Je mi známo
Hospodine,
e cesta nezávisí
na èlovìku
ani jistota kroku
na tom,
kdo jde.
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SLOVO ÚVODEM
... Nesmýšlejte vysoko, ale vìnujte se všedním slubám … (Kor. 12,16)
Na úvod zprávy za rok 2010 jsem zvolila biblický verš. Je trochu vytrený z kontextu. Ten se
týká sluby Bohu v denním ivotì. Text nepouívá velká slova. Ale jedná se o velké vìci.
Slouit tím, èím jsme byli obdarováni, druhým. Jak provokativnì to zní v dobì, kdy
je kladen dùraz na to, aby se èlovìk sám o sebe umìl postarat. V dobì, kdy se neznají ani
sousedé na spoleèném patøe paneláku. A nevìdí o sobì ani lidé na vesnici, protoe u
jeden druhého a tak moc nepotøebuje. A kdy snad pomoc budou potøebovat, jsou tady od
toho odborníci. A na jejich slubu dostanu pøíspìvek od státu, popøípadì si na nìco našetøím.
Ano, opravdu je tady hodnì slueb, které poskytují rùzné organizace. Patøí k nim i naše
støedisko. Sešli se v nìm lidé, kteøí vìdomì chtìli slouit druhým, chtìli uplatnit svùj dar
ke slubì i lidé, kteøí „jen“ hledali zamìstnání. Jejich pohnutky byly rùzné. Ale dùleité je, e
se sešli. A spoleènì vytváøejí sluby, které jsou v oèích této spoleènosti opravdu jen „všední“.
Není to pøece ádné hrdinství den co den, mnoho let za sebou, peèovat o èlovìka trápeného
nemocí, stáøím a ještì ke všemu èasto i vztahy v rodinì. Proto nejsou lidé, kteøí se této slubì
vìnují, mezi vyznamenávanými na praském Hradì. Ale co my, pro nás je to vlastnì jen
zamìstnání (nebo povolání?). Horší je, e mezi vyznamenávanými
chybí rodinní pøíslušníci, kteøí se tøeba i celý ivot obìtavì starají o svého blízkého.
Všední sluby - co vše se v tomto výrazu mùe skrývat. A jak se dá jeho obsah
v jednotlivých spoleènostech a v prùbìhu vìkù rùznì vykládat.
Tato výroèní zpráva je plná èísel a údajù o èinnosti naší organizace. Není to chlubení se tím,
co všechno dìláme. Jen chceme, aby se o našich slubách vìdìlo, aby ubývalo tìch, kteøí
øíkají: „Kdybychom jen døíve vìdìli, e existujete, v naší situaci by nám to moc pomohlo“.
Naše sluby se vìnují pøedevším seniorùm. Je to skupina tìch, na nì dnešní,
na výkon zamìøená spoleènost, pohlíí skrz prsty. Absence jakékoliv generace však
nebezpeènì ohrozí existenci kadé spoleènosti. Naštìstí ji pøibývá lidí, kteøí si to uvìdomují.
Vrátím se ještì k tìm, kteøí v naší organizaci „všední sluby“ poskytují. Chci jim podìkovat
za jejich trpìlivost a úctu, s nimi k lidem, kterým pomáhají, pøistupují. Za to, e jsou stále
ochotni se uèit nové vìci a nové pøístupy, e se nepovaují díky své dlouhodobé praxi za
„mistry svìta“. Váím si jejich práce daleko více, ne je moné vyjádøit výší jejich platu.
Naši práci však také podporují další lidé, kteøí mají jiná obdarování a jsou ochotni jimi také
slouit. Jsou to rùzné nejen finanèní dary od jednotlivcù i organizací. Je to práce dobrovolníkù a
je to podpora hezkým slovem èi modlitbou. Také jim chci za vše podìkovat a zároveò touto
cestou bych ráda oslovila i další, kteøí zatím pro své dary neobjevili vyuití.
A nakonec (protoe osobnì konèím svou práci ve støedisku) chci projevit vdìènost za to, e
jsem mohla „být u toho“.

Dobromila Krupová
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Diakonie Èeskobratrské církve evangelické je úèelovým zaøízením církve.
Posláním a cílem diakonické práce je zejména zajišovat, organizovat
a provádìt sociální a zdravotní péèi a slubu starým, osamìlým,
ohroeným, nemocným, zdravotnì postieným a jinak potøebným lidem.
Tato sluba vychází z køesanských hodnot a je praktickým vyjádøením víry,
nadìje a lásky.
Posláním støediska Diakonie ÈCE ve Valašském Meziøíèí je nabídnout
a poskytovat pomoc a podporu seniorùm a dospìlým lidem se zdravotním
postiením v jejich péèi o sebe i o chod domácnosti tak, aby bylo
zachováno jejich pøirozené sociální prostøedí v dobì, kdy je jejich
sobìstaènost omezena v dùsledku vysokého vìku nebo zdravotního
postiení.
Dìje se tak prostøednictvím ošetøovatelské a peèovatelské sluby, sociálnì
aktivizaèní sluby, osobní asistence a denního stacionáøe.
Støedisko ve Valašském Meziøíèí je samostatnou jednotkou s právní
subjektivitou a je souèástí celostátní Diakonie ÈCE. Vzniklo v roce 1993
a od poèátku se vìnuje ošetøovatelské a peèovatelské slubì starým lidem
a lidem se zdravotním postiením ve Valašském Meziøíèí a jeho okolí.
V roce 2004 rozšíøilo svou èinnost o sluby denního stacionáøe
pro seniory. V roce 2009 zahájilo slubu osobní asistence. V roce 2010
pak sociálnì aktivizaèní sluby pro seniory. Støedisko je neziskovou
organizací, získalo registraci nestátního zdravotnického zaøízení.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE A ÚDAJE
Název organizace:

Diakonie ÈCE - støedisko ve Valašském Meziøíèí

Sídlo organizace:

Vrbenská 803, 757 01 Valašské Meziøíèí

Správní rada:
Krupová Dobromila

pøedsedkynì
571 619 431, 739 038 424

Kostelná Lenka

èlenka
571 612 466

Strnadlová Jarmila

èlenka
571 619 432

E-mail:

stredisko@diakonievm.cz

Webová stránka:

www.diakonievm.cz

IÈO:

47863561

IÈZ:

94431000

Bankovní spojení:

Èeská spoøitelna, è.ú. 1855020319/0800

Území pùsobnosti:

Valašské Meziøíèí a jeho místní èásti - Podlesí,
Bynina, Hrachovec, Juøinka, Krhová, Polièná,
dále Malá Lhota, Velká Lhota, Støíte nad Beèvou,
Zašová,Jarcová, Branky na Moravì, Chorynì,
Lhota u Chorynì, Pøíluky, Lešná, Mštìnovice,
Vysoká, Jasenice, Perná, Lhotka nad Beèvou,
Komárovice, Podolí, Louèka, Kunovice, Kelè,
Kladeruby, Nìmetice, Police
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DOZORÈÍ RADA
Pøedseda:

Mgr. Emílie Cibulcová

Èlenové:

Fuksová Ludmila, Hrtusová Milena, Ing. Tomáš Jelínek,
Akad. mal. Karla Palátová, Taurková Pavla, Trèka Bronislav

Náhradníci:

Fròková Alena, Koláèek Karel, Ing. Radomír Šrámek

ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA
dozorèí rada

øeditelka
pøedsedkynì správní rady

údrbáø

admin. pracovnice
úèetní

uklízeèka

èlenka správní rady

vedoucí ošetøovatelské
a peèovatelské sluby

vedoucí denního stacionáøe a
sociálnì aktivizaèních slueb

vrchní sestra, èlenka správní rady

koordinátorka dobrovolníkù, soc.pracovnice

vedoucí peèovatelù a osobní asistence

peèovatelky

sociální pracovník

zdravotní sestry

peèovatelky, peèovatelé
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dobrovolníci

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUBY
Kontaktní osoby:
Bc. Lenka Kostelná
e-mail:
Bc. Zbynìk Prný
e-mail:
Telefon:

vedoucí ošetøovatelské a peèovatelské sluby
osetrovatelska@diakonievm.cz
sociální pracovník
vedoucí peèovatelù
vedoucí osobní asistence
pecovatelska@diakonievm.cz
571 612 466, 737 966 347
Po, St:
6.30 - 17.00
Út,Èt,Pá: 6.30 - 15.00
Péèe v odpoledních hodinách, sobotu, nedìli
a svátek je poskytována v rámci sluby.

SPOLUPRÁCE STØEDISEK
HOSPICE CITADELA A DOMÁCÍ PÉÈE
V závìru roku 2010 byl zahájen zkušební provoz specializované domácí paliativní
péèe.
Jde o komplexní odbornou péèi o nevyléèitelnì nemocného èlovìka v koneèném
stadiu nemoci. Všeobecné sestry, lékaø, sociální pracovník, popø. duchovní
dochází do domácnosti nemocného a poskytují jemu i rodinným pøíslušníkùm
podporu a péèi. Nemocný i ti, kteøí o nìj peèují, mají jistotu, e se mají na
koho obrátit a nároènou situaci zvládnout.
Cíle paliativní péèe:
- Zmírnit utrpení, bolest fyzickou, psychickou i sociální
- Umonit nemocnému proít poslední týdny a dny ivota co nejkvalitnìji
Charakteristika péèe:
Tým specializované domácí paliativní péèe je k dispozici 24 hodin dennì.
Reaguje na poadavky nemocného, na zhoršení stavu a oprávnìné nároky
na péèi. Z váných dùvodù lze uskuteènit pohotovostní výjezd do domácnosti
mimo plánované návštìvy. Tato forma péèe je hrazena pøevánì ze zdravotního
pojištìní. Pokud z jakéhokoliv dùvodu není moné pokraèovat v péèi
o nemocného v domácím prostøedí, lze zprostøedkovat pøijetí pacienta
do hospice, kde s ním mohou po celou dobu pobývat jeho blízcí.
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OŠETØOVATELSKÁ SLUBA
poskytuje zdravotní a ošetøovatelskou péèi lidem se zdravotním postiením,
s chronickým onemocnìním a lidem v terminálním stadiu ivota.
Sluba napomáhá tomu, aby èlovìk mohl zùstat v domácím prostøedí i pøi zmìnì
zdravotního stavu a potøebì odborné péèe. Výkony jsou provádìny kvalifikovanými
všeobecnými sestrami v domácnostech klientù ve Valašském Meziøíèí a okolí.
Cílová skupina:
Dospìlý èlovìk, který pro svou nemoc, zdravotní èi tìlesné postiení není schopen
sebe péèe a navození sobìstaènosti, nebo který trpí bolestí.
Poskytované zdravotní sluby:
-

komplexní ošetøovatelská péèe
ošetøovatelská péèe v terminálním stavu
ošetøovatelská rehabilitace
pøevazy, ošetøení bércových vøedù
prevence a ošetøení dekubitù
nácvik a aplikace inzulínu
aplikace injekcí
odbìry krve a biologického materiálu
ošetøení stomií, katetrù, sond

Statistika ošetøovatelské sluby
klienti všední den
klienti mìsíc
klienti rok
návštìvy den

36
58
215
41

Registrované všeobecné sestry: Èevelová Eva, Kristková Anna, ajdlíková Jaroslava,
itníková Elena, Tomeèková Pavlína, Klabníková Monika, Koleèková Šárka, Kubrická Jana
Všechny sestry mají platné osvìdèení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu, vydané Ministerstvem zdravotnictví Èeské republiky.
Zdravotní výkony jsou poskytovány na základì doporuèení praktického lékaøe a jsou
hrazeny pøíslušnou zdravotní pojišovnou.
Støedisko má uzavøen smluvní vztah s tìmito zdravotními pojišovnami:
111
Všeobecná zdravotní pojišovna
205
Èeská prùmyslová zdravotní pojišovna
207
Oborová zdrav. poj. zamìstnancù bank, pojišoven a stavebnictví
211
Zdravotní pojišovna MVÈR
213
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišovna
228
Zdravotní pojišovna Média
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PEÈOVATELSKÁ SLUBA
Posláním peèovatelské sluby Diakonie ÈCE je nabídnout a poskytovat
pomoc a podporu seniorùm a dospìlým lidem se zdravotním postiením
v jejich péèi o sebe i pøi zajištìní chodu jejich domácnosti tak, aby bylo
zachováno jejich pøirozené sociální zaèlenìní a nedocházelo k sociálnímu
vylouèení. Slubu poskytujeme v jejich domácnostech na území mìsta
Valašského Meziøíèí a okolí.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou senioøi a dospìlí lidé se zdravotním postiením,
kteøí se z dùvodù vysokého vìku nebo zhoršeného zdravotního stavu dostali
do nepøíznivé sociální situace.
Poskytované základní èinnosti podle zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních slubách:
-

základní sociální poradenství
pomoc pøi zvládání bìných úkonù péèe o vlasní osobu
pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní stravy
pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti
zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím

Dále fakultativní (doplòkové) sociální sluby.
Peèovatelé a peèovatelky:
Buèková Hana, Capilová Eva, Feèová Jiøina, Hollá Radka do 31. 10. 2010,
Klenotièová Jitka, Klimánková Ivana od 3. 5. 2010, Krutílková Eva
do 28. 7. 2010, Malina Karel, Radová Štìpánka, Salamonová Lucie,
Schmiedhammerová Lenka, Smrïochová Jindøiška, Trèka Bronislav
Statistika peèovatelské sluby
klienti den
klienti mìsíc
klienti rok
návštìvy den
návštìvy mìsíc
10

105
155
257
109
2322

NABÍDKA DALŠÍCH SLUEB
-

zapùjèování kompenzaèních
a rehabilitaèních pomùcek
masáe
pedikúra na støedisku
i v domácnosti
trénování pamìti v domácnosti
dvakrát roènì sociálnì
rekondièní pobyty
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OSOBNÍ ASISTENCE
Poslání
Posláním osobní asistence Diakonie ÈCE je podpoøit seniory v kadodenních
èinnostech, které ji sami dobøe nezvládají a zajistit jim tak, aby mohli vést
bìný ivot ve svém pøirozeném prostøedí bez výraznìjšího omezení.
Cílová skupina
Senioøi, kteøí mají sníenou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického
onemocnìní (fyzického, psychického nebo mentálního vè. demencí) nebo
zdravotního postiení.
Úkony poskytované osobními asistenty
osobní asistence je poskytována ve vìtším èasovém rozsahu a klient si úkony
vybírá dle aktuální potøeby. Sluba mùe být provádìna nepøetritì a to jak
v domácím prostøedí klienta, tak mimo domov. Jedná se o tyto èinnosti:
-

pomoc klientovi pøi péèi o vlastní osobu (pomoc pøi podávání stravy,
pomoc pøi oblékání, pomoc pøi pohybu doma i venku)
pomoc pøi osobní hygienì
pomoc pøi zajištìní nebo pøípravì stravy
pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti (pomoc s úklidem a údrbou
domácnosti, nákupy)
aktivizaèní a vzdìlávací èinnosti (pomoc pøi zajištìní kontaktu s rodinou
nebo širším okolím, pomoc s nácvikem motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností)
zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím
(doprovod k lékaøi na instituce, na kulturní akce, atd.)
pomoc pøi obhajování práv a pøi obstarávání osobních záleitostí
základní sociální poradenství
Statistika osobní asistence

Asistentky, asistenti:

klienti den
klienti mìsíc
klienti rok
návštìvy den
návštìvy mìsíc

Buèková Hana, Klenotièová Jitka,
Radová Štìpánka, Trèka Bronislav
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4
4
8
5
75

AMBULANTNÍ SLUBY
DENNÍ STACIONÁØ
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Provozní doba:

Bc. Petra Prná
vedoucí denního stacionáøe, sociální pracovnice
stacionar@diakonievm.cz
571 619 433, 737 391 341
Po - Pá - 7.00 - 17.00 hod (dle aktuálních potøeb klientù)

Posláním denního stacionáøe Diakonie ÈCE ve Valašském Meziøíèí je pøedcházet
sociálnímu vylouèení seniorù se zdravotním postiením,
s poruchami pamìti (napø. s demencí Alzheimerova typu, nebo jiným typem
demence). Slubu poskytujeme obèanùm mìsta Valašského Meziøíèí a okolí
formou denního pobytu v našem zaøízení.
Cílovou skupinou jsou senioøi, kteøí se z dùvodu vysokého vìku nebo
zhoršeného zdravotního stavu dostali do nepøíznivé sociální situace.
Poskytované základní èinnosti dle zákona è. 108/2006 Sb.,
o sociálních slubách:
- pomoc pøi zvládání bìných úkonù péèe o vlastní osobu
- pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy a pitného reimu
- výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní programy
- zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím
- sociálnì terapeutické èinnosti
- pomoc pøi uplatòování práv, zájmù a pøi obstarávání osobních záleitostí
- základní sociální poradenství

Peèovatelky: Scheierová Veronika, Pernická Bernadeta
Statistika denního stacionáøe
Nabídka dalších slueb:
- dovoz a odvoz klientù do zaøízení
(jedná se o úkon peèovatelské sluby)
- dohled nad uíváním lékù
- orientaèní mìøení krevního tlaku
- perlièkové koupele nohou
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kapacita dennì
poèet za rok
z toho en
z toho muù
prùmìrný vìk

10
45
37
8
76

SOCIÁLNÌ AKTIVIZAÈNÍ SLUBY
PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIENÍM (SAS)
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

Bc. Petra Prná
vedoucí sociálnì aktivizaèní sluby
stacionar@diakonievm.cz
571 619 433, 737 391 341

Posláním sluby je motivovat klienta k aktivnímu vyuití svého volného èasu,
umonit mu zapojení do sociální skupiny.
Vhodnou aktivizací vést klienty k èinnostem, ve kterých mohou co nejdéle
vyuívat své schopnosti a dovednosti.
Cílová skupina:
Senioøi, kteøí jsou ohroeni sociálním vylouèením.
Poskytované základní èinnosti dle zákona è. 108/2006 Sb.,
o sociálních slubách:
- zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím
- sociálnì terapeutické èinnosti
- pomoc pøi uplatòován práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání
osobních záleitostí
Pracovníci: Krupová Dobromila, Kristková Anna, Scheierová Veronika
Kapacita:
Ambulantní forma sluby:
Terénní forma sluby:
Celkový poèet klientù za rok:

15 osob dennì
7 osob
51 osob
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DOBROVOLNÍCI
Koordinátorka dobrovolníkù:
E-mail:
Telefon:

Bc. Petra Prná
stacionar@diakonievm.cz
571 619 433, 737 391 341

„Aby se èlovìk dozvìdìl, kolik štìstí mùe v ivotì pøijmout, staèí, aby zjistil, kolik
mùe dát.“
Arthur Shopenhauer
A pokud byste opravdu chtìli zjistit, kolik pomoci mùete a zároveò chcete dát,
máme pro Vás následující inspiraci:
Dobrovolníci ve støedisku Diakonie ÈCE ve Valašském Meziøíèí vìnují svùj èas
podpoøe klientù denního stacionáøe: formou rozhovorù spoluvytváøí pøátelskou
a radostnou atmosféru, pomáhají s pøípravou obèerstvení, s doprovody na procházky,
pøi realizaci aktivizaèních programù, aj.
Dále pøipravují a organizují prodej v šatníku obnošeného obleèení, úèastní se
charitativních a benefièních akcí poøádaných našim støediskem.
Dùleitou roli sehrávají i dobrovolníci - èlenové dozorèí rady, je svou úèastí
podporují a dohlíí na chod celého støediska.
Dobrovolnickou èinnost mùe vykonávat kadý. Motivací k takovému rozhodnutí
se mohou stát záitky a zkušenosti, nalezení nových pøátel a dobré skutky vìnované
jiným. V naši organizaci se setkáváme s dobrovolníky seniory, studenty støedních
a vysokých škol, s podnikateli, maminkami na mateøské dovolené, se èleny církevních
sborù, s nezamìstnanými evidovanými na Úøadu práce.
Úzká spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA napomáhá vytváøet zázemí
pro dobrovolníky a zkvalitòovat naše sluby.

Šatník
Provozní doba: pondìlí a ètvrtek 9.00 - 16.00 hodin
Šatník provozujeme v prostorách na Vrbenské ulici, vedle finanèního úøadu. Nabízíme
v nìm obnošené šatstvo a výrobky klientù denního stacionáøe. Provoz zajišují
dobrovolníci, výtìek pøispívá støedisku na práci se seniory. V roce 2010 jsme takto
získali 50.090,- Kè.
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UDÁLOSTI V ROCE 2010
LEDEN
zahájení nové sluby sociálnì aktivizaèní sluby pro seniory a lidi se zdrav. postiením
práce na koncepci støediska
externí supervize

ÚNOR
externí supervize
maškarní bál Styl retro 30. léta pro klienty denního stacionáøe

BØEZEN
národní týden trénování pamìti - pøednáška v Domovì s chránìným bydlením
den Diakonie
organizujeme semináø První pomoci
lektorování na kurzu Diakonie ÈCE pro nové zamìstnance
práce na benchmarkingu Zlínského kraje
beseda klientù denního stacionáøe se studenty Gymnázia Fr. Palackého Val.Meziøíèí
stá Diakonie ÈCE Vsetín

DUBEN
externí supervize
Velikonoce v denním stacionáøi - výroba pøání
øešení následkù vloupání do støediska Diakonie

KVÌTEN
sociálnì rekondièní pobyt pro klienty v Bystøici p. H.
øešení ohroení záplavami
sanitární den - semináø Poradenský proces
práce na benchmarkingu Zlínského kraje
úèast na Fóru mìsta Valašské Meziøíèí

ÈERVEN
inspekce kvality poskytování sociálních slueb v denním stacionáøi
prezentace projektu Bydlení seniorù v Klubu zdraví
benefièní koncert pozounerù ze Sulzbach-Rosenberg
prezentace støediska v ZŠ Louèka a v nemocnici V.M.
úèast na slavnostním otevøení Domova se zvláštním reimem Diakonie ÈCE Vsetín
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ÈERVENEC
návštìva Eurodiakonie a ústøedí Diakonie ÈCE
výlet s klienty na Bystøièku a Velkou Lhotu

SRPEN
grilování s klienty na zahradì Hospice Citadela
výjezdní porada støediska Diakonie ÈCE
práce na benchmarkingu Zlínského kraje

ZÁØÍ
návštìva v Gerontocentru Praha - zaèátek testování pamìti
ve spolupráci s Èeskou alzheimerovskou spoleèností
externí supervize
školení øidièù
stá v mobilní hospicové jednotce Lukáš Ostrava
zahájení pilotního projektu Specializované domácí paliativní péèe
sociálnì rekondièní pobyt s klienty v Bystøici p. Hostýnem
organizujeme semináø Time management

ØÍJEN
prezentace projektu Bydlení seniorù v mìstské knihovnì
den otevøených dveøí
úèast na kongresu Asociace poskytovatelù sociálních slueb Tábor
úèast na Dnech zdraví
uspoøádání konference a semináøe Aktivizace a motivace lidí s demencí
exkurze v poradnì Livetool v Praze
schùzka s pracovníky odboru sociálních vìcí Mìstského úøadu Val. Meziøíèí
prezentace práce støediska na presbyterní konferenci
stá Slezské Diakonie ÈCE Ostrava

LISTOPAD
pøednášky na Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín o trénování pamìti
úèast na besedì seniorù se studenty Gymnázia Fr. Palackého Val. Meziøíèí
v rámci projektu 60 a víc neznamená nic
úèast klientù denního stacionáøe na dnu otevøených dveøí
Støední prùmyslové školy stavební Valašské Meziøíèí
stá Diakonie ÈCE Vsetín
lektorování na semináøi Monosti poskytování domácí paliativní péèe
v terénních slubách
akce spoleèný úklid støediska

20

PROSINEC
externí supervize
adventní benefièní koncert ZUŠ
Vánoce v denním stacionáøi - výroba pøání
pøipomínka Mikuláše v denním stacionáøi
pøedvánoèní setkání s klienty
vánoèní posezení se zamìstnanci
Naši pracovníci se aktivnì podíleli v sociálnì zdravotním výboru mìsta,
v komunitním plánování mìsta, ve støednìdobém plánování sociálních slueb
a v projektu benchmarkingu ve Zlínském kraji, Èeské asociaci sester, Èeské asociaci
peèovatelských slueb, v seniorátním a celocírkevním odboru pro práci køesanské
sluby, pøednášeli pro veøejnost i uvnitø organizace, organizovali vzdìlávací akce pro
laickou i odbornou veøejnost, vedli odborné praxe a stáe z oblasti sociální
i zdravotnické na našich pracovištích.
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VZDÌLÁVÁNÍ
Naším cílem je, aby klienti všech našich slueb dostávali kvalitní a odbornou péèi.
Proto klademe dùraz na vzdìlávání pracovníkù, aby mohli nabývat teoretické znalosti,
praktické dovednosti a rozvíjet kompetence k výkonu pracovníka v sociálních nebo
zdravotních slubách. Povinnost celoivotního vzdìlávání vyplývá také ze zákonných
norem - zákona 108/2006 Sb. a zákona 96/2004 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Vzdìlávání pracovníkù v sociálních slubách:
Uplatnìní asertivity pøi jednání s klienty
Jednání s problémovým klientem
Manipulace - jak se jí bránit?
Komunikaèní dovednosti a zvládání psychické zátìe v krizových okamicích
Trénování pamìti
Nácvik manipulace s málo pohyblivým klientem
Aktivizace lidí s demencí
Komunikace s nemocnými a osobami se zdravotním postiením
Validaèní metody a jejich uití v praxi pøi péèi o seniory
Prohlubující inovaèní kurz Bazální stimulace
Vzdìlávání sociálních pracovníkù:
Skupinová supervize
Psychohygiena sociálního pracovníka
Delegování bez naøizování
Základy kouèinku pro trenéry pamìti
Vzdìlávání všeobecných sester:
Rehabilitaèní ošetøování
Kooperace všeobecné sestry a fyzioterapeuta
Monosti poskytování specializované domácí paliativní péèe
Konference Ošetøovatelství je naše priorita
Paliativní péèe
Péèe o umírající
Hojení ran - moderní metody
Poskytování a vykazování zdravotní péèe - novinky
Vzdìlávací akce poøádané naší organizací:
Systematická supervizní setkání
Konference Aktivizace a motivace lidí s demencí
Time management
Poskytování první pomoci
Poradenský proces v práci pomáhajícího profesionála
Školení øidièù referentských vozidel + BOZP
Podìkování patøí Hospici CITADELA za monost vyuití pøednáškové místnosti.
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HOSPODAØENÍ STØEDISKA V ROCE 2010
Náklady
mzdy, odvody
sluby
oprava a údrba
materiál
odpi sy
pojistné
energie
ostatní náklady*
celkem

6 765
496
173
696
248
132
187
719
9 420

950,00
675,33
471,20
699,81
277,00
375,00
078,00
888,42
414,76

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

72%
5%
2%
7%
3%
1%
2%
8%
100%

* pøíspìvek na èinnost ústøedí 268 275 Kè, na stravování 202 692 Kè, cestovné
48 537 Kè, pohoštìní 5 268 Kè, reklama a propagace 19 640 Kè, bankovní
a správní poplatky 16 105,42 Kè, manka a škody 42 129 Kè, náklady spojené
s konferencí 117 242 Kè.

Náklady 2010

3%

2%

1%

8%

5%
2%

72%

7%
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Výnosy
dotace MPSV
dotace ÚP
dotace Zlínský kraj
zdravotní pojišovny
nadace
sponzoøi, dárci, sbírky
klienti platby
hospodáøská èinnost*
ostatní výnosy**
mìstský úøad, obecní úøady
celkem

3 283
48
241
1 952
65
303
1 638
142
128
967
8 770

000,00
000,00
000,00
677,22
000,00
586,00
799,00
088,00
630,26
640,00
420,48

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

37%
0%
3%
22%
1%
3%
19%
2%
2%
11%
100%

* pedikúra, masáe 51 470 Kè, pøíjmy z pronájmu, z úhrad slueb a energií
nájemcù 40 528 Kè, pøíjmy v šatníku 50 090,- Kè.
** ostatní výnosy - ostatní trby 104 590 Kè, úroky z úètu 9 425,26 Kè,
jiné výnosy - odpisy 14 620 Kè.

Výnosy 2010
3%
37%

3%

19%

2%

2%
11%

Hospodáøský výsledek

22%

- 649.994,28 Kè
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SEZNAM SPONZORÙ A DÁRCÙ V ROCE 2010
Jednotliví dárci :
Batla Karel
Èevelová Eva
PaedDr. Mgr. Facová Vìra
Hrtusová Milena
Hýová Irena
Janíková Blaena
PhDr. Janeèková Hana
Ing. Jeík Jan
manelé Kalusovi
Klenotièová Jitka
Koleèková Marie
Koleèková Šárka
Košelová Marie
Koryèanská Anna

Mgr. Krupa Jan
Krupová Dobromila
PhDr. MUDr. Orel Miroslav
Mgr. Provazníková Eva
Ryšánková Vìra
Sabev Štefan
Smrïoch Rostislav
Smrïochová Jindøiška
Stromšíková Eliška
Strínková Karla
MUDr. Štìpka Jiøí
Tichánková Ludmila
Vašátová Milada
Vojvodíková Marie
ajdlíková Jaroslava

Firmy a organizace :
CS CABOT, spol. s r.o.
DEZA a.s.
Posád MONTÁE
SOFTAPP s.r.o.
SENZA spol.s r.o.
J.T.O. Systém
G.B.G.Impex s.r.o.
Autoškola Tkáè
LARA sen dìtí s.r.o.
REPO RECK spol. s r.o.
FS ÈCE Valašské Meziøíèí
FS ÈCE Prno
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Nepenìní dary:
Fuksová Ludmila
Korger Michal
Ing.Novotná Hana
Lenka Michalcová
Jindøiška Smrïochová

Nadace a granty:
Nadace Dìti-kultura-sport
Nadace OKD
Obce:
Obec Jarcová
Mìsto Valašské Meziøíèí

KRAFT FOODS CS s.r.o.
KOMPAKT Valašské Meziøíèí
Masný prùmysl Krásno
Mlékárna Valašské Meziøíèí
Pekaøství VIVA s.r.o.
Pekárna Lešòanka

Benefièní akce:
úèastníci benefièních koncertù
áci a uèitelé ZUŠ Valašské Meziøíèí

Peèovatelská sluba,
konference v øíjnu a pilotní projekt
specializované domácí paliativní
péèe byly v roce 2010 finanènì
podpoøeny Zlínským krajem.

Mìsto Valašské Meziøíèí
podpoøilo finanènì všechny
uvedené sociální a zdravotní sluby
a také konferenci v øíjnu.
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ZPRÁVA AUDITORA
Dozorèí radì Diakonie ÈCE - støediska ve Valašském Meziøíèí
Na ádost øeditelky jsem ovìøila øádnou úèetní závìrku Diakonie ÈCE - støediska
ve Valašském Meziøíèí, IÈ 47863561, k 31. 12. 2010. Za sestavení úèetní závìrky a vedení úèetnictví tak, aby bylo úplné, prùkazné a správné, v souladu s platnými zákony a pøedpisy, odpovídá vedení støediska. Odpovìdností auditora je
vyjádøit na základì provedeného auditu názor na úèetní závìrku jako celek.
Audit jsem provedla v souladu se zákonem è. 93/2009 Sb., o auditorech
a Komoøe auditorù ÈR a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikaèními dolokami Komory auditorù. Tyto standardy vyadují, aby auditor
naplánoval a provedl audit tak, aby získal pøimìøenou jistotu, e úèetní závìrka
neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem
provedené ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní
závìrce. Audit té zahrnuje posouzení pouitých úèetních metod a zhodnocení
vypovídací schopnosti úèetní závìrky. Jsem pøesvìdèena, e provedený audit
dává pøimìøený základ pro vyslovení výroku k úèetní závìrce.
Podle mého názoru úèetní závìrka podává ve všech významných ohledech
vìrný a poctivý obraz aktiv, závazkù vlastních zdrojù a finanèní situace
Diakonie ÈCE - støediska ve Valašském Meziøíèí k 31. 12. 2010 a výsledku
hospodaøení za rok 2010 v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví
a úèetními pøedpisy platnými v Èeské republice.
Vzhledem k uvedeným skuteènostem vydává auditor k úèetní závìrce výrok
bez výhrad.
Pøi auditu jsem také ovìøila, e dotace poskytnutá MPSV ÈR je úètována
oddìlenì a v souladu s podmínkami pro pøidìlení dotace a její zaúètování.
Ve Valašském Meziøíèí dne 28. 4. 2011

Ing. Hana Novotná
auditor
èíslo osvìdèení 1682

