
Zase přišlo JARO, jedno z nejkrásnějších období v přírodě. Našich živo-
tů se bohužel v současné době velmi dotýká válka na Ukrajině, která 
probíhá už několik týdnů. I my v Podaných rukou myslíme na občany 
Ukrajiny, naši zaměstnanci reagují na výzvy společností, které pořáda-
jí sbírky, každý z nás se s danou situací snaží vyrovnat a pomoci podle 
svých možností.  

Naší kolegové z mateřské organizace Podané ruce, z. s. se svými psy 
pomáhají uprchlíkům canisterapií. Navštěvují ve svém volném čase 
skupinky ukrajinských maminek a jejich dětí a společně se svými 
psími parťáky se jim snaží aspoň na chvíli přinést odreagování a radost.

V novém vydání našeho 
bulletinu vám přinášíme 
jarní pozdrav, heslovité 
shrnutí uplynulého roku, 
pár příběhů našich klien-
tů, seznam chystaných 
akcí, plakátek s nabídkou 
volných pracovních míst, 
a další informace. Přejeme 
příjemné čtení... 

S PODANKAMA V OBRAZE
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Organizace vznikla v roce 2001 
ve Frýdku-Místku a postupně se 
rozšířila do dalších měst a krajů. 
V současné době máme asi 140 
zaměstnanců, z toho 110 osob-
ních asistentů a asistentek pracuje 
přímo v terénu u lidí, kteří potře-
bují jejich pomoc. Ročně pomá-
háme cca 360 lidem, kterým naše 
služba umožňuje zůstat v jejich 
přirozeném  domácím  prostředí. 
Příčiny, proč lidé potřebují pomoc 
prostřednictvím osobní asistence 
je více, nejčastěji zdravotní a těles-
ná omezení z důvodu věku, nemo-

ci či postižení. Staráme se o děti, 
dospělé i seniory ve třech krajích – 
Moravskoslezském, Olomouckém 
a Zlínském. Pomáháme praktický-
mi činnostmi, které lidé nezvládají 
sami a potřebují pomoc druhého 
člověka – hygiena, příprava a po-
dání jídla a pití, převlékání, přesu-
ny, 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 služ-
ba nastavena podle jeho situace  
a požadavků. 

Veškeré informace o naši  
organizaci najdete na webu  
https://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 foto-
grafií z konkrétního roku naší 
činnosti.  

O NAŠÍ ORGANIZACI
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Osobní asistence potřebným  
lidem je denním chlebem pracov-
níků v terénu. Poslání sociálních 
pracovnic a osobních asistentek, 
asistentů se neměnilo ani v těžké 
době covidové pandemie. Pomoc 
klientům v jejich domovech, do-
provody, praktická pomoc člově-
ka člověku včetně stálé empatie 
po celou dobu služby, je nedílnou 
součástí jejich práce. 

Ale uplynulý rok přinesl i „normál-
ní“ věci, radostné i smutné událos-
ti, novinky, výjimečné chvíle… 

V dubnu nás velmi příjemně pře-
kvapila zásilka od pojišťovny 
NN, která obsahovala dárky pro 
všechny zaměstnance jako podě-
kování za jejich práci. V době přís-
ných covidových opatření to bylo 
velké povzbuzení.  

https://osa.podaneruce.eu/l/prijemne-
-prekvapeni-od-nn/

Naše organizace loni slavila 20. vý-
ročí vzniku a k té příležitosti vznikl 
spot pro Českou televizi, který 
jsme natáčeli v květnu a v České 
televizi běžel na přelomu června  
a července. 

https://osa.podaneruce.eu/l/nas-spot-v-
-ceske-televizi/

ROK 2021 STRUČNĚ A V BARVÁCH 
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V červnu všechny šokovalo torná-
do na Jižní Moravě. I naši zaměst-
nanci se zapojili do finanční po-
moci pro postižené tímto u nás 
velmi neobvyklým jevem. 

https://osa.podaneruce.eu/l/sbirka-na-
-zasazene-tornadem/

V létě a na podzim jsme konečně 
mohli vyrazit i mezi veřejnost na 
různé akce, ale hlavně jsme v srpnu 
uspořádali jako „náhradu“ za naši 
narozeninovou oslavu Zábavné 
odpoledne ve Faunaparku. To 
se setkalo s velmi pozitivním ohla-
sem jak u návštěvníků akce z řad 
rodin s dětmi, tak u mnoha našich 
zaměstnanců a členů spolku. 

https://osa.podaneruce.eu/l/akce-ve-
-faunaparku-se-vydarila/

V listopadu jsme stihli uskutečnit 
i přednášku pro občany města 
Paskov. Prezentace byla určena 
pečujícím. Lidem, které situace 
v rodině přiměla se postarat na-
příklad o seniora v rodině a ne-

mají s tím žádné zkušenosti. Je to 
velmi aktuální téma, které chceme 
pro laické pečující prezentovat  
i v letošním roce. Toto téma jsme 
měli připraveno i pro jiné regiony, 
ale zhoršená epidemiologická si-
tuace nám přednáškové sály opět 
zavřela.

https://osa.podaneruce.eu/l/prednas-
ka-v-paskove/
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No a pak se loni také sbírala oce-
nění  – naše hlavní účetní a per-
sonalistka Monika Křístková 
získala v září ocenění z projektu 
REKORDY HANDICAPOVANÝCH 
HRDINŮ a naše paní ředitelka ob-
držela Cenu města Frýdek-Mís-
tek, předána jí byla v listopadu.

https://osa.podaneruce.eu/l/monika-
-kristkova-ziskala-oceneni-za-svuj-celo-
zivotni-postoj-ke-sve-nemoci-a-obdivu-
hodny-pristup-k-lidem

Rok 2021 byl zkrátka barevný, pestrý a zvládli jsme ho se ctí. Jsme vel-
mi rádi, že naše služba pomáhala, (a pomáhá stále) těm, kteří ji oprav-
du potřebují. Složitě se to tlumočí a dokazuje, jsou to věci mnohdy 
nepřenosné a těžko uchopitelné - někteří klienti a jejich příbuzní to 
ale „hodili na papír“, aby si to mohli přečíst i jiní. Pokud máte zájem 
se s jejich zkušenostmi seznámit, přijměte pozvání na webové stránky  
 https://osa.podaneruce.eu/reference/ 

https://osa.podaneruce.eu/l/vyznamne-osobnosti-mesta-frydku-mistku-prevzaly-cenu
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Příběh každého klienta je jiný, důvody, proč potřebuje pomoc druhého 
člověka, jsou také různé. Právě ty příběhy jsou velmi zajímavé, mnohé 
berou za srdce svou hloubkou, složitostí života, nespravedlností. 

PŘÍBĚH PRVNÍ: 
Příběh jedné maminky a jejich 
dvou synů, kteří žijí kdesi na Mo-
ravě, a život se s nimi nemazlí. Za-
číná to hezky - láska je mocná ča-
rodějka. Paní, které můžeme říkat 
třeba Julie, popletl hlavu mladík, že 
by Romeo? Měl sportovní postavu  
a spoustu nápadů na báječný ži-
vot. Výsledek byl krásný. Dítě, kluk, 
společný syn. Romeo měl rozpra-
cováno mnoho jiných příběhů,   
a když zjistil, že syn má celoživotní 
zdravotní problém, vyklidil pole. 
Nezvládl pomyšlení, že dítě bude 
stále dítětem. Bude vyžadovat ne-
jen pohádky, ale i pleny. A ty až do 
seniorského věku. Čas plynul. Byly 
i lepší dny. A opět láska, sliby, ná-
sledky. Druhý syn je velkou opo-
rou pro maminku i brášku. Má ale 
plné právo na klasické dětství. Má 
právo na hry, pozornost mamin-
ky, přítomnost tatínka. Maminka 
se snaží moc, ale starší kluk je po-
třebnější. Tomu se musí věnovat 
dvacet čtyři hodin denně. Tatínek 

už také žije svým životem jinde, 
ale pomáhá. Aby toho nebylo 
málo, přišel covid. Nevyhnul se ani 
rodině už tak zkoušené. Navští-
vil postupně všechny, nejvíce se 
ale věnoval mamince. U té zůstal  
a je s ní stále. Asi proto, že je vlast-
ně silná, zvyklá být neustále ve 
službě. Covid zkouší, co je člověk 
schopen zvládnout, a této ženě 
ke všemu naložil veliké zdravotní 
problémy. Musela však odmítnout 
nutnou hospitalizaci. Kdo by se 
o kluky postaral? A tak zkouší se-
hnat pomoc, píše zoufalé e-maily, 
volá o pomoc na adresách, které 
ji zatím nezklamaly. Tak jsme se  
o její hrozné situaci dozvěděli i my 
a další ochotní lidé, kteří se roz-
hodli pomoci. Než rodinu covid 
opustí, budeme pomáhat a hledat 
zdroje dlouhodobé péče a pomoc 
od lidí, kteří mají v srdci místo i pro 
zcela cizí lidské bytosti. I pro tuto 
rodinu hledáme osobní asistent-
ku/osobního asistenta, který by 
pomohl s péčí o staršího syna. 

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ 
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PŘÍBĚH DRUHÝ: 
Mladý muž z jiné moravské vísky. 
Dětství prožil s rodiči na Sloven-
sku. Bohužel start do života ne-
byl nejjednodušší. Ale tělesný ne-
dostatek zcela vyrovnávala láska 
milující rodiny. Rodiče byli a jsou 
jistotou. Už dlouho všichni žijí na 
Moravě, museli se postarat o ba-
bičku a její domek. Babička zemře-
la, ale oni už na Moravě zůstali.  
A uvědomili si, že jejich síly nejsou 
bezedné. S léty a neustálou péčí 
jich ubývá. Financí na péči však ne-
přibylo. To, na co má skoro každý 
člověk s postižením právo, příspě-
vek na péči, se ze Slovenska ne-
podařilo získat. Nejdříve instituce 
slibovala, že je to otázka krátkého 
času. Pak dokazovala, že se přece 
ČR a SR je schopna domluvit. Vždyť 
jde o společný zájem a postižené-
ho občana. A nic. Mladý muž začal 
volat o pomoc. Na obec, kde s ro-
diči bydlí. Na Kraj, pod který obec 

spadá, nikdo se zamrzlou legis-
lativou nic nepořídil. Povolaly se 
média. Ty někdy dokáží pohnout  
i ledy. Z mladého vozíčkáře se 
stala hvězda diskuzních pořa-
dů. Těch, které problém otevřou, 
všechny tím zvednou ze židlí, chvíli 
se to probírá a život jde dál. Nic. 
Mladý muž stále sedí na svém me-
chanickém křesle a jeho rodiče 
jsou na péči pořád sami. Nejsou 
prý finanční prostředky na poří-
zení potřebné sociální služby – na 
pečovatelky či pečovatele, kteří by 
přišli a pomohli unaveným rodi-
čům. Lidé ale nejsou zcela lhostej-
ní. Pomáhají alespoň díky veřejné 
sbírce, kterou ve prospěch svého 
občana na vozíčku založila obec. 
Pomůže mu to alespoň tím, že si 
pořídí lepší mechanický vozík, se 
kterým mohou rodiče snáze ma-
nipulovat. Smutné, ale pravdivé. 
Lidé dvou států jsou schopni po-
moci, ale státy a instituce ne. 
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PŘÍBĚH TŘETÍ: 
Našim klientem je i malý Šimonek, 
který trpí vzácným metabolickým 
onemocněním, které se jmenuje 
Lesch Nyhanův syndrom. Momen-
tálně neexistuje pro Šimonka účin-
ná léčba. Sám nesedí, nemluví, ne-
chodí, sám se nenapije ani nenají  
a je odkázaný na 24 hodino-
vou péči. Jak říká jeho maminka:  
„V současné době by nám velmi 

pomohla osobní asistence pro 
Šimonka, tak 2x – 3x týdně. Boj  
s nemocí našeho syna je jak časo-
vě, tak i finančně velmi náročný.  
A my bychom se oba potřebovali  
i pracovně trochu zaběhnout, aby-
chom byli schopni pokrýt chod 
domácnosti a veškeré náklady 
spojené s mladším synkem. Proto 
budeme velmi vděčni za jakouko-
liv pomoc.“  

Více se o Šimonkovi, jeho rodině  
a situaci můžete dozvědět na

https://krokzasimonka.cz/ 

Byl zřízen transparentní účet  
u FIO Banky 2202103744/2010, 
na který je možné přispět 
jakoukoli částkou na osobní 
asistenci (jak je zmíněno výše), 
ale také na nákladné rehabilitace, 
léčbu, nákup kompenzačních  
a rehabilitačních pomůcek...  

Lidé a jejich příběhy. Knihu bychom 
lidskými osudy naplnili bez problémů. 
Jejich množství a různost jasně dokazu-
je, jak je terénní služba osobní asisten-
ce potřebná, usnadňuje život, přináší 
konkrétní každodenní podporu. Jsme 
rádi, že organizace PODANÉ RUCE – 
OSOBNÍ ASISTENCE je díky skvělým 
pracovníkům takovou pomocí mnoha 
rodinám i jednotlivcům. Děkujeme 
všem, kdo nám pomáhají pomáhat. 
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 ... kterých se zúčastníme (seznam určitě ještě není kompletní)

2. dubna Havířov, u obchodního domu Elán 
Den autismu

14. května Trojhalí, Ostrava 
benefiční akce Spolu ruku v ruce 

24. května   (bude ještě potvrzeno)  
Aktivní senior v Prostějově

27.–28. května Důl Barbora, Karviná 
Festival reBarbora Open Music

23. června  Ostrava 
Lidé lidem Ostrava 

24.–25. června Frýdek-Místek 
FM City fest  

11. srpna Frýdek-Místek  
Podanková akce ve Faunaparku

PLÁNOVANÉ PREZENTAČNÍ AKCE
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HLEDÁME  
NOVÉ  
SPOLUPRACOVNÍKY
Pracovník v přímé obslužné péči 
(osobní asistent/ka) pro lidi  
s postižením a seniory
Máme cca 130 zaměstnanců. Většinu z nich v terénu – v domácnostech 
lidí, kteří potřebují pomoc s běžnými denními činnostmi.  
Pokud hledáte smysluplnou práci, ve které budete podporou  
pro jiného člověka, přidejte se k nám.

HLEDÁME LIDI KOMUNIKATIVNÍ, ZODPOVĚDNÉ  
A VNÍMAVÉ K POTŘEBÁM KLIENTŮ.

NABÍZÍME

Plný nebo částečný  
úvazek i brigádu.

Osobní přístup  
i ohodnocení,  
průběžné vzdělávání.

Samozřejmostí jsou  
stravenky a 25 dnů  
dovolené (pro HPP).

Nástupní mzda se navyšuje  
po zkušební době.

Službu poskytujeme  
24 hodin, 7 dnů v týdnu  
podle rozpisu směn.

Vše ohledně práce v naší 
organizaci vám vysvětlíme  
u přijímacího pohovoru.

PODMÍNKOU

Zájem o práci v terénních  
sociálních službách.

Empatický přístup.

Čistý trestní rejstřík.

Zdravotní způsobilost.

POŽADAVKY

Základní vzdělání a kvalifikační kurz.

Středoškolské nebo vysokoškolské  
v oboru sociálním nebo zdravotním.

VÝHODOU

Praxe v sociálních službách nebo osobní 
zkušenost s péčí o osobu blízkou.

Řidičský průkaz sk. B (v některých 
místech výkonu práce je podmínkou).

Aktuální volná pracovní místa a podrobnosti najdete vždy na  
www.osa.podaneruce.eu

Životopis zašlete na:  
prace@podaneruce.eu              Tel. 776 011 676

www.podaneruce.eu



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


