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Slovo úvodem

Vážení příznivci, kolegové, donátoři a uživatelé našich služeb,

I v roce 2015 jsme pokračovali v pomoci seniorům, nemocným a lidem
se zdravotním postižením. Poskytovali jsme pečovatelskou službu,
osobní asistenci, denní stacionář, ošetřovatelskou službu, domácí
paliativní péči, provozovali jsme půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Tyto služby jsme doplňovali trénováním a testováním paměti a pedikúrou,
kterou provozujeme v bezbariérových prostorách. Na „půdě“ našeho
střediska byl také realizován projekt „Pečuj doma“ – projekt ředitelství
Diakonie v Praze, do kterého jsme zapojeni skrze naši sociální pracovnici
– v rámci projektu bylo poskytováno poradenství a podpora pro domácí
pečující.
Lidem s hendikepy jsme se věnovali ve třech sociálních službách –
v podpoře samostatného bydlení, sociální rehabilitaci a v chráněném bydlení, které jsme v červnu
r. 2015 otevřeli pro dospělé klienty s mentálním postižením. V dubnu jsme zahájili činnost nové pobočky
sociální rehabilitace lidí se zdravotním postižením v Rožnově pod Radhoštěm.
Pokračovali jsme také v sociálním podnikání pod hlavičkou naší dceřiné společnosti 1. VALAŠSKÁ
DIAKONICKÁ, s.r.o. Naše dva sociální podniky Palomino a Secondhelp se uspokojivě rozvíjí, v únoru
2015 jsme otevřeli novou prodejnu SECONDHELPU v Rožnově pod Radhoštěm a plánujeme další
rozšíření. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem dárcům, díky kterým se nám podařilo v uplynulém
roce realizovat 1. etapu rekonstrukce naší budovy na Vrbenské ulici č. 803, kde sídlí kromě naší
společnosti 1. Valašské diakonické, s. r. o., také služba sociální rehabilitace, kde se klienti s mentálním
postižením učí sebeobsluze a pracovním a sociálním návykům . Její stav byl již naprosto nevyhovující,
docházelo k velkým tepelným únikům. Také díky Vašim darům jsme mohli budovu zateplit a vyměnit
netěsnící stará okna a dveře.
Výraznou měrou k uskutečnění rekonstrukce přispěli Fond životního prostředí EU, nadace Otto per Mille
a firma Cabot CS, s. r. o.
V roce 2015 jsme uspořádali i několik zajímavých akcí – většinou benefičních, některé měly i charakter
informační. Veřejnost jsme zaujali zejména módní přehlídkou s Vlaďkou Erbovou a prodejní výstavou
„Namaluj mi beránka“ spojenou s aukcí.
Naše středisko by nemohlo poskytovat podporu potřebným lidem bez spolupráce s odborníky a bez
pomoci partnerů, dárců, dobrovolníků a přátel, prostě lidí se sociálním cítěním a dobrým srdcem! Jménem
Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí každému z nich děkuji za podporu a pomoc.

Milí přátelé Diakonie,

Naše středisko se stále rozvětvuje, paleta služeb je letos opět širší. Není
to na úkor kvality dosavadních služeb. Jako farář se setkávám s klienty
všech služeb Diakonie; jsou se službou pracovníků spokojení. Proto
bych chtěl nejprve vyjádřit vděčnost všem, kteří v Diakonii pracují
s nasazením, úctou i láskou, a každý se v daných podmínkách snaží
odvést co nejlepší práci.
V této výroční zprávě najdete služby sociální rehabilitace i chráněného
bydlení pro lidi s mentálním postižením. V tomto čase před rokem tyto
služby začínaly.Ani jsem netušil, že si s klienty, se kterými jsme se tehdy
ještě neznali, budeme za ten rok tak blízko. Mám možnost vidět
na vlastní oči, jak je jim v novém prostředí dobře, jak na ně působí, když
jsou bezvýhradně přijati, když je pracovníci mají upřímně rádi a záleží jim na nich: Strach a obavy
některých ustupují, začínají mluvit, smějí se, rádi se pochlubí se svými úspěchy a pěknými zážitky.
Pro jídlo si nejdou s tácem ve veliké jídelně, ale spolu s pracovníky ho uvaří a sednou si v téměř rodinné
kuchyni kolem stolu. Kdybych se dožil stáří ve Valašském Meziříčí, určitě bych požádal Diakonii o pomoc.
Byl bych rád, kdybych mohl zůstat u někoho ze svých dětí, kterým by pomáhaly sestřičky a pečovatelky
Diakonie. Rád bych přes den chodil do stacionáře pro seniory, kde bych zažil legraci i prostor pro vážné
rozhovory.
V Diakonii se nyní vede rozhovor o tom, co jsou naše hlavní hodnoty, které považujeme za důležité
a nosné. Rozhovor je důkladný a probíhá na celorepublikové úrovni i v jednotlivých střediscích. Dostali
jsme za úkol, abychom ve středisku společně diskutovali o naději. Setkání se mohli zúčastnit všichni
zájemci ze všech služeb. Z mnoha postřehů a příkladů, které zazněly, bych zde rád některé uvedl: Jsme
přesvědčeni o tom, že naděje není jen pro tento život a že skutečnost se nevyčerpává tím, co vidíme. Ani
pozitivní změna nemusí být vždy vidět, růst může být i duchovní, vnitřní; klient může přes zhoršující
se zdravotní stav vnímat svůj život kvalitněji, protože došel ke smíření s nemocí, s druhými, sám se sebou
nebo i s Bohem. Naděje je spojená s vírou v možnosti řešení. Chceme vždy hledat způsoby a cesty, jak
řešit situaci konkrétního člověka, a pokoušet se o jednotlivé malé kroky. Nechceme se nechat zastrašit
komplikacemi, omezenými možnostmi i schopnostmi klienta. Naděje pro nás není věc citu, ale věc
přesvědčení a poslání, akt vůle a rozhodnutí. Někdy je třeba na ni umět počkat. Máme naději, že každá
naše pomoc má smysl.
Přeji všem sponzorům a příznivcům střediska, i jeho pracovníkům a klientům, aby mohli žít z takové
naděje.
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Mgr. Daniel Heller
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DIAKONIE ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí

O NÁS
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí je právnickou osobou a jejím zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve evangelické – účelové zařízení Českobratrské církve evangelické,
Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město, založené za účelem poskytování sociálních služeb, vzdělávání, poskytování zdravotní péče a dalších obecně prospěšných služeb.

VÝVOJ ČINNOSTI
Již od počátku se naše organizace zaměřovala na pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením, aby mohli zůstat co nejdéle doma a nemuseli odejít do ústavního zařízení. V roce 1993
vznikla ošetřovatelská a pečovatelská služba, která nabízí pomoc lidem v jejich domácím prostředí.
Postupně se ukázalo, že někteří klienti nemohou během dne doma zůstat sami a přestože mají ve své blízkosti pečující rodinu, potřebují další podporu. Proto jsme od roku 2004 rozšířili naše
služby o denní stacionář. Senior tak zůstává součástí svého přirozeného prostředí – odpoledne se vrací domů, do kruhu rodiny, a během dne je mu zajištěna potřebná péče v našem stacionáři.
V roce 2009 jsme nabídku služeb doplnili o osobní asistenci. Ta je určena seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují ve svém prostředí pomoc ve větším časovém rozsahu
a pro které není vhodný denní stacionář.
Činnost jsme rovněž rozšířili o půjčovnu kompenzačních pomůcek a podporu pečujícím rodinám. Po určité době jsme si intenzivněji uvědomili limity našich služeb v situacích, kdy se klienti
ocitnou v závěru svého života. Na konci roku 2010 jsme se proto stali partnerem v krátkodobém pilotním projektu věnovaném tomuto tématu. Po ukončení projektu prostřednictvím
ošetřovatelské služby poskytujeme i domácí paliativní péči.
V posledních třech letech jsme se začali více soustředit také na podporu lidí se zdravotním postižením, s důrazem na lidi s mentálním postižením. Otevřeli jsme novou službu podpory
samostatného bydlení a sociální rehabilitace. Na to navázaly postupně dva projekty sociálního podnikání, zaměřené na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. V sociálních podnicích naší
dceřiné společnosti vzniklo 20 pracovních míst pro ně vhodných. Nyní zaměstnáváme již 38 lidí se zdravotním postižením.
V roce 2015 jsme rozšířili naši činnost do Rožnova pod Radhoštěm. Otevřeli jsme zde pobočku sociálního podniku Secondhelp a službu sociální rehabilitace. V témže roce se nám podařilo najít
vhodné prostory a ve Valašském Meziříčí otevřít službu chráněného bydlení, kde našlo svůj domov 12 mužů s mentálním postižením.

POSLÁNÍ
Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické je pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. Činnost Diakonie chápeme jako službu, která je praktickým vyjádřením křesťanské víry
a společenské odpovědnosti za kvalitu života společnosti. Chceme citlivě vnímat potřeby společnosti i každého jednotlivého člověka a vždy hledat cestu, jak pomoci jednotlivcům či skupinám,
které se ocitly v nouzi. Zároveň si uvědomujeme, že lidé nepotřebují jen materiální zabezpečení, ale mají také duchovní potřeby, proto je součástí naší služby také služba duchovního.
Posláním našeho střediska je pomáhat vytvářet společnost přátelskou pro seniory, lidi se zdravotním postižením, pro nemocné a umírající.
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HODNOTY
Při své práci vycházíme z křesťanských hodnot, jako je láska, milosrdenství, naděje, víra, úcta a respekt k člověku v každém období jeho života. Důležité jsou pro nás i další
hodnoty:

Partnerství
Uživatele služeb vnímáme jako naše partnery při poskytování služeb. Ve své práci přistupujeme ke všem, se kterými přicházíme do kontaktu, partnersky – k sobě navzájem, ke klientům,
ke spolupracovníkům z jiných organizací, ostatním institucím nebo k odborníkům, k politikům, k našim donátorům.
Transparentnost
Jsme transparentní ve způsobu poskytování služeb vůči uživatelům služeb. Jsme transparentní vůči svým donátorům ve způsobu použití darovaných finančních prostředků. Jsme transparentní
ve způsobu řízení naší organizace.
Odbornost
Usilujeme o co největší odbornost ve všech činnostech, které děláme. Odborností rozumíme práci v duchu nejnovějších poznatků lidského poznání prováděnou pracovníky, kteří se vzdělávají,
jsou motivováni k vlastnímu seberozvoji a sebereflexi své práce a kteří vnímají lidský rozměr jako přirozenou součást své profese.
Flexibilita
Jsme připraveni pružně reagovat na individuální potřeby uživatelů služeb. Jsme schopni reagovat na měnící se situaci ve společnosti, a z toho vyplývající měnící se potřeby společnosti
v sociální a zdravotní oblasti.
Efektivita
Je pro nás důležité poskytovat služby efektivně. Efektivitu vnímáme nejen v rovině finanční, ale také v rovině účinné pomoci lidem při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

CÍLE
Cílem je poskytovat sociální služby péče a prevence, zdravotní služby a další činnosti, které se sociálně – zdravotní oblastí souvisí, v co nejvyšší kvalitě a tak, abychom naplňovali naše poslání.
Ve své práci se zaměřujeme nejen na naše klienty, ale i na celou komunitu lidí žijících ve Valašském Meziříčí a jeho okolí.



ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace: Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
Sídlo organizace: Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí
E-mail: stredisko@diakonievm.cz
Webová stránka: www.diakonievm.cz
IČO: 47863561
IČZ: 94431000
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 1855020319/0800
Území působnosti: Valašské Meziříčí a jeho místní části – Podlesí, Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krhová, Poličná,

dále Malá Lhota, Velká Lhota, Střítež nad Bečvou, Zašová, Jarcová, Branky na Moravě,
Choryně, Lhota u Choryně, Příluky, Lešná, Mštěnovice, Vysoká, Jasenice, Perná, Lhotka
nad Bečvou, Komárovice, Podolí, Loučka, Kunovice, Kelč, Kladeruby, Němetice, Police,
Mikulůvka, Oznice.

SPRÁVNÍ ORGÁNY
Správní rada:
Předsedkyně: Mgr. Zdislava Odstrčilová, tel.: 777 672 902
Členové: Bc. Lenka Kostelná, tel.: 739 038 424

Bc. Petra Parmová, tel.: 739 324 817

Dozorčí rada:
Předsedkyně: Ludmila Fuksová, tel.: 777 999 261
Členové: Milena Hrtusová, Ing. Tomáš Jelínek, akad. mal. Karla Palátová, Ing. Radmila Matalíková, Marie Semančíková, Ing. Jan Tkáčik, Eva Žambochová, DiS.

DIAKONIE ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Ošetřovatelská služba
Domácí paliativní péče
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Denní stacionář
Sociální rehabilitace Krok
Podpora samostatného bydlení
Chráněné bydlení Johannes



Ošetřovatelská služba a domácí paliativní péče

„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel
Těší nás, že jsme pro naše klienty získali z projektu novou pomůcku - kyslíkový oxygenátor, který je hojně využíván především v paliativní péči o klienty s dechovými
obtížemi. Podařilo se nám také proškolit sestry v odborném výkonu provádění domácí peritoneální dialýzy. Jsme tak připraveni pomoci klientům, u kterých je
ze zdravotních důvodů nutné nahradit funkci ledvin, v jejich domácím prostředí.
Díky sponzorským darům, finanční podpoře města Valašské Meziříčí, nadaci Divoké Husy a výtěžku benefiční akce „Perníčkové auto“, do které se aktivně zapojili
studenti ISŠ - COP Valašské Meziříčí, jsme mohli zakoupit auto s náhonem na 4 kola. S tímto autem se spolehlivě dostaneme k našim klientům, kteří jsou někdy
dostupní pouze velmi obtížným terénem.

V rámci realizace projektu „Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované zdravotní péče“ jsem absolvovala Certifikovaný kurz Kvalita a bezpečí domácí péče a odbornou
zahraniční stáž v Holandsku, které byly spolufinancovány z prostředků evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Velmi podnětná byla
pro mne studijní cesta, rovněž hrazená z prostředků evropských fondů, která se uskutečnila v rámci projektu Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku. Prostřednictvím přenosu příkladů
dobré praxe jsme se vzájemně inspirovali v odlišných systémech financování, organizace a poskytování domácí péče rovněž ve Švýcarsku. Realizátorem projektu Česko-švýcarské spolupráce
byla Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov, partnerem Charita Vsetín, Charita Valašské Meziříčí a naše středisko.
Mimo to dvě z našich sester absolvovaly certifikovaný kurz Práce sestry v domácí péči a získaly tím zvláštní odbornou způsobilost k poskytování plné šíře výkonů domácí zdravotní péče, jako je
např. sestavování plánu péče, převazy chronických ran, podávání infuzí a injekčních léčiv. Náš tým se podílel na praktické výuce studentů VOŠZ a na výuce absolventů praktické části
certifikovaného akreditovaného kurzu Práce sestry v domácí péči Vzdělávacího centra zdravotnických profesí.
Aktivně se i nadále účastníme komunitního plánování v Mikroregionu Valašskomezříčsko - Kelčsko, máme zde zástupce v manažerském týmu a v pracovní skupině Senioři. Jsme aktivní
v připomínkování legislativních změn, jsme také zapojeni v odborné profesní společnosti ČAS (Česká asociace sester).
Jaké jsou naše plány na rok 2016?

Máme v plánu zahájit službu mobilního hospice s nepřetržitou lékařskou pohotovostí v kooperaci s Diakonií ČCE - hospicem Citadela. Společně budeme rovněž organizovat konferenci
o paliativní péči a pomoci ve stáří na Valašsku, která by měla zaujmout především odbornou, ale do jisté míry i laickou veřejnost.
Naším cílem je také nastavení ukazatelů a sledování efektivity a kvality poskytované péče. Naše sestry se budou i v roce 2016 dále vzdělávat a účastnit se odborných kurzů.
V neposlední řadě bude třeba opět obnovit stárnoucí auta a zakoupit dvě nová vozidla do městského prostředí.
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Bc. Lenka Kostelná - vedoucí ošetřovatelské služby a domácí paliativní péče
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Ošetřovatelská služba a Domácí paliativní péče

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Ošetřovatelská služba je registrovaná zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – v domácí péči, dle § 10
zákona 372/2011, o zdravotních službách. Druhem poskytované zdravotní péče je ošetřovatelská a paliativní péče.

POSLÁNÍ
Tato zdravotnická služba pomáhá lidem, aby mohli zůstat v domácím prostředí ve chvílích, kdy jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou
ošetřovatelskou péči, kterou si nejsou schopni zajistit ambulantně, podporuje rodinu a blízké v zapojení do péče a podle potřeby zprostředkovává
další návazné služby.

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí lidé i děti nad 3 roky, kterým lékař předepsal ošetřovatelskou péči, protože ji potřebují z důvodu nepříznivých dopadů nemoci,
nepohyblivosti či bolesti.

POČET KLIENTŮ
V roce 2015 jsme pomáhali 360 klientům, z toho 270 bylo z Valašského Meziříčí, ostatní z okolních obcí. Oproti loňskému roku se tak počet klientů
navýšil o 33 osob. 133 z našich klientů byli muži, 227 bylo žen.
Průměrně přijíždíme denně k 32 klientům, o víkendech navštěvujeme 14 klientů.
Nejstarší klient dosáhl v roce 2015 krásného věku 109 let, nejmladší klient měl 8 let.

DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE
POSLÁNÍ
Tato zdravotnická služba poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc nemocným v závěrečném stadiu nevyléčitelného onemocnění. Snažíme se
mírnit bolesti a další tělesné a duševních strádání nemocného, poskytujeme podporu jeho blízkým. Na péči o umírajícího se podle potřebnosti podílí
tým našich všeobecných sester a konzultační tým hospice Citadela - lékař, staniční sestra, pracovník zabezpečující sociální podporu. K duchovní
podpoře jsou připraveni pomoci duchovní z mikroregionu. Usilujeme o zachování důstojnosti klienta a udržení co nejlepší kvality jeho života.

CÍLOVÁ SKUPINA
Péče je určena lidem, kterým bylo diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění.
POČET KLIENTŮ
V roce 2015 jsme pomáhali dvaceti klientům a jejich rodinám, kteří chtěli strávit bezprostřední závěr života doma. Počet klientů se oproti loňskému
roku zvýšil o 7 lidí. 11 z nich bylo z Valašského Meziříčí a 9 klientů bylo z okolních obcí.
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Obec Počet klientů

Krhová 15
Poličná 10
Velká + Malá Lhota 5
Kelč 5
Loučka, Podolí, Lázy 4
Police 1
Kladeruby 0
Branky na M. 4
Zašová 12
Veselá 3
Choryně + Lhota u Choryně 3
Lhotka nad Bečvou 1
Jarcová 10
Lešná, Příluky, Perná, Vysoká 3
Jasenice 4
Mštěnovice 1
Kunovice 1
Valašská Bystřice 2
Bystřička 2
Mikulůvka 3
Oznice 1

Dohromady obce MKR 90

Valašské Meziříčí 270
z toho Podlesí 17
Hrachovec 10
Juřinka 6
Bynina 9



Pečovatelská služba a osobní asistence

„Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebení, nýbrž naplnění.“ Antonie de Saint Exupéry
V pečovatelské službě se nám podařilo splnit největší úkol, který jsme si v roce 2015 stanovili, a to zvýšit počet hodin strávených přímo péčí o klienta. Oproti období
před dvěma lety jsme zvládli navýšit tyto hodiny ze 2 hodin na úvazek za den na 4,5 hodiny na úvazek za den. Celkově tak dosáhl počet hodin v přímé péči 10 026,
v roce 2014 to bylo 6 330 hodin. Dosáhli jsme toho organizační změnou, kdy byla přehodnocena kritéria pro dovoz obědů, a některé rozvozy převzal sociální podnik
Palomino. Uvolněná kapacita za obědy se postupně zaplnila, když ji využili klienti potřebující péči v době poledne. Tím pádem se i zpružnila pečovatelská služba a je
schopna více vycházet vstříc požadavkům zájemců o službu v polední čas. Toto jsme dříve byli schopni nabídnout jen v malé míře.
Osobní asistence je nastavena tak, aby maximálně vyhovovala individuálním potřebám klientů. Čas strávený u klienta je delší než např. u pečovatelské služby, tím

pádem je zde větší časový prostor pro podporu člověka v aktivitách, které již bez pomoci sám nezvládne. Cíle osobní asistence se podařilo v roce 2015 naplňovat k plné spokojenosti všech
klientů.
Potěšilo nás, že jsme získali 3 automobily, financované v rámci švýcarsko-české spolupráce. Tím se výrazně zlepšila dostupnost služby i pro vzdálenější klienty a mohli jsme tak rozšířit
působnost pečovatelské služby např. do Zašové a Stříteže nad Bečvou.
Pečovatelé a osobní asistentky se v roce 2015 zúčastnily několika školení, například kurzu Kinestetická mobilizace, kde se učily, jak lépe pomáhat lidem s pohybovým omezením.
Jaké jsou naše plány v roce 2016?

Rádi bychom dále zvyšovali počet hodin strávených přímou péčí u klientů, a to prostřednictvím zefektivnění plánování rozpisů služeb. Také se chceme zaměřit na posílení individuální práce
s klienty. K dosažení tohoto plánu by měly pomoci aktualizace metodik a další školení pro pracovníky a následné zavádění jejich nových poznatků do praxe.
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Bc. Zbyněk Prný - vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence
Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí  | 730 190 780  | prny@diakonievm.czkontakt: telefon: e-mail:



Pečovatelská služba a osobní asistence

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba je registrovaná sociální služba dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.

POSLÁNÍ
Posláním sociální služby je pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením, aby mohli žít ve svém
domácím prostředí.
Pečovatelská služba podporuje klienty ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při péči o sebe,
o domácnost a při využívání dalších služeb.

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí lidé od 27 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo svého postižení potřebují pomoc druhé
osoby v péči o sebe nebo o domácnost.

POČET KLIENTŮ
V roce 2015 jsme službu poskytovali 170 – ti klientům, z toho bylo 33 mužů a 137 žen.

OSOBNÍASISTENCE
Osobní asistence je registrovaná sociální služba dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.

POSLÁNÍ
Posláním sociální služby je pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením, aby mohli žít běžným
způsobem života.
Služba tyto lidi podporuje ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, péči o domácnost,
při kontaktech se svým okolím, při trávení volného času a při uplatňování práv.

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí lidé se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, kteří potřebují pomoc jiného člověka.

POČET KLIENTŮ
V roce 2015 jsme zabezpečovali asistenci pro 18 klientů, oproti roku 2014 je to o 7 klientů více.
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Jarcová
Krhová
Lešná
Oznice
Poličná
Střítež
Valašské Meziříčí
Zašová
celkem

11
9
3
3
3
2

134
5

170

418
480
132
64
83

106
10.676

595
12.554

1.064
301

0
204
245

0
6.411

0
8.225

Pečovatelská služba

obec počet klientů počet hodin
v přímé péči

Růždka
Valašské Meziříčí
celkem

3
15
18

86
2.462
2.546

Osobní asistence

obec počet klientů počet hodin
v přímé péči

počet obědů



Denní stacionář

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce – který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš.“ Albert Einstein
Ve stacionáři mohou senioři trávit každý pracovní den od 7 do 17 hodiny. Stabilní tým našich pracovnic se snaží klienty podporovat v soběstačnosti a v zájmu o dění
kolem sebe, nechybí však ani čas na odpočinek. Návštěvníky denního stacionáře jsou především ženy, proto často společně vaříme, pečeme a pořádáme malé
oslavy u příležitosti narozenin klientů.
I v uplynulém roce jsme každodenní život ve stacionáři zpestřili mnoha akcemi, které přináší našim klientům radost - čajový dýchánek, hudební vystoupení žákyň
soukromého oboru paní Švehlíkové z Lešné, posezení spojené s grilováním, návštěva Mikuláše s vystoupením dětí ze Základní školy pro sluchově postižené,
tvoření s dětmi ze Základní školy Křižná, vánoční vystoupení dětského folklorního souboru Ovečky, pečení domácího chleba s panem Vítem Králem, hudební

dopoledne se studentem Markem ze Střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Opět jsme se zapojili do akce Rotopedtours a pěškotours, kdy jsme spolu s klienty sčítali ušlé
a najeté kilometry na rotopedu. Tak se nám pomyslně podařilo dojít z Valašského Meziříčí až do Znojma. Klienti také absolvovali trénování paměti s trenérkou paměti Dobromilou Krupovou,
velmi se jim líbila i canisterapie. Jednou za měsíc klienty stacionáře pravidelně navštěvuje evangelický farář Mgr. Daniel Heller, který si s nimi povídá a má pro ně připravený duchovní program.
Velkou předností našich pracovnic je smysl pro humor, proto nechybělo ani sportovní odpoledne s hokejovým utkáním, které se hraje na židličkách za pomoci hokejek nebo maškarní bál
na téma Krakonošových pohádek. Velmi nás také těší, že k nám do stacionáře pravidelně přichází dobrovolníci, kteří klientům věnují svou pozornost a čas a přináší nové podněty zvenčí.
Jaké jsou naše plány v roce 2016?

V následujícím roce se budeme intenzivně věnovat individuálnímu plánování poskytovaných služeb pro každého jednotlivého klienta, ve spolupráci s klientem i jeho blízkými. Naši pozornost
budeme rovněž věnovat prezentaci denního stacionáře veřejnosti. Rádi bychom také vytvořili přívětivý prostor pro venkovní posezení s klienty v bezprostřední blízkosti budovy.
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Bc. Petra Prná - vedoucí denního stacionáře
Kontakt: |  Telefon:                       |  E-mail:Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí 737 391 341 stacionar@diakonievm.cz

Setkání pro klienty Na procházceMaškarníVánoční pečení



DENNÍ STACIONÁŘ
Denní stacionář je registrovaná sociální služba dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách.
POSLÁNÍ
Posláním sociální služby je umožnit seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka, trávit den v kontaktu s jinými lidmi v podnětném prostředí přizpůsobeném jejich potřebám.
CÍLOVÁ SKUPINA
Denní stacionář je určen seniorům nad 65 let věku žijícím především ve Valašském Meziříčí a jeho okolních obcích, kteří na základě svého věku, zdravotního postižení nebo chronického
duševního onemocnění mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka.
POČET KLIENTŮ
V roce 2015 navštěvovalo denní stacionář 28 klientů, z toho 7 mužů a 21 žen. Věkový průměr seniorů byl 80 let.

Denní sacionář
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Tým ošetřovatelské služby a domácí paliativní péče Tým denního stacionáře Tým pečovatelské služby a osobní asistence



Služby pro lidi s hendikepy

„Vzájemná láska nestojí na sdílené znalosti či sdílených citech, ale na sdíleném lidství.“ H.J. Nouwen
Uplynulý rok byl ve znamení zrodu, stěhování, malování, zařizování, vyřizování a hledání dalších spolehlivých spolupracovníků.Rozšířili jsme působnost služby
sociální rehabilitace a od 1. května 2015 jsme otevřeli její pobočku také v Rožnově pod Radhoštěm. 1. června jsme otevřeli ve Valašském Meziříčí na Jičínské ulici
chráněné bydlení Johannes, kde nalezlo svůj domov 12 dospělých mužů s mentálním postižením. Rovněž v červnu roku 2015 jsme stěhovali naši službu sociální
rehabilitace a službu podpory samostatného bydlení z pronajatých tréninkových bytů do vlastních prostor na Vrbenské ulici ve Valašském Meziříčí.
Pro naše klienty bylo vše nové. Zvykali si na jiné prostředí a odlišný způsob života, než jaký znali z ústavního zařízení. To kladlo velké nároky na profesionalitu i lidský
přístup našich zaměstnanců. Zde bych chtěla poděkovat všem pracovníkům, kteří při své náročné práci zvládali i překotné změny spojené se stěhováním, úklidem

a zařizováním s trpělivostí, humorem, úžasným pracovním nasazením a přitom s obrovským pochopením pro naše klienty.
Jaké jsou naše plány v roce 2016?

Dosud jsme se soustředili na pomoc klientům, kteří v důsledku procesu transformace ústavních zařízení odcházeli z ústavu v Zašové. Nyní bychom chtěli naše služby otevřít širší veřejnosti,
budeme pracovat na propagaci a získávání nových klientů z rodin s mentálně postiženými dospívajícími dětmi.
Budeme také realizovat projekt „Žijeme tu s vámi“, který by měl napomoci našim klientům k zapojení se do společnosti a jejich přijetí většinovou společností. Chceme se rovněž soustředit
na získávání pracovních příležitostí pro naše klienty u místních firem.
Rádi bychom také získali do našich služeb dobrovolníky, kteří by přispěli k aktivizaci klientů v jejich volném čase.
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Bc. Lenka Maňáková - vedoucí služeb pro lidi s hendikepy
kontakt: |  telefon:                       |  e-mail:Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 731 138 913 manakova@diakonievm.cz



Chráněné bydlení Johannes

„Nezajímá mne, co ten člověk, kterého mi ukazuješ, ví. Totiž ví i slovník. Zajímá mne, jaký je.“ Antonie de Saint Exupéry
Od jara roku 2015 jsme horečně pracovali na úpravách a vybavení prostor pro chráněné bydlení. Malovali jsme, uklízeli, stěhovali, zařizovali….Oficiálním otevřením
chráněného bydlení bylo uspořádání slavnostní snídaně, na kterou byli pozváni zastupitelé města a zástupci místních spolupracujících organizací, aby se mohli
seznámit s nově otevřenou službou. 29. 6. proběhl na zahradě chráněného bydlení další slavnostní okamžik, který byl tentokrát určen především našim klientům
a jejich opatrovníkům. Konala se zde pobožnost, během které se společně Daniel Heller (farář Českobratrské církve evangelické) a Pavel Stefan (farář
Římskokatolické církve) modlili za nové obyvatele domu, aby zde nalezli opravdový domov - tedy ne jen střechu nad hlavou, ale i přijetí a přátelství, po kterém každý
člověk touží.

Klienti si své bydlení částečně vybavili svým majetkem, který jim byl darován z DOZP Zašová, např. postele, skříně. Velké poděkování patří Sociální službám Vsetín, a to konkrétně Domovu
pro seniory v Karolince a firmě Loana, které nám pomohly dovybavit všechny tři domácnosti, které klienti využívají. Oslovili jsme také veřejnost prostřednictvím internetu a uspořádali jsme
veřejnou sbírku vybavení především do kuchyní. Část vybavení nám daroval i Charitní šatník Charity Valašské Meziříčí.
Někteří z našich klientů chodí do práce a další zase do jiných sociálních služeb, kde je připravují na možnost získání pracovního místa např. na chráněném trhu práce. O víkendech
se s pracovnicemi mohou domluvit na společných výletech. Tak již navštívili Ranč Hermelín u Nového Jičína, Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm a také Hostašovicích pramen Zrzávky. Pomoci
těchto výletů klienti získávají nové zážitky a jejich život se obohacuje o nové podněty, zároveň se tak učí pravidlům chování ve společnosti.
Několik našich klientů prožilo vůbec poprvé Vánoční svátky v ,,rodinném kruhu“. Dosud je totiž prožívali pouze za zdmi v ústavu. Proto jsme se snažili, aby mohli zakusit, jaké to je, prožít Vánoce
doma. Pekli jsme společně cukroví, zdobili jsme domácnosti, povídali jsme si o zvycích a některé jsme i prakticky vyzkoušeli. Navštívili jsme vánoční jarmark ve městě a prožili jsme krásný
štědrý den, kdy na klientech i pracovnících bylo znát dojetí a radost.
Jaké jsou naše plány v roce 2016?

Naším největším cílem je posunout některé klienty s nižší mírou podpory v jejich samostatnosti takovým způsobem, aby mohli přejít do samostatných bytů. Dále připravujeme zahradní slavnost
na 1. výročí provozu chráněného bydlení, která bude určena především klientům, jejich přátelům a opatrovníkům. Plánujeme také vícedenní výlet do Prahy, uvažujeme i nad první dovolenou
pro klienty - v rekreačním středisku Sola Gracia ve Chvalčově.
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Bc. Alena Rušarová - koordinátorka Chráněného bydlení JOHANNES
kontakt: |  telefon:                       |  e-mail:Jičínská ul. 308, Valašské Meziříčí 731 133 932 rusarova@diakonievm.cz



Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením je registrovaná sociální služba dle §51 zákona 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách.

POSLÁNÍ
Posláním sociální služby chráněného bydlení je nabídnout lidem s mentálním případně kombinovaným postižením domov - bezpečné, vstřícné a zodpovědné prostředí. Nabízí uživatelům
možnost žít běžným způsobem života i příležitost rozvíjet svou soběstačnost a nezávislost.

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí lidé s mentálním či kombinovaným postižením, kteří potřebují nižší až střední míru podpory.

POČET KLIENTŮ
V roce 2015 i v současnosti žije v chráněném bydlení 12 mužů, jejichž věk se pohybuje od 19 do 64 let.

Chráněné bydlení Johannes
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VánoceVšední život Tým chráněného bydlení



Sociální rehabilitace Krok

„Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami.“ Antonie de Saint Exupéry
Sociální rehabilitace nabízí klientům od pondělí do pátku pravidelné programy. Pracovníci se zaměřují na práci s klientem ve skupině i individuálně. Přitom je vše přizpůsobeno požadavkům
a potřebám klienta. Měli jsme radost, že klienti přistupovali k nácvikům sociálních i sebeobslužných dovedností velmi ochotně a rozvíjeli své možnosti, které vedly ke zvýšení kvality jejich života,
u mnohých z nich jsme zaznamenali až nečekaný pokrok. Velmi oblíbené jsou u našich klientů páteční výlety, které jsou zdrojem nových zážitků, ale i zkušeností, jak se chovat v novém prostředí
či v běžných situacích při cestování. Navštívili jsme např. výstavu sochařky paní Machálové, výlet na přehradu Bystřička, Skanzen R.p.R, Pustevny, minigolf v Teplicích nad Bečvou, bowling,
muzeum Tatra Kopřivnice, Betlém v Horním Lidči, Vánoční trhy ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí.
Podíleli jsme se také na benefiční kampani „Namaluj mi Beránka“. Klienti ochotně připravovali občerstvení na vernisáž v Muzejním a galerijním centru v Zámku Žerotínů, která zahájila výstavu
darovaných obrázků, ale i různých výrobků s tématikou Beránka. Některé vytvořili také naši klienti v rámci různých nácviků v sociální rehabilitaci. Během výstavy probíhaly doprovodné
programy, naši klienti zde předváděli, jak darované výrobky vznikají.
Jaké jsou naše plány na rok 2016?

Chtěli bychom pokračovat v započaté práci a pomáhat našim klientům k tomu, aby si upevnili nově získané schopnosti a dovednosti, aby dosáhli větší samostatnosti a byli více akceptováni
okolní veřejností. Chceme také navázat spolupráci s firmami, které by byly ochotné naše klienty zaměstnávat.
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Bc. Markéta Hebláková - koordinátorka služby VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
kontakt: telefon: |  e-mail:Vrbenská 803, Valašské Meziříčí  | 731 138 911 heblakova@ diakonievm.cz

Bc. Věra Charvátová - koordinátorka služby ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
kontakt: |  telefon: e-mail:Chodská 667, Rožnov pod Radhoštěm 731 138 912  | charvatova@ diakonievm.cz



Sociální rehabilitace Krok

Sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením je registrovaná sociální služba dle §70 zákona 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách.

POSLÁNÍ
Posláním služby sociální rehabilitace Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí je rozvíjet schopnosti a dovednosti dospělých lidí s mentálním postižením. Pracovat na posilování jejich
návyku a nacvičovat činnosti vedoucí k samostatnému životu a začlenění do společnosti. Zaměřujeme se především na oblast posilování sebedůvěry a odpovědnosti, zaměstnání, a bydlení.
CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé nad 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení a jsou odhodlaní rozvíjet svou samostatnost prostřednictvím nácviku schopností
a dovedností.
POČET KLIENTŮ
V roce 2015 naši sociální službu ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm využilo 41 klientů.
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Společný oběd Tým sociální rehabilitace a podpory samostatného bydlení Rozhovor



Podpora samostatného bydlení

„Domnívám se, že člověk se nemá za to, co je, ani stydět, ale ani se povznášet. Prostě si říct - Pán Bůh tě postavil sem a nalož s tím, jak můžeš nejlépe.“
Karel Schwarcenberg
Podpora samostatného bydlení je terénní sociální službou, kterou v současné době zajišťuje jeden pracovník. Dochází přímo do domácností klientů nebo klienti
mohou přijít v případě potřeby také do naší kanceláře, která je v budově na Vrbenské ulici ve Valašském Meziříčí.
Forma podpory má individuální charakter, vycházím z přání a potřeby konkrétního klienta, zároveň však úzce spolupracuji i s opatrovníkem, je-li ustanoven. Četnost
návštěv závisí na potřebě klienta, nejčastěji se jedná o 1-2 návštěvy za týden.
Klienty podporuji při získávání návyků péče o svou domácnost a pomáhám jim se zajištěním stravy (plánování jídelníčku až po samotný nácvik vaření). Nabízím

rovněž podporu v hospodaření s penězi, při sestavování či kontrole rozpočtu. Učím klienty vést si evidenci svých finančních výdajů, sestavujeme spolu nákupní seznam a v případě potřeby
klienta doprovázím při nákupu v obchodě. Klienty také podporuji při hledání a udržení si zaměstnání a při komunikaci se zaměstnavatelem. Snažím se o obnovení kontaktů s rodinou klienta
a usiluji o jeho začlenění do běžné společnosti. Nabízím rovněž podporu při jednání s jinými službami, úřady či institucemi a také při zajištění zdravotní péče (dodržování termínů návštěv,
doprovod klienta k lékaři, podpora při komunikaci s lékařem).
Jaké jsou naše plány na rok 2016?

Chtěla bych zůstat oporou stávajícím klientům a současně oslovit i další potencionální klienty. Důležité bude pro celý náš tým služeb pro lidi s mentálním postižením navázat spolupráci s lékaři
a institucemi, kde se pohybují rodiny s dospívajícími mentálně postiženými dětmi.
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Bc. Helena Palátová - sociální pracovnice služby podpory samostatného bydlení
kontakt: |  telefon:                       |  e-mail:Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 731 138 910 palatova@diakonievm.cz



Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením je registrovaná sociální služba dle §43 zákona 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách.

POSLÁNÍ
Posláním sociální služby podpora samostatného bydlení Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí je pomáhat dospělým lidem s mentálním postižením žít běžným způsobem života
samostatně ve své domácnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA
Lidé s lehčím mentálním postižením, kteří jsou s naší podporou schopni bydlet ve svém vlastním bytě a žít samostatný život.

POČET KLIENTŮ
V minulém roce službu využívali čtyři klienti, kteří bydlí ve třech nájemních bytech.
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DALŠÍ SLUŽBY

Tyto služby jsou určeny
nejen pro naše klienty,

ale pro kohokoliv z řad veřejnosti.

Poradna pro pečující (Pečuj doma)
Testování paměti
Trénování paměti

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Pedikúra

Šatník



Pečuj doma / testování paměti
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„Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.“ Matka Tereza
Projekt „Pečuj doma“ je jednou z aktivit Ústředí Diakonie ČCE. Kontaktní místa jsou po celé České republice. Středisko ve Valašském Meziříčí je jedním
z kontaktních míst, kde jsem kontaktní osobou a mám na starosti aktivity a organizaci vzdělávání pro pečující ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.
Pod Projektem „Pečuj doma“ v roce 2015 proběhly kurzy teoretické i nácvikové a to v Kroměříži, ve Frýdku-Místu a v Ostravě. Zúčastnilo se jich 85 lidí z řad laických
pečujících i profesionálů. Účastníci na kurzech jsou vždy vděčni nejen za informace a rady v oblasti pečování, ale také za příručky a CD s praktickými ukázkami, které
na kurzech obdrží, aby jim tak pomáhaly na další cestě pečováním. Těší mne, že na kurzech téměř vždy zavládne atmosféra otevřenosti ve sdílení zkušeností,
a pečující tak odcházejí vzájemně obohaceni. Poradenství, informace i vzdělávání vyhledává stále více pečujících. Poradenství i kurzy jsou poskytovány ZDARMA.

Co plánujeme v roce 2016?

Podporu laickým pečujícím v našem středisku považujeme za velmi důležitou a potřebnou, neboť úkol pečujícího doprovázet svého příbuzného ve stáří a nemoci není vždy jednoduchý.
Pečující se často musí potýkat s nesnadnými a nečekanými situacemi, jak v oblasti ošetřovatelské a zdravotní, tak v oblasti sociálně-právní. Jsme rádi, když jim můžeme pomoci zorientovat se
a doufáme, že se nám v příštím roce podaří poradnu pro pečující zaregistrovat ve Zlínském kraji jako službu sociálního odborného poradenství.

Mgr. Ludmila Vašáková
kontakt: |  e-mail: |  telefon: Pečuj doma:                     , testování paměti:Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí vasakova@diakonievm.cz 730 813 756 731 133 927



Pečuj doma / testování paměti

PROJEKT „PEČUJ DOMA“
CÍL PROJEKTU
Projekt nabízí podporu a pomoc lidem, kteří pečují v domácím prostředí o staršího člověka. Poskytujeme informace všem, kteří se chtějí dozvědět více o péči o seniory nebo se například chtějí
připravit na období péče o stárnoucí rodiče. Součástí projektu je vybudování bezplatné poradenské linky, realizace vzdělávacích a nácvikových programů, vytvoření příruček pro pečující,
natočení nácvikových videí a další aktivity.
CÍLOVÁ SKUPINA
Projekt „Pečuj doma“ je určen zejména rodinám pečujícím o seniory, ale věříme, že poslouží i profesionálům, poskytovatelům sociálních služeb a dalším zájemcům.
POČET KLIENTŮ
V roce 2015 se do projektu zapojilo 85 pečujících ze Zlínského a Moravskoslezského kraje.

TESTOVÁNÍ PAMĚTI
POSLÁNÍ
Testování paměti pomáhá rozpoznat prvotní příznaky Alzheimerovy nemoci a umožňuje včas začít s léčbou. Testování paměti je prováděno zcela ZDARMA. Provádíme je díky projektu, který
zaštiťuje Česká alzheimerovká společnost.
CÍLOVÁ SKUPINA
Testování paměti je určeno pro lidi starší 60 let nebo mladší s poruchami paměti.
POČET KLIENTŮ
V roce 2015 jsme provedli testování paměti u 10 osob.
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Další služby

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V DOMÁCNOSTI
Kontaktní osoba: Zuzana Kundrátová, tel.: 730 190 735
Kurz trénování paměti je určen pro všechny seniory. Jedná se o specifické trénování psychických funkcí pomocí odpovídajících cvičení/úkolů, které jsou posílány pravidelně každý týden
do domácnosti. Trénování paměti pomáhá k udržení dobré duševní kondice.
V roce 2015 jsme poskytovali tuto službu čtyřem klientům, jejichž průměrný věk byl 80 let.

PŮJČOVNAKOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Kontaktní osoba: Eva Čevelová, tel.: 737 966 347
Kompletní seznam pomůcek, informace o jejich cenách a dostupnosti naleznete na našich webových stránkách.
V roce 2015 jsme zapůjčili 216 pomůcek. Poptávka často převyšuje množství pomůcek, které můžeme poskytnout. Proto usilujeme o dokupování dalších kompenzačních pomůcek.
V příštím roce chceme nakoupit alespoň pět dalších antidekubitních matrací, které zabraňují tvorbě bolestivých proleženin u dlouhodobě ležících nemocných či starých lidí.

PEDIKÚRA
Kontaktní osoba: Jiřina Fečová, tel.: 737 966 347
Službu poskytuje pedikérka v pracovní dny ve středisku Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí a v mimořádných případech i u klienta doma.

ŠATNÍK
Kontaktní osoba:Alena Hellerová, DiS., tel.: 739 324 816
V šatníku nabízíme za symbolické ceny obnošené oblečení pro dospělé i děti, kabelky, boty a hračky, které nám věnují dárci. Šatník se nachází na Vrbenské ulici č. 803 (– viz. mapa
na zadní straně) a je otevřen pondělí až čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin.
Provoz šatníku samostatně zajišťují dobrovolnice.
V roce 2015 se díky jejich práci a dárcům oblečení utržilo 60.600,- Kč. Výtěžek z prodeje je určen na činnost našeho střediska.

25



Výsledky hospodaření za rok 2015
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NÁKLADY

VÝNOSY

celé
středisko

celé
středisko

pečovatel.
služba

pečovatel.
služba

denní
stacionář

denní
stacionář

ošetřov.
služba

ošetřov.
služba

osobní
asistence

osobní
asistence

podpora
sam.bydlení

podpora
sam.bydlení

sociální
rehabilitace

sociální
rehabilitace

chráněné
bydlení

chráněné
bydlení

ostatní
činnost

ostatní
činnost

personální náklady (mzdy, odvody)

školení, kurzy, vzdělávání

služby

materiál

energie

opravy a údržba

odpisy

pojistné

ostatní náklady

CELKEM

dotace MPSV**

dotace Zlínský kraj

dotace MěÚ, obecního úřadu***

dotace Úřadu práce

úhrady zdravotních pojišťoven

platby klientů

ostatní prodej služeb

tržby z vedlejší činnosti

ostatní

dary a příspěvky

CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

11.041.472

467.009

1.449.051

750.932

607.305

375.417

492.452

86.868

1.124.149

16.394.655

1.967.205

5.799.000

2.085.000

54.541

2.647.963

2.413.637

204.226

671.624

106.378

511.735

16.461.309

1.358.136

8.364

30.255

14.617

180.568

2.208

0

8.732

16.916

1.619.796

0

1.045.870

300.000

0

0

285.062

0

5.352

4.539

0

1.640.823

2.078.064

9.709

112.659

209.747

51.729

77.366

375.348

18.618

153.548

3.086.788

0

0

410.000

0

2.647.963

74.847

6.000

0

8.958

128.980

3.276.778

726.671

6.044

56.064

25.985

13.776

6.501

0

7.169

49.223

891.433

0

466.130

150.000

0

0

282.256

0

0

193

0

898.579

349.252

1.029

66.159

11.709

923

89

0

0

27.927

457.088

293.488

123.000

0

0

0

12.053

0

0

22

0

428.563

2.174.940

407.098

389.615

66.839

39.761

20.287

0

766

147.233

3.246.539

1.673.716

1.539.000

0

0

0

0

8.600

0

5.939

17.177

3.244.432

1.123.727

1.391

200.675

40.569

111.986

11.294

0

9.202

59.161

1.558.005

0

728.000

0

0

0

651.850

2.000

0

692

50.586

1.433.128

130.554

5.488

287.803

165.081

94.451

17.663

13.068

183

518.087

1.232.378

1

0

100.000

51.564

0

0

187.626

473.787

83.678

312.432

1.215.308

3.100.128

27.886

305.821

216.385

114.111

240.009

104.036

42.198

152.054

4.302.628

0

1.897.000

1.125.000

2.977

0

1.101.389

0

192.485

2.327

2.520

4.323.698

66.654 21.027 189.990 7.146 -28.525 -2.107 -124.877 -17.07021.070

Poznámka:
** Grant Ministerstva práce a sociálních věcí - projekt „Já to zvládnu“ CZ.1.04/3.1.02/C1.00001
*** Obce: Valašské Meziříčí – 1.960.000,00; Jarcová – 75.000,00; Krhová – 50.000,00



Zpráva nezávislého auditora

ZPRÁVANEZÁVISLÉHOAUDITORA- určená správní radě Diakonie ČCE — střediska ve Valašském Meziříčí
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí IČ 47 86 35 61, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.
12. 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o účetní jednotce jsou uvedeny v bodech 1.–6. přílohy
této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán Diakonie ČCE — střediska ve Valašském Meziříčí je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy,
a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Mou odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získala
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím
i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní
systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního
kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace
účetní závěrky.
Jsem přesvědčena, že důkazní informace, které jsem získala, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku.
Výrok auditora bez výhrad
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Diakonie ČCE —střediska ve Valašském Meziříčí k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření
za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.
Posoudila jsem též účtování dotace poskytnuté MPSV ČR - dotace je účtována odděleně a v souladu s podmínkami pro přidělení dotace a její zaúčtování.
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Dobrovolníci

28

„Bez mnohého se člověk obejde, ale ne bez člověka.“ J. Werne
V roce 2015 pomáhalo v naší organizaci 22 dobrovolníků. 6 z nich zajišťovalo provoz šatníku, 5 dobrovolníků navštěvovalo klienty denního stacionáře a přispělo tak
k jejich sociální aktivizaci. Dalších 11 dobrovolníků nepracuje přímo s našimi klienty, ale pomáhají nám pravidelně při organizaci nejrůznějších benefičních akcí,
zajišťují pro nás fotografie či nám poskytují právní poradenství.
Velkou skupinu „neevidovaných“ dobrovolníků tvoří učitelé a děti, kteří přichází za našimi klienty, aby jim některé dny zpestřili svým hudebním vystoupením
či společností nebo pravidelně vystupují na našich benefičních akcích. Mezi takové podporovatele patří také učitelé a studenti ZUŠ ve Valašském Meziříčí, ZŠ
Salvátor a její dětský pěvecký sbor Broučci, děti z MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, učitelé a studenti SUPŠ sklářské ve Valašském

Meziříčí, děti a učitelé ze ZŠ Křižná.
Celkem naši dobrovolníci odpracovali v loňském roce 1498 evidovaných hodin, ve skutečnosti je však jejich počet daleko vyšší.
Chtěla bych jim všem touto formou poděkovat za jejich obětavost, ochotu věnovat svůj čas a schopnosti druhým, za skvělou práci, kterou odvádějí.
Stejně jako v loňském roce úzce spolupracujeme s dobrovolnickým centremAdra ve Valašském Meziříčí, které pro naše dobrovolníky mimo jiné zajišťuje také pravidelné supervize, kde mohou
řešit obtížné situace, se kterými se v dobrovolnické práci setkávají.
Na začátku roku jsme uspořádali pro naše dobrovolníky tvůrčí setkání se sochařkou Mariannou Machalovou. Z tohoto setkání vzniklo několik naprosto originálních andělů z hlíny.
Ráda bych také zmínila úspěch jedné z našich dobrovolnic, paní Jany Šebelové, která se v říjnu 2015 zúčastnila fotografické soutěže dobrovolníků nazvané „VAŠE pomoc v NAŠEM světě“.
Soutěž vyhlásilo Eurocentrum města Hradec Králové a paní Jana se zde umístila na krásném 2. místě s fotografií „Rozhovor“, pořízenou v naší službě sociální rehabilitace.
Co plánujeme v roce 2016?

Podali jsme žádost o rozšíření nabídky akreditovaných dobrovolnických programů pro sociální rehabilitaci a osobní asistenci. V následujícím roce bychom proto rádi získali dobrovolníky
i do těchto služeb. Dobrovolníci se také budou podílet na organizaci Dne diakonie v dubnu 2016, na přípravě benefiční módní přehlídky v říjnu 2016, na veletrhu sociálních služeb v našem městě
a na Vánočních trzích města, kde chceme také prezentovat činnost naší organizace.
Tvůrčí setkání pro dobrovolníky mělo velmi pozitivní ohlas, proto bychom v nich chtěli pokračovat i v následujícím roce.

Alena Hellerová, DiS. - marketing, PR, koordinace dobrovolníků
kontakt: telefon:                       |  e-mail:Žerotínova 319/21,Valašské Meziříčí  | 739 324 816 hellerova@diakonievm.cz



Přehled hlavních událostí v roce 2015

• Otevřeli jsme sociální rehabilitaci i v Rožnově pod Radhoštěm
• Založili jsme pobočku sociálního podniku SECONDHELP v Rožnově pod Radhoštěm
• Koupili jsme spolehlivou čtyřkolku do ošetřovatelské služby a paliativní péče. Auto mohlo být pořízeno díky sponzorským darům od firem PWO, s.r.o., CABOT, s.r.o., finanční

podpoře města Valašské Meziříčí, Nadaci Divoké husy, učitelům a studentům ISŠ – COP ve Valašském Meziříčí, kteří se aktivně podíleli na benefiční akci „Perníčkové auto“.
• Zorganizovali jsme ve spolupráci s Městským úřadem workshop s MUDr. Kalvachem, nejvýznamnějším gerontologem v ČR, který prezentoval myšlenku práce tzv. komunitních

sester ve městě.
• Získali jsme 3 osobní automobily financované v rámci česko-švýcarské spolupráce. Díky tomu jsme mohli rozšířit dostupnost pečovatelské služby také pro klienty ze Zašové a Stříteže

nad Bečvou.
• Na jaře jsme ve spolupráci s paní Blankou Machancovou a KZ města Valašského Meziříčí uspořádali benefiční módní přehlídku s Vlaďkou Erbovou, na které prezentoval svou módu také

náš sociální podnik SECONDHELP. Děkujeme všem modelkám a modelům, Broučkům ze ZŠ Salvátor, skupině SEXTET + z Nového Jičína a panu Jaroslavu Kneislovi, kteří účinkovali
bez nároku na honorář a výtěžek věnovali na 1. etapu rekonstrukce naší budovy na Vrbenské ulici.

• Na Den Diakonie jsme uspořádali koncert česko-africké skupiny Nsango Malamu
• V evangelickém kostele v Botanice jsme v květnu otevřeli výstava obrazů našeho pracovníka Stanislava Cholevy a uskutečnil se zde benefiční koncert písničkáře Pavla Helana.
• V červnu jsme slavnostně otevřeli chráněné bydlení JOHANNES na Jičínské ulici ve Valašském Meziříčí.
• V létě jsme se setkali s našimi klienty domácí péče při tradičním grilování na farní zahradě.
• V říjnu se naši senioři opět zapojili do akce rotopedtours a pěškotours vyhlášené Národní sítí podpory zdraví a spolu se seniory z Domova se zvláštním režimem, ušli a ujeli na motopedu

207,820 km a překonali tak vzdálenost z Valašského Meziříčí do Znojma
• Na podzim jsme zorganizovali benefiční kampaň Namaluj mi beránka, v rámci které proběhla výstava a aukce darovaných děl ve spolupráci s KZ města Valašského Meziříčí. Licitování

obrázků známých osobností se bravurně zhostil Jaroslav Kneisl, aukci svým vystoupením obohatili Broučci ze ZŠ Salvátor a skupina SEXTET + z Nového Jičína. Děkujeme všem
vystupujícím i účastníkům aukce, kteří si obrázky přišli koupit a tím rovněž přispěli na 2. etapu rekonstrukce budovy na Vrbenské ulici.

• Úspěšně jsme dokončili 1. etapu rekonstrukce budovy na Vrbenské ulici, kde provozujeme služby pro lidi se zdravotním a mentálním postižením. Vyměnili jsme všechny dveře a okna,
budova byla zateplena a dostala nový „kabát“. Na financování této etapy se významnou měrou podílela firma CABOT, s.r.o., Nadace Otto per Mille a Fond životního prostředí.
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Před rekonstrukcí Výměna oken, dveří a zateplení Nový plášť budovy Po rekonstrukci



Zveme Vás

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NANAŠE BENEFIČNÍAKCE:
• Den diakonie 24. 4. 2016 – koncert skupiny Hradišťan a Jiřího Pavlici
• Módní přehlídka s Eliškou Bučkovou - 13. 10. 2016 v KZ města Valašského Meziříčí
• Koncert žáků ZUŠ - 2. 12. 2016 v evangelickém kostele ve Valašské Meziříčí)

Dále připravujeme:
• Konference k tématu péče o seniory a lidi v závěru života – 13. září 2016 na MěÚ ve Valašském Meziříčí – ve spolupráci se sesterskou organizací Hospicem Citadela
• Den otevřených dveří 4. 10. 2016

Výtěžek všech benefičních akcí roku 2016 bude opět určen na 2. etapu rekonstrukce naší budovy na Vrbenské ulici.

30

Otevření chráněného bydlení JohannesDen Diakonie Dobročinná aukce



Přehled dárců v roce 2015
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Vážení příznivci a podporovatelé,
velice si ceníme Vaší podpory – ať se jedná o velkou finanční pomoc, dobrovolnickou práci či drobné hmotné dary - to vše je pro nás velkým povzbuzením v naší službě.
Děkujeme, že s námi sdílíte přesvědčení, že blízkost, pomoc a úcta k druhému člověku, jsou hodnotami, které stojí za to předat i dalším generacím.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru ve smysluplnost naší činnosti, kterou nám svými dary či jinou pomocí projevujete.

Pracovníci Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí

Fond životního prostředí/Evropský sociální fond v ČR/Ministerstvo práce a sociálních věcí/Nadace Partnerství/ Nadace Divoké husy/Zlínský kraj/Fórum dárců/ Nadace Valdenské církve Otto per
Mille/Město Valašské Meziříčí/Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí/ Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí/Farní sbor Českobratrské církve evangelickéCírkve:
ve Velké Lhotě/ CS CABOT, s.r.o./PWO Czech Republic, a.s./Krasspol, a.s./C.B.G. IMPEX s.r.o./KOMPAKT VM, s.r.o./MELICA NUTANS s.r.o./KKS, spol. s r.o./STAMOS Uherské Hradiště,Organizace:
spol. s r.o./Zálesí, a.s./POZIMOS, a.s./SMO, a.s./PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o./ČSAD Uherské Hradiště/STOPP OPTIK s.r.o./AVAL, spol. s r.o./Centropen, a.s./Nejprotebe.cz/Bambino
kočárky/Weomax Group s.r.o./Geodetické práce – Michna a Palát s.r.o./Solvertech, s.r.o./JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o./SKLENÁŘSTVÍ M. SEZIMA/Foto Peroutka/Antonie Lifestyle 28/EMOS Stanislav
Machanec/Služby krejčovské - Lenka Hašová/BeaBeo/Pod Kaštanem/www.blueprint.cz/Art. Cronies/D. M. Styl Valašské Meziříčí/Květinářství Alena Horáková/Květinářství Eduard Kašík/Sociální
družstvoAndělka Brno/Pneuservis Žilinský/Moravská gobelínová manufaktura, spol. s r.o./DEZA, a.s./Valašské Muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm/ Děti a učitelé ze ZŠ Křižná/děti a učiteléŠkoly:
z MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené/děti ze ZŠ Žerotínova/studenti a učitelé ze SUPŠS/studenti a učitelé z ISŠ-COP/děti a učitelé ze ZŠ Salvátor a pěvecký sbor Broučci se sbormistryní Žanetou
Bezděkovou/děti a učitelky z MŠ Kraiczova/děti a učitelé ze ZŠ a MŠ Kladeruby/děti ze soukromého výtvarného oboru H. Kocourkové/ skupina SEXTET + z Nového Jičína/členové skupinyJednotlivci:
Nsango Malamu/Mgr. Jaroslav Kneisl/Blanka Maršálková/Jana Nečasová/Milada Popelářová/Milena Hrtusová/Jaroslava Hurtíková/Zdenka Vojvodíková/Lýdie Bartoňová/Hedvika Lašáková/Václav
Nohavica/Richard Boček/Dobromila Krupová/Lucie Dvořáková/Ing. Jitka Dvorská/Anna Rabčanová/Milena Korytářová/Renata Sinerová/Anna Kabeláčová/Ivan Dostál/Ladislav Rabčan/Jana
Scheierová/Lenka Janošková/Jaromír Janoško/ Naděžda Palátová/Mariana Machalová/Zuzana Pernická/Tomáš Pernický/MgA. Jitka Skočková/MgA. Josef Divín/Ing. Jarmila Mekinová/Ing. Hana
Kocourková/JUDr. Marie Pernická/Jitka Klenotičová/Ludmila Tichánková/Radomír Novák/Jana Kalkonová/Jan Lukáš/Martina Bohušíková/Veronika Janošková/Veronika Scheierová/Jarmila
Sedlaříková/Jana Rabštejnková/Kristýna Bajanová/Juliana Benčíková/Dr. Trenz/Marcela Pořícká/Jaroslava Žajdlíková/Ludmila Žemlová/Ing. Daniela Vopalecká/p. Navrátil/Marcela Havrdová/Alena
Nejedlá/Drahomír Šajtar/p. Šimáčková/Lenka Husáková/Zdenka Krausová/Žofie Václavíková/Kateřina Gerlová/Lydie Dostálová/Marianna Křepelková/Daniel Maléř/Pavlína Kaletová/Martina
T. Doležalová/Julie Valentová/Jana Dočkalová-Kobzáňová/Lubomír Bezděk/Arnošt a Jana Baďuříkovi/Eva Oškerová/Mgr. Marie Dufková/Iva Ondreková/Bára Magová/Martin Holub/Martina
Prokopová/Tereza Chytilová/Jana Žlebčíková/Ing. Jiří Kubeš/PaeDr. Daniela Zemková/Ing. Pavel Kovařík/Mgr. Jiřina Ryvolová/Mgr. Ivana Krejčí/Magdalena Onderková/Mgr. Ivan Ryšavý/Igor
Bareš/Václav Bárta Noid/Tereza Bebarová/Blanka Bohdanová/Adolf Born/Jana Boušková/František Ringo Čech/Soňa Červená/Martin Dejdar/Karel Gott/Dagmar Havlová/Radek Holub/Barbora
Hrzánová/Juraj Jakubisko/Laffita Osmany/MUDr. Jan Pirk/Michal Nesvadba/Leoš Noha/Jaroslava Obermaierová/Ing. Richard Pachaman/Iva Pazderková/Sandra Pogodová/Simona Postlerová/Viktor
Preiss/Jaroslav Satoranský/Ondřej Soukup/Martin Stöhr/Martin Stránský/Zdeněk Svěrák/JUDr. Pavel Svoboda/Ladislav Špaček/Jana Štěpánková/Aleš Valenta/Helena Vondráčková/Gabriela
Vránová/Václav Vydra/Valerie Zawadská/Pavel Zedníček/Petr Kostka/Václav Malý/Tomáš Halík/Jan Hanák/Pavel Helan/Mgr. Ivona Wojaczková/ Regionální televize/OSA/ZpravodajMediální partneři:
města Valašského Meziříčí

Děkujeme také všem dárcům, kteří si přáli zůstat v anonymitě a návštěvníkům benefičních akcí.
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1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o.

VÝVOJ ČINNOSTI
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí začalo sociálně podnikat v roce 2013. Nejprve jsme založili v dubnu roku 2013 sociální podnik Palomino jako součást střediska Diakonie.
V listopadu 2013 jsme otevřeli první obchod SECONDHELP pod hlavičkou naší dceřiné společnosti 1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o., kterou jsme založili za účelem sociálního podnikání.
Oba sociální podniky vznikly díky podpoře z fondů Evropské unie. Od října 2014 přešel sociální podnik Palomino také pod hlavičku 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s.r.o.

POSLÁNÍ, VIZEACÍLE
Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo být ve společnosti běžné. Bohužel tomu tak není a objevuje se zde mnoho
překážek - někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše předsudky.
V mnoha zemích světa se osvědčilo tzv. sociální podnikání. Proto jsme se i my rozhodli podnikat prostřednictvím sociální firmy. V rámci našeho podnikání chceme vytvářet pracovní příležitosti
především pro lidi se zdravotním postižením.
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, které hrají důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se
zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Zisk z tohoto podnikání je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku (je to minimálně 51%). Pro sociální podnik je stejně důležité
dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.
Zaměstnáváme lidi se zdravotními hendikepy, kteří mají přiznaný invalidní důchod, chtějí pracovat a jsou schopni vzhledem ke svému hendikepu vykonávat potřebné činnosti na vytvořených
pracovních pozicích. Důležitá je pro nás kvalita odvedené práce, protože i my musíme ustát v běžné konkurenci. Na druhé straně jsme schopni poskytnout našim pracovníkům vhodné pracovní
podmínky s ohledem na jejich hendikep – např. zkrácené úvazky, častější přestávky v práci, delší dobu zaškolení, psychosociální podporu, individuální pracovní postupy či vhodné pomůcky
k výkonu práce. Nabízíme tyto pracovní pozice: údržbář, pradlena, uklízečka, pracovník pro rozvoz a provozní pracovník (zaměřeno především na prodej v našich prodejnách).
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1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Jednatelka s.r.o.

Ředitel
1.VALAŠSKÉ

DIAKONICKÉ,s.r.o.

Vedoucí sociálního
podniku

SECONDHELP

Vedoucí sociálního
podniku PALOMINO

Asistentka
Vedoucí SH

Mistr sociálního
podniku

PALOMINO

Provozní pracovník
SH Valašské

Meziříčí

Provozní pracovník
SH Rožnov

pod Radhoštěm

Mistrová
sklad

Provozní pracovník
PALOMINO

Provozní pracovník
Secondhelpu sklad

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název: 1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o.
Sídlo: Vrbenská 803, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 01440098
DIČ: CZ01440098
Datum založení: 22. 2. 2013
Jednatelka: Mgr. Zdislava Odstrčilová
Ředitel: Ing. Jaroslav Stančík
Kontakt: 777 672 902
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1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o.

SOCIÁLNÍ PODNIK PALOMINO
Sociální podnikání v oboru služeb pro domácnosti a firmy

Vedoucí: Ing. Jaroslav Stančík
Mistr: Tomáš Koláček
Telefon: 733 555 130
E-mail: služby@palominosp.cz
Webová stránka: www.palominosp.cz
Provozní doba: Po - Pá 7 - 15 hodin, nebo dle objednávky

SOCIÁLNÍ PODNIK SECONDHELP
Secondhandové a outletové oblečení

Vedoucí: Mgr. Marcela Čadrová
Telefon: 739 324 819
E-mail: marcela.cadrova@secondhelp.cz
Webová stránka: www.secondhelp.cz
Otevírací doba: pondělí – pátek: 9 – 17 hod.

sobota: 8 – 12 hod.
Provozovny: Mostní ulice 97/6, Valašské Meziříčí

Palackého 43, Rožnov pod Radhoštěm

Sociální podnik Palomino je spolufinancovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/30.00572
Částka: 4 776 711,80 Kč
Doba realizace projektu: 1. září 2013 až 30. duben 2015
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Sociální podnik PALOMINO

Sociální podnik Palomino se v roce 2015 úspěšně rozvíjel. Navýšili jsme postupně objem zakázek a tím i počet nových pracovníků.
Z původních deseti pracovníků nyní zaměstnáváme 16 pracovníků se zdravotním postižením. Nabízíme již tradiční služby jako úklidy malé, velké i generální,
malujeme a uklízíme po malování, tepujeme koberce, čistíme parou. Provozujeme hodinového manžela, dovážíme denně v pracovní dny obědy pro naše zákazníky,
pereme, žehlíme a mandlujeme prádlo, udržujeme zahrady včetně pravidelného sečení trávy.
V roce 2015 jsme rozšířili naši činnost o kompletní čištění interiérů automobilů včetně hloubkového tepování čalouněných částí automobilu a čištění náhrobků
pomocí nových nanotechnologických přípravků, které zaručují dlouhodobě vysokou odolnost vůči nepřízni počasí.
Začali jsme také dovážet regionální výrobky od místních farmářů až do domu všem klientům, kteří si pohodlně z domova objednají přímo na webových stránkách

výrobců svůj nákup. Nově nabízíme i kadeřnictví do domu.
Co plánujete na rok 2016?

Chtěli bychom začít nabízet naše služby také v přilehlém regionu Rožnova pod Radhoštěm a v Bystřici pod Hostýnem a rozšířit tak síť našich zákazníků. Zaměříme se na vyhledávání dalších
dodavatelů regionálních výrobků a navázání spolupráce s nimi, aby se nám podařilo mezi veřejností získat klienty pro „dovoz do domu“ od místních výrobců. Budeme cíleně propagovat službu
ručního čištění interiérů vozidel. Současně bude třeba najít vhodný krytý prostor pro tuto činnost.

Ing. Jaroslav Stančík - ředitel 1. VD a vedoucí sociálního podniku Palomino
kontakt: |  telefon:                       |  e-mail:Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 732 194 260 stancik@palominosp.cz

36



Sociální podnik SECONDHELP

V prodejně Secondhelpu najdou zákazníci outletové a secondhandové dámské a pánské zboží nejvyšší kvality. Veškeré zboží pečlivě kontrolujeme, navíc je pereme
a žehlíme.
V uplynulém roce jsme rozšířili naši činnost otevřením druhé prodejny v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsme vytvořili 6 nových pracovních míst. Celkem máme 16
zaměstnanců, z toho je 15 osob se zdravotním postižením.
Kromě zařizování nově vznikajícího obchodu v Rožnově pod Radhoštěm jsme pořádali několik akcí pro naše zákazníky. Na Valentýna jsme rozdávali k nákupu šátek
zdarma, pořádali jsme dny s vizážistkou. Na prodejnách také probíhala akce „hodina krásy“, kdy se u nás ženy mohly nechat „ hýčkat“ – přichystali jsme každé
zákaznici zboží na míru dle jejího přání, kosmetická poradkyně ji seznámila s možnostmi kosmetické péče a prakticky předvedla vhodné líčení. Před Vánoci se u nás

mohli nakupující účastnit pohádkových Vánoc a soutěžit o šaty v hodnotě 1000 Kč, 700 Kč a 300 Kč. U zákaznic jsou tyto akce velmi oblíbené. Nabízíme při nich drobné občerstvení a kávu.
Maminky mohou vjet s kočárkem až do prodejny a pro děti je k dispozici dětský koutek s hračkami.
Výjimečnou událostí pro nás byla účast na podzimní benefiční módní přehlídce v Kulturním zařízení města Valašského Meziříčí, kde naše modely předváděla modelka Vlaďka Erbová.
Jaké jsou naše plány na rok 2016?

Plánujeme zrekonstruovat a dovybavit vnitřní prostory přípravny oděvů. Chceme uspořádat opět několik akcí na našich prodejnách, které by měly přilákat nové zákazníky. Velmi rádi bychom
během následujícího roku otevřeli další prodejnu v některém z okolních měst Valašského Meziříčí- uvažujeme o Novém Jičíně a Hranicích na Moravě.

Mgr. Marcela Čadrová - vedoucí sociálního podniku Palomino
kontakt: |  telefon:                       |  e-mail:Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 739 324 819 marcela.cadrova@secondhelp.cz
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Hospodaření 1.VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ v roce 2015

NÁKLADY

VÝNOSY

celá firma

celá firma

SECONDHELP

SECONDHELP

PALOMINO

PALOMINO

personální náklady (mzdy, odvody)´

služby

materiál

energie

opravy a údržba

prodané zboží

ostatní náklady

CELKEM

dotace MPSV

dotace Úřadu práce

tržby za zboží

tržby z prodeje služeb

ostatní

CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4.061.747

1.003.912

332.318

111.736

24.120

721.450

108.946

6.364.229

1.715.688

1.998.278

1.764.203

1.157.414

2.733

6.638.316

274.087

1.606.874

249.487

104.889

25.851

15.172

0

2.181

2.004.454

0

847.885

2.607

1.148.653

1.025

2.000.170

-4.284

2.454.872

754.425

227.429

85.885

8.948

721.450

106.766

4.359.775

1.715.688

895.343

1.761.596

8.760

256.759

4.638.146

278.371
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FÚ

ALBERT

RAJKA

44

5

3

12

směr Hranice

směr Rožnov p. R.

směr Vsetín

VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ

Zašovská ulice

Jičínská ulice

Vrbenská ulice

Žerotínová ulice

řeka Bečva

autobusové
nádraží

náměstí

hospic

DIAKONIE ČCE - středisko ve Val Meziříčíašské
- podpora domácí péče
Prodejna sociálního podniku Secondhelp

1. Valašská diakonická, s.r.o. a služby pro lidi s hendikepy

Šatník

Chráněné bydlení Johannes

1

2

3

4

5

Diakonie CČE - středisko ve Valašském Meziříčí
Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 737 966 347
e-mail: stredisko@diakonievm.cz
www.diakonievm.cz

Fotografie: Ivan Dostál - titulní strana, str. 3, 21
(obr. 1, 3), 30 (obr. 3)
Jana Šebelová - str. 8, 17 (obr. 1, 2),
19 (obr. 1, 3)

Grafická úprava a tisk: Kompakt VM s.r.o.
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