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Kontakty 
 
Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811 
Kontaktní osoba: Pavlína Ondračková, DiS. – tel. 558 648 134, 777 011 053 
Úřední hodiny: Pondělí a středa 8 – 11,30  a 12,30 - 16, pátek 8 – 12 
e-mail: podaneruce@seznam.cz  
 
Ostrava – Mariánské Hory, budova SZŠ a VZŠ, 1. Máje 11 
Kontaktní osoba: Jaroslava Gajdošíková – tel. 595 693 628 , 777 011 031 
Úřední hodiny: Úterý a středa 8 – 12, 13 – 16, pátek 8 – 12 
e-mail: osa.ostrava@seznam.cz  
 
www stránky: http://www.canisterapie.info  



 2 

Úvodní slovo ředitelky 
 

Pojem osobní asistence již vešel do povědomí mnoha handicapovaným i jejich nejbližším. Bez této 
služby by mnohý postižený člověk a jeho rodina nemohli žít běžný život, navštěvovat vzdělávací zařízení, 
zajít si za kulturou či sportem. 

Osobní asistenti se v některých případech pro své klienty stávají rodinnými příslušníky, důvěrníky, 
přáteli.  

Představitelé některých obcí a měst již také pochopili, že i když mají pečovatelskou službu, 
neznamená to, že by péče o jejich handicapované občany a seniory byla zajištěna stoprocentně a dle 
skutečných potřeb klientů. Zastupitelé jsou tedy vesměs rádi, že roste počet poskytovatelů, kteří provádějí 
a organizují osobní asistenci. 

Občanské sdružení Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek prostřednictvím svých zaměstnanců -  
osobních asistentů pomáhá lidem se zdravotními i sociálními problémy právě formou osobní asistence. Od 
května 2001, kdy jsme s činností osobní asistence začali, bylo našimi klienty cca sedm set lidí všech 
věkových kategorií. Jejich diagnosy jsou tak rozmanité, že se musíme stále vzdělávat a vyhledávat 
informace o jednotlivých zdravotních problémech našich klientů, abychom jim byli platnými asistenty. 

V současné době se tedy již nemůžeme spokojit se zájemcem o práci osobního asistenta, který má 
pouze praktické zkušenosti s prací pro handicapovaného, ale musí mít i teoretické znalosti, které může 
načerpat např. v rekvalifikačním kurzu.  

V rámci povinného doškolování zaměstnanců se pak zabýváme konkrétními oblastmi péče o naše 
handicapované klienty.  

V roce 2001, na počátku námi poskytované služby osobní asistence, tvořila naši klientelu pouze 
skupinka občanů města Frýdku-Místku. Potřebnost lidí a absence takovéhoto typu služeb ukázala, že 
musíme být schopni pomoci i potřebným z jiných částí Moravskoslezského kraje. Nyní máme klienty 
několika desítek měst a obcí tohoto regionu a požadavků na zahájení služby je stále mnoho, nemůžeme 
jim vyhovět, což nás velmi trápí. Důvodem nemožnosti navýšení počtu klientů je hlavně financování 
sociálních služeb a nulová legislativa o osobní asistenci. 

Je toho ještě mnoho, co bude třeba zlepšit na poskytování osobní asistence. Ale pracujeme pro 
klienty, pomáháme tím i jejich rodinám, snažíme se o integraci handicapovaných do normálního života. 

Zvyšováním kvalifikace, zajišťováním supervizí i prevencí syndromu vyhoření se snažíme 
motivovat zaměstnance k ještě kvalitnější práci a empatickému přístupu ke klientům. 
 
 
 
 
 
 Helena Fejkusová 

 ředitelka Projektu OsA FM    
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Zpráva o činnosti 
 

Organizační struktura 

Statutární zástupci 

 
Řízením organizační jednotky jsou pověřeni tito členové: 
Helena Fejkusová 
Ing. Štěpán Křístek 
Tito členové jsou statutárními zástupci organizační jednotky. 

Pracovníci projektu (zaměstnanci a dobrovolníci) 

Management projektu: 

Helena Fejkusová – ředitelka projektu OsA 
Jana Rozehnalová, DiS. – zástupkyně ředitelky pro oblast Frýdku-Místku 
Jaroslava Gajdošíková – zástupkyně ředitelky pro oblast Ostrava  
Ilona Brzáková – vedoucí provozu 
Ing. Štěpán Křístek – ekonom - dobrovolník 
Monika Křístková – vedoucí účetní 
Pavlína Burkovičová, DiS. – fundraiser 
 

Zaměstnanci: 
K 31. 12. 2005 bylo v projektu zaměstnáno 82 osobních asistentů na hlavní pracovní poměr a 

66 osobních asistentů na další druhy pracovních poměrů (NV, DPP, DPČ). Režijní část zajišťovalo 
9 zaměstnanců na různé úvazky. Průměrný počet zaměstnanců přepočtený na celé úvazky za rok 2005 
byl 84. 

 

Organizační schéma pro rok 2005 
 

Osobní asistenti

Vedoucí pracovní skupiny Osobní asistenti

Zástupkyně

osobní asistenti

Vedoucí provozu

Osobní asistenti

Zástupkyně

pomocná účetní

Vedoucí účetní Fundraiser

Ekonom

Ředitelka projektu

 
 

 

Poslání 
 

Organizační jednotka je založena za účelem realizace Projektu poskytování služeb osobní asistence 
podle cíle sdružení uvedeného v článku 3, odstavci I, písmeno B stanov. Cílem projektu je zajistit osobní 
asistenci místně, časově i finančně tak, aby byla přístupná všem klientům v rozsahu, v jakém potřebují.  
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Obsah a průběh realizace projektu v roce 2005 
 

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

Veřejná sbírka na podporu osobní asistence 
 

Dne 2. 9. 2003 jsme zahájili veřejnou sbírku na podporu osobní asistence. Veřejná sbírka je 
osvědčena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pod číslem jednacím VV/6144/Kl-VS/06/2003. 
Sbírka je povolena na dobu tří let. Výtěžek sbírky bude použit na úhradu mzdových nákladů osobních 
asistentů. 

Číslo účtu veřejné sbírky je 1025024433/5500, vedený u Raiffeisen bank, a. s., pobočka F-M.  
Výtěžek za rok 2005 činí 123 533,00 Kč. Celkový zůstatek na sbírkovém účtu k 31. 12. 2005 činí 

160 850,21 Kč. Finanční prostředky zatím nebyly použity. 
 
V roce 2005 byly umístěny kasičky na těchto místech: bufet v hotelovém domě Koloredov Frýdek-

Místek, Lékárna u Radnice Ostrava - centrum, Elektronika servis Charvát, Ostrava - Hrabůvka, HM Tesco 
Ostrava – Hrabová, Sportovní prodejna a opravna Ostrava - Hrabová, Lékárna u Sv. Jana Ostrava – Stará 
Bělá. 

Divadelní představení neformální divadelní skupiny Heřmánek 
 

Neformální divadelní skupina Heřmánek působí v ve Frýdku-Místku od května roku 2004. Jedná se 
o  skupinu mladých lidí ve věku od 9 do 25 let a všechny nás pojí láska k divadlu. Píší vlastní scénáře a 
jejich autorská představení hrají pro veřejnost a v rámci cyklu výchovně vzdělávacích představení také 
pro žáky základních a středních škol.  
 

„Člověče, měj mě rád.“ Takto se jmenuje divadelní hra neformální skupiny mladých lidí 
HEŘMÁNEK. Celou hru můžeme shrnout slovy: „Přestože jsem HIV pozitivní, drogově závislá, těhotná, 
prostě jen jiná než právě ty, měj mě rád…“ Na jevišti se však neřeší jen problémy tolerance, ale také 
nechráněného pohlavního styku, AIDS nebo užívání drog. Žákům se nenásilnou formou poodkrývají 
příčiny, důsledky, ale také možná řešení zmíněných krizových situací.  
 

Divadelní hru Člověče, měj mě rád shlédlo v roce 2004 více než 900 mladých lidí z Frýdku-
Místku, Ostravy a Prahy. Hlavním tématem byla potřeba lásky, kamarádství a tolerance. Hra se dočkala 
17-ti repríz a derniéra proběhla v ostravském Divadle Petra Bezruče, kde jsme předali paní Heleně 
Fejkusové, ředitelce občanského sdružení Podané ruce 14 000,00 Kč. Tyto finanční prostředky budou 
použity na zajištění osobní asistence v Moravskoslezském kraji. 
 

Vánoční charitativní sbírka „Pomáhejte s námi“ 
 

 
Sbírka s názvem „Pomáhejte s námi“ probíhala o uplynulých Vánocích 

již popáté, a to celkem ve třiceti obchodních domech a hypermarketech 
Tesco v České republice. Výtěžek sbírky konané v hypermarketu Tesco ve 
Frýdku-Místku byl věnován sdružení Podané ruce, které se letos zařadilo na 
seznam neziskových organizací, které společnost Tesco Stores ČR a. s. 
dlouhodobě a systematicky podporuje.  
 

Při sbírce s námi spolupracovaly desítky dobrovolníků, kteří ve svém 
volném čase prodávali pexesa zákazníkům hypermarketu Tesco. Náš velký 
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dík patří nejen studentům Integrované střední školy ve Frýdku-Místku a Střední zdravotnické 
školy ve Frýdku-Místku, ale také ředitelům uvedených škol. Zvláštní poděkování patří paní 
Mgr. Věře Tomisové z ISŠ. Bez jejich svolení a chtění studentů bychom to nemohli zvládnout. 
Významně pomohli také členové sdružení Podané ruce a osobní asistentky, které věnovaly svůj volný čas.  
 

Těm, kteří se na přípravě a samotné akci účastnili jakýmkoli způsobem patří velký dík. Celkový 
výtěžek z prodeje pexes, který je určen na zajištění osobní asistence je 109 533,00 Kč. 
 

Komunitní plánování 
 

Naše společnost aktivně spolupracuje na komunitním plánování ve Frýdku-Místku, Ostravě a 
Kopřivnici. Našim cílem je přiblížit osobní asistenci představitelům měst tak, aby s ní počítali jako 
s rovnocennou sociální službou a finančně se na ni podíleli. V rámci KP jsou ustanoveny jednotlivé 
komise pro různé kategorie občanů. Naše společnost pracuje v komisích pro osoby zdravotně postižené a 
seniory. 
 

Rozsah poskytovaných služeb 
 

V roce 2005 jsme poskytli celkem 125 418 h služby celkem 277 klientům. V průměru jsme měsíčně 
poskytli službu 176 klientům. 

 
Graf poskytovaných služeb 

Poskytování služeb osobní asistence
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V roce 2005 jsme poskytovali službu klientům v těchto městech a obcích Moravskoslezského kraje:  

 

Baška, Bernartice nad Odrou, Brušperk, Bukovec, Čeladná, Český Těšín, Dobrá, Dolní Sklenov, 
Frenštát pod Radhoštěm, Fryčovice, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hodoňovice, Horní 
Suchá, Hukvaldy, Chlebovice, Jablunkov, Janovice, Jilešovice, Komorní Lhotka, Kopřivnice, Kozlovice, 
Krásná, Kunčičky u Bašky, Lískovec, Metylovice, Mosty u Jablunkova, Mošnov, Návsí u Jablunkova, 
Nošovice, Nová Ves, Nový Jičín, Odry, Oldřichovice, Ostrava, Palkovice, Paskov, Pržno, Příbor, Ropice, 
Rybí, Sedlnice, Skalice, Staré Město, Staříč, Šenov, Těrlicko, Trnávka, Třinec, Vendryně, Vratimov. 
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Kromě Moravskoslezského kraje, kde je naše působnost nejvýraznější, působíme také v kraji 
Zlínském, Jihomoravském a kraji Vysočina. Jedná se o ojedinělé klienty, kteří službu potřebovali po 
propuštění z rehabilitačního ústavu v Hrabyni. 

 
Osobní asistence probíhala také v těchto školských zařízeních: 
Speciální škola pro žáky s více vadami v Kopřivnici 
Zvláštní škola ve Frenštátě pod Radhoštěm 
Speciální školy ve Slezské Ostravě 
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 
Speciální škola pro žáky s více vadami v Novém Jičíně 
Základní škola Ostrava - Poruba 

 

Spolupráce s Dobrovolnickým centrem Adra Frýdek-Místek 
 

V květnu 2005 jsme podepsali smlouvu v oblasti dobrovolnické služby mezi Dobrovolnickým 
centrem Adra a organizací Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek.  

 
V červnu se do programu „Dobrovolníci v osobní asistenci“ zapojila první dobrovolnice. Do konce 

roku se celkem zapojilo 5 osob. Celkem odpracovali 677 hodin osobní asistence u klientů zejména ve 
Frýdku-Místku, ale také v Baše, Dobré a Třinci. 

 
V rámci zapojování dobrovolníků do služby osobní asistence jsme se zapojili také do projektu „SMS 

– Systém motivačních skupin a aktivit pro rizikové kategorie nezaměstnaných“. Tímto projektem 
v naší organizaci prošly 3 dobrovolnice a celkem poskytly 697 hodin osobní asistence občanům města 
Frýdek-Místek. 

 

Informovanost o projektu 
 

Informace o službě byly poskytnuty městským a obecním úřadům, praktickým lékařům, ústavním 
zařízením a organizacím zdravotně postižených. Dále jsme navázali a udržujeme kontakt s těmito 
zařízeními a organizacemi: Boromeum Frýdek-Místek, Speciální školy pro žáky s více vadami NADĚJE 
Frýdek-Místek, Speciální škola pro žáky s více vadami v Kopřivnici, Nemocnice Frýdek-Místek, 
II. Radioterapeutická klinika FNsP Paskov, Penzion pro důchodce Frýdek-Místek, Pečovatelská služba 
Frýdek-Místek, Charita Frýdek-Místek, Nemocnice Třinec – Podlesí, Nemocnice Třinec – Sosna, 
Rehabilitační ústav v Hrabyni, Rehabilitační ústav v Chuchelné, Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek, 
Ostravská organizace vozíčkářů, Liga za práva vozíčkářů Brno, Sportovní klub Ostrava (vozíčkáři), 
Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek, Agentura Slunce Ostrava, Centrum pro rodinu a sociální 
péči Ostrava, Městská nemocnice Ostrava – Léčebna dlouhodobě nemocných, Střední a Vyšší 
zdravotnická škola v Ostravě, Střední zdravotnická škola ve Frýdku-Místku a další. 

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

Města a obce, které s námi úzce spoluprací a přispívají ještě přímo svým občanům, aby měli službu 
levnější, jsou: Město Frýdek-Místek, Obec Baška, Obec Dobrá, Obec Vojkovice. 

Některým klientům také přispívá Nadace Charty 77. 
 

Lékaři, nemocnice a ústavní zařízení předávají informace o naší službě svým pacientům a příp. nám 
doporučují přijetí určitých klientů při propouštění z ústavního ošetřování. 

S pečovatelskou službou spolupracujeme na zajištění služeb tam, kde se naše služby vzájemně 
časově nebo obsahově doplňují. 
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Výběr a přijímání klientů 
 

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

 

Kontrola průběhu realizace projektu 
 

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

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

Na průběh projektu dohlíží představenstvo sdružení. 
 

Kvalitativní hodnocení projektu je postaveno na průběžných kontrolách klientů a osobních asistentů. 
Tyto kontroly provádí pověření zaměstnanci. O kontrolách se sepisují zápisy, ve kterých je uváděno jak 
často služba probíhá, konkrétní cíl služby a subjektivní pocit uživatele služby.  

 

Naplňování cíle projektu 
 

Cílem projektu je zajistit osobní asistenci místně, časově a finančně. Tato tři kritéria jsou průběžně 
sledována. Výsledek za rok 2005 lze shrnout takto: 

 
I přesto, že se jedná o projekt, který je realizován na mnoha místech Moravskoslezského kraje, 

poptávka po těchto službách stoupá. v roce 2005 nás oslovilo průměrně měsíčně 27 žadatelů. Z tohoto 
počtu bylo během průměrné čekací doby dvou týdnů se 7 sepsána smlouva o poskytování služeb osobní 
asistence, 12 zemřelo dříve, než jsme byli schopni službu zajistit a 8 si zajistilo službu u jiných 
poskytovatelů, nebo řešili péči o rodinného příslušníka svépomocí. 

 
Pro naši společnost byl rok 2005 kritický, neboť se nám poprvé nepodařilo sehnat dostatečné 

finanční krytí projektu v tom smyslu, že jsme nemohli uspokojit mnoho klientů a dokonce jsme museli 
propustit některé zaměstnance. Věříme, že tato situace se opět změní a i s pomocí kraje budeme prospěšní 
více klientům. 

V roce 2005 se ovšem podařilo zkvalitnit nabízené služby, tak aby maximální počet klientů byl co 
nejvíce spokojen. 
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Zpráva o hospodaření za rok 2005 

Náklady 
 

Spotřeba materiálu 59 808,00 Kč 
kancelářské potřeby 29 670,00 Kč 
literatura 720,00 Kč 
zámky a klíče 594,00 Kč 
pohonné hmoty 26 846,50 Kč  
čistící a hygienické prostředky 1 596,50 Kč 
ostatní 381,00 Kč 

 

Spotřeba energie 35 487,00 Kč 
 

Opravy a udržování 6 662,50 Kč 
auto 3 034,50 Kč 
aktualizace software 3 628,00 Kč 

 

Cestovné zaměstnanců při návštěvě klientů 215 151,00 Kč 
 

Náklady na reprezentaci 3 189,50 Kč 
 

Ostatní služby 401 270,50 Kč 
účetnictví + audit 203 600,00 Kč 
poštovné 16 831,50 Kč 
kopírování + vazba 3 611,00 Kč 
telefonní a internetové poplatky 163 286,60 Kč 
nájem + úklid + odvoz odpadů 2 930,40 Kč 
software 3 012,00 Kč 
propagace 7 999,00 Kč 

 

Mzdy zaměstnanců – osobní asistenti, režijní pracovníci 8 793 071,00 Kč 
 

Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance 3 001 814,00 Kč 
 

Zákonné sociální náklady 9 153,00 Kč 
potvrzení lékaře 3 310,00 Kč 
ochranné pracovní pomůcky 5 843,00 Kč 

 

Daně a poplatky - silniční daň apod. 14 550,00 Kč 
 

Odpis nedobytné pohledávky 24 931,00 Kč 
klienti 2002 3 415,00 Kč 
klienti 2003 21 516,00 Kč 

 

Jiné ostatní náklady 91 381,00 Kč 
pojištění majetku a škody 6 873,00 Kč 
úrazové pojištění zaměstnanců 36 309,00 Kč 
bankovní poplatky 18 427,00 Kč 
konferenční poplatky a školení 8 858,00 Kč 
členství v různých organizacích 600,00 Kč 
povinné ručení Renault Kangoo 20 314,00 Kč 

 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 33 222,00 Kč 
 

Náklady celkem 12 689 690,50 Kč 
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Výnosy 
 
Tržby z prodeje služeb 3 151 622,00 Kč 

klienti osobní asistence 2 786 915,50 Kč 
obce a školská zařízení 346 439,50 Kč 
půjčovné kompenzačních pomůcek 2 275,00 Kč 
ostatní 15 992,00 Kč 

 
Provozní dotace – účelově vázané 8 856 769,50 Kč 

Moravskoslezský kraj 6 715 600,00 Kč 
Zlínský kraj 117 000,00 Kč 
Statutární město Ostrava 1 200 000,00 Kč 
Město Frýdek-Místek 300 000,00 Kč 
Statutární město Havířov 5 000,00 Kč 
Město Kopřivnice 37 442,50 Kč 
SM Ostrava Jih 16 000,00 Kč 
SM Ostrava Poruba 5 000,00 Kč 
SM Ostrava Mariánské Hory, Hulváky 4 000,00 Kč 
Město Příbor 3 000,00 Kč 
Město Vratimov 5 000,00 Kč 
Město Jablunkov 1 000,00 Kč 
Město Frenštát pod Radhoštěm 4 000,00 Kč 
Město Zubří (poskytlo 10 000, 00 Kč, ale 5 000,00 Kč je určeno na rok 2006) 5 000,00 Kč 
Obec Baška 5 000,00 Kč 
Obec Ropice 3 000,00 Kč 
Obec Mosty u Jablunkova 2 000,00 Kč 
Obec Návsí 2 000,00 Kč 
Obec Rybí 5 000,00 Kč 
Obec Metylovice 1 000,00 Kč 
Obec Čeladná 10 000,00 Kč 
Obec Paskov 3 000,00 Kč  
Úřady práce - Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava, Třinec 407 727,00 Kč 

 
Dary – nadace, právnické a fyzické osoby 651 293,00 Kč 

(jednotliví dárci jsou vypsáni na jiném místě VZ) 

 
Ostatní výnosy 36 230,84 Kč 

Úroky – běžný účet, termínovaný účet, účet veřejné sbírky 17 429,84 Kč 
ostatní 18 801,00 Kč 

 
Výnosy celkem 12 695 915,34 Kč 

 

Hospodářský zisk celkem 6 224,84 Kč  
 
Aktiva společnosti 
 
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 132 886,00 Kč 
211 Pokladna 76 691,50 Kč 
221 Účty v bankách 2 526 653,29 Kč 
311 Odběratelé 344 563,90 Kč 
314 Poskytnuté provozní zálohy 24 120,00 Kč 
346 Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 20 732,00 Kč 
348 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem územních celků 1 962,50 Kč 
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378 Jiné pohledávky 83,00 Kč 
381 Náklady příštích období 8 476,20 Kč 
932 Nerozdělený zisk minulých let -1 552 010,99 Kč 
 

Aktiva celkem 1 584 157,40 Kč 
 
Pasiva společnosti 
 
082 Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí 107 545,00 Kč 
321 Dodavatelé 58 746,00 Kč 
331 Zaměstnanci 666 030,00 Kč 
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 18 187,50 Kč 
336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění 303 404,00 Kč 
342 Ostatní přímé daně 51 134,00 Kč 
379 Jiné závazky 6 380,00 Kč 
383 Výdaje příštích období 89,50 Kč 
384 Výnosy příštích období 54 455,50 Kč 
389 Dohadné účty pasivní 24 100,00 Kč 
901 Vlastní jmění 132 886,00 Kč 
911 Fondy – veřejná sbírka 161 199,90 Kč 
 

Pasiva celkem 1 584 157,40 Kč 
 
 

Výsledek hospodaření za rok 2005 je ZISK. Tento zisk bude použit na úhradu nákladů v roce 2006. 
Výsledek hospodaření bude převeden na účet číslo 932 – Nerozdělený zisk. 
 
 
 
Výrok auditora 

„Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje aktiva, závazky, 
vlastní kapitál a finanční situaci organizační jednotky Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek k 31. 12. 
2005 a výsledek hospodaření  za rok 2005 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví  a účetními 
předpisy České republiky.“ 

Ing. Marcela Hajná, auditorka, AGRIPPA-consult spol. s r.o. 
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Finanční zdroje 2005
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Přehled jednotlivých dárců, kteří nám přispěli v roce 2005: 

 
Kraje 
Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj 
 
Magistráty a města 
Statutární město Ostrava, Město Frýdek-Místek, Statutární město Havířov, Město Kopřivnice, SM Ostrava 
Jih, SM Ostrava Poruba, SM Ostrava Mariánské Hory, Hulváky, Město Příbor, Město Vratimov, Město 
Jablunkov, Město Frenštát pod Radhoštěm, Město Zubří 
 
Obce 
Obec Baška, Obec Ropice, Obec Mosty u Jablunkova, Obec Návsí, Obec Rybí, Obec Metylovice, Obec 
Čeladná, Obec Paskov 
 
Úřady práce 
Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava, Třinec 
 
Nadace 
Nadace Divoké Husy, Nadace Jedličkova ústavu 
 
Právnické osoby 
Báňské projekty Ostrava, a.s. 
Intest NDT, s.r.o. 
MORAVIA STEEL, a.s.,  

OKD, a.s.  

VESUVIUS Česká republika, a.s. 

Třinecké železárny, a.s. 
 
Fyzické osoby 
AVIPART PLUS - Petr Fajkus, Roman Babica, Ing. Evženie Bubeníková, Ing. Jaroslava Ciahotná, ČS 
ESSO - Ing. Karel Hanousek, Alois Chlebek, Milada Chlebková, MUDr. Dorota Kadlecová, MUDr. 
Taťána Kiršová, MUDr. Zdenka Michnová, Ing. Martin Telecký, Rudolf Zahumenský 
 
Věcné a nefinanční dary 
Nakladatelství MISE s.r.o. – vizitky 
Ing. Antonín Mikeska – kancelářské potřeby 
Občanské sdružení ADRA – hygienické potřeby 
Adre group s.r.o. – drogerie 
Lékárna Medica s.r.o. – hygienické potřeby 
Le Pharmacy s.r.o. - hygienické potřeby 
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Závěr 
 
Závěrem 
 

Finanční stabilita je pro celý projekt naprosto nejdůležitější složkou. V roce 2005 se nám ji 
nepodařilo zajistit tak, abychom mohli uspokojivě říci, že je projekt zajištěn. Přesto nám dotace z různých 
zdrojů pomohly k tomu, abychom mohli službu osobní asistence poskytovat průběžně po dobu celého 
roku. Museli jsme ale přistupovat k nepopulárním řešením jako je snižování stavu zaměstnanců, nebo 
ukončování smluv s klienty. Na začátku roku 2006 je ale opět finanční situace vážná, proto musíme hledat 
další finanční zdroje. Cílem je zajistit službu osobní asistence tam, kde o to uživatel požádá v rozsahu, 
který potřebuje a v neposlední řadě za cenu, kterou je schopen uhradit. 
 

Poděkování 
 

Děkujeme za podporu projektu Moravskoslezskému kraji a Zlínskému kraji. Děkujeme 
Statutárnímu městu Ostrava za podporu osobní asistence i za poskytnutí grantu na rozšíření služeb. Dále 
patří poděkování městu Frýdek-Místek, městským obvodům města Ostravy, městům a obcím, které tento 
projekt podpořili jakoukoli částkou.  

Děkujeme také městu Frýdek-Místek, obcím Vojkovice, Dobrá a Baška za příspěvek na osobní 
asistenci svým občanům, kteří tuto službu využívají. 

 
Děkujeme těm, kteří nás podporují bezplatným poskytováním služeb,  firmě 

Holimen, v. o. s. za pneuservis našeho služebního vozidla a Mgr. Jiřímu Kabuďovi za bezplatné právní 
poradenství. 

 
Děkujeme všem, kteří projekt poskytování služeb osobní asistence jakkoli podpořili a své jméno zde 

nenašli. V neposlední řadě patří poděkování také zaměstnancům projektu, kteří jsou pomocnou ruku našim 
klientům. Jsou největší hybnou silou projektu. Bez nich bychom nemohli plnit to, co jsme si předsevzali. 
Děkujeme našemu dobrovolníkovi Ing. Štěpánu Křístkovi za hlídání projektu po ekonomické stránce a 
zpracovávání ekonomických a statistických materiálů. 

 
 
 

DĚKUJEME ZA TO, ŽE PODÁVÁTE POMOCNÉ RUCE TAM, KDE NÁS LIDÉ POTŘEBUJÍ! 
 

 
 


