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ÚVODNÍ SLOVO
Milí příznivci naší Diakonie,

tomu jsme mohli naše služby dovybavit potřebnými pomůckami.

opět je za námi další rok,
a jsme rádi, že se s vámi můžeme podělit o to, jak se nám
v uplynulém roce dařilo.

V roce 2016 jsme rovněž úspěšně pokračovali v sociálním podnikání, pod hlavičkou naší dceřiné společnosti 1. VALAŠSKÁ
DIAKONICKÁ, s.r.o. V obou sociálních podnicích - Palominu
i SECONDHELPU jsme zaměstnávali celkem 41 lidí s různými
postiženími. Zisk z činnosti sociálních podniků zatím investujeme do jejich rozvoje.
Už od roku 2014 rekonstruujeme naši budovu na ulici Vrbenská pro potřeby pomoci lidem s postižením. V roce 2016 jsme
úspěšně dokončili 2. etapu rekonstrukce budovy, v celkové hodnotě 1,9 mil Kč. Na tento účel Zlínský kraj vybral naše středisko
jako příjemce výtěžku novoročního koncertu, který se uskutečnil
v lednu 2016 ve Zlíně. Nyní má naše budova nejen „nový kabát“ v podobě zateplené fasády, nových oken, dveří a střechy,
ale také nové elektrické rozvody, novou vzduchotechniku, topný
systém i zdroj tepla a upraveny vnitřní dispozice pro naše sociální podnikání.

V roce 2016 jsme pokračovali
v poskytování služeb seniorům, kteří se díky svému stáří či
zdravotnímu stavu bez pomoci
druhých neobejdou. Na „půdě“
našeho střediska byl realizován
projekt „Pečuj doma“ a od září
2016 projekt „Pečuj doma a s námi“ – do obou těchto projektů
ředitelství Diakonie ČCE jsme zapojeni skrze dvě naše sociální
pracovnice – v rámci projektu poskytujeme podporu domácím
pečujícím. Od května 2016 pořádáme 1x za měsíc v našem středisku svépomocné skupiny, kde pečující sdílí své starosti a zkušenosti a získávají psychickou podporu.
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Věnovali jsme se také lidem s postižením – poskytovali jsme služby podpory samostatného bydlení, chráněného bydlení a sociální
rehabilitace ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm.
Z fondů Evropské Unie jsme získali podporu dvou projektů a díky

V roce 2016 jsme také zorganizovali několik zajímavých akcí,
většinou benefičních, některé měly charakter i informační, např.
koncert skupiny Hradišťan a Jiřího Pavlici, při kterém vystoupili také Broučci ze ZŠ Salvátor nebo benefiční módní přehlídku
s Eliškou Bučkovou, na které prezentovali svou módu i pracovníci našeho sociálního podniku SECONDHELP.

Ve spolupráci se sesterskou organizací Diakonie ČCE – hospicem Citadela jsme v září zorganizovali za podpory Města Valašské Meziříčí a Zlínského kraje kampaň pro veřejnost a odbornou
konferenci pro lékaře, sestry a sociální pracovníky, nazvanou
„Společnou cestou“, kde jsme se zabývali tématem pomoci seniorům a lidem v závěru života.
Od začátku listopadu 2016 jsme zahájili činnost Domácího hospice SPOLEČNOU CESTOU, který je společným projektem našeho střediska a hospice Citadela.

Milí přátelé,

Práci našeho střediska si nedovedeme představit bez podpory
lidí kolem nás. Proto chci na závěr zmínit velké nasazení našich
dobrovolníků, kteří v roce 2016 odpracovali více než 1500 hodin.
Děkuji Farnímu sboru ČCE ve Valašském Meziříčí za podporu
jeho členů a za to, že jsme mohli opět opakovaně využívat prostory fary pro různé interní akce i pro organizaci benefičních akcí.

V Poradně pro pečující je příchozím poskytnuto tolik informací najednou, kolik jinde
nedostanou, navíc nestranně:
pracovníkům diakonie nejde o to, získat další klienty, ale prioritní
je pro ně zájem klienta, ohled na jeho osobní i rodinnou situaci. Taková konzultace je setkáním s někým, komu na Vás záleží
a kdo Vás vidí komplexně, se vším, co potřebujete.

Děkuji vám všem, kteří jste nám jakkoli pomohli a fandili jste
nám. Vaše pomoc je pro nás velmi významná. Prosím, zůstaňte
s námi. Těšíme se na další spolupráci!

Mgr. Zdislava Odstrčilová
ředitelka Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí

naše středisko opět rozšířilo
své služby. Nejde o expanzi,
ale o vyplnění prostoru tam,
kde je to třeba: vznikl Domácí
hospic a Poradna pro pečující,
která dva dny v měsíci působí
i v nemocnici.

Domácí hospic nese název „Společnou cestou“. Je to mj. společná cesta našeho střediska Diakonie a střediska Hospic Citadela. Kdysi to bylo jedno malé středisko. Při stavbě Hospice se
musela střediska rozdělit. To naše se mezitím několikanásobně
rozrostlo.
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ÚVODNÍ SLOVO
Jako farář se setkávám s klienty všech služeb Diakonie, a někdy jsem společně s pracovníky ve službě. Jsou to lidé na svém
místě. Dostávají se do nesnadných situací a dokážou je vyřešit.
Jsem jim vděčný za jejich službu druhým. Přál bych jim, aby byli
za svou dobrou práci lépe ohodnoceni. Přál bych si, aby náš stát
docenil službu Diakonie našim občanům.
Ve své církevní práci nerad zpracovávám statistiku. Vždycky si
však přitom uvědomím, že se toho hodně děje a že to není samozřejmost. Různé dobré věci se nemusely stát, některá krásná
setkání se nemusela uskutečnit. V této výroční zprávě je také
spousta čísel. Za nimi je však daleko víc. Kromě lidskosti a práce nad rámec toho, co se musí, také sdílené hodnoty a rozměr
toho, co nás přesahuje. Že tento rozměr v člověku rezonuje, vnímám mezi klienty, se kterými se pravidelně setkávám. Těch pravidelných setkání už je tolik, že se uvažuje o zřízení kaplanského
místa v našem středisku.
Diakonie nechce jen pomáhat, chce také spoluutvářet společnost a její vnímání lidí ve stáří, v nemoci či s postižením. Není
třeba o tom psát, stačí se podívat na fotografie na stránkách
s informacemi o Domácím hospici. Jedna z nich je zvlášť symbolická: maminka chová své malé dítě v náručí, když se narodí
- a její syn ji pak drží v náručí, když odchází z tohoto světa. Tak
to má být, tak je to dobře.
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Přeji všem sponzorům a příznivcům střediska, i jeho pracovníkům a klientům, nám všem, abychom si v životě častěji mohli
říci: Tak to má být, tak je to dobře.
Mgr. Daniel Heller
farář spolupracujícího Farního sboru ČCE
ve Valašském Meziříčí

D IAK ON IE Č C E – S T Ř E D I S K O V E VA L A Š S K É M M E Z I Ř Í ČÍ

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 pobytového 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 s více činnostmi a ve větším
časovém rozsahu. Asistence jim má pomoci, i přes zdravotní
postižení, žít běžným způsobem života.
Naši 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
naši klienti ocitnou v závěru svého života. Prostřednictvím naší
ošetřovatelské služby jsme nejdříve začali poskytovat domácí
paliativní péči bez pohotovosti lékaře. V závěru roku 2016 jsme
ve spolupráci s naší sesterskou organizací Diakonie ČCE - hospicem CITADELA zahájili činnost domácího hospice SPOLEČNOU CESTOU.
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 rehabilitaci. Na to navázaly postupně dva projekty sociálního podnikání, zaměřené na zaměstnávání
lidí s postižením. V sociálních podnicích naší dceřiné společnosti
nyní zaměstnáváme již 41 osob 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.
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společenství
milosrdenství

naděje
fortelnost
pomoc potřebným
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POSLÁNÍ
Posláním našeho střediska je pomáhat vytvářet společnost přátelskou pro seniory, lidi se zdravotním postižením, pro nemocné
a umírající.
Činnost Diakonie chápeme jako službu, která je praktickým vyjádřením křesťanské víry a společenské odpovědnosti za kvalitu života naší společnosti. Chceme citlivě
vnímat potřeby společnosti i každého jednotlivého člověka
a vždy hledat cestu, jak pomoci. Zároveň si uvědomujeme, že lidé nepotřebují jen materiální zabezpečení, ale mají
také duchovní potřeby, proto je součástí naší služby také
služba duchovního.

HODNOTY
Při naplňování našeho poslání se opíráme o tyto hodnoty:

mi l o s rd enst v í
V praxi se snažíme našim klientům předat to, co poznáváme
z Boží lásky k člověku. Klientům pomáháme s respektem a úctou, poskytujeme jim emoční podporu v životních situacích, které jsou pro ně náročné.

fortelnost
Dbáme na poctivost, odbornost a kvalitu naší práce. Posilujeme
motivaci a kompetence našich zaměstnanců. Chceme být zodpovědnými a profesionálními vůči našim klientům.

společenstv í
Každý člověk je jedinečný dílek skládačky – hotový obraz můžeme vytvořit pouze společně. O naše pracovní týmy pečujeme.
Ceníme si spolupráce, sdílíme své zkušenosti, dáváme jeden
druhému zpětnou vazbu a usilujeme o vzájemné porozumění.
Pamatujeme také na to, že Diakonii tvoří zejména klienti Diakonie - příjemci služeb. Vědomí tohoto širokého společenství
posiluje naši motivaci ke službě.

naděje
Našim klientům chceme předávat naději. Naděje není odpovědí na všechna naše proč. Dává nám však dostatek síly, důvěry
a odvahy nepropadnout v obtížných situacích rutině a rezignaci.
Žít s nadějí znamená aktivně vyhlížet, že přijde pozitivní změna.
V našem každodenním snažení máme naději, že práce s potřebnými, buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.
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CÍLE
Naším 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 v našem okolí.
Chceme se podílet na tom, aby se lidem v našem okolí dobře
žilo, zvláštní pozornost věnujeme těm, kteří potřebují pomoc
kvůli svému věku, nemoci či postižení. Chceme těmto lidem dávat najevo, že mají hodnotu, i když nejsou výkonní. Chceme být
nositeli úcty, respektu a milosrdenství k lidem v každé životní
situaci.
Usilujeme o to, aby lidé se zdravotním postižením měli možnost
dosáhnout co největší samostatnosti a začlenit se do místní komunity. Proto jsme také připraveni tyto lidi zaměstnávat.
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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 městské části - Podlesí, Bynina, Hrachovec, Juřinka, dále pak Krhová, Poličná, 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, Bystřička, Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva,
Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Hutisko – Solanec, Valašská
Bystřice, Vidče, Vigantice, Zubří.

SPRÁVNÍ ORGÁNY
Správní rada:
Předsedkyně:
Členové:		
		
		
		

Mgr. Zdislava Odstrčilová, tel.: 777 672 902
Bc. Lenka Kostelná, tel.: 739 589 874
Bc. Petra Parmová, tel.: 739 324 817
Bc. Lenka Maňáková, tel.: 731 138 913
Ing. Jaroslav Stančík, tel.: 732 194 260

Dozorčí rada:
Předsedkyně:
Ludmila Fuksová
Místopředseda:
Ing. Jan Tkáčik 			
Členové: 		Milena Hrtusová, Ing. Tomáš Jelínek,
		
akad. mal. Karla Palátová,
		
Ing. Radmila Matalíková,
		
Marie Semančíková, Ing. Jan Tkáčik,
		
Eva Žambochová, DiS.
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ZAMĚSTNANCI
2015

POČET ZAMĚSTNANCŮ
12

Pečovatelská služba
7

7
6

12

8

Denní stacionář

3

6

15

Ošetřovatelská služba
4

46

2016

4

Osobní asistence

1

1

Podpora samostatného bydlení

2

0

Poradna pro pečující

2

0

Domácí hospic

1

Sociální rehabilitace
Chráněné bydlení
Správa
CELKEM

6
10
9
55

SKLADBA VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Střední odborné s vyučením

7

Střední (odborné) bez vyučení i maturity

1

Úplné střední odborné s maturitou

23

Vyšší odborné

3

Vysokoškolské - bakalářské

13

Vysokoškolské - magisterské

8

CELKEM

55

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2016
Akreditovaný kurz			

426 hodin

V rámci projektu „Buďme profíci!“ se připravujeme v roce

Školící akce			309,3

2017 k vyškolení interních auditorů kvality. Součástí tohoto

Ostatní vzdělávání			

36 kurzů

projektu bude rovněž systematické vzdělávání našich za-

Účast na konferenci			

12 konferencí

městnanců a rozšiřování jejich odbornosti.

Stáž				2 stáže
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitelka
Diakonie ČCE
střediska ve VM

Vedoucí
marketingového
oddělení

Marketingový
pracovník

Koordinátor
investic

Manažer služeb
pro lidi se zdravotním postižením

Manažer správy

Hlavní účetní

Manažer kvality

Manažer
podpory domácí
péče

Pokladní,
provozní účetní

Údržbář

Projektový
manažer

Pedikérka

14

Vedoucí SR
RpR/sociální
pracovník

Sociální
pracovník SR
RpR

Vedoucí CHB/
sociální
pracovník

Asistent CHB

Vedoucí SR VM/
sociální
pracovník SR

Sociální
pracovník SR
VM

Osobní
asistentky OA
Pečovatelky PS

Terénní sociální
pracovník PSB

Sociální
pracovník OA

Vedoucí
PS a OA

Sociální
pracovník PS

Další specialisté
DPP
Duchovní DPP

Vedoucí Domácího
hospice SPOLEČNOU CESTOU

Všeobecné
sestry

Vedoucí OS

Administrativní
sestra

Vedoucí
DS/sociální
pracovník

Pečovatelky DS

Vedoucí POR
/sociální
pracovník

Všeobecné
sestry

Právník DPP
Sociální
pracovník
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Pouze život, který žijeme
pro ostatní, stojí za to.“
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Albert Einstein

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
ÚSEK PODPORY DOMÁCÍ PÉČE

Bc. Lenka Kostelná
manažerka úseku
Kontakt:
739 589 874
kostelna@diakonievm.cz
Adresa:
Žerotínova 319/21,
Valašské Meziříčí 757 01

Co se nám v roce 2016 podařilo?
Reagovali jsme na potřebu lidí z regionu a prostřednictvím nových služeb a rozšířením jejich nabídky jsme zabezpečili dostupnou podporu klientům i jejich pečujícím:
• 1. listopadu jsme ve spolupráci se sesterskou organizací Diakonie ČCE – hospicem Citadela zahájili činnost Domácího hospice SPOLEČNOU CESTOU, který umožňuje lidem s nevyléčitelným onemocněním prožít poslední dny svého života doma se
svými nejbližšími.
• Navázali jsme úzkou spolupráci s nutriční ambulancí v Novém
Jičíně, díky které jsme schopni zajistit vážně nemocným lidem

výživu „na míru“. Naše sestry získaly oprávnění k podání umělé výživy žilní cestou, a proto mohou lidé např. s onkologickým
onemocněním zůstávat doma i v případě, kdy nemohou jíst běžným způsobem a je nutné podat živiny jinou cestou.
• Od května 2016 mají lidé pečující doma o někoho blízkého
možnost setkávat se 1x za měsíc v našem středisku ve svépomocných skupinách, kde sdílí své starosti a zkušenosti a získávají tolik potřebnou psychickou podporu.
• Od listopadu jsme prodloužili spolupráci v projektu s celostátní působností Pečuj doma. Naši sociální pracovníci zajišťují
kurzy pro pečující Moravskoslezského a Zlínského kraje a jsou
připraveni pomoci radou na lince Call centra.
• Ve spolupráci s Nemocnicí ve Valašském Meziříčí jsme našli
možnost, jak navázat užší spolupráci se sociální pracovnicí lůžkové části nemocnice a přiblížit poradenství pečujícím, kteří mají
blízkého v nemocnici a chtějí se o něj nadále postarat doma.
V budově nemocnice se na nás mohou zájemci 2x měsíčně obrátit o pomoc.
Pro zabezpečení sociální i zdravotní péče našim klientům
jsme rozšířili týmy o nové odborné pracovníky a pořídili nová
vozidla, abychom se dostali do všech míst naší působnosti:
• Do pečovatelské služby a denního stacionáře jsme přijali dva pracovníky v přímé péči, do nových služeb dva sociální pracovníky
a všeobecnou sestru a do týmu sestřiček jednu novou pracovní sílu.
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• Zakoupili jsme dva nové automobily pro sestřičky a z projektu
Švýcarsko-české spolupráce jsme získali 3 další nové automobily, mezi nimi i komfortní dodávku pro přepravu lidí na invalidním
vozíku. Jsme rádi, že se jim s námi bude cestovat pohodlněji.
Nakoupili jsme další zdravotní a kompenzační pomůcky
a přístroje:
• Díky programu Ministerstva zdravotnictví jsme pro profesionální péči o klienty domácího hospice pořídili zdravotnické přístroje a pomůcky v celkové hodnotě 400 tis. korun. Jednalo se
např. o oxygenerátory, lineární dávkovače, mobilní odsávačky
a polohovací postele.
• Díky dárcům jsme mohli pořídit 2 nové antidekubitní matrace, které přináší úlevu dlouhodobě ležícím pacientům, o které
pečujeme v jejich domácím prostředí. Používání těchto matrací
zabraňuje tvorbě bolestivých proleženin. Jménem našich klientů
upřímně děkujeme všem dárcům.
• Získali jsme finance na zakoupení schodolezu.
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Informovali jsme a vzdělávali sebe i jiné odborníky a veřejnost:
• Ve spolupráci se sesterskou organizací Diakonie ČCE – hospicem Citadela jsme zorganizovali za podpory MěÚ odbornou
konferenci pro lékaře, sestry a sociální pracovníky, nazvanou
„Společnou cestou“, kde jsme se zabývali tématem pomoci
a podpory seniorům a lidem v závěru života.

• V rámci Valašského dne o léčbě ran jsme na konferenci, kterou
organizovala Nemocnice Valašské Meziříčí, připravili pro zdravotníky příspěvek Role domácí péče v léčbě a ošetřování ran.
Velmi rádi jsme přijali pozvání na aktivity a organizovali
vlastní:
• V říjnu se klienti denního stacionáře 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 motomedu 876 km a symbolicky si tak udělali výlet
do Plzně.
• V létě jsme se setkali s našimi klienty domácí péče při grilování
na farní zahradě.
• Během celého roku probíhaly programy v denním stacionáři
pro seniory, které letos obohatily děti z MŠ, ZŠ a SŠ pro neslyšící, děti ze ZŠ Křižná a dětský folklorní soubor Ovečky.

Jaké jsou naše plány na rok 2017?
• Chceme přijmout nové pracovníky do pečovatelské služby
a osobní asistence, abychom mohli vyhovět zvyšující se poptávce v regionu.
• Chceme nalézt řešení, jak zabezpečit přepravu klientů do denního stacionáře a zpět do domácnosti a umožnit tak denní pobyt
u nás i těm, kteří se nemohou dopravit běžným způsobem.

• Zabezpečíme, aby všeobecné sestry i ostatní členové týmu
domácího hospice zvyšovali svou profesní odbornost v poskytování péče lidem v závěru života.
• Budeme pořádat bezplatné kurzy pro pečující a rozšiřovat nabídku poradenství tak, aby mohli mít i potenciální pečující dostatek informací o možnostech podpory svých blízkých.
• Chceme pořídit nové jídlonosiče pro klienty pečovatelské služby a obnovit invalidní vozíky a chodítka v půjčovně kompenzačních pomůcek.
• Naše pracovníky úseku podpory domácí péče (32 lidí) chceme
vybavit kvalitními telefony, které pro svou práci v terénu nezbytně potřebují.
• Budeme aktivně informovat a vzdělávat odborníky a veřejnost
v tématech podpory a péče v domácím prostředí.
• Rádi bychom obnovili náš vozový park a nakoupili 8 nových
aut pro pečovatelskou službu, osobní asistenci a poradnu pro
pečující.

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Ošetřovatelská služba je registrovaná zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – v domácí péči,
dle § 10, zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách.. Druhem
poskytované zdravotní péče je ošetřovatelská a paliativní péče.
Elena Žitníková
vedoucí
Kontakt:
739 038 424 / zitnikova@diakonievm.cz
POSLÁNÍ
Posláním ošetřovatelské služby Diakonie ČCE – středisko
ve Valašském Meziříčí je pomoci 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. Služba
probíhá v domácnostech klientů ve Valašském Meziříčí a okolí.
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.
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STATISTIKA

DOMÁCÍ HOSPIC SPOLEČNOU CESTOU

V roce 2016 jsme poskytovali zdravotní ošetřovatelskou péči
u 346 klientů.

Služba domácího hospice je registrovanou zdravotnickou
službou dle § 10, zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách, kde zdravotní péčí poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta je domácí péče, kterou je také paliativní péče.

pojišťovna 111
pojišťovna 201

233
6

pojišťovna 205
pojišťovna 207

12

pojišťovna 211

9

pojišťovna 213

Bc. Marie Vrečková, DiS.
vedoucí
Kontakt:
739 589 876
domacihospic@diakonievm.cz

34

49

Najeli jsme 39 713 km. U klientů jsme strávili 5 732 hodin.

POSLÁNÍ
Tato služba poskytuje od listopadu minulého roku odbornou
domácí paliativní péči nemocným v závěrečném stádiu nevyléčitelného onemocnění. Péče je komplexní a zaměřená na celou šíři potřeb umírajícího a jeho rodiny. Cílem je mírnit bolest
a další tělesná a duševní strádání. Péče a podpora v domácnostech je zajišťována multiprofesním týmem Domácího hospice Společnou cestou. Tým je složen z pracovníků hospice
Citadela a Domácí péče střediska Diakonie. Tito odborníci se
opírají o více než 10 let trvající zkušenost v oblasti poskytování
paliativní medicíny a péče. Základ týmu tvoří lékař - specialista

21

paliativní medicíny, spolupracující praktický lékař, sestry domácí
zdravotní péče s oprávněním poskytovat paliativní péči, sociální pracovnice. K duchovní podpoře jsou připraveni pomoci
duchovní z mikroregionu. Naší snahou je zachování důstojnosti
klienta a udržení co nejlepší kvality jeho života. Domácí hospic
také nabízí účinnou pomoc pečující rodině a poskytuje podporu
truchlícím a pozůstalým.
CÍLOVÁ SKUPINA
Péče je určena lidem, kterým bylo diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění a kteří si přejí strávit poslední chvíle života
v domácím prostředí.
STATISTIKA
Od 1. 11 2016 jsme pomáhali 4 klientům a jejich rodinám.

Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez
bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní
a s vděčností za život, který mu byl dán.“
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J. Křivohlavý

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou dle
§ 40, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Bc. Zbyněk Prný
vedoucí
Kontakt:
730 190 780 / prny@diakonievm.cz
POSLÁNÍ
Posláním pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí je pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, aby mohli
žít ve svém prostředí a podporovat je v soběstačnosti a nezávislosti.
Pečovatelská služba se poskytuje převážně v domácnostech,
vychází z individuálních potřeb a podporuje klienty ve věcech,
při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při péči o sebe, při
péči o domácnost a při využívání dalších služeb.
CÍLOVÁ SKUPINA
Pečovatelská služba je určena dospělým lidem od 27 let, kteří
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo svého postižení
potřebují pomoc druhé osoby v péči o sebe nebo o domácnost.

STATISTIKA
Počet klientů		
Počet návštěv		
Počet hodin v přímé péči
Počet hodin na cestě
Počet ujetých kilometrů

144
17 521
8 210
2 670
63 960

věková skupina / počet klientů
27 - 64 let
65 - 80 let

10
43

nad 80 let

91

muži / ženy
muži
ženy

41
103
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OSOBNÍ ASISTENCE
Osobní asistence je registrovanou sociální službou dle § 39, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Bc. Zbyněk Prný
vedoucí
Kontakt:
730 190 780 / prny@diakonievm.cz
POSLÁNÍ
Posláním osobní asistence Diakonie ČCE – střediska ve Valašském
Meziříčí je pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, aby mohli žít běžným způsobem života, podporovat je v soběstačnosti, nezávislosti a v zapojení
do společenského prostředí.
Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů. Vychází z jejich
individuálních potřeb a podporuje je 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 od 19 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo svého postižení potřebují pomoc druhého člověka v péči o sebe
nebo o domácnost.

STATISTIKA
Počet klientů		
Počet návštěv		
Počet hodin v přímé péči
Počet hodin na cestě
Počet ujetých kilometrů

21
2 052
3 563
513
3 853

věková skupina / počet klientů
27 - 64 let
65 - 80 let

4
6

nad 80 let

11

muži / ženy
muži
ženy

6
15
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DENNÍ STACIONÁŘ
Denní stacionář je registrovaná sociální služba dle § 46, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Bc. Petra Prná
vedoucí a sociální pracovnice
Kontakt:
737 391 341 / prna@diakonievm.cz
POSLÁNÍ
Posláním denního stacionáře Diakonie ČCE - střediska ve Valašském Meziříčí je umožnit seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka, trávit část dne v kontaktu s jinými
lidmi v podnětném prostředí sociální služby a zároveň se vracet
zpět do svého domova. Poskytovaná služba podporuje soběstačnost, důstojné a aktivní prožívání stáří, přizpůsobuje se individuálním potřebám klientů.
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.

STATISTIKA
Počet klientů v roce 2016: 20 klientů
Věková skupina 65-80 let: 10 klientů
Věková skupina nad 80 let: 10 klientů

muži / ženy
muži
ženy

2
18

Průměrný věk: 80,5 let
Počet hodin pobytu klientů v DS: 6356,5 hodin.
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PORADNA PRO PEČUJÍCÍ
Poradna pro pečující je registrovanou sociální službou dle
§ 37, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Mgr. Veronika Janošková
vedoucí poradny a sociální pracovnice
Kontakt:
730 190 733
janoskova@diakonievm.cz
POSLÁNÍ
Posláním poradny pro pečující je provázet osoby, které pečují
nebo se chystají pečovat o své blízké zejména v domácím prostředí. Poradna usiluje, aby pečující zvládli péči po stránce odborné, sociální, využívali vhodných kompenzačních či technických pomůcek a zajistili si potřebné finanční podmínky. Poradna
podporuje pečující, aby dokázali zajišťovat i své potřeby a vytvářet si potřebný prostor pro odpočinek, regeneraci sil a sociální vztahy. Pečující doprovázíme i v době po smrti jejich blízkých.
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CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let, kteří potřebují pomoc se
zvládnutím péče o své blízké (seniory, lidi s postižením, nemocné
a umírající) nebo kteří se na péči o své blízké připravují, a pozůstalí.

Od začátku listopadu 2016 jsme intenzivně připravovali zahájení
této služby. Dosud jsme pečujícím pomáhali prostřednictvím
zapojení do projektu Pečuj doma. V rámci tohoto projektu jsme
pořádali zdarma kurzy pro pečující. Pečujícím se do října 2016
věnovala Mgr. Ludmila Vašáková.
TESTOVÁNÍ PAMĚTI
Poradna pro pečující nabízí testování paměti, které 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 alzheimerovská
společnost.
Testování paměti je určeno pro lidi starší 60 let nebo mladší s poruchami paměti.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Jarmila Hlavicová
sociální pracovnice
Kontakt:
737 966 347
hlavicova@diakonievm.cz
V roce 2016 jsme zapůjčili 183 pomůcek.
Poptávka často převyšuje množství pomůcek, které můžeme poskytnout. Proto usilujeme o dokupování dalších kompenzačních
pomůcek. V uplynulém roce jsme díky dárcům nakoupili 2 antidekubitní matrace. Díky podpoře ministerstva zdravotnictví jsme
získali specializované pomůcky pro paliativní péči – polohovací postele, oxygenerátory, pulsní oxymetr či lineární dávkovač.
Z programu švýcarsko-české spolupráce byla poskytnuta dotace
na aktivní antidekubitní matrace, pečovatelská křesla, polohovací
postele apod. V roce 2017 bychom rádi některé starší pomůcky
obnovili a dokoupili takové, o které je velký zájem (chodítka, invalidní vozíky). Celkem disponujeme 275 pomůckami k zapůjčení.
Kompletní seznam pomůcek, informace o jejich cenách a dostupnosti naleznete na našich webových stránkách.
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
DOPLŇKOVÁ ČINNOST

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V DOMÁCNOSTI

ŠATNÍK

Kontaktní osoba:
Zuzana Kundrátová
Kontakt:
730 190 735

Kontaktní osoba:
Alena Hellerová, DiS.
koordinátorka dobrovolníků
Kontakt:
739 324 816
hellerova@diakonievm.cz

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 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.

PEDIKÚRA
Kontaktní osoba:
Jiřina Fečová
Kontakt:
737 966 347
Službu poskytuje pedikérka v pracovní dny ve středisku Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí a v mimořádných případech
i u klienta doma.
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V roce 2016 se díky dobrovolníkům a dárcům oblečení utržilo
64 800 Kč. Výtěžek šatníku je určen na činnost našeho střediska.
výtěžek v r. 2014
výtěžek v r. 2015
výtěžek v r. 2016

43 600 Kč
60 600 Kč
64 800 Kč

Provoz šatníku samostatně zajišťují dobrovolnice: Blanka
Maršálková, Zdena Vojvodíková, Jana Nečasová, Hedvika Lašáková, Lydie Bartoňová a Jaroslava Hurtíková. Těmto dobrovolnicím patří veliké poděkování za jejich obětavou práci v nepříznivých podmínkách stavebních buněk.
Již v tomto roce jsme se snažili najít jiný prostor k prodeji, který
by byl pro nás cenově dostupný a zároveň vyhovoval našim potřebám. To se bohužel nepodařilo. V příštím roce je tedy naším
hlavním cílem nalézt vhodnější a větší prostory pro šatník v lokalitě města Valašského Meziříčí.
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Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec
nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím
správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.“ 
Dalajláma
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
ÚSEK SLUŽEB PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Lenka Maňáková
manažerka úseku
Kontakt:
731 138 913
manakova@diakonievm.cz
Adresa:
Vrbenská 803,
Valašské Meziříčí 757 01

Co se nám v roce 2016 podařilo?
Zásadní změny, které ovlivnily průběh služeb v roce 2016, byly
ve způsobu financování související se zapojením se do dvou Evropských projektů. Sociální rehabilitace je od srpna 2016 součástí Podpory a rozvoje vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji z Operačního programu Zaměstnanost. Služba tak
získala stabilní financování a mohla se zaměřit na dovybavení
prostor a programů, které ve službě sociální rehabilitace nabízíme. V září 2016 vstoupila služba Chráněného bydlení JOHANNES do projektu Žijeme tu s Vámi - také z Operačního programu
zaměstnanost. Projekt bude realizován po dobu dvou let. Nabízí
podporu při integraci klientů z bývalého DOZP Zašová v jejich
novém bydlišti – Chráněném bydlení JOHANNES.

Díky těmto projektům jsme se mohli zaměřit na rozvoj služeb
v různých oblastech a zatraktivnit programy pro naše klienty.
Zajistili jsme rovněž kvalitní školení pro pracovníky a pravidelné metodické vedení při poskytování služeb. Mohli jsme rozšířit
naše řady o dva nové pracovníky a zajistit chybějící vybavení.
Ráda bych také poděkovala za štědrou finanční podporu firmě
Henkel ČR spol. s.r.o., která nám pomohla dovybavit domácnosti klientů potřebnými spotřebiči a zároveň nám věnovala
množství mycích a pracích prostředků.
Jaké jsou naše plány pro rok 2017?
V roce 2017 se budeme věnovat prezentaci našich služeb, zaměříme se na oslovení širší veřejnosti měst Valašského Meziříčí,
Rožnova pod Radhoštěm a jejich okolí.
V uplynulém roce jsme zjistili, že lidé s mentálním postižením
mají zájem spíše o terénní formu služby sociální rehabilitace –
pomoc rozvoje nácviků přímo v domácnostech klientů. Proto se
budeme zabývat rozvíjením této formy služby tak, aby byla co
největším přínosem našim klientům a pomohla jim zvládnout život i s jejich postižením. Služba Podpora samostatného bydlení
bude z důvodu malého zájmu zrušena. Klienti, kteří mají zájem
o podporu při rozvoji nácviků péče o domácnost, budou docházet do služby sociální rehabilitace a budou moci využít její
terénní formy.
V Chráněném bydlení se zaměříme na přípravu schválení projektu, díky kterému bychom mohli postavit vlastní chráněné bydlení
pro lidi s mentálním postižením dle nejnovějších trendů.
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ JOHANNES

SOCIÁLNÍ REHABILITACE KROK

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

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

Bc. Alena Rušarová
vedoucí
Kontakt:
731 133 932
rusarova@diakonievm.cz
Adresa:
Jičínská ul. 308, Valašské Meziříčí 757 01
POSLÁNÍ
Posláním sociální služby chráněného bydlení je nabídnout lidem
s mentálním či 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.
STATISTIKA
V roce 2016 i v současnosti žije v chráněném bydlení 12 mužů,
jejichž věk se pohybuje od 19 do 64 let.
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Bc. Markéta Hebláková
vedoucí
Kontakt:
731 138 911 / heblakova@diakonievm.cz
Adresa:
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 757 01
SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
Bc. Věra Mikulenková
vedoucí
Kontakt:
731 138 912 / mikulenkova@diakonievm.cz
Adresa:
Chodská 667, Rožnov pod Radhoštěm
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 návyků a nacvičovat činnosti vedoucí k samostatnému

životu a začlenění do společnosti. Zaměřujeme se především
na oblast posilování sebedůvěry, odpovědnosti, zaměstnání
a bydlení.
CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí lidé nad 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení a jsou odhodlaní rozvíjet svou samostatnost prostřednictvím nácviku schopností a dovedností.
STATISTIKA
38 mužů a 4 ženy.

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
Podpora samostatného bydlení pro osoby s mentálním
postižením je registrovaná sociální služba dle § 43, zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách.
Bc. Helena Palátová
sociální pracovnice
Kontakt:
731 138 910
palatova@diakonievm.cz
Adresa:
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 757 01

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.
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, vychází z přání a potřeby konkrétního klienta, zároveň však úzce sspolupracujeme
s opatrovníkem, je-li ustanoven. Četnost návštěv závisí na potřebě klienta, nejčastěji se jedná o 1-2 návštěvy za týden.
CÍLOVÁ SKUPINA
Lidé s lehčím mentálním postižením, kteří jsou s naší podporou
schopni bydlet ve svém vlastním bytě a žít samostatný život.
STATISTIKA
4 klienti
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DOBROVOLNICTVÍ
Alena Hellerová, DiS.
marketing, koordinace dobrovolníků
Kontakt:
739 324 816
hellerova@diakonievm.cz

Co se nám v roce 2016 podařilo?
• Stejně jako v předešlých letech 6 našich dobrovolnic samostatně zajišťovalo provoz dobročinného šatníku. Obětavě přicházely od pondělí do pátku do šatníku, aby prodávaly použité
zboží, které daruje veřejnost. Vydělaly tak pro naši organizaci
64 800 korun!
• Dalších 6 dobrovolníků navštěvovalo klienty denního stacionáře a přispělo tak k jejich sociální aktivizaci. 3 dobrovolníci se
věnovali našim klientům se zdravotním postižením, jedna dobrovolnice pravidelně dělala společnost osamělé seniorce v její
domácnosti. Jiná dobrovolnice nám pravidelně poskytuje právní
poradenství, další nám zase pomáhá se softwarem a zajištěním
fotografií.
• Řada dobrovolníků nám také pomáhala při benefiční módní
přehlídce v modelingu či při jiných akcích s občerstvením.
• Všichni naši dobrovolníci si zaslouží veliké poděkovaní za jejich obětavost, ochotu věnovat svůj čas a schopnosti druhým.
Děkujeme jim za skvělou práci a za to, že jsou.

• Spolu s dobrovolníky z obchodního domu Tesco a COP – SPŠ
jsme se v listopadu zapojili do celonárodní potravinové sbírky.
Díky skvělé spolupráci pracovníků Tesca, dobrovolníků, našich
pracovníků a hlavně díky štědrosti dárců jsme vybrali 1025 kg
potravin, které pomohly našim postiženým klientům.
Co plánujeme v roce 2017?
• V roce 2017 plánujeme pravidelná tvůrčí setkání dobrovolníků,
při kterých bychom mohli sdílet zkušenosti nejen z dobrovolnické práce, ale také vyrobit něco pěkného, co bychom mohli
nabídnout k prodeji návštěvníkům benefičních akcí našeho střediska Diakonie.
• Chceme vytvořit nový koncept dobrovolnické činnosti v Klubu
3D, který, jak doufáme, napomůže k rozvoji dobrovolnické činnosti v naší organizaci.
Dobrovolnická činnost našich zaměstnanců
• V dubnu 2017 se naši zaměstnanci spolu s klienty chráněného
bydlení zapojí do akce Ukliďme Česko. Máme rádi naše město
a chceme napomoci k tomu, aby bylo malebné a příjemné k procházkám. Budeme uklízet okolí Rožnovské Bečvy.
• 12 našich pracovníků se přihlásilo k dobrovolnické humanitární pomoci při mimořádných událostech organizované Diakonií
ČCE v České republice. Část z nich již prošla kurzem Průvodce
krizovou intervencí. Tým těchto našich pracovníků je připravený
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k rychlé pomoci tam, kde dojde např. k povodním či jiným katastrofám. Koordinátorkou tohoto týmu se stala Bc. Lenka Maňáková, která má sama s dobrovolnictví dlouholeté zkušenosti
- spolu se svým speciálně vycvičeným psem je členkou záchranářské zlínské brigády kynologů, která nabízí pomoc v případě
pohřešovaných osob.
STATISTIKA
V roce 2016 pomáhalo v naší organizaci celkem 17 dobrovolníků. Celkem odpracovali více než 1500 hodin.

Přehled akcí v roce 2016
• Úspěšně jsme dokončili 2. etapu rekonstrukce budovy na Vrbenské ulici, kde provozujeme služby pro lidi se zdravotním
postižením. Za účelem získání peněz na tuto rekonstrukci jsme
zorganizovali několik benefičních akcí:
•k
 oncert skupiny Hradišťan a Jiřího Pavlici, jehož výtěžek činil
92 900 Kč
•b
 enefiční módní přehlídku s Eliškou Bučkovou, na které prezentovali svou módu také pracovníci našeho sociálního podniku SECONDHELP a jehož výtěžek činil 66 tisíc korun
•a
 dventní benefiční koncert studentů a učitelů ZUŠ Alfréda
Radoka, díky nimž jsme získali 15 600 Kč

• K naší velké radosti nás Zlínský kraj vybral také jako příjemce
výtěžku novoročního koncertu, který se uskutečnil ve Zlíně. Obdrželi jsme tak 220 tis. na právě probíhající rekonstrukci.
• Zaměřili jsme se na informování veřejnosti o možnostech pomoci lidem ve stáří a v nemoci. Informační kampaní jsme oslovili
více než 26 tis. občanů regionu Valašska. Součástí kampaně
byla konference nazvaná Společnou cestou, kde jsme se zabývali tématem pomoci a podpory seniorům a lidem v závěru
života. Zde jsme seznámili odbornou veřejnost s otevřením domácího hospice SPOLEČNOU CESTOU.
• Na den otevřených dveří 4. října jsme u nás přivítali přes
sto dvacet studentů středních škol, kteří se mohli seznámit
s činností Diakonie a prohlédnout si naše zdravotnické pomůcky
a vybavení.
• Prezentovali jsme naši činnost rovněž na veletrhu neziskovek
na valašskomeziříčském náměstí a na Jarmarku neziskovek
v Rožnově pod Radhoštěm v říjnu.
• S městem Valašské Meziříčí jsme spolupracovali na projektu
Obec přátelská rodině. Vytvořili jsme řadu informačních materiálů týkajících se pomoci seniorům, nemocným a zdravotně postiženým. Patří mezi ně např. Sedmero rad pro začínající pečující.
Zmíněné informace mohou lidé získat v naší Poradně pro pečující v Diakonii a díky spolupráci s valašskomeziříčskou nemocnicí
také u sociální pracovnice v nemocnici.
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Jaké jsou naše plány v roce 2017?
• Naším cílem je realizovat 3. etapu rekonstrukce budovy
na Vrbenské ulici – čeká nás oprava kanalizace, vybavení interiéru nábytkem a vyřešení nedostatku parkovacích míst před
budovou. Na tuto 3. etapu budeme potřebovat více než 1 milion korun.
• Budeme připravovat otevření denního stacionáře pro lidi
s mentálním postižením.
• Naše webové stránky dostanou nový modernější a přehlednější „kabát“.
• Opět zorganizujeme Den otevřených dveří pro širokou veřejnost.
• Budete se s námi moci setkat na veletrhu sociálních služeb
ve Valašském Meziříčí a při Vánočním jarmarku na valašskomeziříčském náměstí.
• Budeme se podílet na informační kampani „Žijeme tu
s Vámi“, která si klade za cíl přiblížit široké veřejnosti život lidí
s mentálním postižením.

• Připravované benefiční akce:
• Módní přehlídka - 27. 4. 2017 v 18 hodin
(Valašské muzeum v Přírodě Rožnov p. R.)
• Benefiční koncert RukyNaDudy – 28. 5. 2017 v 11 hodin
(Evangelický kostel ve Val. Meziříčí)
• Den Diakonie - 11. 6. 2017 - koncert Pavla Helana
(Evangelický kostel ve Val. Meziříčí)
• Benefiční koncert žáků ZUŠ Alfréda Radoka – 1. 12. 2017
(Evangelický kostel ve Val. Meziříčí)
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ DIAKONIE ČCE
– STŘEDISKA VE VM ZA ROK 2016
Bc.
Petra Parmová,
ekonom v roce 2016
Hospodaření
střediska
Kontakt: 739 324 817 / parmova@diakonievm.cz
NÁKLADY
personální náklady (mzdy, odvody)
školení, kurzy, vzdělávání
služby
materiál
energie
opravy a údržba
odpisy
pojistné
ostatní náklady
CELKEM
VÝNOSY
dotace MPSV
dotace Zlínský kraj
dotace MěÚ a obecních úřadů
dotace Úřadu práce
úhrady zdravotních pojišťoven
platby klientů
ostatní prodej služeb
tržby z vedlejší činnosti
ostatní
dary a příspěvky
CELKEM
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

celé
středisko
13 533 979
189 017
2 063 160
1 474 787
616 414
738 035
519 203
95 151
488 840
19 718 586

pečovatel.
služba
3 494 973
29 412
378 199
231 249
84 031
56 340
84 016
24 022
58 943
4 441 185

denní
stacionář
1 366 567
14 092
112 863
71 458
132 061
38
0
8 897
20 028
1 726 004

ošetřovatel.
služba
2 295 679
16 502
200 939
256 976
37 796
94 613
160 568
18 633
27 013
3 108 719

osobní
asistence
955 584
4 467
103 654
20 018
10 136
3 394
0
8 007
13 623
1 118 884

podpora
sam.bydlení
231 612
1 170
12 654
1 015
416
4
0
890
2 588
250 348

sociální
rehabilitace
2 248 668
37 303
395 619
142 123
26 712
39 390
0
15 127
33 593
2 938 534

chráněné
bydlení
2 696 086
64 235
514 756
201 128
262 952
2 956
0
15 127
33 783
3 791 023

celé
středisko
2 087 992
7 069 419
1 888 940
90 000
2 849 815
2 783 128
323 913
378 853
1 041 036
687 855
19 200 952

pečovatel.
služba
0
2 331 000
975 590
0
0
1 019 861
0
1 320
522
69 570
4 397 863

denní
stacionář

0
1 016 200
270 000
0
0
172 288
1 800
29 250
0
1 000
1 490 538

ošetřovatel.
služba
0
0
143 350
0
2 849 815
45 316
14 400
0
27 888
28 064
3 108 833

osobní
asistence

0
502 800
150 000
0
0
389 130
12 000
2 800
0
62 600
1 119 330

podpora
sam.bydlení
0
101 800
30 000
0
0
23 372
0
0
0
0
155 172

sociální
rehabilitace
1 465 000
1 229 820
120 000
0
0
0
3 370
0
0
1 000
2 819 190

chráněné
bydlení
622 992
1 563 300
200 000
90 000
0
1 133 161
0
0
0
95 590
3 705 043

-517 634

-43 322

-235 466
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-95 176

-119 344

-85 980

ROZVAHA STŘEDISKA
k 31. 12. 2016
Rozvaha střediska k 31. 12. 2016
podpora
sam.bydlení
231 612
1 170
12 654
1 015
416
4
0
890
2 588
250 348

sociální
rehabilitace
2 248 668
37 303
395 619
142 123
26 712
39 390
0
15 127
33 593
2 938 534

chráněné
bydlení
2 696 086
64 235
514 756
201 128
262 952
2 956
0
15 127
33 783
3 791 023

podpora
sam.bydlení
0
101 800
30 000
0
0
23 372
0
0
0
0
155 172

sociální
rehabilitace
1 465 000
1 229 820
120 000
0
0
0
3 370
0
0
1 000
2 819 190

chráněné
bydlení
622 992
1 563 300
200 000
90 000
0
1 133 161
0
0
0
95 590
3 705 043

-95 176

-119 344

-85 980

ostatní činnosti
244 809
21 836
344 478
550 820
62 310
541 300
274 619
4 449
299 268
2 343 888
ostatní činnosti
0
324 499
0
0
0
0
292 343
345 483
1 012 626
430 031
2 404 982

61 094

AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek
A. III. Dlouhodobý finanční majetek
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
B.
Krátkodobý majetek celkem
B. I. Zásoby
B. II. Pohledávky
B. III. Krátkodobý finanční majetek
B. IV. Jiná aktiva
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
A. I. Jmění
A. II. Výsledek hospodaření
B.
Cizí zdroje celkem
B. I. Rezervy
B. II. Dlouhodobé závazky
B. III. Krátkodobé závazky
B. IV. Jiná pasiva
PASIVA CELKEM

začátek
období
4 723 849
78 394
10 106 704
200 000
-5 661 249
4 040 442
53 328
2 916 404
1 003 946
66 765
8 764 291

konec
období
5 986 559
78 394
11 340 846
200 000
-5 632 681
5 560 946
38 874
2 708 034
2 788 410
25 628
11 547 505

začátek
období
6 188 010
6 308 565
-120 555
2 576 281
480 000
122 503
1 973 778
0
8 764 291

konec
období
5 858 878
6 550 466
-691 589
5 688 627
0
27 024
2 088 392
3 573 211
11 547 505
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
O O V ĚŘE N Í Ú Č E TN Í Z ÁVĚ R KY Z A R O K 2 0 1 6

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Účetní jednotka:
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
Sídlo účetní jednotky:
Valašské Meziříčí, Žerotínova 319
IČ: 47 86 35 61
Předmět ověření:
Účetní závěrka k 31.12.2016
Důvod ověření:
Dobrovolný audit na základě požadavku představenstva
Zástupce účetní jednotky:
Mgr. Zdislava Odstrčilová, ředitelka střediska
Auditor: Ing. Hana Novotná, Podlesí 394, Valašské Meziříčí
Číslo oprávnění: 1682
Období provádění auditu:
únor – březen, květen - červen 2017
Přílohy zprávy:
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce
k 31.12.2016
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určená správní radě Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí
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VÝROK AUDITORA
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky Diakonie ČCE – střediska
ve Valašském Meziříčí, IČ 47 86 35 61 (dále jen „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou
uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky. Podle mého názoru podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace
k 31.12.2016, nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.
ZÁKLAD PRO VÝROK
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy
Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími
aplikačními doložkami. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým
kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na Organizaci nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které
jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
mého výroku.
ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ÚČETNÍ JEDNOTKY
ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
Statutární orgán Organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetní-

mi 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.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Organizace
povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat,
a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů,
kdy statutární orgán plánuje zrušení Organizace nebo ukončení
její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
ODPOVĚDNOST AUDITORA ZA AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou
podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé
účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou
povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě
mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální)
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšo-

vání, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení
vnitřních kontrol.
• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnout
auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.
• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost
provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které
mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě
trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit ve zprávě auditora
na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky,
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný
výrok. Moje závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data
této zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou
vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky,
včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové
transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
Mou povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních,
která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
Ve Valašském Meziříčí dne 2. 6. 2017
Ing. Hana Novotná, auditor, číslo oprávnění 1682
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Naše planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí.
Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří mír, léčí,
obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé.“
Dalajláma

46

PŘEHLED DÁRCŮ V ROCE 2016
Fond životního prostředí/Evropský sociální fond v ČR/Program Švýcarsko-české spolupráce/Ministerstvo práce a sociálních věcí/Ministerstvo zdravotnictví České republiky/Zlínský kraj/Fórum dárců/
Město Valašské Meziříčí/Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí/Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci/Městská policie Valašské Meziříčí/Nadace: Nadace AGROFERT/Výbor
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové/Nadace Partnerství/Církve: Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí/
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě/Firmy:
CS CABOT, s.r.o./Krasspol, a.s./C.B.G. IMPEX s.r.o./KOMPAKT
VM, s.r.o./Solvertech, s.r.o./JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o./D.
M. Styl Valašské Meziříčí/Květinářství Alena Horáková/DEZA, a.s./
Valašské Muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm/Advokát
Mgr. Ondřej Kovář/Stopp optik, s.r.o./Café TUCAN/VALET MT,
spol. s r.o./Lázně Luhačovice, a.s./Léčebné lázně Luhačovice – Sanatorium MIRAMARE/IVF Czech Republic s.r.o./Deza, a.s./UHER
COMPANY s.r.o./Dermax.cz s.r.o./AVAL, spol. s r. o./S-projekt
plus, a.s./Teplárna Otrokovice a.s./HENKEL ČR, spol. s r.o./J.T.O.
SYSTÉM s.r.o./CZT Valašské Meziříčí s.r.o./ARBIS spol. s r.o.,
Restaurace SNOZA/ Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o./Krytý
bazén Valašské Meziříčí/AAlternativ s.r.o./NUMERI/Lékárna SANO/
Pneuservis Žilinský/ShantiSpa Rožnov pod Radhoštěm/Rožnovské
pivní lázně s.r.o./Česká spořitelna a.s. – pobočka Valašské Meziříčí/
Hobby Jana/Kosmetika Fialka/Lesy ČR/Městské lesy a zeleň s.r.o./
SALZA – Relaxační centrum Zašová/Auxilium o.p.s. – Dílny Máminy ruce/SUEZ Využití zdrojů a.s./ Jednotlivci: Nagelová Ludmila/

Klabníková Monika/Jasná Ludmila/Cyprichová Anděla/Chrobáková
Mária/Krupová Dobromila/Malý Jan/Schmidtová Františka/Čevelová Eva/Čech Silvestr/Výrek Josef/Hartmann Jiří/p. Valoušek/p. Pobucký/Kalhousová Jana/Hellimanová Věra/Čehák Arnošt/Martinek
František/Křižan Ondřej/Stolař Josef/Stromšík Stanislav/Capilová
Anežka/Taťjana Medvecká/Krejzlar Milan/Odstrčilová Yveta/MVDr.
Jarmil Dobeš/Jasná Ludmila/PhDr. Tomáš Baletka/Ing. Jindřich
Starý/JUDr. Miroslava Hořínková/JUDr. Igor Zmydlený/Jan Ježík/
Ludmila Vašková/Mediální partneři: Regionální televize/OSA/
Zpravodaj města Valašského Meziříčí/Mgr. Jaroslav Kneisl/Blanka Machancová/Lukáš Zubr/Josef Hurtík/Blanka Maršálková/Jana
Nečasová/Milada Popelářová/Zdenka Vojvodíková/Lýdie Bartoňová/Hedvika Lašáková/Jaroslava Hurtíková/Marta Mlčáková/Václav
Nohavica/ Dobromila Krupová/Anna Rabčanová/Anna a Madlenka
Kabeláčovy/Ivan Dostál/JUDr. Marie Pernická/Radomíra Strážnická/Dagmar Kladošová/Jana Krupová/Jana Dorazilová/Školy: děti
a učitelé ZUŠ Alfréda Radoka/děti a učitelé ze ZŠ Křižná a ZŠ Žerotínova/děti a učitelé z MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené/pěvecký
sbor Broučci ze ZŠ Salvátor se sbormistryní Žanetou Bezděkovou/
děti a učitelky z MŠ Štěpánov a MŠ Kraiczova/taneční skupina Aneri/SPŠ sklářská Valašské Meziříčí.
Všem dárcům a dobrovolníkům upřímně děkujeme. Díky Vám
můžeme uskutečňovat naše poslání, kterým je pomoc lidem
starým, nemocným či postiženým.
Děkujeme také všem dárcům, kteří si přáli zůstat v anonymitě
a návštěvníkům benefičních akcí.
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Pracovníci sociálního podniku s Eliškou Bučkovou v zákulisí
benefiční módní přehlídky, při které SECONDHELP představil
také svou kolekci podzimní módy.

1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o.
O NÁS

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. V roce 2015 jsme otevřeli
první pobočku sociálního podniku SECONDHELP v Rožnově
pod Radhoštěm.
POSLÁNÍ
Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti,
proto i zaměstnávání lidí s postižením 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 postiženími, kteří mají přiznaný invalidní důchod, chtějí pracovat a jsou schopni vzhledem
ke svému postižení 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 postižení – 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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Z Á K L A D NÍ Ú D A J E

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

PODNIKÁME VE DVOU OBLASTECH:
PALOMINO • služby pro domácnost a firmy
SECONDHELP • secondhandové a outletové oblečení
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s.r.o.
1. Valašská diakonická s.r.o.
má 43 zaměstnanců, z toho je 41 lidí
s postižením.
Modelky ze zákulisí benefiční módní
přehlídky, při které SECONDHELP představil
také svou kolekci podzimní módy.

ORG ANI Z AČ N Í S TR U K TU R A

jednatelka
s.r.o.

ředitel
1VD

vedoucí
PAL

zástupce
vedoucího
PAL

provozní
pracovník

provozní
pracovník
- asistent PAL

provozní
pracovník
- uklízečka

provozní
pracovník
- pracovník
skladu

Provozní
pracovník

vedoucí
SH

provozní
pracovník
- asistent SH

provozní
pracovník
- pokladní

zástupce
vedoucího
SH

provozní
pracovník
- prodavač
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SOCIÁLNÍ PODNIK PALOMINO
Vedoucí: Ing. Jaroslav Stančík
Mistr: Tomáš Koláček
Telefon: 733 555 130
Email: sluzby@palominosp.cz
Webová stránka: www.palominosp.cz
Provozní doba: Po - Pá 7 - 15 hodin, nebo dle objednávky
Adresa: Vrbenská ul. 803, 757 01 Valašské Meziříčí

Ing. Jaroslav Stančík
ředitel 1. VD a vedoucí
sociálního podniku Palomino
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Co se nám v roce 2016 podařilo?
Rok 2016 byl pro sociální
podnik PALOMINO úspěšný.
Opět došlo k mírnému nárůstu
zaměstnanců, a to z 16 na 19
pracovníků a tím i k pravidelnému navýšení měsíčních výkonů.
Došlo k výraznému nárůstu
v počtu rozvážených obědů
a to o 80% o proti roku 2015. Tím vznikla naléhavá potřeba
získat další automobily pro rozvoz obědů, kterou jsme vyřešili
nákupem dvou starších automobilů. Díky hospodářskému vý-

sledku za rok 2016 jsme si mohli dovolit objednat na konci roku
2016 zcela nový automobil pro rozvoz obědů, který budeme
pravidelně měsíčně splácet.
Úspěšně se nám rozvíjí nová činnost - čištění interiérů osobních
automobilů se speciálním ošetřením venkovních skel, zpětných
zrcátek a světel tzv. nanotechnologií. Zlepšila se nám struktura
zakázek směrem k nárůstu podílu stálých pravidelných zakázek,
které nám zajišťují stabilizovaný měsíční výkon oproti minulému
období, kdy jsme byli více závislí na sezonních zakázkách.
Jaké jsou naše plány na rok 2017?
V roce 2017 bychom dále chtěli posilovat dobré jméno a dobrou
značku sociálního podniku PALOMINO. Chtěli bychom rozvíjet
a zkvalitňovat služby, o které je největší zájem. Plánujeme naši
nabídku rozšířit o službu přepravy imobilních osob. Po náročné
vnitřní rekonstrukci budovy, kde sídlíme, chceme v roce 2017
dobudovat kvalitní zázemí pro činnost sociálního podniku Palomino a sociálního podniku SECONDHELP. Plánujeme zhotovení
nových povrchů podlah a dovybavení prostor nábytkem.

SOCIÁLNÍ PODNIK SECONDHELP
Vedoucí: Mgr. Marcela Čadrová
Telefon: 739 324 819
Email: marcela.cadrova@secondhelp.cz
Webová stránka: www.secondhelp.cz
Otevírací doba: pondělí – pátek: 9 – 17 hod., sobota: 8 – 12 hod.
Adresa provozovny ve Valašském Meziříčí:
Mostní ulice 97/6, 757 01 Valašské Meziříčí
Adresa provozovny v Rožnově pod Radhoštěm:
Palackého 43, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/30.00572
Částka: 4 776 711,80 Kč

Mgr. Marcela Čadrová
vedoucí sociálního podniku
SECONDHELP
Co se nám v roce 2016 podařilo?
V náročných podmínkách, kdy
probíhala rekonstrukce budovy
na Vrbenské ulici, jsme dokázali nejen dodávat potřebné
množství zboží pro oba naše
obchody, ale připravit i druhý
ročník benefiční módní přehlídky ve Valašském Meziříčí.

Jaké jsou naše plány na rok 2017?
Na jaře připravujeme poprvé módní přehlídku v Rožnově pod
Radhoštěm, tentokrát ve spolupráci s Veronikou Maléřovou.
Rádi bychom otevřeli další prodejnu a přivítali v kolektivu nové
spolupracovníky, pro které by tak vznikla reálná možnost se pracovně uplatnit.
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s.r.o.
Bc. Petra Parmová, ekonom
Kontakt:
739 324
817 / parmova@diakonievm.cz
HOSPODAŘENÍ
1.VALAŠSKÁ
DIAKONICKÁ V ROCE 2016

NÁKLADY
personální náklady (mzdy, odvody)
služby
materiál
energie
opravy a údržba
prodané zboží
ostatní náklady
CELKEM
VÝNOSY
Dotace Úřadu práce
tržby za zboží
tržby z prodeje služeb
ostatní
CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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celá firma
4 621 128
966 719
150 018
163 936
59 424
631 733
72 642
6 665 600
celá firma

SECONDHELP
2 044 878
654 524
43 650
110 021
7 705
629 590
26 571
3 516 939
SECONDHELP

PALOMINO
2 576 250
312 195
106 368
53 915
51 719
2 143
46 071
3 148 661
PALOMINO

3 425 024
1 833 960
1 466 173
3 342
6 728 499

1 729 058
1 829 438
496
257
3 559 249

1 695 966
4 522
1 465 677
3 085
3 169 250

62 899

42 310

20 589

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

62 899

42 310

ROZVAHA 1.VD
k 31. 12. 2016

ve Valašském Mezíříčí

Rozvaha 1.VD k 31. 12. 2016
AKTIVA
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
C. I.
Zásoby
C. II.
Pohledávky
C. IV. Krátkodobý finanční majetek
D.
Časové rozlišení aktiv
Aktiva celkem

PASIVA
A. I.
Základní kapitál
A. V. 1. Výsledek hospodaření minulých let
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci
Pasiva celkem

20 589

začátek
období
136 063
287 089
589 011
403 121
16 092
1 431 376

konec
období
227 460
318 549
393 337
67 055
19 300
1 025 701

začátek
období
200 000
296 376
935 000
1 431 376

konec
období
200 000
283 701
542 000
1 025 701

výroční
zpráva
2016
Vydává:
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí,
Žerotínova 319/21
kontakt: Alena Hellerová
e-mail: hellerova@diakonievm.cz
Foto:
Ivan Dostál (Solvertech, s.r.o.), Josef Knápek
Tisk:
Grafia Nova, s.r.o.
www.grafianova.cz
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kde ná s na j dete
1

Diakonie ČCE – středisko ve
Valašském Meziříčí (1. podlaží)
Domov Konvikt

2

Hospic CITADELA

3

Seniorpark

4

Prodejna sociálního podniku
SECONDHELP

5

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

6

Šatník

7

směr Hranice

směr Rožnov p.R.

7
Jičínská ulice
Albert

Zašovská ulice
autobusové
nádraží

6

5

FÚ

Chráněné bydlení Johannes

řeka Bečva

náměstí

1

4

3

2

Žerotínova ulice

směr Vsetín

