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canisterapeutičtí pejsci / soutěže  
klaun s bublinami / odměny
Akce se bude konat jen za příznivého počasí a bude  
z ní pořizován foto a videozáznam. Sledujte web a FB.  

Srdečně zveme rodiny zaměstnanců,  
klientů, přátel i širokou veřejnost na

@faunaparkfm        
@podane.ruce

www.podaneruce.eu       

Čas, který uběhl od minulého 
vydání bulletinu v březnu, byl 
kromě naší hlavní činnosti – 
služby osobních asistentek  
a asistentů v domácnostech 
našich klientů – ve znamení 
obnovených i nově pořádaných 
akcí.  V tomto vydání tedy  
najdete stručné shrnutí a taky 
pozvánku na další akce, které 
nás ještě čekají. Na srpen znovu, 
po loňském vydařeném prvním 
ročníku, chystáme Zábavné  
odpoledne ve Faunaparku. 
Věříme, že nám opět vyjde po-
časí a strávíme ve velmi sympa-
tickém prostředí Faunaparku 
příjemné odpoledne. Přinášíme 
také představení nadačního 
fondu, který pomáhá i našim 
klientům, informaci o poradně 
pro pečující a další sdělení. 

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 osobních 
asistentů a asistentek pracuje pří-
mo v terénu u lidí, kteří potřebují 
jejich pomoc. Ročně pomáháme 
cca 360 lidem, kterým naše služba 
umožňuje zůstat v jejich přiroze-
ném – domácím – prostředí. Pří-
čin, proč lidé potřebují pomoc pro-
střednictvím osobní asistence je 
více, nejčastěji zdravotní a tělesná 
omezení z důvodu věku, nemoci  

či postižení. Staráme se o děti, do-
spělé 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.

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

Nová výroční zpráva za rok 
2021 je k dispozici ke stažení 
na našem webu. 

O NAŠÍ ORGANIZACI
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NADAČNÍ FOND  
PEČOVATEL 

https://pecovatel.cz

Vznik Nadačního fondu Pečova-
tel v roce 2012 iniciovalo občan-
ské sdružení Hewer, které vzniklo  
v dubnu roku 1997 v reakci na 
potřeby seniorů a osob se zdra-
votním postižením nebo s chro-
nickým onemocněním, kteří pro 
plnohodnotný život doma potře-
bují pomoc jiné osoby. 

Cílem Nadačního fondu 
Pečovatel je shromažďovat 
a přerozdělovat finanční 
prostředky na asistenční péči 
pro potřebné lidi, kteří nejsou 
schopni pokrýt náklady na 

ni ze svých úspor a výdělků 
ani státních příspěvků. 100% 
darované částky vždy putuje 
přímo na úhradu asistence pro 
vybraného klienta. I malý dar 
tak může být velkou pomocí.

Naše organizace je partnerem  
NF Pečovatel  a v současnosti vy-
užívá pomoci fondu 5 našich kli-
entů. Jsme velmi rádi, že můžeme 
být součástí tohoto smysluplné-
ho projektu, který pomáhá tolika 
potřebným lidem. Více informací  
o nadačním fondu i o možnostech, 
jak přispět lidem, kteří osobní  
asistenci potřebují, najdete na 
https://pecovatel.cz

POMOC KLIENTŮM

CHCEME VÁM PŘEDSTAVIT PROJEKT, KTERÝ POMÁHÁ I NAŠIM KLIENTŮM
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REALIZOVANÉ AKCE 

Po omezeních, která přinesl Covid-19 jsme se opět mohli zúčastnit mno-
hých prezentačních a kulturních akcí, na kterých se setkáváme se širokou 
veřejností. V našem barevném podankovém stanu společně s kolegy dob-
rovolníky za canisterapii představujeme služby, které nabízíme. V letoš-
ním roce jsme už navštívili 12 akcí v různých krajích, kde působíme.

Akce v Prostějově
V Prostějově proběhly na přelomu 
května a června dvě akce, na kte-
rých jsme mohli veřejnosti před-
stavit, co a proč děláme. 

Akci AKTIVNÍ SENIOR v úterý  
24. května připravila městská po-
licie s prostějovskou knihovnou  
v Kolářových sadech. Je to již tradič-
ní vědomostně dovednostní sou-
těž. My jsme se letos zúčastnili po-
prvé a prezentovali jsme obě služby  
Podaných rukou – osobní asistenci 
i canisterapii. 

Ve čtvrtek 9. června odpoledne 
proběhla pro veřejnost v městské 
knihovně naše přednáška na téma 
PÉČE O BLÍZKÉHO V DOMÁCÍM 
PROSTŘEDÍ.  Přítomní získali fun-
dované informace obecně o péči, 
ale i o naší organizaci, konkrétně  
o pobočce v Prostějově, která má 
v dosahu celý Olomoucký kraj.  
Posluchačky i zástupkyně knihov-
ny velmi ocenily obsah, aktuálnost 
i cílení na velmi zranitelnou část 
obyvatel. Po přednášce proběhla 
i diskuze a vzájemné sdílení infor-
mací, zkušeností a doporučení. 

BULLETIN4



Akce v Ostravě
V Ostravě dosud proběhly 4 akce, 
další nás letos ještě čekají.

SVĚT JINÝMA OČIMA je osvěto-
vá přehlídka, pořádaná zapsaným 
spolkem Oříšek a Základní školou 
Speciální Ostrava, p. o. Těšínská. 
Smyslem je veřejná prezentace 
nejrůznějších aktivit neziskových 
organizací, jež se věnují práci 
se zdravotně postiženými lidmi.  
Proběhla 12. dubna na Jiráskově 
náměstí.

V Komenského sadech v Moravské 
Ostravě se konala 27. dubna akce 
DEN ZEMĚ.

Po dvouleté přestávce způsobe-
né pandemií jsme se 14. května  
zúčastnili také benefiční akce 
SPOLU RUKU V RUCE, která má 
upozornit na důležitost a přínosy 
neformální péče. Výtěžek z dob-
rovolného vstupného podpoří 
projekty z oblasti domácí péče. 
Akce probíhala v Trojhalí Karolína  
v krásném slunečném počasí.

23. června se opět v Komenského 
sadech konala tradiční přehlídka 
sociálních služeb LIDÉ LIDEM.
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Akce ve Zlíně
Ve Zlíně jsme se zúčastnili dvou 
akcí. Poprvé BENEFIČNÍHO SOCI-
ÁLNÍHO FESTIVALU SKLÁDANKA, 
který byl dle hodnocení kolegyň, 
velmi povedenou akcí. 

V pondělí 13. 6. proběhla, v  rámci  
Zlínského jara, vernisáž výstavy 
NORMÁLNÍ JE POMÁHAT, na 
které prezentují svou činnost ne-
ziskové organizace. Výstava pro-
bíhala do konce června ve foyer 
Městského divadla Zlín.

Sweetsen fest
Hudební, divadelní a filmový festi-
val SWEETSEN FEST letos probíhal 
od 16. do 19. června. „Náš den“ 
pro veřejnou sbírku byla opět so-
bota. Vážíme si toho, že jsme již 
po mnoho let součástí charitativ-
ního rozměru Sweetsen festu ve 
Frýdku-Místku. Celkový výtěžek 
letošního ročníku byl 75 034,-.  
Od začátku sbírek se už tedy  
vybralo přes 1 milión korun. 

Do našich pokladniček se letos pro 
osobní asistenci vybralo 16 730,- 
Kč. Peníze byly vloženy na účet naší 
veřejné sbírky. Budou použity na 
úhradu nákladů osobních asisten-
tek. Za pomoc se sbírkou děkujeme  
6 studentkám Střední zdravot-
nické školy Frýdek-Místek a paní  
učitelce Wykové. 

Dále jsme se zúčastnili akcí BAŠKA  
NA BAŠCE, prvního ročníku festi-
valu reBARBORA OPEN MUSIC  
a hudebního FM CITY FESTU. 



 ... kterých se zúčastníme (seznam postupně doplňujeme)

11. srpna ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE  
VE FAUNAPARKU  
Frýdek-Místek 

8. září  VELETRH POSKYTOVATELŮ  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
Havířov

10. září  PROSTĚJOVSKÉ HANÁCKÉ SLAVNOSTI 
Piknik u knihovny, Prostějov

10. září  JABKOVÝ DEN 
Jablunkov

13. září  DEN ZDRAVÍ  
Ostrava, Komenského sady

16. září  DUŠE NA DLANI  
Faunapark Frýdek-Místek

17. září  NADAČNÍ MĚSTEČKO  
Karviná, Park Boženy Němcové

21. září  DEN ZDRAVÍ  
Ostrava-Poruba

21. září  O POHÁR PRIMÁTORA  
MĚSTA PROSTĚJOVA  
/soutěžní stanoviště/

PLÁNOVANÉ PREZENTAČNÍ AKCE
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Spustili jsme proto Poradnu, která bude k dispozici jednou měsíčně  
v uvedených termínech. První setkání proběhlo v červnu a možnosti 
konzultace využili rodinní příslušníci našich klientů. Následné besedy  
s odborníkem firmy Abena, paní Blankou Kašíkovou, se účastnily i ně-
které naše osobní asistentky. Paní Kašíková přivezla na ukázku inkon-
tinenční pomůcky, brožury a spoustu praktických informací. Besedy  
s odborníkem (vždy od 15 hodin) budou součástí každého termínu  
a jsou vhodné pro všechny pečující.

SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO TERMÍNU JE KROMĚ PORADNY 
VŽDY OD 15 HODIN BESEDA S ODBORNÍKEM.

Jsme si vědomi, že lidé, kteří pečují o osobu  
trpící některou z forem demence, jsou  

často vyčerpaní, nemají dostatek informací,  
potřebují podporu, praktické rady a informace. 

PORADNA
PRO PEČUJÍCÍ  

O OSOBY S DEMENCÍ

NABÍZÍME NOVOU SLUŽBU

OSTRAVA  –  Českobratrská 230/26  –  mobil 777 011 934
FRÝDEK-MÍSTEK  –  Malý Koloredov 811  –  mobil 777 011 031 

OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK

NUTRIČNÍ TERAPEUT 30.8. 26.9

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 20.9. 31.10.

REHABILITACE V DOMÁCÍ PÉČI 25.10. 28.11.

BULLETIN8



Poradenství pro občany v tíživé so-
ciální situaci nabízí od 1. října 2021 
Magistrát města Ostravy. Na SOCI-
OPOINT se o radu můžete obracet 
anonymně osobně, telefonicky na 
bezplatné lince nebo e-mailem. 
K dispozici je i mobilní aplikace  
s přehledem veřejných služeb  
v Ostravě.

Sociální pracovníci pomohou li-
dem při hledání řešení jejich pro-
blému v širokém spektru životních 
situací. Lidé v nesnázích získají 
kontakty na konkrétní organizace 
i potřebné formuláře. Pracovnice 
jim pomohou zorientovat se v sys-
tému sociální pomoci a vysvětlí, 
kde dané služby v Ostravě najdou.

NOVÝ SOCIOPOINT V OSTRAVĚ

OSTRAVA  –  Českobratrská 230/26  –  mobil 777 011 934
FRÝDEK-MÍSTEK  –  Malý Koloredov 811  –  mobil 777 011 031 

https://socialniveci.ostrava.cz/zakladni- 
informace-soc-prace/sociopoint/
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Projekt s názvem Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, je spolufinancován  
z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, 
státního rozpočtu ČR a rozpočtu SMO.

Pomůžeme vám: 

✔✔      zorientovat se v sociální pomoci 
(služby, úřady, dávky)

✔✔   najít vhodnou pomoc k řešení vaší 
tíživé životní situace

✔✔  získat kontakty, formuláře, informace

Kontaktní místo pro občany,  
kteří potřebují pomoc v sociální oblasti. 

Bezplatně, anonymně.

SOCIOPOINTSOCIOPOINT 
místo prvního kontaktu

Projekt s názvem Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, je spolufinancován  
z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, 
státního rozpočtu ČR a rozpočtu SMO.

Pomůžeme vám: 

✔✔      zorientovat se v sociální pomoci 
(služby, úřady, dávky)

✔✔   najít vhodnou pomoc k řešení vaší 
tíživé životní situace

✔✔  získat kontakty, formuláře, informace

Kontaktní místo pro občany,  
kteří potřebují pomoc v sociální oblasti. 

Bezplatně, anonymně.

SOCIOPOINTSOCIOPOINT 
místo prvního kontaktu

📞📞

@@

Jednorázové sociální poradenství  
k řešení tíživých životních situací  

Osobně 

Magistrát města Ostravy  
Nová radnice  
Prokešovo nám. 8 
Moravská Ostrava

E-mailem  
sociopoint@ostrava.cz

PO 8.00–11.30  12.30–17.00

ÚT 8.00–11.30  12.30–15.30

ST 8.00–11.30  12.30–17.00

ČT 8.00–11.30  12.30–16.00

PÁ 8.00–12.00

Bezplatná linka 
800 700 650

SOCIOPOINTSOCIOPOINT 
místo prvního kontaktu

V Ostravě od října 2021 existuje místo, kde lidé najdou pomoc v růz-
ných složitých životních situacích:



PROSTĚJOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO

Jablunkov

Uherský Brod

Jistebník

Čelechovice 
na Hané

Řepiště

Fryšták

Želechovice 
nad Dřevnicí

Štěpánov

Janovice

Čeladná

Palkovice

Paskov

Lukov

Fryčovice

Staříč

Vratimov

Krmelín

Dobrá

Kralice  
na Hané

Sedlistě

PARTNEŘI PROJEKTU OSOBNÍ ASISTENCE

Brušperk

Příbor

Horní Suchá

Metylovice

Albrechtice

Sviadnov

Šenov

Frýdlant  
nad Ostravicí

Václavovice

Hukvaldy

Baška

Mosty  
u Jablunkova


