
Bc. Helena Fejkusová, za celou existenci Podaných rukou první  
a dosud působící ředitelka organizace, v úterý 16. listopadu 2021 obdržela 
ocenění nejen za svou věrnou, vytrvalou a inspirativní práci v obou 
spolcích Podaných rukou. Cenu statutárního města pro rok 2020  
v Rytířském sále frýdeckého zámku převzalo celkem 5 osobností.
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Organizace vznikla v roce 2001 ve Frýd-
ku-Místku a postupně se rozšířila do 
dalších měst a krajů. V současné době 
máme asi 140 zaměstnanců, z toho  
110 osobních asistentů a asistentek pra-
cuje přímo v terénu u lidí, kteří potřebu-
jí jejich pomoc. Ročně pomáháme cca  
360 lidem, kterým naše služba umož-
ňuje zůstat v jejich přirozeném – do-
mácím – prostředí. Příčin, proč lidé po-
třebují pomoc prostřednictvím osobní 
asistence je více, nejčastěji zdravotní  
a tělesná omezení z důvodu věku,  

nemoci či postižení. Staráme se o děti, 
dospělé i seniory ve třech krajích – Mo-
ravskoslezském, Olomouckém a Zlín-
ském. Pomáháme praktickými činnost-
mi, které lidé nezvládají sami a potřebují 
pomoc druhého člověka – hygiena, pří-
prava a podání jídla a pití, převlékání, 
přesuny, polohování, ale také doprovod 
k lékaři, na úřady, na nákup, za kulturou, 
na procházky atd. Každý člověk má své 
individuální potřeby a přání, u každého 
je tedy služba nastavena podle jeho si-
tuace a požadavků.

Mnoho informací o naši organizaci najdete samozřejmě na našem webu  
osa.podaneruce.eu, ale dovolíme si vám doporučit také naše VÝROČNÍ ZPRÁVY, 
které jsou buď ke stažení zde: https://osa.podaneruce.eu/vyrocni-zpravy/ 
nebo v tištěné podobě na našich pobočkách. Je v nich spousta údajů a čísel, ale  
také zajímavostí a fotografií z konkrétního roku naší činnosti. 

O NAŠÍ ORGANIZACI

Nabízíme vám nové, podzimní, vydání našeho bulletinu. Konec 
léta a podzim se nesl hlavně v duchu veřejných akcí. Některých 
pravidelných a některých přesunutých z jiných termínů. Jsme rádi, 
že jsme se po dlouhé pauze mohli také účastnit. Dvě naše milé 
kolegyně získaly za svou práci i osobní následováníhodné aktivity 
ocenění. Přinášíme také pokračování osudu bratrů Dostálových  
z minulého čísla a další zprávy a obrázky. Přejeme příjemné čtení.
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Ve čtvrtek 12. srpna jsme jako náhradu 
oslav našeho 20. výročí připravili Zábav-
né odpoledne pro děti ve Faunaparku 
ve Frýdku-Místku. Pozvali jsme zaměst-
nance a jejich rodiny, dobrovolníky ca-
nisterapie s rodinami, ale hlavně veřej-
nost. Největší neznámou, jako u všech 
venkovních akcí, zůstávalo počasí. Ani 
to nás nezklamalo, celý den nám krás-
ně svítilo sluníčko a dodávalo celé akci 
skvělou atmosféru. Prostory Faunapar-
ku jsou nádherné a nabízejí spoustu 
stinných míst, takže i když jsme měli na-
chystáno 9 stanovišť, všechny byly v pří-
jemném stínu. Účast byla hojná, za což 
jsme moc rádi. Děti si mohly na 8 sta-
novištích vyzkoušet své znalosti a šikov-
nost a nakonec se vyfotit ve fotokoutku, 
buď s naším maskotem, nebo s živými 
pejsky. Rozdali jsme balíčky s odměna-
mi, ve kterých děti našly např. křídy na 
chodník, omalovánku a pastelky, džusík 
a dárky od města Frýdek-Místek a tiskár-
ny Kleinwachter a jiné drobnosti.

Po ukončení akce pro veřejnost jsme 
krásných prostor Faunaparku využili ješ-
tě ke společnému setkání zaměstnan-
ců Podaných rukou - osobní asistence  
a dobrovolníků canisterapie. Opek-
li jsme si párky, vyzkoušeli napečené 
buchty a chuťovky a pobyli společně  
u ohniště. Poděkovali jsme také „za-
kladatelům“ obou organizací – Heleně 
Fejkusové a Monice a Štěpánovi Křístko-
vým – a předali jsme jim dárky, aby si to 
výročí mohli připomínat.

Děkujeme všem návštěvníkům za účast, 
všem, kdo se podíleli na organizaci akce, 
dětem za to, že si to užily a našim psím 
parťákům, že byli s námi a dělali radost 
všem přítomným. Faunaparku děkuje-
me za skvělé prostory, které mnozí z nás 
navštívili poprvé, ale určitě ne naposle-
dy. Je u vás moc příjemně!

Padl návrh, abychom z této akce vytvoři-
li tradici, což není špatný nápad. Možná 
se tedy sejdeme zase za rok. Těšíme se.

VYDAŘENÁ NAROZENINOVÁ AKCE
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PŘÍBĚH JEDNÉ RODINY PODRUHÉ

Doplnění k bratrům Dostálovým, o kterých jsme psali v minulém čísle: Dostateč-
nou péči o bratry Davida a Iva se daří zajišťovat. Také díky pomoci Nadace ČEZ, 
která prostřednictvím výzvy „POMÁHEJ POHYBEM“ přispěla na zajištění péče  
150 tisíci korunami. I díky tomu a pomoci dalších lidí, mohou David a Ivo zůstat  
ve svém domácím prostředí.

ŠANCE 
ZŮSTAT 
DOMA
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K akcím, které pro nás mají i další roz-
měr – charitativní sbírku – patří už mno-
ho let Sweetsen fest. Je pravidlem, že 
zahajuje léto. Mládež se těší na dvou-
měsíční prázdniny, dospěláci na dovo-
lenou, krásné dny u vody a grilování. 
Festival s hudbou rozličných žánrů pro-
stě obvykle zahajuje léto. Letos tomu 
bylo jinak. Teplé dny utekly, všichni jsme 
byli krmeni informacemi, že podzim nás 
opět ochromí pandemií.  Všechny kul-
turní akce byly přesunuty na kratší dny 
nadcházejícího podzimu. Pořadatelé 
Sweetsen festu se ale nedali. Atmosfé-
ru akce provázela veselá nálada, byla ve 
znamení ještě větší empatie a setkává-
ní přátel. Sdílení pak mohli návštěvníci 
zhmotnit a přispět do zapečetěných 
pokladniček pomáhajících organizací 
frýdecko-místecka. Opakovaně je po-
řadatelem k účasti vyzvána Charita FM, 
Adra a Podané ruce s oběma projekty – 
osobní asistencí i canisterapií. 

Nový pořadatel, hudební klub Stoun, 
se svého úkolu zhostil výborně. Zacho-
val pohodový festival pro celé rodiny  
a vytvořil podmínky pro všechny tři cha-
ritativní organizace. Opět jsme mohli 
veřejnosti připomenout naši službu  
a na podporu osobní asistence se do na-
šich žlutých pokladniček podařilo vybrat 
krásných 15 140,- korun. Za pomoc dě-
kujeme studentům Střední zdravotnické 
školy ve Frýdku-Místku. Velký dík patří 
každému, kdo do pokladniček přispěl. 
DĚKUJEME!

Měsíc září byl ve znamení 
kultury, hudby, osvěty. A to 
vše bylo namícháno do mnoha 
akcí pro veřejnost, kterých se 
měly tu čest účastnit i zástupci 
spolku Podané ruce a pobočného 
spolku Podané ruce - osobní 
asistence. Na všech akcích jsme 
prezentovali naši organizaci  
a službu osobní asistence.

9. září Havířov  
Veletrh sociálních služeb

11. září  Frýdek-Místek  
Sweetsen Fest

16. září Ostrava, Masarykovo nám. 
Den zdraví

18. září Karviná  
Nadační městečko

29. září  Ostrava-Poruba  
Den zdraví

SWEETSEN FEST
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Naše hlavní účetní a personalistka,  
Ing. Monika Křístková byla 23. září 
2021 v aule Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje oceněna za svůj přístup 
k životu s handicapem. Monika, přes 
své omezení, které způsobuje progre-
sivní svalová dystrofie, aktivně pracuje, 
pomáhá lidem, učí se, vzdělává se. Kdo 
jí zná jen např. přes telefon či internet, 
toho určitě ani v nejmenším nenapad-

ne, že mluví se ženou „na vozíčku“.  
Monika je přímá, rázná, aktivní a vytrva-
lá, nelituje námahy. Odvádí velké množ-
ství práce ať už v profesním nebo osob-
ním životě.  Je jednou ze zakladatelek  
a opor spolků Podané ruce, z. s. a Po-
dané ruce - osobní asistence. Ti, kdo ji 
znají, jsou určitě rádi, že se jí takového 
ohodnocení jejího životního příběhu do-
stalo.

Ocenění převzala  
v zastoupení dcera 

Eliška a předala 
ho doma do těch 
správných rukou.

 BLAHOPŘEJEME!

REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ
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VYHODNOCENÍ 
DOTAZNÍKU
Nejlepší kámoška na světě
Kdo by si nepřál být takto označován? 
Takovéto pocty se dostalo jedné naší 
osobní asistentce z Prostějova, protože 
takto ji svými slovy označil náš klient 
v Dotazníku spokojenosti klientů se 
službou osobní asistence.

Každý má své přirozené vazby v rodině, 
mezi přáteli, sousedy, dětmi ve škole,  
a pro naši službu je oceněním, že může 
být tou nenápadnou součástí běžného 
života našich klientů a jejich blízkých.

Děkujeme všem rodinám, které se do 
vyplnění dotazníku zapojily. Je to pro 
nás důležitá zpětná vazba k tomu, jak 
vnímáte naše zaměstnance a průběh 
služby, je příjemné a dojemné číst řádky 
pochvaly, a zároveň je to také příležitost 

k malým krokům zlepšení, když jsou  
výhrady a připomínky.

Vnímáme, že není vždy jednoduché 
zvyknout si na někoho nového, kdo do-
chází do rodiny nebo na změny způso-
bené okolnostmi - je to o vzájemné dů-
věře a schopnosti pochopení. Ne vždy 
je možné vyhovět, ale snažíme se vždy 
o trpělivost, partnerský vztah a naplnění 
potřeb klienta v rámci možností, které 
naše služba nabízí.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI KLIENTŮ

Dovolujeme si některé konkrétní citace zveřejnit.

Jsem v jejich přítomnosti klidnější, cítím se bezpečně.☺Kontakt 
se světem.☺Můžu žít plnohodnotným životem s hendikepem. 

☺Zažívám s asistentkami spoustu legrace, dodávají mi optimismus 
do života a vyplňují prázdné chvíle mého života.☺Pro naše dítě 
se asistentka stala druhou mámou, na kterou je výborné spolehnutí.  
Dítě je nadšené a šťastné a my víme, že je v dobrých rukou plných 
lásky a vnímavosti.
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V úterý 9. listopadu proběhla v Paskově 
v příjemné, technicky skvěle vybavené 
výukové místnosti, přednáška pro zá-
jemce z řad pečujících osob. Ti, kdo se 
v domácím prostředí starají o někoho 
blízkého, zde mohli načerpat hodně 
přínosných informací a inspirace. Téma 
„Péče o seniora v domácím prostředí“ 
pojaly kolegyně Mgr. Martina Šrubařová 
a Bc. Táňa Pomothyová názorně a prak-
ticky. První prezentace byla skvělým 
a fundovaným průvodcem problema-
tikou domácí péče s mnoha příklady z 
praxe a názornými ukázkami pomůcek 
a vybavení, které může péči usnadnit 
a vylepšit. Posluchači si vyslechli mno-
ho rad, jak přizpůsobit domácnost,  jak 
zvládnout hygienu, stravování, přesuny, 
jak udržet seniora v kondici fyzické i psy-
chické. 

Druhá prezentace pak představila služ-
bu Podaných rukou – osobní asistence a 
doplnila i další informace o dostupných 

službách a kontaktech, kam se obrátit 
pro radu a pomoc. 

Podobná přednáška by se měla konat  
1. prosince v nedalekých Řepištích.

PŘEDNÁŠKA V PASKOVĚ
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Fyzické a právnické osoby: 
Gabriela Kufová / Tomáš Novák / Dagmar Filipová 
/ Monika Stolářová / Marie Mrázová / Anna 
Kolářová / Dagmar Kohutová / Naděžda Kosturová 
/ Eva Ševcová / Petr Košťál / Milan Krupa / Rybizak, 
s.r.o. / Valmedica FM / Evolution Brothers, s. r. o. / 
KASO TOGA s.r.o. / RAVEN TRADING s. r. o.

PROSTĚJOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO

PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU NAŠICH PARTNERŮ

Děkujeme!

Brušperk Fryšták Paskov VratimovFrýdlant nad 
Ostravicí

Jablunkov Uherský Brod

Želechovice 
nad Dřevnicí

Štěpánov Vyšní LhotyVáclavovice

Horní Suchá Hukvaldy Jistebník LukovJanovice Krmelín Metylovice

BaškaAlbrechtice Čeladná DobráBystřice Čelechovice na Hané Fryčovice

Ostravice Řepiště SviadnovPalkovice StaříčSedlistěMosty  
u Jablunkova

AKTUÁLNÍ SEZNAM DÁRCŮ A DONÁTORŮ 
NAJDETE VŽDY NA NAŠEM WEBU

www.podaneruce.eu


