblémový průběh asistence na základě jeho individu-
álních požadavků. 

Naše organizace už má za sebou etapu vytváření systému pravidel 
a metodických pokynů dle SQSS, existuje Metodika poskytování 
služby osobní asistence, která vznikala společnou prací metodika, 
asistentek a pracovníků vedení. V současné době monitoring kvality 
poskytované služby v organizaci probíhá na základě informací ze tří 
různých zdrojů současně. Jsou to individuální plány našich klientů 
a hodnocení plnění osobních cílů, pracovní porady osobních asis-
tentů/asistentek a také stížnosti a připomínky všech účastníků pro-
cesu poskytování služby (klientů, rodinných příslušníků, asistentů/
asistentek aj.) Jednotlivé metodické pokyny a formuláře v Metodice 
se upravují na základě zjištěných informací. 

Jednou z nejdůležitějších činností při poskytování služby je indi-
viduální plánování průběhu služby s klientem na základě jeho po-
třeb, požadavku a schopností. V roce 2012 se zástupkyně ředitelky  
v regionech zaměřily na práci s asistenty při individuálním plánování 
a hodnocení dosažených cílů klientů. Jde o to, naučit a podpořit asi-
stenty pracovat s klienty na individuálních plánech a postupně jim 
předávat kompetence klíčových pracovníků. Zástupkyně ředitelky 
v každém regionu kontroluje a podporuje práci asistentů s klienty 
v rámci plánování průběhu služby, zápisy do individuálního plánu. 

Vzdělávání  
a školení zaměstnanců
Vzdělávání v organizaci v roce 2012 probíhalo  
formou tzv. malých interních školení v rozsahu  
2 výukových hodin, která probíhají v rámci pracov-
ních porad asistentů/asistentek. Další možností za-
městnanců jak zvýšit svou kvalifikaci, bylo zajištění 
odborné stáže v rámci spolupráce s jinými posky-
tovateli sociálních služeb. Jednalo se o ostravský 
domov pro seniory Na Výminku, s.r.o. a o denní 
stacionář Škola života ve Frýdku-Místku. Asistentky, 
které využily tuto možnost, byly rády, že se mohly 
inspirovat jinými sociálními službami s jinou cílovou 
skupinou.

V roce 2012 v rámci pracovních porad naši asisten-
ti/ky absolvovali dvouhodinové semináře s násle-
dující tematikou: Změny v Zákoníku práce, Sociální 
reforma – hlavní změny, Cestovní ruch bez bariér, 
ADRA – dobrovolnictví ve světě a v ČR, Aktivizace 
seniorů, Bezpečnost seniorů, Týrání seniorů, Péče 
o klienta s depresí, Stres a problematika syndromu 
vyhoření, Péče o klienta s Parkinsonovou chorobou, 
Využití canisterapie v sociální práci.  Mimo to v ka-
ždém pololetí proběhlo metodické školení ohledně 
aktualizace jednotlivých metodických pokynů. 

Dle potřeby a finančních možností organizace  
byli zaměstnanci také vysíláni na akreditované  
externí kurzy a školení: Řízení projektů (1pracovník,  

16 v/h), Individuální přístup k uživatelům v rezi-
denčních zařízeních (1pracovník, 8 v/h), Zvládání  
agrese u klienta (1pracovník, 8 v/h), Autismus - dia-
gnóza, možnosti léčby, dopad na školy a na dospě-
lost (5pracovníků, 4 v/h), Strategické řízení a pláno-
vání (1pracovník, 8 v/h), Práce s klientem s rizikem 
v chování a pravidla šetrné sebeobrany (1pracov-
ník, 24 v/h), Úvod do AAK v sociálních službách 
(1pracovník, 8 v/h), Týmové role (15pracovníků,  
8 v/h), Rovná práva pro všechny (2 pracovníci,  
8 v/h), Osobnost a role klíčového pracovníka v soci-
álních službách (2 pracovníci, 8 v/h). Chtěli bychom 
poukázat na velice plodnou spolupráci se společ-
ností KPMG, která poskytla velmi zajímavé osmiho-
dinové školení se zaměřením na týmové role v pra-
covní komunikaci managementu naší organizace. 
Poskytnuté školení je jednou ze součástí vzájemné 
spolupráce. 

Několik vedoucích pracovníků se zúčastnilo konfe-
rence Aktivizace seniorů v kontextu vzdělávání soci-
álních pracovníků a tradičních už XVI. gerontologic-
kých dnů v Ostravě.

Dvě pracovnice naší organizace byly přizvány 
k účasti na konferenci Cestovní ruch bez bariér, kde 
společnost KAZUIST, s.r.o. představila svůj projekt 
ATHENA na cestách, který je zaměřený na zpřístup-
nění cestovního ruchu pro handicapované klienty. 
Velmi kvalitně zpracovaný materiál, jež obdržely  
pracovnice na konferenci, byl použit pro školení  
asistentů v rámci interního školení. 
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Frýdek-Místek
Komunitní plánování probíhalo v roce 2012 
ve dvou pracovních skupinách. Do skupiny 
Osob se zdravotním postižením pravidelně 
docházela  Bc. Irina Tkačová a dávala zpět-
nou vazbou informace o potřebách a svíze-
lích lidí s handicapem. Zvláště pro vozíčkáře 
jsou velkými stesky ještě stále nepřístupná 
místa plná pevných stavebních bariér v po-
době schodů, těžkých či úzkých dveří nebo 
nerovného terénu či nevhodných nájezdů  
a sjezdů z chodníků na vozovku či na pře-
chod.  

Mgr. Martina Šrubařová s každoměsíční pra-
videlností navštěvovala jednání poskytovate-
lů sociálních a zdravotních či dobrovolných 
služeb v rámci skupiny Péče o seniory, kde 
si až 17 poskytovatelů předává navzájem při 
setkáních ty nejnovější informace o své čin-
nosti a službách, které jsou se zaměřením na 
seniory. Příjemným zpestřením bývá setkání 
skupiny přímo v místě poskytovatele. Ský-
tá se tak možnost představit službu přímo  
a ukázat prostory, ve kterých je služba po-
skytována. Skupina tak měla v roce 2012 
možnost bližšího seznámení s problemati-
kou Denního centra Maják nebo Hospice. 
Společnou akcí všech pracovních sku-
pin bylo setkání a neformální představení  
činnosti všech pracovních skupin v dubnu 

2012. V září 2012 již tradičně proběhl Den 
zdraví a sociálních služeb. Je to největší 
událost roku, kdy poskytovatelé sociálních 
i zdravotních služeb mají možnost prezen-
tovat zde své služby a potencionálním ža-
datelům a zájemcům o ně mohou předat 
letáčky, kontakty a užitečné informace. Tato 
akce proběhla 20. 9. 2012. Nedílnou sou-
částí této akce bývá již tradičně vyhodnoce-
ní a ocenění osobnosti roku v sociální sfé-
ře.  Nás velmi těší, že tento titul a ocenění  
získala ředitelka naší organizace Bc. Helena 
Fejkusová. Blahopřejeme!

Ostrava
Naše organizace i v roce 2012 aktivně spo-
lupracovala se Statutárním městem Ostrava 
při naplňování cílů a opatření akčního plá-
nu 3. Komunitního plánu sociálních služeb  
a souvisejících aktivit na území města Ostra-
vy na období 2011 – 2014. V průběhu  roku 
2012 se komunitního plánování v Ostravě za 
naši organizaci účastnily v pracovní skupině 
„Občané s mentálním, tělesným a kombino-
vaným postižením“ paní Bc. Helena Fejkuso-
vá a paní Ilona Brzáková. V pracovní skupině 
„Senioři“ zastupovala naši organizaci paní 
Hana Kovalská. Celoroční práce spočívala 
například v plnění těchto povinností a úkolů:

1. Zpracovávání hodnotících tabulek pro 
hodnocení projektů na rok 2013.

2. Monitorování  činností vybraných 
organizací v rámci skupiny, zprávy 
z monitoringu použity pro hodnocení 
projektů na příští rok.

3. Příprava na akci „Lidé lidem“, zajištění 
stánku, zajištění vystoupení  cannis 
na pódiu, zajištění účasti ve stánku, 
zajištění propagačních materiálů, osobní 
účast a zajištění informací ve stánku.

4. Příprava na konferenci „Pracujeme 
společně“, v listopadu konference na 
jejíž přípravě a průběhu jsem se přímo 
podílela.

5. Školení k dotačnímu řízení, schvalování 
zásad dotačního řízení, zahájení práce 
na akčním plánu 2013.

6. Hodnocení na vánočním setkání členů 
KP.

Kromě běžných povinností jsme se zabývali 
ještě následujícím:

�městská i alternativní doprava, ape-
lování na další poskytovatele, odbor 
dopravy, dopravní podnik,

�stavební bariéry – neexistence komise 
pro bezbariérovost napříč cílovými 
skupinami, zapojení více lidí z více 
organizací,
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�dozorovat průběh projektu komunitního 

centra, provozovatel, podmínky, cílové 
skupiny, průběh stavby,

�pracovat s návazností služeb v souvislos-
ti s transformačními změnami ve Čtyřlíst-
ku. Stárnutí cílové skupina a pečujících, 
nabídka služeb, návaznost, dorůstání 
nových generací, není kam uživatele pře-
dat-posunout,

�návaznost sociálně terapeutických dílen 
a chráněných dílen, využití evropských 
peněz.

Havířov
Komunitního plánování ve Statutárním měs-
tě Havířov v roce 2012 se za naši organizaci 
zúčastňovala slečna Lucie Huserová, DiS. 
ve skupinách  „Občané se zdravotním posti-
žením“ a „Senioři“ na adrese ul. Horymírova 
1511/9, Havířov – Město v Centru volnoča-
sových aktivit. Paní Dagmar Martynková se 
účastnila komunitního plánování ve skupině 
„ Děti mládež a rodina“, tato setkání probí-
hala pokaždé v jiném zařízení sociálních 
služeb (např. ARMÁDA SPÁSY SEIFERTO-
VA, SSMH PORADNA PRO DÍTĚ ELIŠKY 
KRÁSNOHORSKÉ, MAGISTRÁT MĚSTA 
HAVÍŘOVA, DON BOSKO ŠUMBARK). 
V rámci všech těchto setkání jsme si moh-

li společně se zastupiteli jiných organizací 
předávat nové informace týkajících se soc. 
služeb (např. vznik nových služeb, změny 
v organizaci určité sociální služby) a samo-
zřejmě si také předávat nové poznatky týka-
jící se sociální práce s danou skupinou kli-
entů. Díky těmto setkáním dokážeme nejen 
my, ale také ostatní členové nabídnout svým 
klientům kontakty na další soc. služby, které 
by jim mohly v jejich situaci pomoci, a dát jim 
obecný náhled a základní informace na mož-
nosti péče, prevence, a poradenství v jejich 
blízkém okolí.

Otrokovice
Na komunitním plánování v roce 2012  
zastupovala naši organizaci v pracovních 
skupinách „Senioři“ a „ Osoby se zdravot-
ním postižením“ Mgr. Marie Chlopčíková.  
Během roku se uskutečnilo 6 setkání v každé  
ze skupin a to v rámci podporujícího pro-
jektu „Monitoring a vyhodnocení KPSS na  
Otrokovicku.

Na začátku roku 2012 byla vytvořena nová 
struktura jednání pracovních skupin  a navr-
ženi noví členové expertních skupin.

Proces komunitního plánování sociálních 
služeb na Otrokovicku má tři roviny, které se 
promítají do aktivit. 
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Podíl jednotlivých typů subjektů  
na financování projektů

Největší podíl na financování tvoří přímé úhrady od klientů. Při financování 
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 2012 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 % 
MPSV 35,29

Kraje 0,10

Města a obce 15,93

Tržby - klienti 43,20

Nadace 3,25

Dary PO a FO 0,48

Ostatní 1,75

Celkem 100%

Za všechny kraje

Jedná se o:

�Řešení aktuálních odborných témat 
jednotlivých pracovních skupin.

�Tvorbu komunitního plánu.

�Monitoring a vyhodnocování  
s návazností na systém dotací  
z rozpočtu města Otrokovice.

Dne 12.6.2013 se uskutečnil v Otroko-
vicích workshop s názvem „Kvalita soci-
álních služeb versus současné dotace“, 
kterého jsme se také účastnili jako jeden 
s poskytovatelů terénní sociální služby 
na Otrokovicku. Cílem workshopu bylo 
nalézt odpovědi na otázky, jak zachovat 
kvalitu sociálních služeb i přesto, že do-
tace rok od roku klesají a tudíž ohrožují 
činnost nejen poskytovatelů, ale patřičně 
ovlivňují i životy uživatelů sociálních slu-
žeb.

V rámci nové strategie financování soci-
álních služeb začalo město Otrokovice 
projednávat možnosti dofinancování SS 
s jednotlivými obcemi, které spadají do 
ORP Otrokovice. 

V rámci podpory Roku seniorů 2012 byly 
i během KPSS zdůrazňovány příležitosti 
nových aktivit pro tuto cílovou skupinu na 

Otrokovicku (např. besedy, trénování pa-
měti, výlety, akce, bezpečnost seniorů, 
dny otevřených dveří v zařízeních).

Na závěr roku se opět uskutečnilo pří-
jemné předvánoční setkání účastníků 
KPSS v prostorách  SENIORU Otrokovi-
ce, p.o., kde bylo nejen zhodnoceno úsilí 
všech, ale především poskytnuta příleži-
tost k neformálnímu setkání a diskusi.

Prostějov
Komunitní plánování ve městě Prostějov 
se v roce 2012 uskutečnilo v nepravidel-
ných intervalech celkem 5x v každé řídící 
skupině. I zde nás zastupovala koordiná-
torka osobní asistence pro Olomoucký, 
Zlínský a Jihomoravský kraj Mgr. Marie 
Chlopčíková. 

Jednotlivá zasedání řídících setkání 
projednávala definice základních kritérií 
pro výběr dat do interaktivního katalo-
gu poskytovatelů SS na Prostějovsku, 
tvorbu nové sociodemografické analýzy 
a průběh realizace Střednědobého plá-
nu rozvoje sociálních skupin, v němž je 
i naše organizace interesována v rámci 
pracovní skupiny „ Senioři“ a „Zdravotně 
postižení“.
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Na financování se podílely subjekty:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

Moravskoslezský kraj 6 429 000,00 Kč

Olomoucký kraj 303 000,00 Kč

Zlínský kraj 198 000,00 Kč

Jihomoravský kraj 180 000,00 Kč

Krajský úřad Zlínského kraje

Provozní dotace – určeno na mzdové náklady 
osobních asistentů pracujících ve Zlínském kraji 20 000,00 Kč

Magistráty 

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

Statutární město Ostrava 2 200 000,00 Kč

SMO MěOb Ostrava - Jih 30 000,00 Kč

SMO MěOb Poruba 16 000,00 Kč

SMO MěOb Stará Bělá 5 000,00 Kč

SMO MěOb Vítkovice 7 000,00 Kč

Statutární město Frýdek-Místek 450 000,00 Kč

Statutární město Havířov 36 000,00 Kč

Statutární město Prostějov 25 000,00 Kč

Projekt je realizován s finanční podporou  
Statutárního města Ostrava

Městský obvod  
Ostrava - Jih

Města

Provozní dotace na mzdové náklady osobních 
asistentů pracujících v daných městech

Frýdlant nad Ostravicí 85 000,00 Kč

Kopřivnice 16 000,00 Kč

Otrokovice 20 000,00 Kč

Paskov 25 000,00 Kč

Třinec 80 000,00 Kč

Vratimov 28 000,00 Kč

Prostějov 10 000,00 Kč

Jablunkov 4 000,00 Kč

Město TřinecMěsto Frýdlant  
nad Ostravicí

Město Vratimov
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Cílem Nadace OKD je podporovat a rozvíjet duchovní a humanitární hodno-
ty, životní prostředí, vzdělání, sportovní či kulturní aktivity a oblast sociálně-
-zdravotních služeb převážně v Moravskoslezském kraji a pomoc neziskovým 
organizacím při zpracování evropských projektů. V rámci výzev vyhlašuje  
5 grantových řízení. 

Společností OKD, a.s. je naše organizace podporována již od roku 2005.  
Od roku 2008 naši organizaci podporuje Nadace OKD (NOKD), jejímž  
zřizovatelem je černouhelná těžební společnost OKD, a.s. 

Nadace OKD v roce 2012 podpořila naši organizaci finančním příspěvkem 
ve výši 500 000,- Kč v rámci programu pro Zdraví. Z příspěvku byly hrazeny 
osobní náklady (mzda včetně odvodů za zdravotní a sociální pojištění) osob-
ních asistentů/-ek a vedoucích pracovníků, kteří organizačně zabezpečují 
službu u klientů v Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Finanční prostředky na osobní náklady vedoucích pracovníků se získávají 
velice obtížně, i přestože jsou pro zdárné fungování služby u klientů nezbyt-
né. 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.

Veřejná ocenění společnosti OKD, a.s. a Nadace OKD v roce 2012:

�Společnost OKD, a.s. - Cena VIA BONA – kategorie Cena pro velkou 
firmu za podporu konkrétního projektu, a to za systematickou podpo-
ru pracovní integrace hendikepovaných lidí prostřednictvím Nadace 
OKD. Tuto cenu uděluje Nadace VIA společně s Nadací THE KELLNER  
FAMILY FOUNDATION pod záštitou Velvyslanectví Spojených států 
amerických. Cena VIA BONA je prestižní veřejné ocenění za individuální 
a firemní dárcovství v České republice.

�Nadace OKD – druhé místo v celostátní soutěži EFFIE, která hodnotí 
efektivnost reklam, a to za reklamní kampaň k projektu Sídliště žije. 

Tímto velice děkujeme Nadaci OKD za její podporu i několikaletou 
přízeň a dodatečně gratulujeme k získání výše uvedených veřejných 
ocenění.

Velmi si vážíme Vaší dlouholeté podpory. 

Úřady práce
Ostrava – poskytnul dotaci průběžně na 4 pracovníky 96 283,00 Kč

Pracovní agentury - z fondů EU a SR
SocioFactor s.r.o. - Pečovatelství, osobní asistence  
- pracovní uplatnění osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

189 243,00 Kč

Všechny obce poskytly dotaci na mzdové náklady 
osobních asistentů, kteří pracují v dané obci
Baška 50 000,00 Kč

Čeladná 30 000,00 Kč

Fryčovice 20 000,00 Kč

Horní Suchá 20 000,00 Kč

Hukvaldy 10 000,00 Kč

Janovice 11 250,00 Kč

Metylovice 2 000,00 Kč

Mosty u Jablunkova 4 000,00 Kč

Sedliště 3 000,00 Kč

Vendryně 6 000,00 Kč

Želechovice nad Dřevnicí 30 000,00 Kč

Obce

Obce, které přispívají pevnou sazbou za každou 
poskytnutou hodinu služby

Nošovice 16 714,25 Kč

Dobrá (v roce 2012  
jsme zde neměli klienty)

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

Sviadnov – vyhrazeny 2 osobní 
asistentky pro celou obec 441 906,00 Kč

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

N
ad

ace

Obec Baška

Obec Čeladná

Nadace OKD
500 000, 00 Kč

Obec Staříč
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NROS znamená Nadace pro rozvoj společnosti

Vznik nadace je spojen s rokem 1993.

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru,  
dárcovství a dobrovolnictví a tím přispívá k rozvoji 
občanské společnosti a k evropské integraci.

Hlavním předmětem činnost nadace je poskytová-
ní nadačních příspěvků v rámci jednotlivých gran-
tových programů na konkrétní projekty nestátních 
neziskových organizací, občanských sdružení 
registrovaných v ČR. Nejznámějším aktivitou je 
Sbírka v rámci Projektu Pomozte dětem! Nadace 
se zaměřuje na cílovou skupinu dětí, které jsou 
ohroženy, či znevýhodněny nějakým handicapem. 

Grantový projekt vznikl pro podporu znevýhodně-
ných a ohrožených skupin prostřednictvím nezis-
kových organizací a na konci roku 2012 spustil 
své 14. pokračování úspěšného projektu pomoci.

Naše organizace po roční pauze, kdy nebyla se 
svým projektem zařazena do podpory a následné 
realizace, obdržela pro 14. ročník skvělou zprávu 
o znovunavázání spolupráce.

Naše občanské sdružení poskytuje handica-
povaným a zdravotně znevýhodněným skupi-
nám pomoc ve formě osobní asistence. Jednou  

z našich cílových skupin je skupina dětí s různými  
handicapy, včetně zdravotních.

A právě Projekt Pomozte dětem! podporuje nezis-
kové organizace, které poskytují pomoc ohrože-
ným a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva 
a ctí demokratické hodnoty. 

Cílem projektu v praktické rovině je umožnit žít 
handicapovaným dětem v jejich přirozeném pro-
středí doma s rodiči nebo v dětském domově. Být 
ve škole mezi svými vrstevníky, ať už jsou to běžná 
nebo speciální školská zařízení, což jim umožňuje 
i věnovat se různým volnočasovým aktivitám. 

Záměrem je nejen integrovat tyto děti do společ-
nosti a kolektivů jejich vrstevníků a posílit jejich  
pocit sounáležitosti s životem společnosti, ale 
také maximální podpora samostatnosti ve smyslu 
rozhodování o své vlastní osobě a volném čase.

Asistence v tom případě spočívá ve zvládání běž-
ných denních činností bez pomoci rodiče. Osvoje-
ní si nových dovedností. Pravidelný doprovod do 
školy a ze školy k volnočasovým aktivitám. Volba 
a realizace volnočasových aktivit dle vlastního  
výběru. 

Projekt je opakovaně a dlouhodobě pozitivně 
hodnocen jak ze strany garantů a realizátorů pro-
jektu, tak i ze strany samotných klientů a jejich 
rodinných příslušníků jako zdařilý, podněcující 
a prospěšný s pozitivním dopadem pro posílení  
soběstačných schopností našich dětských klien-
tů. 

Díky projektu dětští klienti posilují své sebevědo-
mí. Upevňují stávající dovednosti a nabývají nové.

Podstatné jsou nové obohacující vjemy a zážitky, 
které je podněcují k další aktivitě. 

 Důležité se také jeví posilování sebevědomí  
a sebeuvědomění si vlastní osoby. Pro harmonic-
ký rozvoj dítěte je také podstatné budování vazeb 
a vztahů. Jde však také o sdílení příjemných zážit-
ků s někým, kdo klientovi rozumí.

Vážíme si podpory Nadace NROS  i její dlouho-
leté spolupráce. Oceňujeme jejich profesionální  
a hlavně lidský přístup, díky kterému se daří 
zkvalitnit život znevýhodněným dětem. Děkuje-
me za zájem o osobní asistenci a o naši dětskou  
klientelu.

14. ročník se dotkne 10 dětí a jejich osobních  
asistentů z MSK regionu.

Společnost KPMG Česká republika patří do celosvětové sítě 
poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní  
a poradenství. 

V roce 2012 nás tato společnost podpořila:

a) Finančním darem ve výši 12 000,- Kč. Jednalo se o finance vybrané 
v rámci akce - Den auditorské a daňové profese 2012 - pořádané 
na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Jedním z pořadatelů byla  
i organizace KPMG Česká republika. Studenti této ekonomické fakulty 
se účastnili znalostních soutěží. Správné odpovědi byly finančně 
ohodnoceny a vybrané finance byly darovány naší organizaci. 

b) Uspořádáním jednodenního interního školení pro režijní pracovníky 
naší organizace na téma Týmové role. Školení bylo zaměřeno na 
komunikaci a práci v týmu, typologii osobnosti, atd. 

Společnost KPMG Česká republika získala v roce 2012 Cenu VIA 
BONA v kategorii Cena pro velkou firmu za strategické dárcovství, a to za 
významnou, strategickou a dlouhodobou pomoc ekologickému Sdružení 
Tereza. Tuto cenu uděluje Nadace VIA společně s Nadací THE KELLNER 
FAMILY FOUNDATION pod záštitou Velvyslanectví Spojených států 
amerických. Cena VIA BONA je prestižní veřejné ocenění za individuální 
a firemní dárcovství v České republice.

Tímto velice děkujeme společnosti KPMG Česká republika za podporu  
a dodatečně gratulujeme k získání Ceny VIA BONA.

Naše poděkování patří taktéž panu Jánu Zahurančíkovi (lektorovi 
interního školení), který vytvořil báječnou atmosféru a poskytl nám mnoho 
potřebných informací. 

Za dobu své existence program MiNiGRANTY VEOLIA finančně podpořil 
více než 11 milióny korun 425 veřejně prospěšných projektů prospívajících 
prostředí a komunitě. 

Jako dobrovolníci se na nich ve svém volném čase podíleli či aktuálně podí-
lejí zaměstnanci skupiny Veolia Environnement. 

Zaměstnanci, jejichž žádosti získaly podporu v roce 2012, odhadli celko-
vý počet hodin své dobrovolnické práce ve prospěch „svých projektů“ na  
12 830 hodin. 

V roce 2012 požádala naše organizace ve spolupráci se zaměstnancem 
společnosti Moravská vodárenská nadační fond poprvé. Jednalo se o pro-
jekt zaměřený na udržení dostupné pomoci všem handicapovaným osobám 
v obci Želechovice nad Dřevnicí. Projekt byl úspěšně podpořen finanční 
částkou 15.000,- a následně realizován. Finanční prostředky z tohoto projek-
tu byly směřovány na úhradu osobních nákladů (mzdy včetně odvodů zdra-
votního a sociálního pojištění) osobních asistentů/ek, poskytujících službu 
u klientům v této obci.

V roce 2012 jsme se potýkali ve Zlínském kraji s nedostatkem financí  
z veřejných zdrojů pro realizaci služby. Proto bychom velmi rádi poděkovali 
panu J. S., který přišel nejen s myšlenkou požádat na Nadační fond Veolia, 
ale především sám přispěl vlastním dílem pomoci při péči o uživatele osobní 
asistence v obci Želechovice nad Dřevnicí.

Díky finanční pomoci mohli naši osobní asistenti zajistit službu u klientů 
v rozsahu, v jakém ji potřebují a požadují. Děkujeme Vám za přízeň, kterou 
jste naší organizaci projevili v roce 2012, a těšíme se na další vzájemnou 
spolupráci.

NROS  
ze sbírky  
Pomozte  
dětem!
175 000,00 Kč

KPMG  
Česká republika
12 000, 00 Kč

Nadační fond Veolia
15 000,00 Kč
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GlaxoSmithKline, s. r. o., je v České republice 
pobočkou jedné z největších farmaceutických 
firem na světě GlaxoSmithKline Plc., která sídlí 
v Londýně. Firma se zabývá výzkumem, vývojem, 
výrobou a prodejem léčivých přípravků a  patří 
mezi přední světové inovátory v tomto oboru. 
Hlavním posláním společnosti GlaxoSmithKline je 
zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem 
být aktivnějšími, cítit se lépe a žít déle.

V březnu 2009 zahájil svou činnost Nadační fond 
GSK. Nadační fond GSK je firemním nadačním 
fondem společnosti GlaxoSmithKline, spol. s r. o.  
v České republice, která je pobočkou jedné  
z největších farmaceutických firem na světě. 

Jeho cílem je navázat  na veřejně prospěšné  
aktivity a charitativní projekty společnosti  
GlaxoSmithKline v České republice a komplexněji 

podporovat projekty, které odrážejí celospolečen-
skou potřebu a mají význam pro konkrétní skupiny 
lidí, jež nejvíce potřebují pomoc své ho okolí.

Nadační fond GSK každoročně vypisuje výběrové 
řízení pro neziskové organizace působící v České 
republice. V jeho rámci mohou neziskové organi-
zace zažádat o finanční příspěvky na: 

projekty zaměřené na pomoc seniorům

projekty zaměřené na podporu nemocných lidí.

I naše organizace získala v roce 2012/2013  
finanční podporu od Nadačního fondu GSK  
(1. 8. 2012 – 31. 7. 2013). Podpořený projekt 
s názvem „Dostupná osobní asistence seniorům 
s handicapem v Prostějově a blízkém okolí“ se 
zaměřil především na naše klienty žijící ve statu-
tárním městě Prostějov a na klienta z nedaleké 
obce Vrbátky.

Bez finanční pomoci nadačního fondu GSK 
bychom museli značně omezit služby u uvedených 
klientů, případně bychom museli rozvázat 
smlouvy o poskytování služeb osobní asistence. 
V současné době probíhají díky podpoře 
nadačního fondu GSK veškeré služby u seniorů 
ve městě Prostějově a obci Vrbátky dle jejich 
požadavků. 

Velmi si vážíme a současně děkujeme nadačnímu 
fondu GSK, že společnými silami nadále 
naplňujeme potřeby seniorů s handicapem 
v Prostějově a Vrbátkách v jejich přirozeném 
rodinném prostředí a umožňujeme jim žít nadále 
způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému, 
důstojnému životu.

Díky solidaritě televizních diváků pomohl 
nejstarší charitativní projekt České televize 
– Adventní koncerty 2011 i naší neziskové 
organizaci v naplňování cílů Projektu osobní 
asistence. Považujeme si úspěchu, že naše 
organizace byla zařazena v rámci celore-
publikového výběru mezi čtyři zúčastněné 
organizace. Možnost sledování 2. Advent-
ního koncertu přímo v Bazilice sv. Jiří na 
Pražském hradě byla pro zaměstnance naší 
neziskové organizace a pracovnice v přímé 
obslužné péči svátečním zážitkem a oceně-
ním jejich fyzicky i psychicky náročné práce. 
Štědrost a dobročinnost televizních diváků, 
organizací i všech anonymních dárců při-
nesla naší organizaci úctyhodnou celkovou 
částku 2 148 842,60 Kč. Tato finanční pod-
pora nám pomohla zmírnit dopad finančně 
složité situace, kterou zapříčiňuje snižování 
finančních prostředků z veřejných zdrojů  
(z rozpočtu MPSV, krajů, měst i obcí), nada-
cí a podnikatelských subjektů. Ze získané 
finanční podpory z 21. ročníku Adventních 
koncertů ČT 2011 byly v měsíci březnu 
2012 zakoupeny tři osobní automobily 
značky RENAULT Clio a Megane pro zajiš-
ťování služby v obcích Moravskoslezského 

kraje, špatně dostupných veřejnou hromad-
nou dopravou

a bylo pořízeno komplexní autopojištění 
pro všechny vozy. Nové automobily nám 
pomohly snížit náklady na dopravu osobních 
asistentek do odlehlých míst MSK, kde 
mnohdy jako jediní poskytujeme terénní 
sociální služby. Osobní asistenci tak 
realizujeme kvalitněji, rychleji a ve větším 
rozsahu.

Naše nové a specificky označené 
automobily, jenž zároveň nesou na kapotě 
písemné poděkování projektu České 
televize – Adventní koncerty, jezdí za klienty 
na Jablunkovsku, Třinecku, v Mostech 
u Jablunkova, ve Vendryni. Senioři své 
asistentky netrpělivě očekávají na samotách, 
kde není možné službu zvládat prostředky 
veřejné dopravy. Druhým automobilem je 
zajišťována osobní asistence v kopcovitém 
terénu v obcích: Hukvaldy, Sklenov, 
Rychaltice, Brušperk a další. Třetí automobil 
slouží k organizačnímu zajištění chodu 
občanského sdružení v rámci celé republiky 
a zároveň je využíván pro potřeby klientů 
(odvozy k lékařům, na úřady atd.).

Ze získané finanční podpory Adventních 
koncertů budou v dalších letech 2013  
- 2014 částečně uhrazeny mzdové náklady 
osobních asistentů/-ek i režijních pracovníků 
včetně nákladů na odvody sociálního  
a zdravotního pojištění. 

Hlavní prospěch, a ten je nevyčíslitelný, 
je v míře úlevy a osamostatnění se našich 
klientů a jejich rodinných příslušníků při 
poskytování služeb osobní asistence. 
Dochází k upevňování jejich fyzické i duševní 
kondice, která je velmi důležitá a motivující 
k životu ve společnosti.

Děkujeme Vám, že jsme byli zařazeni 
do projektu Adventní koncerty ČT 
2011. Děkujeme televizním divákům, 
organizacím i všem anonymním 
dárcům za jejich štědrost, která 
pomáhá ulehčovat život seniorům  
a handicapovaným spoluobčanům. 
Mohli jsme tak splnit závazky vůči 
našim klientům, kteří nás potřebují, 
a které nemůžeme nechat bez naší 
pomoci. 

GlaxoSmithKline, s. r. o.
150 000,00 Kč

Adventní koncerty České televize
2 148 842, 60 Kč
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Věcné a nefinanční dary 

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

Mgr. Jiří Kabuďa – poskytuje nám bezplatné právní poradenství

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

CAPSA.CZ – sdílejte data pohodlně. Capsa.cz umožňuje sdílení 
souborů, kalendářů a kontaktů pro více uživatelů přes jednoduché 
webové rozhraní.

Capsa.cz - zdarma poskytuje služby v rozsahu tarifu SEJF.

ALWIL Trade, spol s r. o. - výrazná sleva na antivirový program 
avast! Pro Antivirus

Sdružení VIA ve spolupráci s Nadací Charty 77, TechSoup ČR 
a Microsoft - poskytnutí licencí na software za symbolickou cenu

KOMPAKT s.r.o. - zapůjčení sociálního automobilu na 6 let
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VEŘEjná SbírKa POVOLENÁ KRAJSKýM ÚŘADEM MSK  
dne 14. 03. 2011, č.j. MSK 35303/2011

Děkujeme!
číSLo KonTa VEŘEjné SbírKy  

82 48 82 48 / 0300

Právnické osoby
Statutární město Frýdek-Místek 5 000,00 Kč

KPMG Česká republika,s.r.o. 12 000,00 Kč

CharityMints.com, s.r.o. 5 277,00 Kč

Klub seniorů Staré město 2 100,00 Kč

Fyzické osoby
Mgr. Šárka Tomisová 5 000,00 Kč

Josef Bil 5 000,00 Kč

MUDr. Dobromila Mrázková 4 000,00 Kč

Ing. Tadeusz Farnik 1 000,00 Kč

Marie Prokopová 2 000,00 Kč

Břetislav Vašíček 2 000,00 Kč

Ing. Radana Mutinová 10 000,00 Kč

Pavel Špendlík 5 000,00 Kč

Ing. Jana Jakubová 2 500,00 Kč

MUDr. Jan Valenta 10 000,00 Kč

Aleš Kufa 3 600,00 Kč

ostatní 20 000,00 Kč

Veřejná sbírka
výběry do kasiček + prodej 12 296,00 Kč

Jaroslav Kocinec Mgr. LL.M. (v rámci Sweetsen festu) 4 000,00 Kč

Bc. Petr Korč (v rámci Sweetsen festu) 4 000,00 Kč

Kamil Typovský (v rámci Sweetsen festu) 4 000,00 Kč Děkujeme!
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Náklady a výnosy
Náklady   v tis. Kč

Spotřeba materiálu 419
Spotřeba energie 98
Opravy a udržování 89
Cestovné zaměstnanců při návštěvě klientů 381
Náklady na reprezentaci 8
Ostatní služby 831
Osobní náklady (mzdy + odvody) 18 325
Zákonné sociální náklady 119
Daně a poplatky 30
Jiné ostatní náklady 187
Odpisy 158
Tvorba opravných položek 5
Náklady celkem 20 650

Výnosy   v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb 8 723

Provozní dotace – účelově vázané 10 625

Přijaté příspěvky (dary) 752

Úroky 19

Ostatní výnosy 26

Výnosy celkem 20 145

Hospodářský výsledek celkem – - 506

Aktiva                                                                            v tis. Kč

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 832

082 Oprávky k samost. movitým věcem -238

211 Pokladna 102

221 Účty v bankách 5 482

311 Odběratelé 744

314 Poskytnuté provozní zálohy 104

346 Nároky na dotace (SR) 46

348 Nároky na dotace (města) 4 400

378 Jiné pohledávky 351

381 Náklady příštích období 43

394 Opravná položka k pohledávkám -5

Aktiva celkem 11 861

Pasiva                                                     v tis. Kč

321 Dodavatelé 53

325 Ostatní závazky 3

331 Zaměstnanci 942

333 
Ostatní závazky vůči 
zaměstnancům

25

336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 483

342 Ostatní přímé daně 30

384 Výnosy příštích období 6 080

389 Dohadné účty pasivní 98

901 Vlastní jmění 820

932 Nerozdělený zisk minulých let 3 833

963 Účet výsledku hospodaření -506

Pasiva celkem 11 861

Aktiva a pasiva  

Výsledek hospodaření za rok 2012 je ZTRÁTA.

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

Ztráta, která v roce 2012 vznikla, je hrazena z uspořených financí za předchozí období.
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Výrok  
auditora

Dnes Markéta musí něco vyřídit na poště . Dostat se na poštu není vůbec žádný problém, protože je tam 
bezbariérový přístup. Jenom dveře jsou příliš těžké a musíme hned dvoje za sebou otevřít a přidržet. Na poště má 
Markéta problém, aby dosáhla k přepážkovému pultíku, aby se mohla podepsat, protože vozíček pod něj celý nezajede. 
Proto si vozíme tvrdou podložku a na ní si vše potřebné v klidu podepíše . Markéta si ještě vybírá nějaké obálky a já ji 
pomáhám při placení vytáhnout peníze z peněženky. Z pošty jsme zamířily směrem do papírnictví a šly jsme koupit 
lak na ubrouskovou techniku, abychom společně ozdobily a obzvláštnily dřevěnou krabičku na šperky a drobnosti . 
Vedle papírnictví je knihkupectví-i tam jsme se jely podívat. Právě knížky o různých rukodělných pracích Markétku 
zajímají . Při procházkách nesmíme vynechat ani návštěvu zverimexu a nakoupit nějaké potřeby a pamlsky pro její psí 
fenku. Při návratu domů projíždíme náměstím, kde probíhají  Farmářské trhy. Obhlídneme jednotlivé stánky a pár 
lahůdek nakoupíme.  Markéta říká, co chce, a já nákup posbírám a uložím do košíku, který má na klíně.

S Markétou si dost rozumíme. Po návratu z venku domů, kde žije s maminkou, se mne dnes zeptala, kdyby bydlela 
sama, zda by jí denně mohla osobní asistence pomáhat. Líbí se mi na ní , že má snahu hodně věcí  dělat sama a tak 
mi nakoupené věci  podává a já je ukládám do lednice . Dnešek jsme si moc pěkně užily a děláme si plán na příští 
setkání . Když bude pršet a nebude se dát jít ven , vyzkoušíme ozdobit si krabičku, anebo si budeme povídat o filmech 
a taky si můžeme pustit hudbu, kterou má Markéta ráda.

Příběh klientky Markéty

Markéta je vozíčkářka. Loni oslavila ,,Kristova 
léta“. Vozík ji provází takřka od narození . Vždy se 
moc těší , až spolu vyrazíme ven a zařídíme, co je 
potřebné. Vždy má už vymyšlený plán toho, co vše 
za čtvrteční odpoledne podnikneme a co vyřídíme. 
Pro své postižení potřebuje pomoci obléknout 
bundu. Venku už je chladno a nesmíme podcenit 
prochlazení a výběr vhodného oblečení . 
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Děkuji všem
Bc. Helena Fejkusová
ředitelka Projektu OsA   

P
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ován

í
Bc. Helena Fejkusová je 
Osobností roku 2012  
v socíáních službách  
Frýdku-Místku

Rok 2012 je nenávratně historií. Opět se 
s tím smířím, protože jsou stále lidé, kteří 
potřebují naši pomoc. A zdá se, že je jich 
stále více, protože oni i jejich nejbližší 
pochopili, že sdělená a sdílená starost je 
starostí poloviční.

Diář loňského roku mi snad napoví 
nejdůležitější i nesmazatelné okamžiky roku 
2012.

Každý den měl své kouzlo a byl významný. 
Každý den osobní asistenti a asistentky 
podávali pomocné ruce tam, kde lidé 
potřebovali. Některé dny byly ale důležité  
i pro naši organizaci.

Například 22. března v odpoledních 
hodinách proběhlo ve firmě Bono auto a.s. 
ve Frýdku-Místku  slavnostní předávání tří 
automobilů, které byly pořízeny z výtěžku 
Adventních koncertů. Ty již po dvacáté 
první organizovala v prosinci roku 2011 
Česká televize. Podané ruce, o.s. – Projekt 
OsA byl mezi těmi vybranými a nesmírně 
šťastnými čtyřmi organizacemi z celé České 
republiky. Peníze z adventních koncertů nám 
pomáhaly po celý rok 2012 a zmíněná auta 
bezpečně vozí pracovníky v přímé obslužné 
péči za klienty a vozí i klienty, když potřebují 
například k lékaři.

28. červen 2012 jistě nikoho z vedení  
organizace nenechal klidným. Pořádal se 
hudební a kulturní festival Sweetsenfest. 
Jsme poskytovatelé terénních sociálních  
služeb, festival je dárek umělců z Frýdku-
-Místku občanům Frýdku-Místku a širokého 
okolí. Za devět let této akce se organizáto-
ři, Pod Svícnem, o.s. se svým nestorem a 
duší festivalu panem Bc. Petrem Korčem, 
vypracovali ve skvělý tým, který umí zajistit 
zábavu trvající tři dny a ještě podpořit nezis-
kovky pomáhající potřebným občanům FM.  
Jsem opravdu ráda, že Podané ruce, o.s. 
s projektem canisterapie a Podané ruce, o.s.  
– Projekt OsA poskytující osobní asistenci 
patří díky profesionální úrovni poskytova-
ných služeb a lidskému přístupu ke klientům 
k těm, které i kulturní obec města podporuje 
a uznává.

Rok 2012 jsme bilancovali na mnoha 
úrovních. Vedení organizace na poslední 
poradě v prosinci sečetlo a podtrhlo příjmy  
i výdaje a konstatovalo, že jen díky sponzorům 
a významným projektům přežijeme nástup 
do roku 2013 a snad i první měsíce nového 
roku.

Porada osobních asistentů i asistentek, kteří 
jsou pro naše uživatele těmi nejdůležitějšími 

a podstatnými, proběhla v prosinci ve všech 
střediscích také velmi emotivně. Dík a uznání 
za jejich práci byl spíše ústní. Motivovat 
formou odměn jsme bohužel nemohli tak, 
jak bychom si přáli a hlavně, jak si naši 
stěžejní zaměstnanci zasloužili. 

Práce pro druhé má ale v očích všech vysoký 
morální kredit. Pomáhat jiným může být  
i motivující. Zástupci státu ale nemohou stále 
spoléhat na empatický přístup pracovníků 
v sociálních službách a doslova dobroty lidí 
zneužívat.

Rok 2013 již ukrajuje podstatné díly ze svých 
dnů. Doufám a chci tomu věřit, že bude 
lépe. Že ekonomická čísla nás neodradí  
a nezabrání nám v konání dobra pro občany 
s postižením a seniory.

Děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu poskytování terénní sociální služby 
osobní asistence v roce 2012. Děkuji 
všem, kteří byli a jsou našimi příznivci  
a podporovateli.

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 a Dobrá 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.
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