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Základní údaje

Cílem našeho
sdružení je ...

Název
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA

Sídlo
Zborovská 465
738 01 Frýdek-Místek

usnadnění
běžného života
seniorům
a zdravotně
handicapovaným
lidem
prostřednictvím
osobní asistence

Právní forma
občanské sdružení – organizační
jednotka s právní subjektivitou

IČ
706 32 596
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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

Kancelář ve Frýdku-Místku / záležitosti v rámci města Frýdku-Místku a regionů Moravskoslezského kraje

Kontakty

Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811 • podaneruce@podaneruce.eu
ředitelka projektu
kontaktní osoby
úřední hodiny

Bc. Helena Fejkusová

tel. 595 174 112 • mobil 777 011 059 • helena.fejkusova@podaneruce.eu

Lucie Huserová, DiS.

tel. 595 174 111 • mobil 776 011 437 • osa.region-msk@podaneruce.eu

Mgr. Martina Šrubařová tel. 595 174 111 • mobil 777 011 031 • osa.fm@podaneruce.eu
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

Ilona Brzáková
úřední hodiny

tel. 595 693 628 • mobil 777 011 934
tel. 595 693 628 • mobil 777 011 007

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

úřední hodiny

první pondělí v měsíci 12:00 – 16:00 hod

mobil 777 011 070

www.podaneruce .eu

Kancelář v Prostějově / záležitosti v rámci kraje Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského
Prostějov, Polišenského 4467/3 • osa.prostejov@podaneruce.eu
kontaktní osoba

Mgr. Marie Chlopčíková
Bc. Kateřina Fajstlová

úřední hodiny

tel. 582 333 974 • mobil 777 011 034
tel. 582 333 974 • mobil 777 011 745

pondělí a úterý 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:00 hod
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Úvodní slovo ředitelky

Podané ruce, o.s. – Projekt OsA poskytovaly
v roce 2011 registrovanou terénní sociální službu
osobní asistence. Již desátý rok pracovníci v přímé
obslužné péči, osobní asistenti i asistentky
pomáhali našim klientům ve čtyřech krajích České
republiky. Moravskoslezský kraj byl tím prvním,
kde jsme v roce 2001 poskytovali službu, ale jak
se ukázalo, podávat ruce bylo potřeba i v krajích
Olomouckém,
Zlínském a Jihomoravském.
V roce 2011 se službou osobní asistence počítali
automaticky lidé všech výše jmenovaných regionů.
A protože jsme tu byli pro ně a nechtěli je zklamat,
nebylo nic jednoduššího než pokračovat ve vysoce
nastavené laťce našich služeb.
To ovšem nebylo vůbec jednoduché. Každý měsíc
roku 2011 byl měsícem hledání finančních
prostředků a zapálených lidí, kteří za malý peníz
byli schopni udělat velké věci.
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA a lidé v něm měli
ale velké štěstí. Za deset let poskytování terénních
sociálních služeb se v organizaci sešla parta
výborných lidí. Mnozí byli pro její chod těmi
jistotami, pro které dobré jméno zařízení a kvalita
poskytovaných služeb byla a stále je srdeční
záležitostí.
Pokusím se měsíc po měsíci bilancovat činnost
Podaných rukou, o.s. – Projekt OsA v jubilejním
roce 2011.
Začátek roku byl ve znamení děkování dárcům
uplynulého období. Všichni ve vedení jsme psali
závěrečné zprávy a hledali možnosti přežití organizace pomocí dotačních žádostí i oslovováním
jednotlivých dárců. Jako nestátní nezisková organizace jsme ani loni ze zákona neměli na nic nárok.
Což si málokdo mimo samotnou organizaci uvědomí.
Každý začátek roku je pro nás poskytovatele velkou
neznámou. Na účtu bylo minimum prostředků
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a dotace byly zatím pouze ve formě imaginární.
Vždy si říkám, že my v neziskovkách patříme do
skupiny dobrodruhů nebo neinformovaných
optimistů.
Zájem o poskytované služby ale byl i počátkem
roku 2011 velký a do databáze jsme si zapisovali
nejen nové požadavky, ale i nově uzavřené smlouvy
ve všech regionech. V samém středu našeho
zájmu byli klienti. To, že se nedostávalo prostředků
na realizaci služby, jsme jim ani nesdělovali.
Zaměstnanci Podaných rukou, osobní asistenti
i asistentky měli počátkem roku většinou již
úspěšně absolvován kurz pro pracovníky v přímé
obslužné péči, jak vyžaduje zákon o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.
Pro zvyšování jejich odborných praktických dovedností i znalostí kompetencí jsme ve zmiňovaném
období obnovili aktivní spolupráci s rekvalifikační
agenturou EDLiT, s.r.o. z Třince. Což se ukázalo
přínosné i pro finanční krytí účasti zaměstnanců na
akreditovaných seminářích pořádaných zmíněnou
vzdělávací agenturou. Také díky EDLiTu jsme
získali nové zaměstnankyně v pozicích osobních
asistentek, které vzdělávací agentura odborně
(dle zákona č. 108/2006 Sb.) pro náročnou práci
v terénní službě připravila.
Podobnou a oboustranně výhodnou spolupráci jsme obnovili a smluvně ošetřili se Střední
zdravotnickou školou ve Frýdku-Místku a s Vyšší
odbornou a střední zdravotnickou školou v Ostravě.
Adra, o.s., pobočka ve Frýdku-Místku, která patří
k certifikovaným dobrovolnickým organizacím,
s námi v loňském roce opět smluvně i prakticky
začala spolupracovat. Jejich dobrovolníci jsou
empatičtí a spolehliví lidé, které jsme i loni představili mnohým našim klientům v rámci dobrovolnických návštěvních programů.

Měsíc březen byl ve znamení spolupráce s VŠB –
Technickou univerzitou v Ostravě. Svým studentům
na akci Kariéra plus nabídla vysoká škola možnost
profesního uplatnění po studiu nebo i při studiu.
Naše organizace se zúčastnila této akce jako
jedna z mnoha nestátních neziskových organizací,
které byly osloveny. Studenti, byť technického
zaměření, se zajímali i o možnost celoročních
brigád, což je pro poskytovatele sociálních služeb
zajímavá možnost zapojení mladých lidí do poskytovaných služeb. Pro klienty je mladý osobní asistent či asistentka v mnohém přínosem. Má ještě
psychicky neunavený přístup, patřičnou dávku
optimismu i empatie.
V dubnu jsme se účastnili již tradičně Dne zdraví při SZŠ a VOŠZ v Ostravě. Jako mnoho jiných
organizací poskytujících sociální služby jsme měli
dostatečný prostor představit Podané ruce, o.s.,
a to oba projekty. Tedy osobní asistenci i canisterapii.
Formou letáčků i mluveným slovem zástupkyně
organizace laické i odborné veřejnosti přibližovaly
péči o člověka s handicapem a seniora.
Člověk, který se z důvodu akutního nebo
chronického onemocnění nebo pro jinou nepřízeň
osudu dostane do problémů s péčí o vlastní
osobu, popř. o blízkého člověka, je ve chvílích
nejtěžších vděčný za každou informaci. A to je
účel takovýchto setkání.
Dny zdraví, dny sociálních služeb a jiné preventivně
osvětové akce k informování odborníků i laické
veřejnosti slouží.
Jsem ráda, že Podané ruce, o.s. – Projekt OsA
byly všude tam, kde se setkávali poskytovatelé,
zástupci zdravotnických i sociálních institucí,
uživatelé služeb i zástupci měst, zájemci o služby
i jejich nejbližší.
Měsíc červen byl pro Podané ruce významný

v mnoha ohledech. Za jednu z prestižních a podstatných záležitostí považuji účast na kulturním
a hlavně hudebním festivalu Sweetsen fest, který
v podtitulku „Frýdek-Místek sobě!“ hovoří o místě
konání i regionálním významu akce. Ta už ale dávno
přerostla Frýdecko-Místecko. Také její charitativní
rozměr, vstup zdarma a dobrovolný finanční dar
návštěvníků zúčastněným charitativním organizacím
nemá v showbyznysu v ČR obdoby.
Víceletá spolupráce se sdružením Pod Svícnem
a jeho lídrem panem Bc. Petrem Korčem nás opět
rekrutovala do trojice charitativních organizací
s aktivní účastí. Spolu s kolegy z Adry a Charity
Frýdek-Místek jsme měli možnost posluchačům
různých hudebních žánrů i návštěvníkům kulturních
programů na Sweetsen festu prezentovat sociální
službu osobní asistence. V roce 2011 jsme požádali
o povolení veřejné sbírky, což nám umožnilo na
festivalu oslovovat návštěvníky a diplomaticky jim
vysvětlovat možnost finanční podpory neziskovým
organizacím.
Počasí akci sice moc nepřálo, ale hudbymilovných
lidí bylo hodně a pochopení pro nutnost solidarity
s potřebnými také. V pokladničkách s přibývajícím
šerem přibývalo i financí. Kolegům z Pod Svícnem,
panu Korčovi a hlavně návštěvníkům festivalu patří
velký dík za podporu.
Zdálo by se, že v letních měsících byla okurková
sezóna. Opak je pravdou. Služby osobní asistence
potřebovalo mnoho lidí. Fungovali jsme i jako
společníci a dohled u klientů, jejichž rodinní
příslušníci si potřebovali odpočinout a odjeli na
zaslouženou dovolenou. To potom byly naše služby
souvislé i celotýdenní a náročnost na personální
zajištění byla daleko větší. Projekt osobní asistence
je ale pro lidi a s lidmi. Zastávám názor, že vše jde
při dobré vůli vyřešit, a tak jsme vyhověli mnohým
požadavkům.

Příkladem může být dvacetiletý kluk Honza, klient
s mentálním postižením, který by se bez vhodného
asistenta nedostal na rekondiční pobyt mezi
kamarády. Jeho dalším problémem je epilepsie.
Potřeboval asistenta při všech společných
činnostech a vlastně po celý den včetně noční
pohotovosti.
Je skvělé, že Honza díky osobnímu asistentovi
(také Honzovi) mohl mezi kamarády, a podle jeho
vyjádření bylo táborové veselí vydařené. V roce
následujícím jedou Honzové na rekondiční pobyt
opět. A to hovoří za vše.
Začátek září byl pro naši organizaci velmi náročný.
Absolvovali jsme inspekci kvality. Inspektoři po
celé tři dny sledovali práci osobních asistentů,
asistentek, komunikovali s klienty i se zaměstnanci.
Neušetřili svých zvídavých dotazů ani vedení
organizace. Bylo třeba vysvětlovat, obhajovat,
nechat se pochválit i vyspílat. Ve finále jsme uznali,
že v mnohém měli pravdu. Podané ruce, o.s. –
Projekt OsA, a to hlavně lidé v nich, odváděly
dobrou práci. To vyzdvihli i inspektoři kvality. Za to
všem našim zaměstnancům velmi děkuji.
Následovaly měsíce práce a poskytování služeb
osobní asistence. Zkrátka, běžné pracovní
nasazení.
Už od letních měsíců jsme věděli, že nás koncem
roku čeká velmi krásná akce. V jubilejním roce
organizace se nám podařilo být úspěšní v projektu
Adventní koncerty České televize. Již přes dvacet
let pořádá Česká televize tuto charitativní sbírku.
A pro nás to znamenalo nejen vstoupit pomocí
významného média do příbytků lidí, ale hlavně
zapůsobit na jejich srdce a vyvolat v nich pocit
sounáležitosti i společenské zodpovědnosti.
Dne 4. prosince jsme v přímém televizním přenosu
z Baziliky sv. Jiří na Pražském hradě vyprávěli

o Podaných rukou, o tom, jak lidé v nich pomáhají
potřebným. Jak je to složité a jak nás to všechny
baví. Hovořili jsme o tom, že někteří lidé jsou se
svými bolestmi a stesky sami. Ale lidé z Podaných
rukou je samotné nenechají a budou tu vždy pro
ně. I díky Adventním koncertům a lidské solidaritě
naši klienti budou i v roce 2012 moci využívat
služeb osobní asistence od „podanek“.
Rok 2011 byl pro nestátní neziskovou organizaci
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA úspěšný. Ohlasy
klientů byly ve většině pozitivní a dopisy, které jsme
od nich v průběhu roku dostávali, nás nabíjely
energií i nápady. Klienti nás motivovali.
Nemohu tvrdit, že se vše podařilo. Některé dotační
žádosti nebyly vyslyšeny, stát nás přes MPSV
a jednotlivá města také nepodpořil vždy na sto
procent.
Je to ale o dobře poskytovaných sociálních
službách a o tom, jak se dokážeme prezentovat.
A my máme dostatek argumentů i sebevědomí,
i proto si troufám tvrdit, že rok 2011 byl pro
Projekt osobní asistence rokem úspěšným.
Děkuji všem zaměstnancům Podaných rukou,
o.s. – Projekt OsA za kvalitně poskytované služby
a spokojené klienty. Děkuji všem našim klientům
za důvěru i pochopení. Děkuji všem našim
příznivcům za projevenou přízeň. Podané ruce, o.s.
– Projekt OsA a lidé v něm budou i v roce 2012
pokračovat v nastoupené cestě. Budeme nadále
zkvalitňovat poskytované služby osobní asistence.
Jsme a budeme tu pro naše klienty.

Bc. Helena Fejkusová
ředitelka Projektu OsA
Výroční zpráva 2011
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Realizační tým

Bc. Helena
Fejkusová

Ing. Štěpán
Křístek

Mgr. Martina
Šrubařová

Hana
Kovalská

Mgr. Marie
Chlopčíková

Ředitelka Projektu OsA
Statutární zástupce

Statutární zástupce

Zástupkyně ředitelky
projektu pro
Frýdek-Místek

Zástupkyně ředitelky
projektu pro Ostravu
a okolí

Koordinátor OsA
a sociální pracovník
pro Olomoucký, Zlínský
a Jihomoravský kraj

Má na starosti řízení celé
organizace, řízení lidských
zdrojů, určování směru
a vize organizace, vedení
porad režijních pracovníků,
vedení pracovních
schůzek (porad) osobních
asistentů/-ek, jednání
s donátory, úřady,
sponzory atd., zastupování
organizace navenek
a reprezentaci organizace
na akcích se sociální
tématikou atd.

Na činnosti
organizace se podílí
jako dobrovolník. Má
na starosti zejména
technické zázemí
a softwarové
vybavení organizace.
Zastupuje organizaci
navenek.

Má na starosti oblast
Frýdku-Místku (FM).
Jedná s klienty
a asistenty, plánuje
služby, uzavírá smlouvy
s klienty, sestavuje
individuální plány
klientů, zajišťuje
pravidelné schůzky
asistentů a vedení.
Zastupuje organizaci
ve svém regionu.

Má na starosti oblast
Ostravy (OV). Jedná
s klienty a asistenty,
plánuje služby, uzavírá
smlouvy s klienty,
sestavuje individuální
plány klientů, zajišťuje
pravidelné schůzky
asistentů a vedení.
Zastupuje organizaci
ve svém regionu.

Má na starosti oblast
Olomouckého, Zlínského
a Jihomoravského kraje.
Jedná s úřady a institucemi,
s klienty a asistenty,
plánuje služby, uzavírá
smlouvy s klienty, sestavuje
individuální plány klientů,
zajišťuje pravidelné schůzky
asistentů a vedení, účast
na poradách asistentů.
Zastupuje organizaci
ve svém regionu.
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Do 31. 12. 2011 zastávala tuto
funkci paní Zuzana House.

Lucie
Huserová, DiS.

Ilona
Brzáková

Hana
Balašová

Zdeňka
Walczysková

Dagmar
Martynková

Koordinátor OsA
pro regiony
Moravskoslezského
kraje

Vedoucí provozu
pro Ostravu a okolí

Vedoucí pracovní
skupiny v regionu
Frýdlantsko

Vedoucí pracovní
skupiny v regionech
Jablunkovsko
a Třinecko

Vedoucí pracovní
skupiny v regionu
Havířovsko

Má na starosti ostatní
regiony mimo FM
a OV. Jedná s klienty
a asistenty, plánuje
služby, uzavírá smlouvy
s klienty, sestavuje
individuální plány
klientů, zajišťuje
pravidelné schůzky
asistentů a vedení.
Zastupuje organizaci
ve svém regionu.

Spolupracuje s hlavní
účetní, shromažďuje
účetní a personální
doklady, kontroluje
úplnost výkazů
o poskytnuté službě,
zpracovává databáze
klientů.

Osobní asistentka,
která mimo běžných
služeb u klientů navíc
organizuje menší
skupinu osobních
asistentů v dané
oblasti.

Osobní asistentka,
která mimo běžných
služeb u klientů navíc
organizuje menší
skupinu osobních
asistentů v dané
oblasti.

Osobní asistentka,
která mimo běžných
služeb u klientů navíc
organizuje menší
skupinu osobních
asistentů v dané
oblasti.

Do 31. 3. 2011
zastávala tuto funkci paní
Pavlína Fejkusová, DiS.

Výroční zpráva 2011
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Ing. Hana
Sumarová

Ing. Monika
Křístková

Ing. Hana
Kudrnová

Mgr. Vladislav
Ryška

Ing. Petra
Dubčáková

Ekonom

Hlavní účetní
a personalista

Fundraiser

Fundraisingový
asistent

Účetní

Zpracovává rozpočet
celé organizace,
kontroluje čerpání
rozpočtu, průběžně
sleduje ekonomickou
činnost jednotky,
průběžně kalkuluje
náklady a ceny.

Zpracovává účetní
doklady a vede účetnictví
celé organizace, vede
mzdovou agendu,
poskytuje průběžné
informace o nákladech
a výnosech, sloužící
jako podklady pro další
ekonomické kalkulace.
Zpracovává vyúčtování
dotací.

Má na starosti
vyhledávání možností
získání finančních
prostředků,
sledování vypsaných
grantů a dotačních
řízení, hlídání
termínů vyhlášení
a odevzdání výzev,
psaní a zpracovávání
projektů (žádostí),
komunikaci
s vyhlašovateli výzev.

Výpomoc a podpora
fundraisera ve
vyhledávání vypsaných
grantů a dotačních
řízení. Vyhledávání
informací a zpracování
podkladů k projektům
a žádostem.
Komunikace s donátory.

Zpracovává ostatní
účetní agendu
a postupuje dle
pokynů hlavní
účetní.

Děkujeme

všem zaměstnancům
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Supervizoři

Mgr. Zdeňka
Neničková
Bc. Pavel
Vítek

Bc. Ivana
Mikulcová

Bc. Irina
Tkačová

Ludmila
Prokopová

Bc. Kateřina
Fajstlová

Pracovník public
relations (PR)
a sociální pracovník

Metodik

Administrativní
pracovník
a sekretářka

Výpomoc v oblasti
personalistiky, PR a při
vzdělávání pracovníků

Vytváří image celé
organizace a prezentuje
ji před veřejností,
především donátorům
a občanům měst a obcí,
ve kterých organizace
působí. Zajišťuje mediální
propagaci organizace
a spolupráci s médii.
Spolupracuje s webmastery. Účastní se propagačních akcí organizace
i jiných spolupracujících
organizací. Vede administrativní agendu. Pracuje také
jako sociální pracovník.

Zpracovává
a pravidelně aktualizuje
standardy kvality,
metodiky práce
s klienty i asistenty,
zastřešuje a organizuje
školení osobních
asistentů/-ek.

Zajišťuje běžnou
administrativu spojenou
s chodem organizace,
korespondenci
organizace, inkasování
plateb od klientů,
zpracování databází
klientů a některých
podkladů pro mzdové
účetnictví.

Vyřizuje záležitosti
administrativního
charakteru (zpracování
databází klientů,
docházky zaměstnanců
apod.), příprava
odborných přednášek,
vzdělávání zaměstnanců
a public relations
v Olomouckém, Zlínském
a Jihomoravském kraji.
V náplni práce má
také činnosti sociálního
pracovníka.

Do 31. 5. 2011 zastávala tuto
funkci paní Ing. Renáta Ochmanová.

Nejsou zaměstnanci
organizace. Služba
je poskytována
dodavatelsky
(externě).
Spolupracujeme se
dvěma supervizory.
Jeden je pro
Moravskoslezský
kraj a druhý je pro
Olomoucký, Zlínský
a Jihomoravský kraj.
Každý zaměstnanec
se účastní supervize
minimálně 2x ročně.

Výroční zpráva 2011
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Osobní asistenti /-ky

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.
Adamcová Monika, Ambróšová Gabriela , Balašová Hana , Banašová Svatava, Bárová Zuzana , DiS., Barsonyová
Jiřina, Bartošová Dominika, Bednářová Michaela, Blahová Martina, Brablcová Tereza, Bruková Vanda ,
Češková Dana, Čípová Marta, Darošová Svatava, Mgr. Dědková Kateřina, Dobrovodová Marie , Domesová
Zdeňka, Džuberová Věra, Feco Krystyna , Fejkus Jan , Mgr. Fiala Martin , Fojtíková Zdeňka, Gáborová Monika,
Gryczová Svatava, Grygarová Adéla, Habartová Adéla, Haladejová Veronika, Hanáková Jarmila , Havlínová
Jozef ína, Heczková Marcela, Heinzová Veronika, Hermanová Jarmila , Homolová Jana , DiS., 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, Kalusová Jana , Karaffová Kamila , Karásková Hana , Karnovská Olga
Natalie , Kazíková Simona, Kleknerová Zuzana , Knapová Lenka, Kolesnikovová Daša , Kolichová Milena,
Kolínková Marie , Korytárová Zuzana, Kozáková Jana , Kreislová Irena , Bc. Kršjaková Kristýna , Křižáková
Simona, Křížková Dagmar, Kuklová Ludmila , Kukuczková Elena, Kumalová Jarmila , Kunčická Gabriela ,
Kupčáková Zdena, Kupčová Michaela, Lesňáková Renáta , Liberdová Iveta , Lipinová Renáta, Lukášová
Renáta, Macečková Anna, Macháček Radovan , Bc. Machová Martina, Machová Hana , Martynková Dagmar,
Matlochová Michaela, Mazalová Renata, Moravcová Ilona , Murková Tamara, Nagyová Lenka, Najdková
Jana, Navrátilová Jana, Nosková Jarmila, Novotná Naděžda, Obodová Jiřina , Opluštilová Elen , Pániková
Jarmila, Paprčková Vladimíra, Pastuchová Lucie , Pauková Růžena , Pernická Zuzana , DiS., Petrová Monika,
MUDr. Petříková Markéta, Podpinková Silvia , Pokutová Sylva , Prokopová Šárka, Prokopová Jarmila ,
Prokopová Lucie , Rolová Taťána, Rončková Jarmila , Řehák Jan , DiS., Mgr. Řezníčková Jitka, Sadílková
Jitka, Schűlerová Eva, Sikorová Věra, Skwarová Dagmar, Sroková Leona , Struminský Rostislav, DiS., Suchá
Světlana, Svobodová Anna, Svobodová Monika, Szturcová Monika, DiS., Šárová Radka, Šašinková Vladimíra,
Šauerová Andrea, Ščuglíková Lenka, Šebestová Marie , Ševčíková Ludmila , Šindelová Hana , Bc. Škárková Nikol ,
Šmírová Jana, Šoltésová Elena, Šteflová Renata, Švancerová Monika, Takáčová Kateřina, Tekielová Anna ,
Teplárková Vlasta, Tomášková Monika, Trněný Vladan , Typovská Martina , Urbanová Iveta , Vagaiová Dagmar,
Mgr. Valdštýnová Marie , Vavříková Nela, Vobořilová Veronika , Bc. Voglová Zuzana , Volná Vlasta, Vorálková Petra ,
Vorlická Martina, Všetičková Eva, Výšková Sylva , Walczysková Zdeňka, Wiszkonyová Petra , Zdechovan Josef,
Bc. Zíková Helena, Žaloudíková Irena, Žižková Věra

Děkujeme!
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ŘEDITELKA Projektu OsA

Vedoucí
PS pro
Havířovsko
+ OsA

Vedoucí
PS pro
Třinecko
a Jablunkovsko
+ OsA

Zástupkyně ředitelky
pro Ostravsko

Vedoucí
PS pro
Frýdlantsko
n/O + OsA

Koordinátor osobní
asistence pro Olomoucký,
Zlínský a Jihomoravský kraj

OsA

OsA

OsA

OsA

OsA

Účetní

Fundraiser
Fundraisingový
asistent

OsA

Metodik

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

Ekonom

Hlavní účetní
a personalista

Vedoucí
provozu

Výpomoc v oblasti
personalistiky,
public relations
a při vzdělávání
pracovníků

OsA

Organizační schéma pro rok 2011

Koordinátor osobní
asistence pro regiony
Moravskoslezského kraje

Zástupkyně ředitelky
pro Frýdecko-Místecko

Pracovník
public relations
a sociální
pracovník

Administrativní
pracovník,
sekretářka

Osobní asistent/-ka
Výroční zpráva 2011
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Všeobecné informace o organizaci

Zástupci a zaměstnanci organizace
Řízením organizační jednotky byli pověřeni
Bc. Helena Fejkusová a Ing. Štěpán Křístek.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců:
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:

130
79,52

Z toho:
osoby zdravotně znevýhodněné
osoby s těžším zdravotním postižením

10,20
0

K 31. 12. 2011 bylo v projektu zaměstnáno 127 pracovníků.
Z toho:
hlavní pracovní poměr

92

z toho v přímé péči:

78

dohoda o pracovní činnosti
z toho v přímé péči:
dohoda o provedení práce
z toho v přímé péči:

22
21
13
11

Počet ukončených pracovní smluv:

20

Počet nových pracovních smluv:

23

14

PODANÉ RUCE, o.s. – Projekt OsA

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
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.
Výroční zpráva 2011
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Poslání organizace a cíle projektu

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 organizace 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 přirozeném prostředí s důrazem na zachování jejich
lidské důstojnosti. Naší službou však nepomáháme jen klientům, ale také rodinným příslušníkům, kteří mají naše klienty ve spolupéči.
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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.

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.

Věříme , že dobře
odvedená práce
a spokojenost
klientů mluví
za nás!

Od roku 2001 poskytujeme terénní sociální službu osobní
asistence v Moravskoslezském kraji. Od roku 2007 jsme
začali službu poskytovat i v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském 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 Jihomoravského 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.

Výroční zpráva 2011
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Zpráva o činnosti

Obsah a průběh
realizace projektu
Mezi občany České republiky jsou lidé, kteří
jsou kvůli částečné nebo úplné nesoběstačnosti, např. z důvodu fyzického či duševního
handicapu anebo vysokého věku, odkázáni
na pomoc druhých a potřebují někdy
i 24hodinovou péči. Nezvládnou vykonávání
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
2011 podávala těmto lidem pomocnou ruku
převážně v Moravskoslezském, ale také
v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském
kraji, a to prostřednictvím terénní sociální
služby osobní asistence. V Moravskoslezském kraji jsme pomohli 285 klientům,
v Olomouckém 21, ve Zlínském 15 a v Jihomoravském 4 klientům.
Službu jsme realizovali jak ve městech a jejich
okrajových částech, tak i obcích. Poskytovali
jsme ji i v místech, kde z důvodu špatné
18
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dopravní dostupnosti žádná jiná sociální
služba neexistovala. V Moravskoslezském
kraji jsme službu realizovali ve 50 městech
a obcích. V Olomouckém kraji jsme službou
pomohli v 8 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 domácím 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 pomáhali s péčí
o jejich vlastní osobu, při osobní hygieně, se
zajištěním a podáním stravy, se zajištěním
chodu domácnosti apod. V některých případech jsme realizovali také asistenci žákům
přímo ve výuce či zaměstnancům 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. nácvikem
běžných samoobslužných dovedností) jsme
také rozvíjeli jejich jemnou motoriku.
Z osobní asistence měli taktéž užitek i rodinní
příslušníci, kteří mají naše klienty ve spolupéči. V době přítomnosti osobní asistentky/
asistenta si mohli na chvíli odpočinout, aby
nabrali nové síly, nebo jim bylo umožněno
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/manželku/
manžela/babičku/dědečka dobře postaráno.

Cena
za službu byla účtována v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
a prováděcí vyhláškou č. 505/2006.
Některé sazby za službu jsme oproti rokům
2008 až 2010 mírně poupravili. U služby
trvající méně než dvě hodiny jsme sazbu
upravili na 89 Kč/ hod. Dále byl ceník rozšířen o cenu za službu probíhající o víkendech
ve výši 89 Kč/ hod. a cenu za službu o státem
uznávaných svátcích ve výši 100 Kč/ hod.
Základní sazba u služby trvající nepřetržitě

déle než dvě hodiny a cena za dopravu
prostředkem poskytovatele nebo asistenta
zůstala beze změn.

tématiku, seznamovali jsme veřejnost s naší
činností a zapojovali ji do naší činnosti
s možností podílet se na rozvoji služeb.

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 2011 nevyužili
v základní sazbě možnosti plné ceny za
službu dle platné vyhlášky.

Informovali

Věříme, že naše práce je pro klienty užitečná,
protože díky ní mohou zůstat co nejdéle ve
svém přirozeném domácím prostředí.

jsme zájemce o službu o možnostech
využívání sociálních služeb jako takových.
Poskytovali jsme informace o dalších poskytovatelích sociálních služeb v případě, kdy
klient potřeboval jinou službu než osobní
asistenci. Tento princip fungoval oboustranně. Tedy i jiní poskytovatelé sociálních
služeb předávali kontakty na naši organizaci.

I v roce 2011 jsme se starali o efektivnost
služby a účinnou spolupráci 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 přispívali
k utváření sociální služby osobní asistence
v České republice.
Vytvářeli jsme partnerské vztahy i s jinými
subjekty poskytujícími sociální služby, se
středními školami zaměřenými na sociální
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Technické zázemí
organizace
Organizace má pronajaty prostory pro provozování 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 Moravskoslezského 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 Moravskoslezského kraje. Druhá kancelář je pracovištěm
ředitelky Projektu OsA Bc. Heleny Fejkusové, její sekretářky Ludmily Prokopové
a ekonomky Ing. Hany Sumarové. Třetí kancelář je určena pro práci metodičky Bc. Iriny
Tkačové a fundraiserky Ing. Hany Kudrnové.
Čtvrtá kancelář je pracovištěm public relations paní Bc. Ivany Mikulcové. Pátá kancelář na ulici Těšínská 1166 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.
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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 zároveň
slouží pro styk s veřejností, se zaměstnanci
a k pracovním poradám. Kancelář je umístěna ve zvýšeném přízemí s bezbariérovým
přístupem (výtahem) na ulici Polišenského
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, zaměstnanci a donátory. Byl také využíván k pracovním schůzkám se zástupci jiných organizací
a subjektů, se kterými organizace spolupracuje. Rovněž byl tento automobil využíván
k pracovním cestám do Olomouckého,
Zlínského a Jihomoravského kraje.

Automobil Škoda Felicia
Byl využíván terénními pracovníky při samotném zajišťování jednotlivých služeb osobní
asistence v oblastech se špatnou dopravní
dostupností.

Automobil Škoda Roomster

Automobil Dacia Sandero

Automobil Renault Kangoo

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.

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 spolupracuje. V případě požadavku ze strany klientů
je tento automobil možno využít k jejich přepravě. Výkon služby je účtován dle platného
ceníku organizace.

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.

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

Firmě KOMPAKT, s.r.o. patří velký dík!

Děkujeme!

Výroční zpráva 2011
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Osobní asistence probíhala v …

Moravskoslezský kraj
V roce 2011 bylo v Moravskoslezském kraji (mimo Ostravu)
poskytnuto celkem 70 427,50 klientohodin u 223 klientů.

Počet poskytnutých klientohodin celkem
podle obcí v MSK za rok 2011 (bez Ostravy)
Obce
Albrechtice
Baška
Brušperk
Bystřice
Čeladná
Český Těšín
Dobrá
Fryčovice
Frýdek-Místek
Frýdlant nad Ostravicí
Fulnek
Havířov
Horní Suchá
Horní Tošanovice
Hukvaldy
Jablunkov

22

ženy
0
5
1
1
3
1
2
3
38
12
0
9
1
1
3
4
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muži
1
3
0
0
1
1
1
3
12
1
1
7
0
1
2
0

hodiny celkem
187,50
2 616,75
449,25
414,50
1 214,50
1 024,50
480,50
490,50
24 283,25
3 887,00
56,00
4 435,75
1 545,50
962,50
1 457,50
876,00

Obce
Janovice
Kopřivnice
Krmelín
Metylovice
Mosty u Jablunkova
Nižní Lhoty
Nošovice
Nový Jičín
Ostravice
Palkovice
Paskov
Pazderna
Písek
Pražmo
Pržno
Příbor

nových klientů

76

kteří zrušili

32

kteří zemřeli

36

dětí do 18 let

20

nových požadavků

76

ženy
2
2
1
2
5
1
4
1
0
0
0
1
1
1
0
0

muži
0
2
0
0
4
0
3
2
1
1
1
0
1
0
1
1

hodiny celkem
1 139,50
648,00
54,00
894,00
810,50
161,00
1 827,50
482,00
10,00
68,50
1 581,50
1 923,00
283,00
203,50
174,00
225,00

Příběh paní Zdenky

Obce
Pstruží
Sedliště
Stará Ves nad Ondřejnicí
Staré Hamry
Starý Jičín
Staré Město
Staříč
Sviadnov
Šenov
Těrlicko
Tichá
Třinec
Vendryně
Vyšní Lhoty
Žabeň
celkem

ženy
0
0
0
0
0
1
3
26
1
1
1
9
2
2
1
152

muži
2
1
1
1
2
0
3
7
0
0
0
3
0
0
0
71

hodiny celkem
1 500,50
731,75
48,00
121,00
220,50
27,00
947,50
5 634,25
32,00
69,00
11,50
3 925,00
1 003,00
1 286,00
4,00
70 427,50

Paní Zdenka je sympatická a veselá paní , je jí 87 let.
Dlouho jsem ji jenom vídala, jak vleče domů tašku s nákupem
nebo jde k lékaři . Protože pracuji jako osobní asistentka,
nabídla jsem jí pomoc naší organizace . Paní Zdenka byla
velice ráda, protože o takové službě nikdy neslyšela a zdraví
jí už přestávalo sloužit. Trpí těžkou osteoporózou a v současné
době se pohybuje s pomocí invalidního vozíku. Žije sama
v bytě , její dva synové se oženili v Americe a zůstali tam.
Navštěvují ji jedenkrát ročně .
Se službou osobní asistence jsme začali před rokem
jakoby „na zkoušku“ jedenkrát týdně , ale v současné době
jí poskytujeme pomoc 6 hodin denně , včetně sobot a nedělí .
Paní Zdenka si život bez nás už nedovede představit. I na
mě si přivykla a staly se z nás přítelkyně . Často mi vypráví
příběhy z mládí . Do svých 70 let navštěvovala cvičení žen ,
chodila na horské túry, navštěvovala divadla a jezdila za
rodinou do USA. I když je teď upoutána na invalidní vozík ,
stále se zajímá o současné dění , odebírá tisk , sleduje televizi ,
telefonuje s dětmi a vnuky, ráda se hezky upraví a obleče .
Vzhledem k tomu, že paní Zdenka bydlí ve 2. patře
bez výtahu, nedostaneme se vůbec ven , schody jsou
nepřekonatelnou překážkou. Vyřizujeme proto schodolez
(zařízení k překonávání schodů na invalidním vozíku)
a doufáme , že to nebude dlouho trvat a projdeme se zase
venku, zajedeme navštívit sestru paní Zdenky, která se sama
už také nikam nedostane .
Je mnoho lidí , kteří by potřebovali pomoc, a nevědí , jak si
o ni říci . Někdy se stačí pouze zeptat nebo nabídnout řešení .
A hlavně podat pomocnou ruku.

Výroční zpráva 2011
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Ostrava a okolí
V roce 2011 bylo v Ostravě a okolí poskytnuto celkem
35 898,50 klientohodin u 62 klientů.

Projekt je realizován
s finanční podporou
Statutárního města Ostrava

Počet poskytnutých klientohodin celkem
v Ostravě a okolí za rok 2011
Místní část
Bělský Les
Hrabůvka
Mariánské Hory
Michálkovice
Moravská Ostrava
Plesná
Poruba
Proskovice
Radvanice
Stará Bělá
Svinov
Vítkovice
Výškovice
Zábřeh
Čavisov
Vratimov
celkem
24

ženy
0
5
1
1
9
0
13
1
2
2
2
1
1
4
1
3
46
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muži
2
0
1
0
2
1
5
0
0
1
1
0
0
1
0
2
16

hodiny celkem
143,00
3 039,50
1 065,00
242,00
8 696,50
528,50
7 831,00
489,00
1 154,00
815,00
1 333,50
1 332,00
1 009,50
5 900,50
675,00
1 644,50
35 898,50

nových klientů

19

kteří zrušili

7

kteří zemřeli

8

dětí do 18 let

2

nových požadavků

35

Olomoucký kraj
V roce 2011 bylo v Olomouckém kraji poskytnuto celkem
4 626,75 klientohodin u 21 klientů.

Počet poskytnutých klientohodin celkem
v Olomouckém kraji za rok 2011
ženy
0
1
0
6
0
0
1
0
8

Obce
Čelechovice na Hané
Litovel
Olomouc
Prostějov
Přerov
Samotišky
Vrbátky
Výšovice
celkem

nových klientů

7

kteří zrušili

7

kteří zemřeli

3

dětí do 18 let

3

nových požadavků

7

muži
2
0
1
5
1
1
2
1
13

hodiny celkem
130,00
7,00
352,00
2 195,25
210,00
469,50
1 259,50
3,50
4 626,75
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Příběh pana Alfréda a jeho
osobního asistenta Vladana
„Těšil jsem se na vás.“ Tak většinou začínají první slova pana Alfréda. Když jsem ho poznal , bylo mu
81 roků a mně 31. Věkový rozdíl 50 let. Člověk by si řekl , že si přece nemůžeme rozumět, ale opak je pravdou.
Trávíme spolu denně celkem 3 hodiny a bude tomu bezmála 1,5 roku, co se známe . Za tu dobu jsme spolu
strávili dost času na to, abychom se poznali . Pan Alfréd prodělal dvě cévní mozkové příhody, z nichž ta
druhá ho poznamenala tím, že je částečně ochrnutý na polovinu těla. Přesto na jeho povaze to není vůbec
znát. Je veselý, klidný, vyrovnaný a má smysl pro humor. Vyučil se kloboučníkem, ale řemeslu se téměř
nevěnoval . V období vojenské služby dosáhl hodnosti nadporučíka . Po osmi letech však armádu opustil a přešel
do strojírenské výroby. V tu dobu zároveň spoluzakládá jachtingový klub, jezdí na závody a hodně cestuje .
Sport ho uchvátil natolik , že na lodi tráví většinu svého času v období bezmála 30 let. Ve strojírenství byl až
do doby, kdy ho postihla v řadě první cévní mozková příhoda. Zůstal odkázán pouze na péči rodiny. Ta však
oslovila naši organizaci s žádostí o poskytnutí sociální služby osobní asistence . Přišla k němu asistentka, která
u něj působila 2 roky. Asistentka pak z organizace odešla a pan Alfréd se s tím dlouho psychicky nedokázal
vyrovnat.
Není tak často zvykem, že v naší organizaci pracují muži , ale já jsem jedním z nich . K panu Alfrédovi
jsem se dostal jako k mému tehdy prvnímu klientovi a nahradil jeho osobní asistentku. Při vstupním šetření
s paní koordinátorkou jsem tehdy ani moc nevěděl , jak na mě bude rodina, potažmo pan Alfréd reagovat.
Panovalo lehké napětí a nervozita z pozice mé vůči rodině a naopak . Dnes s odstupem času můžu říct, že se
tato obava velmi rychle vytratila a byl to krok správným směrem. Panu Alfrédovi se psychicky ulevilo a je na
tom podstatně lépe .
Aby tomu tak bylo i nadále , snažím se v tomto oboru vzdělávat, v rámci osobního i pracovního života.
Momentálně prostřednictvím právě probíhajícího kurzu pro pracovníky v sociálních službách CARITAS na
Vyšší odborné škole sociální Olomouc. Kurz je pro mě velkým přínosem a můžu ho všem vřele doporučit.
I když je v sociálních službách ohodnocení pracovníků podstatně nižší než v jiných odvětvích , často se
bojuje o přežití a dá velké úsilí pracně obstarat finanční prostředky, jsem rád , že v tomto oboru pracuji
a dělám smysluplnou činnost. Práce s lidmi mě vždy bavila a baví , i když je často hodně psychicky náročná.
Především na trpělivost a čas, fyzickou i psychickou odolnost. Nyní obstarávám 4 až 5 klientů, z toho
převážně samé muže .
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Zlínský kraj
V roce 2011 bylo ve Zlínském kraji poskytnuto celkem
6 839,00 klientohodin u 15 klientů.

Počet poskytnutých klientohodin celkem
ve Zlínském kraji za rok 2011
Obce
Boršice
Napajedla
Otrokovice
Pitín
Uherský Brod
Zlín
Zubří
Želechovice nad Dřevnicí
celkem

nových klientů

7

kteří zrušili

2

kteří zemřeli

1

dětí do 18 let

2

nových požadavků

7

ženy
1
0
2
0
0
1
1
3
8

muži
0
1
1
1
1
0
0
3
7

hodiny celkem
507,50
479,50
533,00
31,00
301,00
938,50
1 321,00
2 727,50
6 839,00
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Dobrý den,
chtěla bych zde zmínit, jak jsem přišla k organizaci Podané ruce.
Na podzim roku 2008 manželovi onemocněla maminka a zůstala ležící, odkázaná
na pomoc druhých. Dlouhodobě pobývala v nemocnici. Koncem rohu 2009 jsme
byli postaveni před rozhodnutí, zda ji umístit do domova důchodců, nebo se o ni
starat doma. Maminka měla osm dětí, tak nám bylo líto ji umisťovat někde mimo
rodinné prostředí. V té době jsem byla ještě zaměstnaná, a tak jsem zvažovala,
jak to udělat.
Příspěvek na péči byl vyřízen a já jsem si řekla, že jsou to přeci maminčiny peníze,
za které by měla mít kvalitní péči. Jelikož bydlíme v Želechovicích nad Dřevnicí,
obvolávala jsem různé organizace ve Zlíně a hledala pečovatelku k mamince.
Všude jsem se setkala jen s péčí v krátkém časovém rozmezí (ošetřovatelská péče,
převazy apod.).
Maminka je upoutána na lůžko, což představuje 24hodinovou péči. Dlouho jsem
nemohla nic sehnat. Vybrala jsem si celou dovolenou, ale co dál? Poradili mi
až v Charitě Otrokovice, odkud máme půjčenu polohovací postel. Zde mi vřele
doporučili organizaci Podané ruce, o.s. – Projekt OsA.

Jihomoravský kraj
V roce 2011 bylo v Jihomoravském kraji poskytnuto
celkem 2 264,50 klientohodin u 4 klientů.

Počet poskytnutých klientohodin celkem
v Jihomoravském kraji za rok 2011
Obce
Brno
Celkem

ženy
4
4

muži
0
0

nových klientů

2

Od ledna roku 2010 využíváme těchto služeb. Osobní asistentka u nás pracovala
8 hodin denně. Babiččin zdravotní stav se stabilizoval, velké proleženiny se po
7 měsících intenzivního ošetřování zacelily.

kteří zrušili

0

kteří zemřeli

1

I když mám nyní důchodový věk, asistentka k nám dochází na 6 hodin denně. Péče
je přece jen hodně náročná, maminka ji potřebuje i v noci (polohování 3x za noc),
a tak to máme rozdělené.

dětí do 18 let

0

nových požadavků

2

O této organizaci jsem se dozvěděla jen díky náhodě a již jsem několika lidem
tuto péči vřele doporučila, poněvadž není omezena časově a jen některými úkony.
Jsem s jejich službami maximálně spokojena a těm, kterým jsem tuto organizaci
doporučila, taktéž.
Nevím, jak by to dopadlo, kdybych nepoznala Podané ruce.
Děkuji za spolupráci a za to, že maminka může strávit sklonek života v rodinném
prostředí. Na jaře oslaví již 88 let. Vychovala osm dětí, měla velmi těžký život po
válce v soukromém zemědělství (jen dřinu a dřinu). A tak jí to chceme alespoň
trochu vynahradit díky vám.
Pavel a Mirka Špendlíkovi z Želechovic nad Dřevnicí
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hodiny celkem
2 264,50
2 264,50

Příběh paní Šárky
a její osobní asistentky
Renaty
aneb naše veselé
příhody z natáčení
Když jsou smutné a šedivé dny, které provázejí
zimu, tak nás to nikdy moc nebaví , ale když vykoukne
sluníčko, začneme se usmívat a jsme nabité energií .
Když měla Renča navštívit poprvé můj příbytek ,
byla jsem z toho taková rozpačitá, potom se otevřely
dveře a do nich vstoupila rázná a odhodlaná žena,
aspoň tak na mě působila.
Protože jsem nevěděla, jak začít komunikaci , chtěla
jsem ji povzbudit. Asi po 10 minutách jejího pobytu
u nás jsem jí nabídla tykání . Nikdy jsem nebyla totiž
člověk , který by dokázal jednat na ryze pracovní
úrovni .
Začátek spolupráce s Renatou byl rozpačitý a můžu
to nazvat, že jsme se oťukávaly navzájem. Omlouvala
jsem se jí za každou činnost, kterou kolem mě dělala.
Třeba aby mi dala napít. Ale po čase se to změnilo

a zjistila jsem, že se s Renatou můžu také srdečně
zasmát.
Protože Renata vlastní dva pejsky, tak slovo dalo
slovo a já jsem se jí zmínila, že už několik let toužím
po tom, abych měla svého vlastního pejska. Nejhorším
úkolem bylo přemluvit mého manžela, protože on nikdy
vztah ke psům neměl , a dokonce se jich bál . Po určité
době se Renči a mně podařilo manžela zdolat a přinesli
jsme si domů štěně labradora. Jmenuje se Ben . Tato
příhoda mé srdce k Renatě ještě víc naklonila a já jsem
si uvědomila , že Renata je člověk , který přišel do mého
života ho pořádně zpestřit.
Třeba letos se nám stala taková příhoda. Myslela
jsem, že potřebuji na toaletu a že je to velmi akutní ,
a nakonec se z toho vyklubala cesta do nemocnice .
Renata s přítelem mi pomohli do auta a já se najednou
ocitla v nemocnici , ani jsem nevěděla jak . Kdybyste
mě trošku znali , věděli byste , že nemocnice je pro mě
něco, z čeho mám největší strach . Držela jsem Renatu
za ruku jak klíště . Svíjela jsem se v bolestech a jenom
jsem pozorovala očima, kde je . Když Renča viděla,
jakou mám úzkost a jak se bojím, že spadnu z lehátka,
snažila se situaci zachránit a odlehčit velikým
smíchem. Já , když jsem ji viděla, smála jsem se taky
a aspoň na chvíli jsem zapomněla na bolest břicha.
Mám dvě děti a snažím se s pomocí Renátky
a manžela se o ně starat. To ale neznamená , že jsem ráda
ženou v domácnosti . Mám ráda dobrodružství , a i když
mě tělo sem tam neposlouchá a bolí mě neuvěřitelným
způsobem, nechci se mu podvolit a ráda zažívám něco,
čemu říkají dnešní mladí „to je ale adrenalin“. Nedávno
jsme adrenalin zažily v jedné nejmenované restauraci ,
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když jsme byly obě s Renčou nevyspané a čekaly
jsme na svíčkovou. Přišly tam takové dvě postarší
dámy. Usadily se ke stolu za námi a už se rozvinula
konverzace . My dvě jsme se začaly smát na celé
kolo. Už dlouho jsem se tak nezasmála. Prostě můj
život s Renčou dostává naplnění na plné obrátky.
Někdy nás něco taky štve , hlavně když nás sousedi
nutí , abychom daly našemu labradorovi Benovi
něco proti štěkání anebo aby neběhal někde , kde
vůbec žádná tráva není . Prostě bez takových lidí
by v životě asi byla nuda. Velikým zážitkem taky
pro mě bylo, když mě Renča vzala do Prostějova
na seminář o canisterapii a mohla jsem se nechat
olizovat a muchlat pejskem a potkat prima lidi .
Jako je třeba Maruška nebo paní Irina.
Nejraději bych Renču vytáhla také ke koním,
ale nevím, jak by mě k sedlu přivázala. Rády taky
s Renčou vymýšlíme různá jídla a pak je taky rády
jíme . Mám to štěstí , že Renča moc fajn vaří . Rády
zavítáme do kina a také do parku, kde navazuji
nové vztahy. Renča se jenom diví , jak se hrnu
k cizímu vozíčkáři a pouštím se s ním do řeči . Pak
se třeba z toho vyvine to, že se mu podaří vyřídit si
elektrický vozík . Rády relaxujeme u televize
a díváme se na seriály, které jsou sice o ničem, ale
nás to prostě baví . Když je hezky, ze všeho nejraději
chodíme ven . Kdyby bylo na skladě nějaké nové
tělo, které by nebolelo, určitě bychom spolu lezly
i po skalách . Vozíček bychom nějak k té skále
přivázaly.
Tak to je pár postřehů z takové jedné bláznivé
rodinky, která žije v Brně .
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Přehled poskytnutých
klientohodin za všechny kraje
V roce 2011 byla za celou organizaci poskytnuta osobní asistence celkem
325 klientům v celkovém počtu 120 056,25 klientohodin.
ženy
198
8
8
4
218

Oblast
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
celkem

muži
87
13
7
0
107

hodiny celkem
106 326,00
4 626,75
6 839,00
2 264,50
120 056,25

nových klientů

111

dětí do 18 let

27

kteří zrušili

48

nových požadavků

127

kteří zemřeli

49
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Informovanost o projektu

Akce , které jsme pořádali
Akce (přednášky o osobní asistenci a canisterapii) pořádané
organizací Podané ruce, o.s. – Projekt OsA v těchto organizacích:

 ONKO-AMAZONKY, o.s. Ostrava
 Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel v Bystřici pod Hostýnem
 Domov Beruška Ostrava – Zábřeh
 v rámci canisterapeutického víkendu (Frenštát pod Radhoštěm, Větřkovice)
 v rámci rekondičního pobytu rodičů i dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a dětí se
zdravotními problémy pořádaného Magistrátem města Ostrava na Morávce

 na Národní výstavě psů v Ostravě
 na Univerzitě Palackého Olomouc a Caritas Olomouc
 v rámci rekondičního pobytu rodičů s dětmi s poruchami autistického spektra
v Soběšovicích na Šumavě

 SocioFactor, s.r.o. v rámci rekvalifikačního kurzu pracovníků v sociálních službách
 pro Trilobit (chráněné bydlení v Čelechovicích na Hané)
 na setkání důchodců v obci Smržice
 pro Klub důchodců v Prostějově
 Mateřské centrum Kolečko Frýdlant nad Ostravicí, Náš svět, p.o. Pržno,
Základní škola a mateřská škola Těškovice u Opavy
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Akce , kterých jsme se účastnili
Akce pořádané jinými organizacemi – prezentace naší
organizace široké veřejnosti prostřednictvím letáčků a stánku:

 Dny sociálních služeb: Den zdraví a sociálních služeb ve Frýdku-Místku, Lidé
lidem 2011 v Ostravě, Den dětí a sociálních služeb v Kopřivnici, Den sociálních
služeb v Třinci, Den pro sociální služby a související aktivity v Českém Těšíně,
Den sociálních služeb v Novém Jičíně a Odrách, Jablkový den v Jablunkově

 Konference Pracujeme společně (v rámci dne sociálních služeb Lidé lidem 2011)
 Den zdraví na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, p.o.
v Ostravě

 Veletrh pracovních příležitostí KARIÉRA PLUS na VŠB–TU Ostrava
 Hudební openair festival Sweetsen fest ve Frýdku-Místku
 Beskydské rekordy (Veseléto 2011) ve Frýdku-Místku
 Prezentační akce v rámci Zdravého města Prostějov v Centru sociálních služeb
v Prostějově

 Workshop s názvem „Prostor pro setkání“ v rámci konference „Mezinárodní
spolupráce v komunitním plánování sociálních služeb“ v Otrokovicích

 Valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje –
představení naší organizace jako žadatele o členství v dané asociaci

 Evropské dny handicapu – Ostrava Handicap na Výstavišti Černá louka
 2. adventní koncert České televize

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

 MŠ pro zrakově postižené děti Havířov
 ZŠ a MŠ Naděje Frýdek-Místek, p.o.
 ZŠ Lučina
 ZŠ a MŠ Nošovice
 ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín
 Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola Frýdek-Místek, p.o.

 ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice
 Dětský domov a Školní jídelna
Frýdek-Místek

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

 Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě
 MŠ Kratochvílova 19, Přerov
 SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Olomouc

 MŠ Havřice
 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí
Výroční zpráva 2011
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Vzdělávání

Proces zkvalitnění námi poskytované služby osobní asistence můžeme rozdělit na tři
stěžejní oblasti. V první řadě je to implementace standardů kvality, nekončící proces,
v jehož průběhu popisujeme a zpracováváme do metodických pokynů nově vznikající
situace a předpovídáme možná rizika. Další podmínkou kvalitní služby je odpovídající
vzdělání asistentů/-ek a jejich pravidelná školení. Třetí důležitou oblastí je spolupráce
organizace s obcemi a účast našich představitelů na procesu komunitního plánování.
Naši pracovníci se zúčastňují komunitního plánování ve městech Frýdek-Místek,
Ostrava, Havířov, Kopřivnice, Třinec, Otrokovice a Prostějov.

Implementace SQSS
Práce se Standardy kvality sociálních služeb
(SQSS) v organizaci je nepřetržitý a nekončící
proces. Žádný poskytovatel sociálních služeb
nemůže tvrdit, že kvalitu jejich služeb už nejde
zlepšit. Při poskytování služby vznikají nové,
předtím neznámé situace, přicházejí klienti,
kteří mají specifické požadavky a naší snahou
je zajistit klientovi bezproblémový průběh
asistence na základě jeho individuálních
požadavků.
Naše organizace už má za sebou etapu
vytváření systému pravidel a metodických
pokynů dle SQSS, máme Metodiku poskytování služby osobní asistence, která vznikala společnou prací metodika, asistentů,
asistentek a pracovníků vedení. V současné
době monitoring kvality poskytované služby
v organizaci probíhá na základě informací ze
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tří různých zdrojů současně. Jsou to individuální plány našich klientů a hodnocení plnění
osobních cílů, pracovní porady osobních
asistentů/asistentek a také stížnosti a připomínky všech účastníků procesu poskytování
služby (klientů, rodinných příslušníků, asistentů/asistentek aj.). Jednotlivé metodické
pokyny a formuláře v metodice se upravují
na základě zjištěných informací. Revize
a následná aktualizace metodiky probíhá dle
potřeby, minimálně však jednou ročně. Poslední aktualizace proběhla v červenci 2011.
V září 2011 byla v naší organizaci provedena
inspekce poskytování sociálních služeb typu
A. Navštívil nás inspekční tým ve složení
Mgr. Květa Staňková (vedoucí inspekčního
týmu), PaedDr. Blanka Veškrnová a Mgr. Jan
Paleček. Dosáhli jsme 95 bodů (65,97 %)
z maximálního počtu 144 bodů, avšak
z celkového počtu 17 hodnocených zásadních kritérií 6 bylo ohodnoceno 1 bodem.

Byli jsme však pochváleni za vytváření podmínek pro uplatňování vlastní vůle klientů,
za práci s riziky, porušením práv a svobod
klientů, za spolupráci s klientem při individuálním plánování, za vedení dokumentace
o klientech, podporu klientů v kontaktech
a vztazích s přirozeným sociálním prostředím,
práci s nouzovými a havarijními situacemi
a také za vzdělávání našich zaměstnanců.
Připomínky uvedené v inspekční zprávě
jsou postupně zpracovávány, abychom mohli
úspěšně projít inspekcí typu B. Na závěr
citace z Inspekční zprávy – hodnocení
standardu č. 1: „Při kontrole v místě nebylo
zjištěno, že by poskytovatel podle definovaného poslání, cílů a zásad nepostupoval.
Služba umožňuje zůstat osobám v nepříznivé
situaci v domácím prostředí.“ (inspekční list –
Kvalita sociálních služeb k Inspekční zprávě
evidenční číslo: 109/A/2011)

Školení
zaměstnanců
Vzdělávání v organizaci v roce 2011 probíhalo formou tzv. malých interních školení v rozsahu dvou výukových hodin, která probíhají
v rámci pracovních porad asistentů/asistentek, a velkých školení v rozsahu šesti výukových hodin, která zajišťujeme ve spolupráci
s lektorem-externistou. Dle potřeby pracovníků a finančních možností organizace jsou
zaměstnanci vysíláni na akreditované externí
kurzy.
V roce 2011 v rámci pracovních porad naši
asistenti/-ky absolvovali dvouhodinové semináře s následující tematikou: Problematika
jednání s lidmi se zdravotním handicapem,
Problematika klienta s diabetem, Problematika první pomoci, Problematika hyperaktivního dítěte a dítěte s nemocemi autistického
spektra, Právo zachyceno v dokumentech,
MRSA, Komunikace s agresivním klientem,
Ageismus – problém společnosti, Péče
o klienta s demencí, BOZP a PO. Mimoto
v každém pololetí proběhlo metodické školení ohledně aktualizace jednotlivých metodických pokynů. Pro naše pracovníky v přímé
péči byly také zajištěny čtyři šestihodinové
semináře ve spolupráci s jinými osobami
a institucemi: Základní péče o tělo a tělesný

komfort, Práce a praxe s kompenzačními
pomůckami (SZŠ Frýdek-Místek), Problematika syndromu vyhoření a asertivní jednání
v pomáhajících profesích (Mgr. Lenka Haluzíková), Problematika jednání s lidmi s postižením zraku (Vlasta Kopuncová, SONS
Frýdek-Místek) a Etické normy a uplatňování
emoční inteligence v péči o klienta (Bc. Eva
Zwyrtková, SZŠ a VOŠZ Ostrava).
Několik osobních asistentek bylo vysláno
na externí školení: Komunikace s klienty
zdravotně sociálních zařízení s důrazem
na inkontinentního klienta (1 pracovník,
6 výukových hodin, dále jen v.h.), Lidská
důstojnost (1 pracovník, 4 v.h.), Základní
kurz bazální stimulace (1 pracovník, 24 v.h.),
Využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí s těžkou poruchou komunikačních schopností (3 pracovnice, 8 v.h.), Komunikační dovednosti klíčového pracovníka
s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou
(2 pracovníci, 8 v.h.), Úvod do paliativní péče
(7 pracovníků, 6 v.h.).
Pokračuje naše úspěšná spolupráce se
vzdělávací agenturou EDLiT, s.r.o. z Třince,
která v roce 2011 umožnila našim sociálním
pracovníkům a pracovníkům v přímé péči
absolvovat osmihodinový seminář Komunikace s klientem sociálních služeb (7 zaměstnanců) a osmnáctihodinový seminář Práce
s klientem s rizikem v chování včetně

pravidel šetrné sebeobrany (3 zaměstnanci).
Další významnou spolupracující organizací
je Asociace pro osobní asistenci (APOA),
jejímž jsme členem. V roce 2011 APOA
proškolila čtyři naše vedoucí pracovnice
v šestnáctihodinovém kurzu Standardy
kvality sociálních služeb.
Pracovníci vedení se také školili v rámci konferencí a workshopů se sociální tematikou,
kterých se zúčastnili: Vzdělávací konference
pro sestry (2 pracovnice, 2,5 v.h.), Pracujeme společně (8 pracovníků, 5 v.h.), Gerontologické dny Ostrava (2 pracovnice, 18 v.h.).
Mimoto byli pracovníci vedení vysláni na následující externí kurzy: Příprava a realizace
projektů financovaných z fondů EU (2 pracovnice, 7 v.h.), Komunikační a prezentační
dovednosti (2 pracovnice, 16 v.h.), Canisterapie v praxi se zaměřením na klienty s mentálním postižením (1 pracovnice, 7 v.h.),
Individuální plánování (1 pracovnice, 6 v.h.),
Jak dobře jednat se zájemcem o službu
(1 pracovnice, 6 v.h.), Dejte o sobě vědět
(1 pracovnice, 15 v.h.), Seminář pro zaměstnavatele (1 pracovnice, 6 v.h).
Při inspekci poskytování sociálních služeb,
která proběhla v naší organizaci ve dnech
6. – 8. 9. 2011, bylo vzdělávání pracovníků
ohodnoceno inspekční komisí třemi body
(tj. maximálním počtem bodů).
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Vzdělávací instituce
a spolupracující organizace
Institut ekonomického rozvoje
Sdružení Piafa
Diakonický institut
o.s. Inventura
DTO CZ, s.r.o.
Marlin, s.r.o.
Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava
MSM, spol. s r. o.
SCA Hygiene Products, s.r.o.
CURATIO
Institut Bazální stimulace s.r.o.
Klub logopedů a logopedických asistentů
ve školství o.s.
HARTMANN – RICO a.s.
Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.
DMA Praha s.r.o.
Asociace pro osobní asistenci (APOA, o.s.)
EDLiT s.r.o.
NADĚJE o.s.
SZŠ Frýdek-Místek
SZŠ Ostrava
SONS ČR Frýdek-Místek
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Lektoři
Bc. Helena Fejkusová
Mgr. Martina Šrubařová
Bc. Irina Tkačová
Hana Kovalská
Hana Balašová
Zuzana House
Mgr. Olga Mičulková
Mgr. Marie Muroňová
Mgr. Kateřina Šmolková
Ing. Miroslav Kolesa
Mgr. Lenka Haluzíková

Komunitního plánování se za naši organizaci v roce 2011 účastnily Mgr. Martina Šrubařová v rámci pracovní skupiny „Senioři“
a Bc. Irina Tkačová v pracovní skupině „Osoby
se zdravotním postižením“. Každá pracovní
skupina se scházela jednou měsíčně. Probíhala zde výměna aktuálních informací mezi
poskytovateli, řešila se spolupráce jednotlivých poskytovatelů a přípravy na společné
akce. Tradiční akci, kterou pořádá město
Frýdek-Místek, je Den zdraví a sociálních
služeb, který se uskutečnil v září. Naše
organizace se opět aktivně zúčastnila této
zdařilé akce. Účastníci komunitního plánování připravili pro veřejnost zajímavý program
na celý den.
Na pracovních setkáních proběhlo tvoření
SWOT analýzy na rok 2011. Velkou pomoc
účastníkům komunitního plánování poskytla
odborná přednáška k tomuto tématu od
profesorky Ostravské univerzity v Ostravě
Mgr. Šárky Hlisnikovské.
Další zajímavou a prospěšnou akcí bylo
první společné setkání představitelů poskytovatelů sociálních služeb a navazujících
aktivit se zastupiteli města Frýdek-Místek.
Pozváni byli zástupci sociální a zdravotní

komise Rady města Frýdku-Místku. Všichni
tak byli navzájem představeni a seznámeni
s cíli střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb. Setkání se zúčastnilo přes 40 představitelů poskytovatelů sociálních služeb
a souvisejících služeb.

Kopřivnice
V roce 2011 naše nestátní nezisková organizace Podané ruce, o.s. – Projekt OsA
pokračovala v úzké spolupráci na komunitním plánování města Kopřivnice, kde jsme
zastoupeni v pracovních skupinách „Občané
se zdravotním postižením, znevýhodněním
a jiným omezením“ a „Senioři“ již od roku
2002. Naši organizaci zastupuje v rámci
jednání komunitního plánování paní Bc. Nikol
Škárková, která je znalá problematiky
poskytovaných sociálních služeb v regionu
i konkrétní potřebnosti občanů. Toto komunitní plánování bylo pro naši organizaci velmi
užitečné a podnětné, získali jsme mnohé
informace, které měly pro naši práci velký
praktický význam. Díky spolupráci s dalšími
organizacemi působícími v lokalitě se o naší
činnosti dozvědělo více klientů.

Ostrava
Naše organizace i v roce 2011 aktivně spolupracovala se Statutárním městem Ostrava
při naplňování cílů a opatření akčního plánu
3. komunitního plánu sociálních služeb
a souvisejících aktivit na území města
Ostravy na období 2011-2014. Jsme jednou
ze dvou organizací, která poskytuje pro
seniory služby osobní asistence v Ostravě
a jedinou organizací poskytující osobní asistenci seniorům ve Vratimově, Horní Datyni,
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí nebo Čavisově.
Občanům s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením poskytujeme osobní
asistenci v Ostravě spolu s dalšími dvěma
organizacemi. Jsme součástí dostupné
sítě sociálních služeb a spolupracujeme
s jednotlivými městskými obvody a dalšími
neziskovými organizacemi jako základní
nebo navazující sociální služba.
V průběhu roku 2011 se komunitního plánování (KP) v Ostravě za naši organizaci účastnily v pracovní skupině „Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením“
paní Bc. Helena Fejkusová a paní Ilona
Brzáková. Celoroční práce spočívala
v naplňování cíle 1, opatření 1.2 Podpora
stávající služby osobní asistence, a cíle 2,
opatření 2.1 Rozvoj služby osobní asistence.
Výroční zpráva 2011
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Komunitní plánování

Frýdek-Místek

Vyvrcholením celoroční práce byla spolupráce na realizaci konference „Pracujeme
společně“, konané v listopadu 2011, již
pracovní skupina každoročně pořádá. Konference byla věnována osobní asistenci na
téma „Osobní asistence – možnost prožít
život lépe“. Pracovní skupina KP – „Občané
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením“ se v roce 2011 účastnila jednání
se zástupci OSV MMO a zástupci Slezské
diakonie ve věci realizace výstavby a provozu
Komunitního centra Ostrava. V pracovní skupině „Senioři“ zastupovala naši organizaci
paní Hana Kovalská, která také docházela
na jednání podskupiny „Terénní a ambulantní služby KP Ostrava“. V roce 2011 jsme naplňovali cíle vytyčené KP Ostrava, a to cíl 1,
opatření 1.2 Podpora stávající služby osobní asistence, a současně cíl 2, opatření 2.1
Rozvoj služby osobní asistence.

Havířov
V roce 2011 se komunitního plánování ve
Statutárním městě Havířov za naši organizaci účastnila paní Lucie Huserová, DiS., která zastupuje paní Pavlínu Fejkusovou, DiS.
(t.č. na mateřské dovolené) ve skupinách
„Občané se zdravotním postižením“
a „Senioři“. Přibližně v polovině roku 2011
se obě tato setkání přemístila do nově
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vybudovaného Centra volnočasových aktivit,
na ul. Horymírova 1511/9, Havířov – Město.
Toto centrum je určeno lidem všech
věkových skupin různých zájmů. Původně
v komplexu mateřské školy a poté dialýzy havířovské nemocnice vzniklo zařízení k trávení volného času obyvatel města. Slavnostní
otevření se uskutečnilo 4. května v 15 hodin.
Obě tato plánování byla přínosem v získávání
nových informací, které naší organizaci přinesly mnoho nových poznatků do praxe.
V rámci těchto setkání jsme nejen my, ale
i ostatní zástupci organizací mohli získávat
nové poznatky a kontakty. Spolupráce se
Statutárním městem Havířov si velice vážíme
a účast na komunitních plánováních je pro
naši službu stěžejní. Díky podpoře města
a informovanosti skrze komunitní plánování
neustále narůstá počet požadavků na
poskytnutí našich služeb osobní asistence
právě v Havířově. To je také důkazem
významnosti a kvality našich setkání.

Prostějov
Komunitního plánování ve městě Prostějově
se v roce 2011 zúčastňovaly paní Zuzana
House a paní Ludmila Bednářová (leden až
květen). Naše organizace se v průběhu roku
zapojila do realizace Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Prostějově,

a to v rámci pracovních skupin „Senioři“
a „Osoby se zdravotním postižením“. Tento
plán vznikl v roce 2009. Na konci roku 2011
proběhlo také hodnocení realizace cílů
a opatření Střednědobého plánu.

Otrokovice
Komunitního plánování ve městě Otrokovice
se v roce 2011 zúčastňovaly paní Zuzana
House a Mgr. Marie Chlopčíková (listopad,
prosinec), a to v rámci skupin „Senioři“
a „Osoby se zdravotním postižením“. V průběhu roku se nadále pokračovalo v naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb. V rámci tohoto plánu probíhala analýza sítě sociálních služeb na Otrokovicku,
a to formou sběru informací o stávajících
sociálních službách a jejich vyhodnocování.
Výsledky analýzy budou použity jak pro práci
na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb, tak při komunikaci se
Zlínským krajem a s odborníky na procesy
plánování sociálních služeb. Je mou povinností zdůraznit, že komunikace a spolupráce
se zástupci města Otrokovice v rámci
komunitního plánování a v rámci zajišťování
sociálních služeb pro občany města vůbec je
vynikající a v mnohém nám poskytovatelům
ulehčuje práci.

Při financování tohoto projektu jsme z velké části závislí na dotacích
z MPSV. Dále byl projekt hrazen z velké části z tržeb za službu, které hradí
klienti. V roce 2011 se nám podařilo získat i dotace z rozpočtu Zlínského
kraje. K financování přispěla také velká města a poskytla dotace ze svých
rozpočtů (Ostrava, Frýdek-Místek). Pomohl i Krajský úřad Zlínského kraje.
S žádostí o finanční krytí jsme
oslovili také všechna menší města
a všechny obce, kde naši službu
poskytujeme, a byl zároveň předpoklad, že zde odpracujeme alespoň
500 klientohodin za rok. 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 2011 dařilo
projekt hradit také z jiných zdrojů,
jako jsou např. granty různých nadací, sponzorské dary právnických
a fyzických osob.

Děkujeme!
Výroční zpráva 2011
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Zpráva o hospodaření za rok 2011

Podíl jednotlivých typů subjektů
na financování projektu

Zpráva o hospodaření za rok 2011

Na financování se podílely subjekty:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Provozní dotace – určeno na projekt OsA, zejména mzdové náklady
v těchto krajích
Moravskoslezský kraj

5 845 000,00 Kč

Olomoucký kraj

284 000,00 Kč

Zlínský kraj

180 000,00 Kč

Jihomoravský kraj

200 000,00 Kč

Projekt je realizován s finanční podporou
Statutárního města Ostrava

Krajský úřad Zlínského kraje
Provozní dotace – určeno na mzdové náklady
osobních asistentů pracujících ve Zlínském kraji

44 000,00 Kč

Magistráty
Provozní dotace na mzdové náklady osobních asistentů pracujících
v daných statutárních městech
Statutární město Ostrava
SMO MOb Ostrava – Jih
SMO MOb Mariánské Hory a Hulváky
SMO MOb Stará Bělá
Statutární město Frýdek-Místek

2 200 000,00 Kč
30 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
690 000,00 Kč

Statutární město Havířov

30 000,00 Kč

Statutární město Přerov

8 000,00 Kč
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Statutární město
Frýdek-Místek

Městský obvod
Ostrava - Jih

Města
Provozní dotace na mzdové náklady osobních asistentů
pracujících v daných městech
Třinec

130 000,00 Kč

Frýdlant nad Ostravicí

85 000,00 Kč

Vratimov

56 000,00 Kč

Otrokovice

35 000,00 Kč

Kopřivnice

19 000,00 Kč

Paskov

10 000,00 Kč

Prostějov

10 000,00 Kč

Jablunkov

4 000,00 Kč

Město Třinec

Město Frýdlant
nad Ostravicí

Město Vratimov

Výroční zpráva 2011
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Obce
Všechny obce poskytly dotaci na mzdové náklady
osobních asistentů, kteří pracují v dané obci

Obce, které přispívají pevnou sazbou za každou
poskytnutou hodinu služby

Baška

70 000,00 Kč

Nošovice

Janovice

25 000,00 Kč

Dobrá

Horní Suchá

15 000,00 Kč

Želechovice nad Dřevnicí

15 000,00 Kč

Čeladná

10 000,00 Kč

Hukvaldy

10 000,00 Kč

Fryčovice

10 000,00 Kč

Pržno

5 000,00 Kč

Vendryně

4 000,00 Kč

Mosty u Jablunkova

4 000,00 Kč

Bystřice

1 000,00 Kč

27 412,50 Kč
7 207,50 Kč
Obec Baška

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

414 344,00 Kč

Staříč – vyhrazena 1 osobní
asistentka pro celou obec

150 000,00 Kč
Obec Čeladná

Úřady práce
Ostrava – poskytl dotaci průběžně na 3 pracovníky

170 000,00 Kč

Olomouc – poskytl dotaci na 1 pracovníka

11 000,00 Kč

Prostějov – poskytl dotaci na 1 pracovníka

43 416,00 Kč
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Nadace

Nadace OKD
500 000 Kč

Cílem Nadace OKD je podporovat a rozvíjet duchovní a humanitární hodnoty, životní prostředí, vzdělání,
sportovní či kulturní aktivity a oblast sociálně-zdravotních služeb převážně v Moravskoslezském kraji
a pomoc neziskovým organizacím při zpracování evropských projektů.
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.
Podpora zdraví a sociální péče patří pro Nadaci OKD mezi jednu z priorit, která se promítá do jednoho
z pěti grantových programů, a to do programu Pro zdraví.
V roce 2011 byl podpořen projekt s názvem Usnadnění běžného života seniorům a zdravotně handicapovaným lidem prostřednictvím osobní asistence finančním příspěvkem ve výši 500 000 Kč, ze kterého byly
financovány osobní náklady (mzda včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění) osobních asistentů/-ek
a vedoucích pracovníků, kteří organizačně zabezpečují službu u klientů v Moravskoslezském
a Olomouckém kraji. Konkrétně se jedná o tyto pracovní pozice:
 zástupkyně ředitelky pro Frýdek-Místek (pouze pro toto Statutární město)
 koordinátor osobní asistence pro Moravskoslezský kraj
(kromě Statutárních měst Ostrava a Frýdek-Místek),
 koordinátor osobní asistence pro Olomoucký kraj
Dané pozice jsou velice zodpovědné i velmi psychicky náročné. Finanční prostředky na
osobní náklady vedoucích pracovníků se získávají velice obtížně, přestože jsou pro zdárné
fungování služby u klientů nezbytné. 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 režijních pracovníků.
Tímto velice děkujeme Nadaci OKD za její podporu a několikaletou přízeň. Velice si vaší
dlouholeté podpory vážíme.

Výroční zpráva 2011
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NROS ze sbírky
Pomozte dětem!
240 020 Kč

Dlouhodobý sbírkový projekt POMOZTE DĚTEM!
je založen na principu solidarity a dárcovství
a probíhá kontinuálně od roku 1998.
Jde o dlouhodobý charitativní projekt, který
společně organizují od roku 1998 Česká televize
a Nadace rozvoje občanské společnosti. Nadace
rozvoje občanské společnosti klade důraz především na podporu zvyšování kvality života dětí,
vytváření rovných příležitostí pro všechny děti
a různé skupiny populace a podporu práv dětí na
život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.
Přináší přímou a účinnou pomoc. Sbírkové konto
Pomozte dětem! je otevřeno celoročně. Nejvíce
o sobě dává vědět v období Velikonoc a Vánoc,
kdy probíhají různé benefiční akce. Na televizních
obrazovkách je známo svým logem v podobě
žlutého kuřete se záchranným bílo-červeným
kruhem. Podle šetření agentury STEM jde o nejdůvěryhodnější sbírku v naší zemi. Peníze získané z této průběžné sbírky jsou pak každoročně
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rozdělovány mezi neziskové organizace na
základě vybraných nejlepších projektů, které
Logo
jsou zaměřeny na kvalitu života a pomoc dětským
kombinace
klientům.
Hlavním
cílem projektu POMOZTE
s logy
organizátorů
DĚTEM!
tedy
je umožnit přímou a účinnou pomoc
sbírky
ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let
varianta
v celé České
republice.
výjimka
pozitivní
Naše organizace byla na základě zpracovaného
Tato varianta
je určena
projektu
opakovaně
vybrána a Nadací byl náš
především pro použití
na materiálech partnerů
projekt
po dobu
sbírkového
projektu, 4 let finančně podpořen.
sbírkových a benefičních akcí
a podpořených organizací.
Dlouhodobým
cílem a záměrem našeho projektu
je umožnit zdravotně handicapovaným dětem
život v jejich přirozeném domácím prostředí bez
absolutní závislosti na rodičích. Napomáhat
vyrovnání příležitostí těchto dětí tím, že jim umožníme za pomoci osobního asistenta navštěvovat
běžné typy školských či specializovaných zařízení
se záměrem integrovat znevýhodněné děti do
společnosti a kolektivů jejich vrstevníků.
Realizace projektu má své opodstatnění. Umožňuje dětským klientům rozvoj jejich osobnosti,
jednotlivých dovedností a kontakt a sžívání se
s vrstevníky. Posiluje jejich sebeuvědomování
a začleňování do společnosti. Napomáhá ke zkvalitnění života a naplnění jejich přání a očekávání.
Zamýšlený cíl byl dodržen. Podařilo se realizovat
asistenci u dětí jak v jejich přirozeném domácím
prostředí, tak ve školských zařízeních či kdekoliv
jinde, kam bylo potřebné klienta doprovodit,
aby dosáhl svého záměru a cíle. Volnočasové
aktivity umožnily dětským klientům seberealizaci
a také integraci do společnosti. Zvládnout jízdu na
eskalátorech a správně vézt nákupní vozík je velkým
úspěchem našich klientů a také umět včas a na
správném místě pozdravit je dílem a úspěchem
prováděné asistence, při které jsou tyto sociální

dovednosti průběžně trénovány. Asistence ve
školských zařízeních splnilý svůj účel v podobě
kontaktů s vrstevníky. Velký díl asistence byl zaměřen na nácvik a upevňování běžných činností.
Používání kapesníku, když je třeba, utírání nádobí,
umět si říct v cukrárně o zmrzlinu a zaplatit ji, ale
také zvládnout sám se lžící najíst a předtím si sám
dokázat umýt a utřít ruce. Díky asistenci zažili malí
klienti i hodně veselých a nevšedních kulturních
zážitků. Návštěva ZOO patří k oblíbeným záležitostem stejně jako rozsvěcení vánočního stromu,
či besídka s čertem a mikulášem. Opravdovým
kulturním zážitkem jsou pak akce, při kterých
vystupují známé osobnosti z TV. Takovou byl
například prosincový frýdecký adventní koncert,
kde spolu se zpěváky vystupovali i někteří naši
klienti. Důležitá je i podpora sebeuvědomování
se, zájmu o dění kolem sebe, stejně jako ochrana
před sebou samým. Drobné dílčí úspěchy jsou
velkou odměnou pro všechny účasníky projektu.
Projekt je hodnocen dlouhodobě a opakovaně
jak ze strany garantů a realizátorů projektu, tak
ze strany samotných klientů a jejich rodinných
příslušníků jako zdařilý, podněcující a prospěšný,
s pozitivním dopadem na posílení soběstačných
schopností, integraci klientů do školských zařízení a dětských kolektivů, do běžných činností
a umožňující realizaci volnočasových aktivit.
Vážíme si podpory i spolupráce s NROS a oceňujeme jejich dlouholetý profesionální, a hlavně
lidský přístup, díky němuž se daří za přispění
a podpory projektu NROS Pomozte dětem!
zkvalitnit život znevýhodněným dětem. Děkujeme
této nadaci za podporu a zájem o osobní asistenci
a o naši dětskou klientelu.

CharityMints.com, s.r.o.
20 000 Kč
Společnost CharityMints.com, s.r.o. prodává své produkty značky CharityMints a CharityGums v originálně navrženém obalu obsahujícím mentolové bonbóny a žvýkačky s obsahem xylitolu (přírodní látka působící proti
bakteriím, které mají na svědomí zubní kaz).
Kromě osvěžujících bonbónů a žvýkaček nabízejí svým zákazníkům i něco
navíc – originální zábavu a pocit, že prospěli dobré věci, neboť se řídí
heslem: chovat se tržně, společensky zodpovědně a přitom se dobře bavit.
Potisk obalů vytvořili různí výtvarníci, kteří jeho originálním grafickým
ztvárněním předávají vzkaz o tom, jak vidí nynější společenské dění, co je
pro ně důležité či zábavné atd.
Deset procent ze svého obratu tato organizace věnuje devíti vybraným
neziskovým organizacím na podporu jejich projektů. Naše organizace
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA patří mezi jednu z podpořených organizací v období od 1. října 2011 do 31. prosince 2012.
V roce 2011 byla finanční podpora ve výši 20 000 Kč směrována do
Olomouckého a Zlínského kraje na úhradu osobních nákladů (mzdy
včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění) osobních asistentů/-ek
poskytujících službu u vybraných klientů. V těchto dvou krajích jsme se
nejvíce potýkali s nedostatkem financí z veřejných zdrojů, které nestačí na
pokrytí nákladů v těchto krajích.
V roce 2012 budou finanční prostředky
z CharityMints.com, s.r.o. v předpokládané
výši 120 000 Kč směrovány opět
do Olomouckého a Zlínského kraje.
Tímto velice děkujeme organizaci
CharityMints.com, s.r.o. za její podporu
a přejeme hodně úspěchů
v prodeji jejich výrobků…

Adventní koncerty
České televize
4. 12. 2011

Nejstarší charitativní projekt České televize – Adventní koncerty pomohl za
dvacet let své existence díky solidaritě televizních diváků spoustě neziskových
organizací, které se snaží pomáhat a ulehčit život lidem s nejrůznějšími handicapy a seniorům. Považujeme si úspěchu, že naše organizace byla zařazena
v rámci celorepublikového výběru mezi čtyři zúčastněné organizace, kdy jsme
takto mohli prezentovat sociální službu osobní asistence v České televizi
a zviditelnit i města a vesnice, ve kterých ji poskytujeme.
Druhý adventní koncert na ČT1, vysílaný 4. 12. 2011 z Baziliky sv. Jiří na
Pražském hradě, byl věnován právě naší organizaci Podané ruce, o.s. – Projekt
OsA se sídlem ve Frýdku-Místku. Již tradičními příjemnými průvodci byli Táňa
Fischerová, Marta Kubišová a Jan Kačer. Mezi jednotlivá hudební vystoupení
přímo v místě konání koncertu byly vkládány reportážní vstupy z prostředí klientů i samotné organizace. V přímém přenosu vystoupila paní ředitelka projektu
Bc. Helena Fejkusová a spoluzakladatelka i klientka zároveň paní Ing. Monika
Křístková. Mezi účinkujícími se kromě jiných objevil i komorní orchestr Queens
of Classic, komorní pěvecký sbor Canti di Praga a houslista Václav Hudeček.
Děkujeme televizním divákům, organizacím i všem anonymním dárcům za
jejich štědrost, která pomůže ulehčit život handicapovaným spoluobčanům
a seniorům. Výtěžkem z projektu Adventních koncertů chceme zajistit kontinuitu služby osobní asistence u našich klientů v roce 2012 a zakoupit osobní
automobily pro asistentky. Své služby budeme moci realizovat kvalitněji,
rychleji a ve větším rozsahu i v odlehlých a těžce dopravně dostupných
oblastech v době omezených a zkracujících se dotací.
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Nadace Auxilia
10 000 Kč

Nadace Auxilia je nadací podporující rozvoj a stabilitu neziskových organizací.
Jejím cílem je profesionalizace těchto organizací. Tato nadace podporuje a zprostředkovává: vzdělávání (v komplexu manažerských dovedností), poradenství,
síťování neziskových organizací, publikační činnost, propagaci neziskových
aktivit, přímou materiální pomoc (věcné dary).
V roce 2011 byla naše organizace podpořena z výnosů nadačního jmění Nadace
Auxilia. Nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč byl účelově vázán na profesní
vzdělávání ve formě sedmidenního vzdělávacího programu seminářů s názvem
„Prosaďte se s noblesou!“. Tento program byl určen pracovníkům neziskových
organizací, do jejichž náplně práce patří styk s médii, institucemi, donátory/
sponzory, psaní tiskových zpráv a prezentace organizace pro odbornou i laickou
veřejnost. Nadační příspěvek činil 2/3 celkových nákladů na vzdělávací projekt.
Zbývající částku 5 000 Kč (1/3 celkových nákladů) si hradila naše organizace
sama.
Vzdělávací projekt probíhal od listopadu do prosince 2011 a obsahoval
následující témata: Efektivní lobbing, Mediální trénink, Práce s trémou, Rétorika
a hlasová technika, Pracovně společenský protokol. Daného vzdělávacího
projektu se účastnila naše paní ředitelka, neboť právě ona je naší mediální tváří
na veřejnosti.
„Mediální trénink byl pro účastníky projektu velmi náročný až stresující.
Museli jsme se vyjadřovat na kameru a patřičně se tvářit dle nastavené konkrétní
situace. Semináře byly pro mě osobně i moji pozici v organizaci velkým přínosem,
který jsem již několikrát zúročila při prezentaci naší organizace, například
v rámci přímého přenosu z 2. adventního koncertu 2011 České televize
a při rozhovorech v regionálních televizních či rozhlasových médiích,“ řekla
Bc. Helena Fejkusová, ředitelka organizace Podané ruce, o.s. – Projekt OsA.
Tímto velice děkujeme Nadaci Auxilia, že nám umožnila účastnit se vzdělávacího
projektu, a tím zlepšit naši mediální prezentaci. Naše poděkování patří taktéž
lektorům z Neziskovek.cz, o.p.s., kteří se podíleli na daném vzdělávacím projektu,
za kvalitně připravená a velmi přínosná školení.
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KPMG
Česká republika
Společnost KPMG Česká republika
patří do celosvětové sítě poradenských
společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství.
Naši organizaci podpořila v roce 2011 prostřednictvím vzdělávacího
programu v rámci projektu ROK společně – KROK dopředu 2011. Tento
projekt byl realizován společností KPMG Česká republika ve spolupráci
s organizací Neziskovky.cz.
Společnost KPMG Česká republika byla v roce 2011 oceněna za projekt
ROK společně – KROK dopředu 2011 Cenou VIA BONA za zapojování
zaměstnanců do dárcovství/dobrovolnictví, kterou uděluje Nadace VIA
společně s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION pod záštitou
Velvyslanectví Spojených států amerických. Cena VIA BONA je prestižní
veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí
v České republice.
V rámci tohoto projektu si naši režijní pracovníci v období duben – červen
2011 rozšiřovali vzdělání v následujících oblastech: prezentace neziskové
organizace, daně, finanční řízení, účetnictví, audit a psaní výročních
zpráv, interní procesy.
Velmi si vážíme toho, že jsme byli vybráni mezi podpořené organizace
a měli jsme možnost se daného projektu účastnit. Uvědomujeme si totiž,
že vzdělávání na každé úrovni a v každém oboru je v dnešní době velice
důležité.
Tímto velice děkujeme společnosti KPMG Česká republika, že nám
umožnila účastnit se vzdělávacího projektu, a tím zlepšit naši činnost
v proškolených oblastech.
Naše poděkování patří taktéž lektorům daného vzdělávacího projektu za
kvalitně připravená a velmi přínosná školení.

Pracovní agentury – z fondů EU a SR

EDLiT, s.r.o.
Práce na zkoušku – Šance pro vás
– pracovní uplatnění osob starších 50 let
a osob pečujících o závislého člena rodiny

SocioFactor, s.r.o.
Pečovatelství, osobní asistence
– pracovní uplatnění osob ze
sociokulturně znevýhodněného
prostředí

92 429 Kč

257 522 Kč

Vzdělávací společnost EDLiT, s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV,
MŠMT a MZ, která se zabývá především rekvalifikacemi, firemním vzděláváním,
pořádáním odborných kurzů, seminářů a rozvojem lidských zdrojů. Své služby
v rámci vzdělávání nabízí již 11 let. V rámci výše uvedených vzdělávacích oblastí
pořádá kurzy a školení pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách,
školení řidičů, jazykové kurzy, kurzy práce na PC a motivační programy. Také
poskytuje překladatelské a tlumočnické služby. Průběžně realizuje několik vzdělávacích projektů financovaných ESF a statním rozpočtem ČR.
Zaměření projektu Práce na zkoušku – Šance pro vás bylo vytvořit propojený
systém poradenství (skupinového i individuálního), zvýšení počítačové gramotnosti,
rekvalifikace, práce se zaměstnavateli, umístění úspěšných absolventů konkrétní
rekvalifikace na pracovní místo na zkoušku (na 4 měsíce) a realizací podpůrných
aktivit je udržet po dobu min. 3 měsíců. Cílovou skupinou projektu byly osoby
starší 50 let a osoby pečující o závislého člena rodiny.
Projekt v naší organizaci probíhal v první polovině roku 2011 a trval čtyři měsíce.
V rámci tohoto projektu jsme poskytli pracovní místo na zkoušku šesti absolventkám
rekvalifikačního kurzu. Po uplynutí této doby jsme pokračovali ve spolupráci se
třemi absolventkami, které jsou v naší organizaci zaměstnány doposud. Výsledkem
projektu bylo uplatnění a dlouhodobé udržení zaměstnání absolventek rekvalifikačního kurzu ze znevýhodněné skupiny osob nad 50 let a současně i jejich psychická
podpora, protože našly znovu příležitost pracovní i osobní realizace.

V roce 2011 byla navázána spolupráce s organizací SocioFactor, s.r.o.
se sídlem Chopinova 523/10, Ostrava – Přívoz.
V rámci projektu „Pečovatelství, osobní asistence – pracovní uplatnění
osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ se naše organizace
podílela na vzdělávání i následném pracovním uplatnění účastníků
projektu.
Samotný projekt byl finančně podpořen Evropským sociálním fondem
v ČR a jeho operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost,
také programem Podporujeme vaši budoucnost, Evropskou unií.
Frekventantky a frekventanti kurzu prošli teoretickou přípravou, na
které se lektorsky podílela i naše organizace. Praktické dovednosti
získávali kurzisté v různých pobytových sociálních i zdravotnických
zařízeních v Ostravě. Zastoupeny byly i terénní sociální služby.
V Podaných rukách, o.s. – Projektu OsA bylo několika praktikantkám
umožněno získat odborné dovednosti pracovníka v sociálních službách.
V měsíci říjnu byla mezi SocioFactorem, s.r.o. a naší organizací
podepsána smlouva o zaměstnání tří absolventek kurzu. Toto smluvní
ujednání bude mít aktivní průběh i v roce 2012, kdy již teoreticky
a prakticky připravené osobní asistentky budou moci pomáhat klientům
terénní sociální služby osobní asistence, poskytované organizací
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA.
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Ostatní přispěvatelé

Právnické osoby

Veřejná sbírka

CharityMints.com, s.r.o.

20 000,00 Kč

výběry do kasiček

4 305,00 Kč

UNIGEO, a.s.

15 000,00 Kč

Pod Svícnem, o.s. (v rámci Sweetsen festu)

4 000,00 Kč

Lingea, s.r.o.

12 000,00 Kč

MAPSTEEL, s.r.o.

7 500,00 Kč

DAV, a.s.

5 000,00 Kč

Klub seniorů u OÚ Staré Město

2 800,00 Kč

KOMPAKT, s.r.o.

2 000,00 Kč

Argent, vzdělávací agentura, s.r.o.

1 000,00 Kč

Fyzické osoby

veřejná Sbírka povolená Krajským úřadem msk
dne 14. 03. 2011, č.j. MSK 35303/2011

Mgr. Šárka Tomisová

5 000,00 Kč

MUDr. Šárka Grymová

5 000,00 Kč

Ing. Martin Telecký

4 000,00 Kč

Josef Bil

4 000,00 Kč

MUDr. Dobromila Mrázková

3 000,00 Kč

PhDr. Jana Dokoupilová

3 000,00 Kč

Gertrud Mayerová

1 000,00 Kč

Ing. Tadeusz Farnik

1 000,00 Kč

MUDr. Tomáš Mrázek

1 000,00 Kč

Olga Michlová

1 000,00 Kč

paní Hlucháňová

1 000,00 Kč

číslo konta veřejné sbírky

500,00 Kč

82 48 82 48 / 0300

Karel Kubala
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Děkujeme!

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. Zdarma též poskytuje
služby v rozsahu tarifu SEJF.
ALWIL Trade, 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. Sdružení VIA – poskytnutí slevy na
koučing vybraného zaměstnance.
KOMPAKT, s.r.o. – zapůjčení sociálního automobilu na 6 let

Děkujeme!
Výroční zpráva 2011
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Účetní výkazy

Náklady a výnosy
Náklady
Spotřeba materiálu
kancelářské potřeby, literatura, zámky a klíče, pohonné hmoty, čistící a hygienické prostředky,
zdravotní potřeby, cartridge a tonery, drobný majetek, propagační materiál
Spotřeba energie
elektřina, vodné a stočné, teplo, TU a TUV
Opravy a udržování
služební auta, aktualizace software, kancelář
Cestovné zaměstnanců při návštěvě klientů
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
účetnictví, audit, poštovné, telefonní, internetové a rozhlasové poplatky, nájem, úklid, odvoz odpadů, správa
PC a KT, webové stránky + správa webu, supervize, software, BOZP a PO, reklama, doprava atd.
Mzdy zaměstnanců – osobní asistenti, režijní pracovníci
Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance
Zákonné sociální náklady
potvrzení lékaře, ochranné pracovní pomůcky, kurzy a školení
Daně a poplatky
silniční daň, kolky, dálniční známky
Odpis nedobytné pohledávky
Jiné ostatní náklady
pojištění majetku a škody, povinné ručení, úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti, bankovní
poplatky, konferenční poplatky, členské poplatky
Odpisy – Škoda Roomster, Dacia Sandero
Tvorba opravných položek
Náklady celkem
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321 999,00 Kč

98 326,00 Kč
59 882,00 Kč
475 220,00 Kč
13 022,00 Kč
858 631,34 Kč

13 953 115,00 Kč
4 541 484,00 Kč
91 627,00 Kč
33 220,00 Kč
7 500,00 Kč
138 239,01 Kč

28 980,00 Kč
- 7 500,00 Kč
20 613 745,35 Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
klienti osobní asistence, obce, školská zařízení a jiné instituce, půjčovné kompenzačních pomůcek, reklama
Provozní dotace – účelově vázané
MPSV, města, obce, úřady práce
Přijaté příspěvky (dary)
nadace, právnické a fyzické osoby
Úroky
běžný účet, termínovaný účet
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek celkem – ztráta

8 511 351,50 Kč
10 618 367,00 Kč
888 003,00 Kč
2 674,89 Kč
28 635,00 Kč
20 049 031,39 Kč
- 564 713,96 Kč
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Aktiva a pasiva
Aktiva

Pasiva

022

Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

144 900,00 Kč

082

Oprávky k samost. movit. věcem

- 80 120,00 Kč

211

Pokladna

132 890,00 Kč

221

Účty v bankách

311

Odběratelé

314

Poskytnuté provozní zálohy

346

Nároky na dotace (SR)

348

Nároky na dotace (města)

378

Jiné pohledávky

381

Náklady příštích období

Aktiva celkem

321

Dodavatelé

325

Ostatní závazky

331

Zaměstnanci

333

Ostatní závazky vůči
zaměstnancům

841 576,00 Kč

336

Zúčtování s institucemi SZ a ZP

87 416,00 Kč

342

Ostatní přímé daně

49 125,00 Kč

345

Ostatní daně a poplatky

6 600 000,00 Kč

379

Jiné závazky

250 000,00 Kč

384

Výnosy příštích období

50 102,00 Kč

389

Dohadné účty pasivní

4 253 494,13 Kč

12 329 383,13 Kč

901

Vlastní jmění

932

Nerozdělený zisk minulých let

963

Účet výsledku hospodaření

Pasiva celkem

Výsledek hospodaření za rok 2011 je ZTRÁTA.
Výsledek hospodaření bude převeden na účet číslo 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Ztráta, která v roce 2011 vznikla, je hrazena z uspořených financí za předchozí období.
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56 635,80 Kč
2 342,00 Kč
998 819,00 Kč
36 171,00 Kč
524 086,00 Kč
35 763,00 Kč
370,00 Kč
8 871,00 Kč
6 610 780,00 Kč
89 617,00 Kč
132 886,00 Kč
4 397 756,29 Kč
- 564 713,96 Kč
12 329 383,13 Kč

Výrok
auditora
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Malé bilancování na závěr

Rok 2011 je definitivně za námi
O klienty v MSK, OLK, JMK a ZLK pečoval
vysoce odborně vyškolený tým lidí.
V přímé obslužné péči bylo k 31. 12. 2011
zainteresováno 110 osobních asistentů
a asistentek.
Na HPP bylo zaměstnáno 78 osobních
asistentů a asistentek.
Na vedlejší pracovní poměr v organizaci
pracovalo 32 pracovníků v přímé péči.
Se změněnou pracovní schopností bylo
v Podaných rukou, o.s. – Projektu OsA
zaměstnáno 12 lidí.
Vedení organizace bylo posíleno o pracovnici public relations, což významným způsobem pozdvihlo prezentační úroveň zařízení.
V oblasti fundraisingu jsme posílili pracovní
tým o fundraisingového asistenta. Pro vyhledávání projektových výzev a komunikaci
s donátory to byl velmi významný krok.
V oblasti vzdělávání zaměstnanců jsme se
účastnili 14 seminářů.
Službu osobní asistence jsme zajistili u 325
klientů, což bylo 120 056,25 klientohodin ve
všech regionech.
Kvalitně odvedená práce nám přinesla
10 děkovných dopisů a jiných pozitivních
reakcí od klientů a jejich nejbližších.

Účastnili jsme se 24 významných akcí: Dnů
sociálních služeb, Dnů zdraví, preventivněpropagačních setkání v rámci komunitního
plánování sociálních služeb jednotlivých
měst.
Navázali jsme spolupráci s nestátními
neziskovými organizacemi a stali jsme se
členy jejich asociací.
Podali jsme 52 projektů, úspěšných bylo
32, což organizaci zajistilo 10 044 000 Kč
finančních prostředků na realizaci osobní
asistence.
Rok 2011 je úspěšně za námi.
Následující rok bude neméně náročný.
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA a jeho
zaměstnanci se dali na cestu pomoci člověku,
pomoci lidem se zdravotním znevýhodněním.
Také senioři s námi počítají a tvoří podstatnou
část našich klientů.
Budeme se snažit nabízet a prakticky provádět službu osobní asistence na vysoké
profesionální úrovni, ale hlavně lidsky podávanou, s respektováním důstojnosti a individuality člověka.

Děkuji všem
Bc. Helena Fejkusová
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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.

Výroční zpráva 2011

Poděkování

Děkujeme za podporu

55

Podané ruce, o.s.
– Projekt OsA

Výroční
zpráva ©

2011

Design: www.ochman.cz

