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SLOVO ÚVODEM
Milí pøátelé,
Stejnì jako vloni i letos pøemýšlím, jak uvést tuto výroèní zprávu
o èinnosti našeho støediska za pøedcházející rok, tj. za rok 2012. Na následujících stránkách se mùete doèíst, jaké sluby jsme poskytovali, co je
podstatou tìchto slueb, kolika lidem jsme prostøednictvím naší práce pomohli, kolik bylo potøeba na tuto èinnost zajistit finanèních prostøedkù, jak
se nám daøilo hospodaøit, nebo tøeba také kdo nám pøi naší práci pomáhal.
Lze však z tìchto údajù vyèíst kolik úsilí, trpìlivosti, laskavosti, nadhledu
a velkorysosti, pøemýšlení, kreativity a hlavnì nadìje (a nìkdy i beznadìje)
se za tím skrývá? Moná trochu ano.
V letošním roce bude naše støedisko slavit dvacáté narozeniny.
Dalo by se øíct, e jsme u zavedená organizace s mnoha zkušenostmi.
Pracují v ní pøedevším zkušení lidé, kteøí svoji práci dobøe znají a navíc
ji dìlají rádi a s nasazením. Moná jsme si øíkali, e nás u nic nepøekvapí
a e mùeme svoji práci dìlat, jak jsme zvyklí a jak se nám v minulosti
osvìdèilo. Nicménì, i pøed námi se objevila veliká výzva v podobì hospodáøské krize. Musíme ještì více nad svou prací pøemýšlet, hledat nové
postupy, nové prostøedky k pomoci potøebným. Krize pøinesla nám, stejnì
jako mnohým z vás, nejistotu. Pro jednotlivce v podobì obav z budoucnosti nebo o pracovní místa, pro naši organizaci, jako poskytovatele sociálních
slueb, obavy z menšících se finanèních zdrojù a o to, zda tento ekonomický vývoj ustojíme.
Klasik øekl: “Jsou dva druhy organizací. Ty, které se mìní a ty, které
zanikají“. V roce 2012 jsme se tedy vydali na cestu zmìn.
Zmìny budou pokraèovat i v tomto roce, èeká nás napøíklad pøíprava na slouèení dvou meziøíèských diakonických støedisek - našeho støediska a støediska hospice. Tak nám prosím, „drte palce“, budeme vám
vdìèni za podporu, a bude jakákoliv. A budeme moc rádi, kdy s námi budete na naší èinnosti spolupracovat - tìšíme se na vás!
Mgr. Zdislava Odstrèilová
Øeditelka støediska Diakonie ÈCE støedisko ve Valašském Meziøíèí
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ZÁKLADNÍ INFORMACE A ÚDAJE
Název organizace:

Diakonie ÈCE - støedisko ve Valašském Meziøíèí

Sídlo organizace:

erotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziøíèí

Správní rada:
Mgr. Zdislava Odstrèilová
Bc. Lenka Kostelná
Strnadlová Jarmila
Ing. Miloslav Bìák
Jitka Bajzová, Dis.

pøedsedkynì
èlenka
èlenka do záøí 2012
èlen od záøí do prosince 2012
èlenka od února 2013

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, Mikulùvka, Oznice
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DOZORÈÍ RADA
Pøedseda:

Mgr. Emílie Cibulcová

Èlenové:

Mgr. Daniel Heller, Ludmila Fuksová, Milena Hrtusová,
Ing. Tomáš Jelínek, Akad. mal. Karla Palátová, Pavla Taurková,
Jaroslava ajdlíková
Alena Fròková, Milada Popeláøová, Ing. Radomír Šrámek

Náhradníci:

ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA
dozorèí rada

øeditelka
Diakonie ÈCE ve Val. Meziøíèí

vedoucí správy
PR/FR, personalista

vedoucí denního stacionáøe
sociální pracovník
koordinátor dobrovolníkù

koordinátor veøejné sluby 1

peèovatelky

koordinátor veøejné sluby 2

dobrovolníci

uklízeèky

vedoucí ošetøovatelské sluby

ekonom

koordinátor paliativní péèe

úèetní

vedoucí peèovatelské sluby
a osobní asistence

peèovatelky, peèovatelé
zdravotní sestry
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recepèní

OŠETØOVATELSKÁ SLUBA
Vedoucí sluby:
Telefon:
E-mail:
Ordinaèní doba:
Provozní doba:

Bc. Lenka Kostelná
739 038 424
osetrovatelska@diakonievm.cz
sjednávání péèe Po 6.30 - 17.00 hod, Út - Pá 6.30 - 15.00
Po - Ne 6.30 - 17.00 hod
dle potøeby nepøetritý provoz

Pracovníci: všeobecné sestry Èevelová Eva, Klabníková Monika, Koleèková Šárka,
Kristková Anna, Kubrická Jana, ajdlíková Jaroslava, itníková Elena
Poslání: Posláním ošetøovatelské sluby Diakonie ÈCE - støedisko ve Valašském Meziøíèí je
pomoci lidem, aby mohli zùstat v domácím prostøedí ve chvílích, kdy jejich zdravotní stav
vyaduje odbornou ošetøovatelskou péèi, kterou si nejsou schopni zajistit ambulantnì.
Sluba poskytuje ošetøovatelskou péèi na pøedpis lékaøe, podporuje rodinu a blízké
v zapojení do péèe a podle potøeby zprostøedkovává další návazné sluby. Sluba probíhá
v domácnostech klientù ve Valašském Meziøíèí a okolí.
Cílová skupina: Dospìlí lidé, kterým lékaø pøedepsal ošetøovatelskou péèi, protoe ji
potøebují z dùvodu nepøíznivých dopadù nemoci, nepohyblivosti èi bolesti.
Cíle sluby:
-

Klientovi jsou poskytnuty nárokové ošetøovatelské úkony, které vycházejí
z jeho individuálních potøeb a aktuálního zdravotního stavu.
Na péèi o klienta se podílí rodina, lékaø a podle potøebnosti ostatní odborní
pracovníci.
Klient a rodina mají informace, jak upevòovat zdraví a jak zacházet s nemocí,
a rozumí jim.
Klient s bolestí a utrpením má podmínky k tomu, aby jeho potíe byly mírnìny.
Prostøedí klienta je upraveno dle jeho potøeb.

Charakteristika:
Výkony jsou hrazeny z veøejného zdravotního
pojištìní, podmínkou je pøedpis péèe lékaøem.
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Statistika:
poèet klientù za rok
poèet návštìv

263
8280

DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉÈE
Paliativní péèe je poskytována v rámci ošetøovatelské sluby v úzké spolupráci s
ostatními odborníky. Jde o odbornou pomoc nemocným v závìreèném stadiu
nevyléèitelného onemocnìní. Cílem péèe je zmírnit bolest a další tìlesná a duševní
strádání nemocného, zachovat jeho dùstojnost a udret co nejlepší kvalitu ivota a
poskytnout podporu také jeho blízkým.
Na péèi o umírajícího se podílí tým sloený z pracovníkù hospice Citadela a domácí
péèe Diakonie: lékaø-konzultant MUDr. Pavel Prodìlal, pracovník zabezpeèující
sociální podporu Ruth Kopecká a všeobecné sestry ošetøovatelské sluby. K duchovní
podpoøe jsou pøipraveni pomoci duchovní z mikroregionu: Mgr. Daniel Heller, Mgr.
Jan Krupa, P. Mgr. Pavel Stefan.
Péèe probíhá v domácím prostøedí klienta, je dostupná 24 hodin dennì, podle
potøebnosti i mimo plánované návštìvy. Zahrnuje léèbu bolesti, prevenci a ošetøování
proleenin, mírnìní dýchacích obtíí, zajištìní výivy. Výkony sester jsou hrazeny z
veøejného zdravotního pojištìní, podmínkou je pøedpis péèe lékaøem. Ostatní náklady
na péèi je nutné pokrýt z pøíspìvkù obcí, sponzorù, grantù.
Není-li moné z jakéhokoliv dùvodu pokraèovat v péèi v domácím prostøedí, lze
zprostøedkovat pøijetí do hospice i pro peèující rodinu.

Statistika:
poèet klientù za rok
poèet návštìv

9
585

Ošetøovatelská sluba má platný smluvní vztah se zdravotními pojišovnami:
111
205
207
211
213

-

Všeobecná zdravotní pojišovna
Èeská prùmyslová zdravotní pojišovna
Oborová zdravotní pojišovna
Zdravotní pojišovna MVÈR
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišovna

Pojištìncùm Vojenské zdravotní pojišovny poskytujeme péèi po individuální dohodì.
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PEÈOVATELSKÁ SLUBA
Vedoucí sluby:
Bc. Zbynìk Prný
Telefon:
730 190 780
E-mail:
pecovatelska@diakonievm.cz
Provozní doba:
Po 7.00 - 17.00 hod, Út - Pá 7.00 - 15.30 hod
Poskytování slueb v domácnostech:
Po - Pá 6.30 - 18.00 hod, So - Ne 7.00 - 18.00 hod
Pracovníci:
Buèková Hana, Capilová Eva, Feèová Jiøina, Klenotièová Jitka, Klimánková Ivana,
Kundrátová Irena, Kundrátová Zuzana, Malina Karel, Maòasová Kateøina, Radová
Štìpánka, Salamonová Lucie, Schmiedhammerová Lenka, Smrïochová Jindøiška,
Trèka Bronislav

Poslání: Posláním peèovatelské sluby Diakonie ÈCE - støediska ve Valašském
Meziøíèí je pomoci seniorùm a dospìlým lidem se zdravotním postiením, aby
mohli ít ve svém domácím prostøedí.
Peèovatelská sluba tyto lidi podporuje ve vìcech, pøi nich potøebují pomoc jiného
èlovìka: pøi sebeobsluze, péèi o domácnost a pøi vyuívání dalších slueb v okolí.
Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou dospìlí lidé od 27 let, kteøí z dùvodu vìku,
chronického onemocnìní nebo svého postiení potøebují pomoc druhé osoby v
péèi o sebe nebo o domácnost. Jsou to tito lidé: senioøi, osoby s chronickým
duševním onemocnìním, osoby s chronickým onemocnìním, osoby s jiným
zdravotním postiením, osoby s kombinovaným postiením, osoby s tìlesným
postiením, osoby se sluchovým postiením, osoby se zdravotním postiením,
osoby se zrakovým postiením
Cíle sluby:
- Klient má zajištìnu péèi o sebe prostøednictvím pomoci pøi oblékání, pohybu po bytì èi domì
a pøi podávání jídla.
- Klient má zajištìnu pomoc pøi ranní a veèerní hygienì, pøi koupelích a pøi pouití toalety.
- Klient má zabezpeèený chod domácnosti prostøednictvím pomoci pøi úklidu, nákupech,
praní a ehlení, topení.
- Klient má zajištìnu stravu prostøednictvím dovozù obìdù nebo pomoci pøi pøípravì jídla.
- Klient si vyøizuje potøebné záleitosti
prostøednictvím doprovodù mimo domov, napø. Statistika:
k lékaøùm, na úøady.
poèet klientù za rok
209
- Klient má informace o úpravì prostøedí, vyuití
poèet
návštìv
6228
pomùcek a o dávkách, na nì má nárok.

poèet rozvezených obìdù
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23839

OSOBNÍ ASISTENCE
Vedoucí sluby:

do 31. 12. 2012 - Bc. Zbynìk Prný
od 1. 1. 2013 - Bc. Eva Paprstkáøová
Telefon:
731 133 927
E-mail:
pecovatelska@diakonievm.cz
Provozní doba,
Po 7.00 - 17.00
informace pro veøejnost: Út - Pá 7.00 - 21.00 hod
Pracovníci: Klenotièová Jitka, Radová Štìpánka, Salamonová Lucie
Poslání: Posláním osobní asistence je pomoci seniorùm s dospìlým lidem se zdravotním
postiením, aby mohli ít bìným zpùsobem ivota. Sluba tyto lidi podporuje ve vìcech,
pøi nich potøebují pomoc jiného èlovìka: pøi sebeobsluze, péèi o domácnost, pøi
kontaktech se svým okolím, pøi trávení volného èasu a uplatòování práv.
Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou dospìlí lidé od 19 let, kteøí z dùvodu vìku,
chronického onemocnìní nebo svého postiení potøebují pomoc druhého èlovìka v péèi
o sebe nebo ve starosti o domácnost.
Jsou to tito lidé: senioøi, osoby s chronickým duševním onemocnìním, osoby s
chronickým onemocnìním, osoby s kombinovaným postiením, osoby s jiným zdravotním
postiením, osoby s mentálním postiením, osoby s tìlesným postiením, osoby se
sluchovým postiením, osoby se zdravotním postiením, osoby se zrakovým postiením.
-

Klient má zajištìnu péèi o sebe prostøednictvím pomoci pøi oblékání, pohybu po
bytì èi domì a pøi podávání jídla.
Klient má zajištìnu pomoc kadodenní hygienì, pøi koupelích a pøi pouití WC.
Klient má zabezpeèený chod domácnosti prostøednictvím pomoci pøi úklidu a
nákupech.
Klient má zajištìno jídlo a pití prostøednictvím pomoci pøi jeho pøípravì.
Klient uplatòuje svá práva a má vyøízeny bìné záleitosti.
Klient je podpoøen pøi udrování nebo zlepšování vztahù s rodinou.
Klient tráví volný èas podle svých pøedstav.
Klient je v kontaktu se spoleèností a spoleèenským dìním díky doprovodùm na
aktivity dle jeho zájmu, na úøady, k lékaøùm.
Klient má informace o úpravì prostøedí a vyuití pomùcek.

Statistika:
poèet klientù za rok
poèet návštìv
9

9
669

DENNÍ STACIONÁØ
Vedoucí sluby:
Telefon:
E-mail:
Provozní doba:
Informace pro veøejnost:

Bc. Petra Prná
737 391 341
stacionar@diakonievm.cz
Po - Pá 7.00 - 17.00 hod
Po 7.00 - 17.00 hod, Út - Pá 7.00 - 15.30 hod

Peèovatelky: Kundrátová Zuzana, Pernická Bernadeta, Scheierová Veronika
Poslání:
Posláním denního stacionáøe Diakonie ÈCE - støediska ve Valašském Meziøíèí je
umonit seniorùm, kteøí potøebují pravidelnou pomoc jiného èlovìka, trávit den
v kontaktu s jinými lidmi v podnìtném prostøedí pøizpùsobeném jejich potøebám.
Cílová skupina:
Denní stacionáø je urèen seniorùm nad 65 let vìku ijícím pøedevším ve Valašském
Meziøíèí a jeho okolních obcích, kteøí na základì svého vìku, zdravotního postiení
nebo chronického duševního onemocnìní mají sníenou sobìstaènost a potøebují
pravidelnou pomoc jiného èlovìka.
Cíle sluby:
- Klient má zajištìnu péèi o sebe a podle svých schopností se na péèi o sebe podílí
(osobní hygiena, pouití toalety, pohyb a orientace v prostoru, strava, atd).
- Klient rozvíjí nebo udruje své rozumové a fyzické schopnosti a dovednosti.
- Klient navazuje, udruje a rozvíjí vztahy s dalšími lidmi.
- Klient tráví svùj volný èas aktivnì. Prostøednictvím nabídky programù jako napø.
kondièní cvièení, trénování pamìti, vzpomínání, hudební aktivity, setkání
s duchovním, aj.)
- Klient má podporu pøi uplatòování svých oprávnìných zájmù ve vztahu k okolí
(napø. k úøadùm, k rodinì, apod.)

Statistika:
poèet klientù za rok
poèet návštìv za rok
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29
1354

NABÍDKA DALŠÍCH SLUEB
Pùjèovna kompenzaèních pomùcek:
Kontaktní osoba: Irena Kundrátová do 31.10.2012,
Eva Èevelová od 1. 11. 2012
Telefon: 737 966 347
Pedikúra:
Kontaktní osoba: Jiøina Feèová
Telefon: 731 117 922
Masáe:
Kontaktní osoby: Eva Capilová do 30. 9. 2012,
Karel Malina, Marie Schmiedhammerová od 1. 10. 2012

ŠATNÍK
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:
Provozní doba:

Bc. Petra Prná
737 391 341
stacionar@diakonievm.cz
Pondìlí a Ètvrtek 9:00 - 16:00 hod.

Šatník se zamìøuje na levný prodej obnošeného šatstva v prostorách na ulici
Vrbenská 803, 757 01 Valašské Meziøíèí (v unimo buòce, vedle finanèního
úøadu). Provoz Šatníku zajišují dobrovolníci.
Výtìek, který byl v roce 2012 ve výši 48.965,- Kè pøispívá k poskytování
sociálních a zdravotních slueb Diakonie ÈCE - støediska ve Valašském Meziøíèí.

KONFERENCE
V øíjnu jsme uspoøádali ji IV. konferenci s tématem „Moderní pøístupy k lidem
s demencí“, na kterou navázal workshop o Validaci.
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HOSPODAØENÍ STØEDISKA V ROCE 2012
Náklady 2012

celé støedisko peèovatel. sluba

personální náklady (mzdy, odvody)
školení, kurzy, vzdìlávání
sluby
materiál
energie
opravy a údrba
odpisy
pojistné
ostatní náklady

6 867
271
885
510
380
295
224
90
265

375
410
500
779
353
429
236
486
336

celkem

9 790 904

2 883
82
455
236
208
116

373
049
163
903
654
995
0
67 206
151 693

4 202 036

Výnosy 2012
celé støedisko peèovatel. sluba
Dotace MPSV
Dotace Zlínský kraj
3 061 000
2 119 000
Dotace MìÚ, obecního úøadu
41 000
0
Dotace Úøadu práce
1 415 500
961 500
Úhrady zdravotních pojišoven
492 304
0
Platby klientù
1 812 176
0
Ostatní prodej slueb
1 643 253
1 002 529
Trby z vedlejší èinnosti
101 326
95 326
ostatní
318 471
0
dary, pøíspìvky
88 756
2 894
573 053
3 000
celkem
9 546 839
4 184 249
HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK

-244 065
12

-17 787

ostatní èinnosti

denní stac.

ošetø. sluba

osobní asistence

961 351
0
182 925
29 045
98 052
62 919
0
1 875
30 360

2 138 644
400
148 989
170 471
19 746
48 123
0
10 366
41 187

569 609
0
81 100
48 626
19 744
14 198
0
5 618
27 226

314
188
17
25
34
53
224
5
14

1 366 527

2 577 926

766 121

878 294

398
961
323
734
157
194
236
421
870

* ostatní èinnosti: hospodáøská èinnost, masáe, pedikúry, pùjèovna pomùcek, konference, šatník

denní stac.

ošetø. sluba

osobní asistence

ostatní èinnosti

630 000
0
130 000
0
0
332 475
0
0
0
232 717

0
0
000
0
170
999
000
58
987
150

312 000
41 000
116 000
0
0
227 795
0
0
0
20 000

0
0
000
304
6
455
0
413
875
186

1 325 192

2 459 364

716 795

861 239

-41 335

-118 562

-49 326

-17 055

203
1 812
79
6
52
305

13

5
492

318
32
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SEZNAM SPONZORÙ A DÁRCÙ V ROCE 2012
Firmy a organizace:

Jednotliví dárci:

Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Zlínský kraj, krajský úøad
Mìsto Valašské Meziøíèí
Obec Jarcová
Obec Prno
Diakonie ÈCE - stø. humanitární a
rozvojové pomoci
Diakonie ÈCE (Praha)
KRASSPOL a.s.
Kaufland Èeská republika v.o.s.
DEZA , a.s.
CS CABOT, spol. s r. o.
J. T. O. Systém s.r.o.
Advokátní kanceláø JUDr. Igor Zmydlený
C.B.G. Impex s.r.o.
UHER COMPANY s.r.o.
AVEK, realitní kanceláø
Strana svobodných obèanù
Sbor ÈCE Valašské Meziøíèí
Sbor ÈCE Velká Lhota

Miroslav Posád MONTÁE
Jaroslav Mikš
MVDr. Jarmil Dobeš
Navrátilová Boena
Trusina Pavel
Koleèková Aneka
Paní Janeèková
Tichánková Ludmila
Cvaková Marcela
Odstrèilová Zdislava
Vojvodíková Marie
Koèir Pavel
Prná Petra
Hromádka Pavel
Hrtusová Milena
Vlèková Jana
Podzemná Marie
Kopeèná Vìra
Janeèková Hana
Krupová Dobromila
PhDr. Miroslav Orel
Mekynová Jarmila
Jeík Jan
Heller Daniel
Scheierová Veronika
Klienti denního stacionáøe

Nadace:
Nadace Divoké Husy
Nadace Dìtský mozek

A mnoho dalších dárcù, kteøí si nepøáli být jmenováni.
Dìkujeme také dárcùm, kteøí jsou ochotni poskytnout zdarma radu,
slubu, vìc èi jinou pomoc.
Všem velice dìkujeme za velkorysou podporu naší èinnosti!
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