VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 DIAKONIE ČCE – STŘEDISKA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
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SLOVO ÚVODEM
Milí přátelé a podporovatelé Diakonie,
naše středisko oslavilo v loňském roce 25 let své
existence. Společně s ním slavilo i středisko Hospic
Citadela 15 let své služby. Společných bohoslužeb
pod širým nebem se mohli zúčastnit i klienti Domova
Konvikt i Hospice Citadela, z nichž někteří přitom
mohli zůstat na balkonech a předzahrádkách svých
pokojů. Následoval bohatý program, při kterém mi
došlo, kolik lidí se kolem Diakonie soustředí, jak široká komunita to je, kdo všechno Diakonii podporuje
i kolik dobrovolníků se zapojuje do její práce. Byla to
příležitost k vděčnosti i k uvědomění mnoha nesamozřejmých věcí. Promluvili k nám zástupci Diakonie
Českobratrské církve evangelické - této velké rodiny
jsme součástí. Promluvily k nám zakladatelky obou
středisek. Málokdo už dnes pamatuje, kolik odvahy
a obětavosti na začátku bylo. Setkali jsme se s některými bývalými zaměstnanci a uvědomili jsme si,
kolik práce pro druhé vykonali. Díky Bohu, že Diakonie v našem městě a regionu koná tak rozsáhlou
a významnou službu. Děkuji zaměstnancům všech
služeb a všem, kdo práci Diakonie podporují. Mezi
věrné podporovatele patří v první řadě dobrovolníci.
Když sečteme hodiny, které pro Diakonii a její klienty odpracují, a vynásobíme je průměrnou mzdou,
uvědomíme si, že průměrně za 5 let věnují Diakonii
jeden milion korun.
Společná oslava byla jen závdavkem budoucí spolupráce. Od začátku příštího roku budeme už naplno

pracovat společně. K 1. 1. 2020 by se měla obě střediska v našem městě sloučit do jednoho - z ekonomických důvodů, pro dobro vztahů s veřejností i proto, že jít
společnou cestou je vždy cennější (někdy to stojí méně
energie, někdy více, ale má to smysl). Zapudíme všechny myšlenky o konkurenci, o tom, kdo co dělá lépe či
hůře, odložíme všechnu zbytečnou kritiku a soustředíme se na efektivní koordinaci našich služeb i na společné vystupování před veřejností. Chceme se vnímat
navzájem jako sobě rovní a naše služby považujeme za
stejně potřebné. Většiny zaměstnanců by se sloučení
nemělo vůbec dotknout. Těm, kterých se to existen
čně dotkne, děkuji za hluboké pochopení nebo i osobní
oběť a přeji jim, ať se situace co nejdříve vyjasní a ať
se jim osobně dobře daří. Jsem rád, že pan Miloslav
Běťák na sebe vzal úlohu ředitele, který naše středisko
ve spolupráci s paní ředitelkou Květoslavou Othovou ke
sloučení dovede, a děkuji mu za to, že klid penze vyměnil ještě na rok za velmi náročnou a nevděčnou práci.
Při Dnu Diakonie 26. 5. 2019 poděkujeme za práci
a službu bývalé ředitelce, paní Zdislavě Odstrčilové,
která byla zvolena místostarostkou našeho města.
Pod jejím vedením se naše středisko dynamicky rozvíjelo - každý rok se otevírala nějaká nová služba.
Všechny mají svůj smysl, za všechny jsem vděčný.
Všichni ředitelé a ředitelky našeho střediska odvedli
díl dobré práce. Někteří středisko rozvíjeli, jiní stabilizovali. Když se rozjíždí jakákoli práce, nikdy se to
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neobejde bez chyb, ale kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Vážím si toho, že paní ředitelce Odstrčilové záleželo
na spolupráci s městem i s dalšími subjekty, a že
měla odvahu začít se sociálním podnikáním. Jsem
jí i všem pracovníkům vděčný za celou oblast práce
s lidmi se zdravotním postižením, kde může Diakonie konat dobrou službu, tak jako i v práci se seniory a nemocnými. Nejen nová pralinkárna „Pralinky
s příběhem“, ale i „PALOMINO“ a „SECONDHELP“
jsou přes veškeré problémy dobrým dílem - mnozí z těch, kteří zde pracují, jsou rádi, jejich život se

změnil. Prosím, podporujte je; když si objednáte jejich služby, můžete se podílet na něčem dobrém.
Přeju všem čtenářům, sponzorům a příznivcům našeho
střediska naději, která je silnější než náš optimismus,
protože nás přesahuje, a děkuji jim za jejich přízeň
a podporu Diakonii.
Daniel Heller
farář spolupracujícího Farního sboru ČCE
ve Valašském Meziříčí
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace:
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
Sídlo: 		Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon:		573 034 161
E-mail:
stredisko@diakonievm.cz
Webová stránka:
www.diakonievm.cz
Facebook:		www.facebook.com/diakonievm/
IČO: 		47863561
IČZ: 		94431000
Datová schránka:
iv9b6p4
Datum vzniku:
1. 4. 1993
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.
Způsob financování:
Vícezdrojové – zdravotní pojišťovny, dotaze ze státního rozpočtu, příspěvky klientů,
		dary fyzických a právnických osob a nadací
Ředitel:		Mgr. Zdislava Odstrčilová
Správní rada:		Mgr. Zdislava Odstrčilová, předseda
		Bc. Lenka Kostelná
		Ing. Karla Daňová
		Mgr. Katka Ryšková, DiS.
		Ing. Jaroslav Stančík
Dozorčí rada:		Ludmila Fuksová, předsedkyně
		Ing. Jan Tkáčik, místopředseda
		Milena Hrtusová
		Ing. Tomáš Jelínek
		Ing. Radmila Matalíková
		Marie Semančíková
Eva Žambochová, DiS.
akad. mal. Karla Palátová, náhradnice
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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.

POSLÁNÍ
þþ Naším posláním je pomáhat seniorům, lidem se
zdravotním postižením, nemocným a umírajícím,
aby mohli všechny etapy života prožívat kvalitně.
þþ Cítíme se být spoluzodpovědní za kvalitu života naší
společnosti, proto je součástí našeho poslání i spolupráce s lidmi kolem nás ve prospěch potřebných.
þþ Chceme být nositeli úcty a respektu k člověku
v každé fázi jeho života.

HODNOTY
Posláním diakonické práce je pomoc potřebným.
Při naplňování tohoto poslání se opíráme o tyto hodnoty:
MILOSRDENSTVÍ
Věříme v sílu Boží lásky a lidského milosrdenství.
FORTELNOST
Dbáme na kvalitu a odbornost naší práce.
SPOLEČENSTVÍ
Vytváříme společenství, které se svou prací podílí na
tom, aby měl život smysl.
NADĚJE
V těžkých chvílích osobních i celé organizace nás
posiluje naděje.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SLUŽEB
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ZAMĚSTNANCI
Ing. Bc. Karla Daňová
manažer správy, personalista

 Kontakt: 739 324 817 / danova@diakonievm.cz
Počet zaměstnanců Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí
				

2016			

2017			

2018

15

15

15

Ošetřovatelská služba

5

8

8

Denní stacionář Dobromysl

4

4

4

Osobní asistence

1

2

2

Poradna pro pečující

2

2

2

Domácí hospic Společnou cestou

1

1

1

Sociální rehabilitace KROK

6

5

7

10

9

8

Tréninkové pracoviště MATTEO

0

2

2

Správa

9

11

15

55

59

64

Pečovatelská služba

Chráněné bydlení JOHANNES

Celkem zaměstnanců

V grafu je počet zaměstnanců v evidenčním stavu k 31. 12. 2018 daného roku. Z 64 zaměstnanců k 31. 12. 2018 je 59 žen.
Celkový evidenční počet zaměstnanců v roce 2018 byl 62,84, v mimoevidenčním stavu pak 3,76.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 56,34.
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ROZDĚLENÍ ZAMĚSTNANCŮ DLE KATEGORIÍ (v přepočtených úvazcích)
4,95

1,0

8,37

2,5

vedoucí pracovníci

8,37

sociální pracovníci

10,37

zdravotní sestry

10,37

5,69
23,46

pečovatelé, pracovníci v sociálních
službách

ředitelka, manažeři úseků, vedoucí služeb

5,69
23,46

lektoři a odborní
konzultanti

2,50

administrativní
pracovníci

účetní, mzdová účetní,
4,95 proj. manažer, pracovníci marketingu

provozní pracovníci

1,00 údržbář

CELKEM:

manažer kvality, konzultanti – Matteo

56,34

Z 8,37 průměrných přepočtených úvazků vedoucích pracovníků činí 4,04 úvazky zaměstnanci, kteří jsou současně členy správní rady.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
V ROCE 2018
V roce 2018 pokračoval projekt „Buďme profíci“, reg.
číslo CZ.03. 2. 63/0. 0. /0.0/15_023/0000885, financovaný z Evropského sociálního fondu, zaměřený
na zlepšení kvality poskytovaných služeb. Bylo vyškoleno celkem 6 interních auditorů, proběhly pilotní
audity šesti námi poskytovaných sociálních služeb
a byla vypracována Metodika řízení kvality sociálních služeb. V průběhu roku pokračovalo vzdělávání pracovníků v přímé péči. Projekt byl ukončen
k 31. 12. 2018.

Vzdělání zaměstnanců v roce 2018 (počet hodin)
Akreditovaný kurz

2 363

Stáže

112

Ostatní vzdělávací akce

452
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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 2018 podařilo?
V úseku služeb podpory domácí péče jsme v roce 2018
zaměřili pozornost především na revizi a pojmenování si
toho, jaká je skutečná potřebnost pomoci a podpory seniorům, lidem se zdravotním postižením, nemocným a jejich pečujícím na území našeho regionu. Vedla nás k tomu
dlouhodobě neutěšená situace, kdy lidé, kteří se obraceli
na naše terénní sociální služby, nezískali pomoc a podporu ihned a tak, aby pomoc plynule navázala např. na
propuštění z nemocnice. Na revizi potřebnosti kapacit
jak v terénních, tak pobytových službách, jsme spolupracovali s odborníky nemocnice, se zástupci měst a obcí
a ostatními poskytovateli služeb. Na potřebnost posílit terénní služby reagoval i Zlínský kraj a vyhlásil mimořádný
záměr a dotační titul na poskytování sociální služby – odlehčovací služby. Tuto příležitost jsme využili a začali se připravovat na založení další služby s kapacitou 3,3 úvazků,
která pomůže pečujícím oddechnout si, nabrat sílu a dále
zvládat náročnost péče o své blízké v domácím prostředí.
Naším cílem je prostřednictvím nabídky škály zdravotních i sociálních služeb pomoci nastavit vhodnou podobu péče „na míru“, aby mohli senioři i lidé s různým
zdravotním postižením či s nemocí být co nejdéle doma,
tam kde se cítí nejlépe.

Aby byla péče poskytována kvalitně, je nutné zabezpečit
dobré podmínky pro pracovníky služeb. V roce 2018 se nám
podařilo získat díky projektům, nadacím a sponzorům vozidla
do terénních služeb, vybavit služby pomůckami usnadňujícími péči (např. přenosná vana na mytí), pomůckami k aktivizaci (mobilní truhlíky, deskové hry) a pro pracovníky zabezpečit
odborné vzdělávání v tématech kvality péče o klienty.
Pro klienty a jejich pečující jsme zakoupili do půjčovny
zdravotních a kompenzačních pomůcek nové pomůcky
(např. chodítka, toaletní židle, invalidní vozíky, antidekubitní matrace). S velkým úspěchem proběhl rekondičně
rehabilitační pobyt v bezbariérovém středisku Sola Gratia, určený pro klienty našich služeb. Za obnovení tradice
a uskutečnění pobytu jsme velmi vděčni faráři Farního
sboru ČCE ve Valašském Meziříčí Danielu Hellerovi.
Jaké jsou naše plány na rok 2019?
Péče o naše blízké v domácím prostředí je tradiční a nejpřirozenější formou podpory a pomoci. Chceme v tomto trendu nadále podporovat rodiny a nabízet vhodnou
sdílenou péči. Chceme pomáhat vytvářet podmínky pro
dobré bydlení pro seniory. A také chceme osvětovými
akcemi k tématu stárnutí a stáří přispět ke zlepšení povědomí, že na stáří se lze aktivně připravit.
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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.

Elena Žitníková
vedoucí

 Kontakt: 739 038 424 / zitnikova@diakonievm.cz

POSLÁNÍ
Tato zdravotní služba pomáhá lidem, aby mohli zůs
tat 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.

SEZNAM POJIŠŤOVEN, SE KTERÝMI JE UZAVŘEN SMLUVNÍ VZTAH:
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
213 – RBP, zdravotní pojišťovna
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví

CÍLOVÁ SKUPINA

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

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

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

STATISTIKA
404 Počet klientů
6 951 Počet hodin péče
13 547 Návštěv u klientů
43 659 Počet najetých km
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DOMÁCÍ HOSPIC SPOLEČNOU CESTOU
Služba domácího hospice je registrovanou zdravotnickou službou dle § 10 zákona 372/2011, o zdravotních službách, kde zdravotní péčí poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta je domácí péče, kterou je také
paliativní péče.

Elena Žitníková
vedoucí

 Kontakt: 739 038 424 / zitnikova@diakonievm.cz

Bc. Marie Vrečková, DiS.
sociální pracovník

 Kontakt: 739 589 876 / domacihospic@diakonievm.cz

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

Tato zdravotní služba poskytuje pomoc a podporu
v oblasti zdravotní, sociální, psychické a spirituální nemocným v závěrečném stádiu nevyléčitelného
onemocnění. Snažíme se mírnit bolesti a další tělesné a duševní strádání nemocného, poskytujeme
podporu jeho blízkým. Péče a podpora v domácnostech je zajišťována multiprofesním týmem domácího hospice Společnou cestou. Tým je složen z lékařů konzultantů, praktického lékaře, zdravotních
sester, sociálního pracovníka, nutričního terapeuta,
duchovního, lze zapojit i pečovatele.

Péče je určena lidem, kterým bylo diagnostikováno
nevyléčitelné onemocnění.

Ke spirituální 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.

STATISTIKA
18 Počet klientů celkem
10 Z toho Ošetřovatelská služba
s hospicovými prvky (s účastí praktického lékaře)
V roce 2018 jsme poskytli odborné poradenství
20 rodinám.
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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 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.

STATISTIKA
108
20 685

Počet klientů
Počet návštěv

8 501

Počet hodin v přímé péči

3 841

Počet hodin na cestě

53 085

Počet ujetých kilometrů

3 841

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí lidé od 18 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo svého postižení potřebují pomoc druhé osoby v péči o sebe nebo o domácnost.

108

8 501

20 685

53 085
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DENNÍ STACIONÁŘ DOBROMYSL
Denní stacionář je registrovaná sociální služba dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách.

Bc. Dana Vajdová
vedoucí

 Kontakt: 737 391 341 / stacionar@diakonievm.cz

POSLÁNÍ

Věková skupina / počet klientů

Posláním Denního stacionáře Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí je umožnit lidem od 60
let věku, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného
člověka, trávit část dne v podnětném prostředí stacionáře. Podporujeme soběstačnost, důstojné a aktivní prožívání života a kontakt s jinými lidmi. Průběh
dne přizpůsobujeme individuálním potřebám klientů.

Věková skupina 65-80 let

15

Věková skupina nad 80 let

18

muži / ženy
muži

7

ženy

26

CÍLOVÁ SKUPINA
Denní stacionář je určen lidem od 60 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
33
79,5
7 198

Počet klientů v roce 2018
Průměrný věk
Počet hodin pobytu klientů v DS

Bydliště
Klienti z VM
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Klienti z okolních obcí

11

17

18

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 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.

STATISTIKA
18

Počet klientů

2 144

Počet návštěv

2 827

Počet hodin v přímé péči

352

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.

Počet hodin na cestě

352

18

2 144

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí lidé od 18 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo svého postižení potřebují pomoc
druhého člověka v péči o sebe nebo o domácnost.

2 827
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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

 Kontakt: 730 190 733 / poradna@diakonievm.cz

POSLÁNÍ

TESTOVÁNÍ PAMĚTI

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.

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.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let, kteří potřebují pomoc se zvládnutím péče o své blízké (seniory,
lidi s handicapy, nemocné a umírající) nebo kteří se
na péči o své blízké připravují, a pozůstalí.

STATISTIKA
10 Počet účastníků svépomocných skupin
11 Počet setkání
388 Počet poskytnutých poradenství
2 Počet přednášek
41 Počet účastníků přednášky

Testování paměti je určeno pro lidi starší 60 let nebo
mladší s poruchami paměti.
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ÚSEK SLUŽEB PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Mgr. Kateřina Ryšková, DiS.

manažerka úseku

 Kontakt: 731 138 913 / ryskova@diakonievm.cz
 Adresa:

Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 757 01

Co se nám v roce 2018 podařilo?
V roce 2018 jsme se zaměřili na to, aby lidé se zdravotním postižením mohli vést co nejvíce samostatný život
vzhledem ke svému hendikepu. V sociální službě Sociální rehabilitace Krok zaznamenáváme stále větší zájem ze
strany klientů z řad veřejnosti a dochází k nám lidé z různých chráněných bydlení. Klientům pomáháme v rámci
tréninků v terénu, kdy klienty učíme cestovat, orientovat
se ve městě, nakupovat, vyřídit si osobní věci a v tréninkové domácnosti s podporou pracovníků nacvičovat
obsluhu v kuchyni a domácnosti. Všechny aktivity vedou
pravidelným nácvikem dovedností a zvyšováním schopností k osamostatnění se v různých oblastech života.
V Chráněném bydlení Johannes jsme realizovali projekt
projektu ESF „Žijeme tu s Vámi!“. Projekt byl zaměřen
na pomoc klientům v integraci do běžného sociálního prostředí. Některým našim klientům se díky nácvikům podařilo získat zaměstnání. V roce 2018 se jeden
klient z našeho chráněného bydlení odstěhoval do jiného chráněného bydlení a nový klient se k nám nastěhoval. Ve službě v srpnu 2018 došlo ke změně vedoucí,
kdy kolegyně Helena Palátová odešla do jiného zaměstnání a jako nová vedoucí chráněného bydlení nastoupila
Irena Juřičková, která před změnou pracovala v chráněném bydlení jako pracovník v sociálních službách.

Tréninkové pracoviště Matteo vzniklo díky projektu
ESF „Jsem připraven a těším se!“. Projekt je zaměřen na podporu při přípravě na získání pracovní pozice
lidem s kumulací hendikepů. Díky projektu jsme rozšířili možnosti lidí, kteří chtějí pracovat, ale kvůli svému zdravotnímu postižení neměli nikdy tuto příležitost
a chtějí se připravit na chráněný (či otevřený) trh práce.
Jaké jsou naše plány pro rok 2019?
þþ Výzvou je reagovat na vzrůstající požadavky na
podporu lidí se zdravotním postižením.
þþ Rozšiřovat nabídku aktivit v sociální rehabilitaci
tak, abychom reagovali na individuální potřeby
našich klientů.
þþ Pro chráněné bydlení budeme usilovat o zajištění vyhovujících prostor.
þþ Realizace workshopů a přednášek jak pro odborníky tak veřejnost. Cílem je seznámit veřejnost s životem lidí s mentálním a zdravotním postižením.
þþ Tréninkové pracoviště Matteo zahájí v červenci
2019 nový projekt, který bude zaměřen na pomoc
sociálně vyloučeným osobám a osobám se zdravotním omezením, zejména v návratu na trh práce.
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ JOHANNES
Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením je registrovaná sociální služba dle §51 zákona 108/2006 Sb.,
zákon o sociálních službách.

V rámci chráněného bydlení proběhl v roce 2018 projekt Žijeme tu s vámi!, reg. č. 03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001923
financovaný Evropskou unií. Více informací o projektu na www.diakonievm.cz.

Bc. Helena Palátová (do 31. 7. 2018)
vedoucí

Bc. Irena Juřičková (od 1. 8. 2018)

vedoucí

 Kontakt: 731 133 932 / jurickova@diakoneivm.cz
 Adresa:

Jičínská ul. 308, Valašské Meziříčí 757 01

POSLÁNÍ

STATISTIKA

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.

V roce 2018 se jeden klient odstěhoval do jiného
chráněného bydlení a jeden nový se nastěhoval v listopadu 2018 do chráněného bydlení Johannes. Ke
konci roku 2018 žilo v chráněném bydlení 12 mužů,
jejichž věk se pohybuje od 20 do 65 let.

CÍLOVÁ SKUPINA
Chráněné bydlení poskytuje podporu dospělým lidem od 18 do 69 let s lehkým až středně těžkým
mentálním postižením.

23

24

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

VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Bc. Markéta Hebláková
vedoucí

 Kontakt: 731 138 911 / heblakova@ diakonievm.cz
 Adresa:

Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 757 01

V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
Bc. Věra Mikulenková
vedoucí

 Kontakt: 731 138 912 / mikulenkova@diakonievm.cz
 Adresa:

Chodská 667, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

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 upevňování sebedůvěry a odpovědnosti, zaměstnání, a bydlení. Sociální služba je poskytována formou ambulantní
a terénní.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé nad 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního

postižení a jsou odhodláni rozvíjet svou samostatnost
prostřednictvím nácviku schopností a dovedností.

STATISTIKA
45 klientů:
muži / ženy
muži

37

ženy

8

25

26

MATTEO – TRÉNINKOVÉ PRACOVIŠTĚ PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM
A SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

Služba je financována z projektu Jsem připraven a těším se! reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007154

Bc. Alena Rušarová
vedoucí

 Kontakt: 734 284 359 / rusarova@diakonievm.cz
Činnost této služby jsme zahájili 1. 11. v roce 2017.
Služba nabízí ucelený program při přípravě osob se
zdravotním postižením na zaměstnání a jeho následné získání.
Poskytujeme:
þþ pracovní individuální poradenství
þþ vzdělávání v daných oborech
þþ rozvoj komunikace a základních dovedností
k výkonu práce
þþ trénink pracovních dovedností v praxi
þþ podpora při hledání zaměstnání

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena:
þþ lidem se zdravotním postižením, s lehkým
a středním mentálním postižením
þþ lidem s duševní poruchou vyvolanou účinkem
alkoholu
þþ lidem dlouhodobě nezaměstnaným, s nízkou
úrovní vzdělání nebo s nedokončeným vzděláním
þþ lidem znevýhodněným na trhu práce
þþ lidem ve věku 50-64 let

þþ zprostředkování zaměstnání

STATISTIKA:

þþ podpora na pracovišti

Přípravný program úspěšně absolvovalo celkem
24 osob se zdravotním postižením a zaměstnání
získalo 13 osob.

POSLÁNÍ
Naším posláním je zvýšení míry zaměstnanosti
u znevýhodněných a zdravotně postižených osob,
které díky absolvování přípravných programů získají
zaměstnání na volném či chráněném trhu práce.
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VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK

ŠATNÍK

Mgr. Veronika Janošková

Alena Hellerová, DiS.

 Kontakt: 737 766 347 / poradna@diakonievm.cz

 Kontakt: 739 324 816 / hellerova@diakonievm.cz

V roce 2018 jsme zapůjčili 302 pomůcek.
Podařilo se nám pořídit tyto nové pomůcky:
þþ Z projektu Obec přátelská seniorům: 1 antidekubitní matrace s kompresorem, 4 invalidní vozíky
þþ Od nadace Konto bariéry: 2 invalidní vozíky, 1 antidekubitní matrace s kompresorem, pedálová pomůcka, chodítko, otočná sedačka do vany
þþ Od nadace Synot: invalidní vozík, nástavec na WC,
3 chodítka
þþ Dary - toaletní židle, chodítka, sedačky na vanu
Celkem disponujeme 282 pomůckami k zapůjčení.
Za rok 2018 činila tržba za půjčování pomůcek 456 tisíc korun.
Kompletní seznam pomůcek, informace o jejich cenách
a dostupnosti naleznete na našich webových stránkách.

PEDIKÚRA
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 dle telefonické domluvy.

V šatníku jsme nabízeli za symbolické ceny obnošené
oblečení pro dospělé i děti, kabelky, boty a hračky, které nám věnovali dárci. Šatník byl v provozu na Vrbenské ulici č. 803 do 30. 8. 2018, poté byl z technických
důvodů uzavřen. Provoz dobročinného šatníku zajišťovaly po celou dobu jeho více než 10letého fungování
samostatně naše dobrovolnice. Za svou obětavost si
zaslouží veliké poděkování.
V roce 2018 se díky jejich práci a dárcům oblečení utržilo 65 135 Kč. Výtěžek z prodeje věcí v dobročinném
šatníku je určen na činnost našeho střediska.
Výtěžek v Kč za rok:
2014

43 600

2015

60 600

2016

64 800

2017

88 100

2018 (8 měsíců)

65 135
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DOBROVOLNICTVÍ
Alena Hellerová, DiS.
koordinátorka dobrovolníků

 Kontakt: 739 324 816 / hellerova@diakonievm.cz
 Adresa:

Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí 757 01

Co se nám podařilo?
V roce 2018 pomáhalo v naší organizaci 19 dobrovolníků v akreditovaných dobrovolnických programech a 20 dobrovolníků v neakreditovaném dobrovolnictví. Dalších 10 dobrovolníků nám pomáhalo
v rámci Národní potravinové sbírky. Také díky nim
jsme vybrali více než 900 kg potravin pro naše klienty s mentálním postižením a lidi v sociální nouzi.
Celkem dobrovolníci odpracovali pro Diakonii a její
klienty 2125 hodin, což je o 571 hodin více než
v loňském roce.
Více než 100 dobrovolníků pro nás vystoupilo benefičně na našich akcích nebo obohatili svou návštěvou klienty Denního stacionáře. Velké poděkování
patří především dětem a učitelům ze ZŠ Křižná, ZUŠ
Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí, z Basového
G z Gymnazia Fr. Palackého a Cvrčkům ze ZŠ ve
Starém Jičíně.
Při dobrovolnické akci Ukliďme Česko jsme stejně
jako vloni spolupracovali s týmem zaměstnanců obchodního domu TESCO.
Po více než 10 letech jsme v srpnu ukončili provoz

šatníku v nevyhovujících stavebních buňkách, které
jsou určeny k demolici. Uskutečnil se velký výprodej,
který zajišťovaly naše obětavé dobrovolnice.
Spolu s dobrovolnicemi ze zrušeného šatníku jsme
zahájily pravidelné setkávání dobrovolníků u tvoření
v Denním stacionáři Dobromysl. Pro tvoření jsme
využili právě látky ze šatníku – šili jsme především
hračky a jiné dárky vhodné k prodeji na Vánoční jarmark, kterého se Diakonie účastnila na Valašsko
meziříčském náměstí. Setkání se uskutečnila v závěru roku 3x. V následujícím roce v nich chceme
pokračovat.
Co plánujeme v r. 2019
V druhé polovině roku 2018 jsme podali projekt Klub
3D na rozvoj práce s dobrovolníky v Diakonii, který
byl podpořen grantem ČCE pro diakonické a rozvojové projekty. Těšíme se, že v následujícím roce budeme tento projekt realizovat.
V dubnu 2019 nás čeká slavnostní otevření dobročinného obchůdku na novém místě a v novém kabátku - Bude se jmenovat Darovánek a bude umístěn
na Žerotínově ulici v mobilním domku mezi Domem
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Sociálních služeb a Seniorparkem, který jsme obdrželi darem od společnosti ČEZ a Saint Gobain
Construction Products CZ, a.s. Provoz Darovánku
i třídění věcí v jeho přilehlém skladu budou zajišťovat
naše dobrovolnice.
Společně s Darovánkem bude v mobilním domku
fungovat Klub 3D, který poskytne dosud chybějící
zázemí dobrovolníkům a stane se současně kontaktním místem pro nové zájemce o dobrovolnictví
v Diakonii. Stejnojmenný projekt – Klub 3D bude
financován s podporou Grantového systému ČCE
pro diakonické a rozvojové projekty. Cílem tohoto
projektu je rozvinutí práce s dobrovolníky v Diakonii
ve Valašském Meziříčí. V rámci projektu plánujeme
v následujícím roce ve spolupráci s naším partnerským sborem navštívit několik společenství a seznámit je s možnostmi dobrovolnictví u nás.
Chystáme se také uskutečnit první výjezdový pobyt pro dobrovolníky, který by měl být zaměřen na
seznámení s hodnotami Diakonie, vzájemné sdílení
a povzbuzení.
Vzhledem k tomu, že je před námi velký úkol slučování obou středisek Diakonie ve Valašském Meziříčí,
budeme již všechny plánované aktivity dělat ve spolupráci s hospicem CITADELA.
V roce 2018 nám pomáhali formou dlouhodobého dobrovolnictví tito dobrovolníci:
Blanka Maršálková, Pavla Lochmanová, Jana Nečasová, Milada Popelářová, Zdenka Vojvodíková,
Lýdie Bartoňová, Hedvika Lašáková, Jaroslava Hurtíková, Marta Mlčáková, Václav Nohavica, Dobromila
Krupová, Anna, Madlenka a Barunka Kabeláčovy,
JUDr. Marie Pernická, Radomíra Strážnická, Dag-

mar Kladošová, Jana Krupová, Hana Babicová, Jan
Vetchý, Milan Katovský, Daniel Heller, Eva Hrtusová
V krátkodobém dobrovolnictví nám vypomáhali:
Iveta Vaňková, Libor Horák, Anna Třetinová, Petra
Prná, Jana Ryšánková, Pavela Jaroslav, Janoško
Lubomír, Tomečka Petr, Zdráhala Pavel, Klabník Radovan, Nejedlý Libor, Pavel Trusina, Ludmila Baruchová, Věra Komendová, Marie Janíková, Josef Hur
tík, Hana Hejnová, Libor Horák
Při národní potravinové sbírce:
Besedová Kristýna, Košárková Kateřina, Nešovičová
Hana, Jan Kandráč, Fuksa Matyáš, Fuksová Ludmila, Juchelka Ladislav, Dvořák Petr, Jan Tkáčik st.,
Jan Tkáčik ml., Martin Steiner
Dobrovolníci při akcích:
Martin Steiner, Nešovičová Hana, Jaroslav Kneisl,
Pavel Helan, Dana Zemková, Blanka Hašová s fenkou Aki, děti a pedagogové ZUŠ Alfréda Radoka,
Basové G, děti a pedagogové ze ZŠ Křižná, ZŠ Žerotínova, MŠ Kraiczova, ZŠ ve Starém Jičíně, kolektiv zaměstnanců obch. domu Tesco.
Všem dobrovolníkům jsme upřímně vděční za jejich
obětavou práci a patří jim naše velké poděkování.
Přináší k nám svěží „vítr“. Jejich přítomností jsou
obohaceni nejen naši klienti – lidé, kterým pomáháme - ale i naši pracovníci. Povzbuzuje nás jejich
nadšení a radost z vykonané práce.
Jejich nezištná pomoc je také výrazným poselstvím
společnosti, kterého je v této době obzvláště zapotřebí. Poselstvím naděje, že jsou tu stále lidé, pro
které není výše výdělku a pozice na společenském
žebříčku to nejdůležitější.
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2018
Ing. Kristýna Matošková
projektový manažer

 Kontakt: 730 167 963 / merkova@diakonievm.cz
1.

Na cestě za vámi

V důsledku rozšiřování terénních a ambulantních
služeb pro seniory a lidi se ZP je větší potřeba aut
spolehlivých a v potřebném množství – terénní a ambulantní služby podporují setrvání seniorů a lidí s ZP
v jejich přirozením domácím prostředí, zvyšuje to
kvalitu jejich života i v tomto náročném životním období, kdy jsou odkázáni na pomoc druhých lidí. Z příspěvku nadace LESY ČR byly pořízeny 2 automobily.
2.

Šťastné stáří – gerontooblek

Projektem financovaným GSK fondem byl vytvořen
interaktivní kurz „Šťastné stáří“, kde se účastníci
mohou vcítit do seniora. V rámci programu se dozví,
jaké změny ve stáří nastávají, jak v oblasti biologické, psychické i sociální. Díky speciálnímu obleku si
pak mohou účastníci vyzkoušet, jaké je vykonávat
běžné věci v kůži seniora. Oblek jim zhorší smysly –
zrak, sluch, hmat i mobilitu. Zatím proběhly 4 kurzy
pro odborníky, kteří se se seniory setkávají.
3.
Bylinková zahrádka – mezigenerační a komunitní setkávání a aktivizační činnosti v denním
stacionáři pro seniory Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí
Nadace Tesco přispěla na vybudování bylinkové zahrádky s posezením pro Denní stacionář Dobromysl
a zakoupení vyvýšených záhonů pro výsadbu bylin.

Zvýšené záhony jsou vhodné pro klienty se sníženou
mobilitou. Tato zahrádka slouží mezigeneračnímu set
kávání, realizaci aktivizačních činností a zapojení Denního stacionáře Dobromysl do komunitního života ve
městě. Umožní pravidelné setkávání seniorů s dětmi
ze ZŠ Křižná, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.
4.

Podpora paliativní péče

Cílem projektu je zajištění maximální prostupnosti
mezi léčbou v nemocnicích a v domácím prostředí,
formou poradenství v péči o sebe, případně svého
blízkého, v domácím prostředí. Poradenství poskytujeme ve dvou oblastech s důrazem na zdravotní
potřeby seniorů:
þþ Úprava domácího prostředí a organizace péče
o nemocné seniory (formou sdílené péče, tj. kombinace péče profesionály a blízkými lidmi seniora).
þþ Nácvik péče domácími pečujícími, případně nácvik
sebepéče – jedná se o péči o nemocné seniory.
Předmětem žádosti je příspěvek na provoz naší
ošetřovatelské služby, kterou poskytujeme v rámci
našeho střediska již 25 let, a která toto poradenství
a nácviky poskytuje. Nadace Agrofert naši službu
podpořila částkou 300.000 Kč.
5.

Podpora péče o seniory v domácím prostředí

Díky podpoře nadace Agrofert bylo zakoupeno auto
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pro naše terénní a ambulantní služby, čímž se zvýšila
jejich kvalita a dostupnost. Potřeba obnovy vozového parku a doplnění počtu aut vychází z nutnosti
zlepšení spolehlivosti vozového parku služeb a nutnosti rozšiřování těchto služeb. Terénní a ambulantní
služby pomáhají seniorům, aby mohli zůstat ve svých
domovech, v jejich přirozeném prostředí i v období,
kdy jsou odkázáni na pomoc druhých. Tyto služby
podporují také jejich blízké, aby péči o ně co nejlépe
zvládli.
6.

Obnova vozového parku

Z programu MPSV: Rozvoj a obnova materiálně
technické základy sociálních služeb a nadace Agrofert byly pořízeny 4 automobily. Tento projekt celkově
přispěl k naplnění strategického cíle, kdy je záměrem
co nejoptimálnější využití sociálních služeb v přirozeném prostředí potřebných. Díky nedostatečné kapacitě pobytových služeb je tato oblast naprosto stěžejní pro kvalitní funkci sociálního systému na celém
území ORP Valašské Meziříčí a v přilehlých obcích.
7.
Pralinkárna – výrobna pralinek a čokoládových zákusků
Z cílové skupiny osob se zdravotním postižením,
převážně s mentálním, duševním, popřípadě s duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu, bylo
vybráno pět frekventantů, kteří se zúčastnili kurzu
v oboru cukrář/zpracovatel čokolády v rámci kurzu
našeho tréninkového pracoviště Matteo. Tento kurz
byl zakončen certifikovanou zkouškou Ministerstva

Zemědělství. Díky dotaci Nadace České spořitelny, a. s., se nám podařilo zakoupit vybavení, a to
konkrétně tempírku čokolády, nerezové regály, lednice a indukční plotna pro výrobu ganáží.
8.
Domácí hospic Společnou cestou – vzdělávání a odborné stáže pracovníků
Podpora nadace VDV byla využita k zajištění potřebného vzdělávání, absolvování odborných stáží
a supervizí zaměstnanců domácího hospice, který
nabízí své služby lidem v pokročilých a konečných
stádiích nevyléčitelných onemocnění, kteří zároveň
upřednostňují péči v domácím prostředí.
9.
Nákup kompenzačních pomůcek – Poradna pro pečující
V rámci projektu byly nakoupeny z příspěvků nadací Charta 77 a Synot nejvíce poptávané pomůcky,
kterými jsou invalidní vozíky, antidekubitní matrace,
chodítka a další pomůcky do domácnosti klientů.
V roce 2018 jsme zapůjčili i díky těmto nákupům 302
pomůcek.
10.

Domácí hospic Společnou cestou

Téměř každodenně se setkáváme s nemocnými lidmi v rámci poskytování dalších našich služeb, kteří touží strávit poslední dny svého života doma se
svými nejbližšími. Chceme této potřebě člověka vyjít
vstříc. Svým příspěvkem na provoz nám s tím pomáhá i nadace J & T.
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UDÁLO SE V ROCE 2018
OSLAVILI JSME 25 LET
NAŠÍ ČINNOSTI
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí již
25 let pomáhá seniorům, nemocným, lidem se zdravotním postižením a lidem s nevyléčitelnou nemoci
v závěru života a podporuje pečující rodiny, aby nebyly v péči o blízkého člověka osamoceny. Proto se
rok 2018 nesl v duchu oslav 25. výročí organizace.
Dne 27. května, u příležitosti Dne Diakonie, oslavila Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
čtvrtstoletí své činnosti a 15. let Diakonie ČCE –
hospice CITADELA.
Slavnost byla zahájena bohoslužbou v zahradě hospice CITADELA a poté pokračovala pestrým kulturním programem v zahradě Domu sociálních služeb.
Oslav se zúčastnili hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek
a starosta města Valašského Meziříčí Robert Stržínek,
kteří nad Dnem Diakonie převzali záštitu, a také představitelé Českobratrské církve evangelické synodní
kurátor Vladimír Zikmund a kurátor východomoravského seniorátu Vladimír Buzek. Oslav Dne Diakonie
byli přítomni představitelé Diakonie ČCE ředitel Jan
Soběslavský spolu s náměstkyní Hanou Řezáčovou.
Nechyběli také zakladatelky a bývalé ředitelky Diakonie ve Valašském Meziříčí Dobromila Krupová a Marta Benešová a bývalý ředitel hospice Miloslav Běťák.
Všichni přítomní přáli Diakonii další úspěšné roky činnosti a spoustu spokojených klientů.
Na slavnosti zahrála cimbálová muzika BAČA, vystoupily pěvecké sbory Basové G z místního gymnázia a Cvrčci ze ZŠ Starý Jičín. Zazpíval nám patron
valašskomeziříčské Diakonie Pavel Helan a v zahradě hospice zazněl koncert souboru hry na ruční

zvonky Zvonky dobré zprávy. Slavnost byla zakončená koncertem kapely DOCUKU. V průběhu celého
odpoledne si mohly děti zahrát různé hry, účastnit
se canisterapie, zaskákat si ve skákacím hradu, vyzkoušet korálkovou dílničku či slackline.
Den Diakonie uspořádali Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí a Diakonie ČCE - hospic
CITADELA ve spolupráci s Východomoravským seniorátem a Farním sborem ČCE ve Valašském Meziříčí.

V PRŮBĚHU ROKU 2018
JSME USKUTEČNILI TYTO AKCE:
Leden
þþ Benefiční divadelní představení Dokonalá svatba
– Divadelní spolek HRACH
þþ Setkání dobrovolníků
þþ Novoroční setkání zaměstnanců
Únor
þþ Výstava fotografií klientů Chráněného bydlení
Johannes v budově Krajského úřadu Zlínského
kraje
þþ Workshop „Žijeme tu s vámi!“ ve Zlíně na téma
transformace pobytové služby pro osoby se
zdravotním postižením
þþ Workshop „Žijeme tu s vámi!“ ve Valašském Meziříčí na téma transformace pobytové služby pro
osoby se zdravotním postižením
Březen
þþ Setkání pro pečující
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Duben

þþ Veletrh sociálních služeb ve Valašském Meziříčí

þþ Zapojili jsme se do úklidová akce Ukliďme svět –
ukliďme Česko

Říjen

þþ Exkurze klientů Chráněného bydlení Johannes
v Technických službách Vsetín na téma třídění
odpadů

þþ Přednáška na téma Stal jsem se pečujícím, kde
najdu pomoc?

þþ Přednáška pro studenty Obchodní akademie
a VOŠ Valašské Meziříčí
Květen
þþ Vystoupení dětí z MŠ Kraiczova pro klienty Denního stacionáře Dobromysl

þþ Přednáška na téma Péče o člověka s demencí

þþ Den otevřených dveří
þþ Vystoupení žáků ZŠ Křižná v Denním stacionáři
Dobromysl
þþ Přednáška na téma Péče o lidi s demencí
Listopad

þþ Přednáška pro studenty Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

þþ Přednáška o dobrovolnictví pro studenty Gymnázia Františka Palackého

þþ Den Diakonie

þþ Zapojili jsme se do Národní potravinové sbírky

Červen

þþ Přednáška na téma Stáří, stárnutí, jak se připravit na stáří

þþ Zahradní slavnost klientů Chráněného bydlení
Johannes ke 3. výročí vzniku služby
þþ Hajný je lesa pán, aneb na co myslí myslivci –
přednáška pro klienty Sociální rehabilitace KROK
v Rožnově pod Radhoštěm
þþ Přednáška pro studenty Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí
Srpen
þþ Exkurze zámku Kinských pro klienty Denního
stacionáře Dobromysl
þþ Beseda na téma „Co dělat, když ubývá sil?“
Září
þþ Jarmark neziskových organizací v Rožnově pod
Radhoštěm
þþ Grilování v zahradě hospice CITADELA pro klienty
Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí
a Diakonie ČCE – hospice CITADELA

þþ Přednáška na téma Nebojme se doprovázet blízkého v závěru života
Prosinec
þþ Adventní vystoupení žáků ZŠ Křižná v Denním
stacionáři Dobromysl
þþ Mikuláš v Denním stacionáři Dobromysl
þþ Adventní benefiční koncert ZUŠ Alfréda Radoka
þþ Tvořivé dílny pro děti v perníkové chaloupce
v rámci vánočního jarmarku
þþ Předvánoční setkání klientů Sociální rehabilitace
KROK v Rožnově pod Radhoštěm
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ DIAKONIE
ČCE – STŘEDISKA VE VM ZA ROK 2018
Ing. Bc. Karla Daňová
manažer správy, personalista

 Kontakt: 739 324 817 / danova@diakonievm.cz

HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA V ROCE 2018
NÁKLADY
Materiál

Hlavní činnost

Vedlejší hospodářská činnost

Celkem

2 368

90

2 458

þþ z toho energie

637

24

661

þþ z toho drobný hmotný majetek

732

1

733

3 150

318

3 468

Služby
þþ z toho opravy a údržba
Osobní náklady
þþ z toho vzdělání zaměstnanců
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku (vč. opravných položek)
Ostatní náklady
CELKEM

309

207

516

23 187

129

23 316

449

0

449

52

4

56

690

244

934

532

4

536

29 979

789

30 768
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VÝNOSY

Hlavní činnost

Vedlejší hospodářská činnost

Celkem

Tržby

6 310

817

7 127

þþ z toho zdravotní pojišťovny

3 453

0

3 453

10

1

11

Prodej materiálu

610

0

610

Dotace

Dary, nadační příspěvky

21 828

0

21 828

þþ Zlínský kraj

14 975

0

14 975

þþ Valašské Meziříčí a obce

2 927

0

2 927

þþ Evropský sociální fond

3 927

0

3 927

Jiné výnosy
CELKEM
Hospodářský výsledek

720

150

870

29 478

968

30 446

-501

179

-322

pozn.: uvedeno v tisících korunách

ROZVAHA STŘEDISKA K 31. 12. 2018
AKTIVA

Stav na počátku období

Stav na konci období

Dlouhodobý majetek

5 530

9 933

Krátkodobý majetek

9 499

10 906

15 029

20 839

Aktiva celkem
PASIVA

Stav na počátku období

Stav na konci období

Vlastní zdroje

6 352

13 018

Cizí zdroje

8 677

7 821

15 029

20 839

Pasiva celkem
pozn.: uvedeno v tisících korunách

Kompletní účetní závěrka je uveřejněna na www.diakonievm.cz
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KOMENTÁŘ:
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
Informace o jednotlivých položkách dlouhodobého
majetku

Počátek
období

Konec
období

Přírůstek

Úbytek

Stavby

5 968

5 968

0

0

Osobní automobily

2 339

4 171

1 832

0

Výpočetní technika

59

59

0

0

159

579

420

0

87

87

0

0

Ostatní samostatné věci
Pozemky

78

78

0

0

CELKEM

Software

8 690

10 942

2 252

0

Výše opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období

5 022

5 943

921

0

pozn.: uvedeno v tisících korunách

V roce 2018 bylo pořízeno 6 osobních automobilů,
geriatrický simulátor stáří a kontinuální tempírka čokolády. Nákup 4 automobilů byl financován z 85%
z dotace MPSV z Programu Obnova materiálně
technické základy sociálních služeb. Ostatní zdroje
pořízení hmotného majetku byly dary. V závěru roku
uzavřela organizace Darovací smlouvu na mobilní
buňku.
Nedokončený hmotný majetek ve výši 3 231 tis. Kč
k 31. 12. 2018 představuje:
þþ nedokončené rekonstrukce budovy na Vrbenské
803, kterou organizace vlastní, kolaudace proběhne v květnu 2019
þþ projektovou přípravu nákupu a rekonstrukce
budovy na Jičínské, kde organizace provozuje
chráněné bydlení

þþ nabytí mobilní buňky (domek na náklady na její
zprovoznění - předpokládané uvedení do provozu duben 2019)
Středisko vede podrozvahovou evidenci drobného
hmotného majetku ve výši 1 010 tis. Kč. Dlouhodobý
finanční majetek, podíl v 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ
s.r.o činí k 31. 12. 2018 200 tis. Kč.

FONDY
Stav sociálního a rezervního fondu se v průběhu
roku 2018 nezměnil a činí 478 tis. Kč.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky Diakonie ČCE - střediska ve Valašském Meziříčí, JČ 47 86
35 61 (dále jen „Organizace“) sestavené na základě
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018, 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. 2018, nákladů a výnosů, výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 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 (JSA) 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 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.
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:
þþ Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést
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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, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.
þþ 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
vnítřního kontrolního systému.
þþ Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel,
přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán
Organizace uvedl v přiloze účetní závěrky.
þþ 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 zpochybnít

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.
þþ 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 28. 6. 2019
Ing. Hana Novotná
auditor
číslo oprávnění 1682
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PŘEHLED DÁRCŮ V ROCE 2018
Státní a krajské instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR, Evropský sociální fond v ČR,
Zlínský kraj, Město Valašské Meziříčí, Město Zubří, Město Kelč, Obec
Choryně, Obec Jarcová, Obec Krhová, Obec Kunovice, Obec Lešná,
Obec Loučka, Obec Poličná, Obec
Police, Obec Střítež nad Bečvou,
Obec Tichá, Obec Velká Lhota,
Obec Zašová
Nadace:
Nadace J & T, Nadace Charty 77,
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové, GSK fond, Nadační fond
Tesco, Nadace Agrofert, Nadace
Divoké husy, Nadace SYNOT
Církve:
Diakonie ČCE, Farní sbor ČCE
Valašské Meziříčí, Farní sbor ČCE
Velká Lhota, Farní sbor ČCE Liptál,
Římskokatolická farnost Valašské
Meziříčí, Apoštolská církev - sbor
Valašské Meziříčí
Firmy a instituce:
Tucan CAFÉ, Jelínek – výroba nábytku, s. r. o., TESCO STORES
ČR, a. s., HM TESCO Valašské Meziříčí, Cyrilovo pekařství, s. r. o., Mlékárna Vlašské Meziříčí, spol. s r. o.,
mk, s. r. o., DERAMAX.CZ, s. r. o.,
myonic, s. r. o., JACOBS DOUWE

EGBERTS OPS CZ, PWO Czech
Republic, a. s., HAJDIK, a. s., J.T.O.
Systém, s. r. o., CZT Valašské Meziříčí, s. r. o., C.B.G.IMPEX, s. r. o.,
DEZA, a. s., CS CABOT, spol. s r. o.,
ROBE ligting, s. r. o., KOMPAKT, spol. s r. o., UHER COMPANY, s. r. o., KRASSPOL, a. s.,
Pharmens, s. r. o. Lesy České republiky, s. p., Saint Gobain Construction Products CZ, a. s., ČEZ
Solární, s.r.o.
Jednotlivci:
JUDr. Miroslava Hořínková, Ma
rian Mayer, Ludmila Doležalová,
Jan Kala, Radim Carbol, Jaroslav
Petřvalský, Martin Blažek, Vladimír
Pečenka, Dagmar Pečenková, Pavel Popelář, Mgr. Jarmila Chmelařová, Dr. Barbara Vodičková, Ing. Dalibor Válek, akademická malířka
Ludmila Vašková, Dalibor Cibulec,
JUDr. Igor Zmydlený, Gabriela Fialová, Daniel Holub, Veronika Janošková, Jaromíra Janošková, Ludmila
Janošková, Jan Ježík, Jana Kalhousová, Dana Pekárková, Jan Vetchý
Spolupracující organizace
a jednotlivci:
Kulturní zařízení města Valašského
Meziříčí, HRACH – divadelní spolek Hrachovec, ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, Gymnázium

Františka Palackého Valašské Meziříčí, Obchodní akademie a VOŠ
Valašské Meziříčí, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, ISŠ – COP Valašské Meziříčí, Sociální služby Vsetín,
p. o., Studio107, Studio 91 – Josef Knápek, Ivan Dostál, pěvecký
sbor Basové G, cimbálová muzika
BAČA, dětský sbor Cvrčci, DOCUKU, Zvonky dobré zprávy, Korálky
Perlička, Květinářství Alena Horáková, MŠ Křižná, MŠ Kraiczova, Pavel
Helan – vlídný písničkář, Mgr. Jaroslav Kneisl
Mediální partneři:
Regionální TV, TV Noe, TV Beskyd, Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o., OSA, Zpravodaj Města
Valašského Meziříčí, Valašský deník, Týdeník Jalovec, Echo Valašska, Obelisk, ZIKADO, Náš časopis – časopis sboru Českobratrské
církve evangelické, Život farností
Všem, kteří nám pomáháte a podporujete nás, upřímně děkujeme.
Děkujeme také všem dárcům, kteří si přáli zůstat v anonymitě a návštěvníkům benefičních akcí.
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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. V roce
2018 jsme rozšířili síť obchodů sociálního podniku
SECONDHELP o obchody v Kopřivnici a v Novém
Jičíně a otevřeli jsme nový sociální podnik pralinkárnu „Pralinky s příběhem“.

POSLÁNÍ
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.
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, provozní pracovník (zaměřeno především
na prodej v našich prodejnách) a provozní pracovník
v pralinkárně.

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, které
hrají důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří
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pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo
společenským znevýhodněním. Tato činnost je založena na principu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.
Zisk z tohoto podnikání je z větší části použit pro
další rozvoj sociálního podniku (je to minimálně 51%)
nebo pro naplnění jeho obecně prospěšných cílů.
Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování
zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.

Sociální podnik se zavazuje, že bude zaměstnávat v minimální míře 40 % osob z cílové skupiny sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, zejména
osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob s handicapem.
V rámci své činnosti uplatňuje principy rovných příležitostí.
Všichni pracovníci se účastní pravidelných pracovních porad, jsou aktivně zapojováni do rozhodovacích procesů podniku, je kladen důraz na efektivní
komunikaci mezi všemi zaměstnanci.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datum založení:
Jednatelka:
Ředitel:
Kontakt:

1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o.
Vrbenská 803, 757 01 Valašské Meziříčí
01440098
CZ01440098
22. 2. 2013
Mgr. Zdislava Odstrčilová
Ing. Jaroslav Stančík
777 672 902

PODNIKÁME VE TŘECH OBLASTECH

1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ
S.R.O.

SOCIÁLNÍ PODNIK
PALOMINO

SOCIÁLNÍ PODNIK
SECONDHELP

SOCIÁLNÍ PODNIK
PRALINKY S PŘÍBĚHEM
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ZAMĚSTNANCI
1. Valašská diakonická s.r.o. měla k 31. 12. 2018 69 zaměstnanců, z toho 61 lidí s hendikepy.
Počet zaměstnanců se ZP v 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s.r.o.
				
Zaměstnanci na HPP celkem
Zdraví zaměstnanci
Zaměstnanci se zdravotním postižením

2015		

2016		

2017		

2018

39

50

50

69

5

4

4

8

34

46

46

61

Počty zaměstnanců jsou uvedeny za celý rok.
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SOCIÁLNÍ PODNIK SECONDHELP
Ing. Aneta Klimentová
vedoucí

Lenka Tvardíková
zástupce vedoucí
 Kontakt:

739 324 819 / klimentova.secondhelp@gmail.com

Link Web:

www.secondhelp.cz

Clock Provozní doba:

pondělí – pátek: 9 – 17 hod.

			

sobota: 8 – 12 hod.

 Adresa:

Valašské Meziříčí: Mostní ulice 97/6, Valašské Meziříčí

			

Rožnov pod Radhoštěm: Palackého 43, Rožnov pod Radhoštěm

			

Kopřivnice: Štefánikova 984/21, Kopřivnice

			

Nový Jičín: Masarykovo náměstí 3/3, Nový Jičín

Co se nám v roce 2018 podařilo?

Jaké jsou naše plány na rok 2019?

V roce 2018 jsme otevřeli další dva obchody a to
v květnu v Kopřivnici a v srpnu v Novém Jičíně.
V těchto obchodech jsme zaměstnali dalších 12 lidí
s hendikepy. Nyní již máme naplněnu vizi, že budeme mít 4 obchody a zboží se lépe obměňuje podle naplánovaného systému rozvozu. Proto můžeme
snižovat zásoby a vede to ke zlepšení prostorových
podmínek našeho skladu.

Na duben připravujeme malou módní přehlídku v KZ
Valašské Meziříčí a máme v plánu účastnit se podobných módních akcí v různých městech, abychom se
dostali do povědomí širšího okruhu zákazníků. Plánujeme akce na svátek svatého Valentýna, zavedení
pravidelných slev a také zorganizujeme akci Chvilku
pro tebe, která je určena především ženám. Připravujeme také rozšíření našeho sortimentu o dětské
a cyklistické zboží.
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SOCIÁLNÍ PODNIK PALOMINO
Ing. Jaroslav Stančík

vedoucí

Martina Hrušková
mistr

 Kontakt:

732 194 280 / sluzby@palominosp.cz

 Adresa:

Vrbenská ul. 803, Valašské Meziříčí

Link Web:

www.palominosp.cz

Clock Provozní doba:

Po - Pá 7 - 15 hodin, nebo dle objednávky

Co se nám v roce 2018 podařilo?

Jaké jsou naše plány na rok 2019?

V roce 2018 se nám podařilo stabilizovat a rozšířit
službu dovoz obědů na všechny všední dny. Dnes
již rozvážíme po Valašském Meziříčí a okolních vesnicích (Podlesí, Jarcová, Mikulůvka, Oznice, Poličná,
Hrachovec, Jasenice, Perná, Vysoká, Bynina, Příluky) denně 150 až 160 obědů 6 automobily. O tuto
službu je trvalý a stoupající zájem hlavně mezi staršími spoluobčany, firmami a předškolními zařízeními.

Naším hlavním cílem je dát možnost pracovního
uplatnění co největšímu počtu zdravotně znevýhodněných spoluobčanů. V nadcházejícím roce se
chceme zaměřit na zvyšování počtu zaměstnanců,
jelikož jsme zaznamenali růst nároků na rozšiřování
našich služeb.

Úspěšně se rozvíjí také služba čištění interiérů automobilů. Zákazníci oceňují kvalitní a profesionální
práci našich pracovníků a proto se k nám pravidelně
vracejí. Zvyšuje se neustále zájem možnosti koupě
„Dárkového poukazu“ na všechny naše poskytované služby (mytí oken, úklid domácnosti, tepování
koberců, čištění interiérů automobilů, čištění hrobů
a náhrobků včetně použití revolučních nanotechnologických přípravků) v různých finančních hodnotách
od 300 Kč do 1.200 Kč.
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SOCIÁLNÍ PODNIK „PRALINKY S PŘÍBĚHEM“
Ing. Jaroslav Stančík
vedoucí

Klára Kabeláčová
mistr

 Kontakt:

732 194 280 / obchod@svet-pralinek.cz

 Adresa:

Vrbenská ul. 803, Valašské Meziříčí

Link Web:

www.svet-pralinek.cz

Clock Provozní doba:

pondělí – pátek 8:30 – 16:00

Co se nám v roce 2018 podařilo?
V roce 2018 jsme otevřeli dílnu nového sociálního podniku pralinkárny „Pralinky s příběhem“ v budově Diakonie na
Vrbenské ulici ve Valašském Meziříčí. Vybavení jsme financovali z vlastních zdrojů, z daru Nadace České Spořitelny
a z části byl projekt také podpořen Evropskou unií. Nyní již
máme dílnu plně vybavenou. V současné době zaměstnáváme pět osob se zdravotním postižením a mistrovou.
Kdo jsou „Pralinky s příběhem“?
To jsou pralinky, které ručně vyrábíme, plníme, zdobíme
a balíme. Čokoládové potěšení vyrábíme z poctivé čokolády obsahující 64% kakaa a vybrat si můžete z několika druhů náplní. Vedle pralinek vyrábíme i tabulkovou
čokoládu, zdobenou sušeným ovocem, kandovaným
ovocem nebo oříšky. Naši nabídku náplní či zdobení neustále rozšiřujeme podle požadavků a přání zákazníků.
Doporučujeme naše pralinky použít jako netradiční reklamní předmět či dárek nejen proto, že jsou příběhem, ale také
proto, že jejich nákupem zákazník pomáhá dobré věci.

A co je vlastně ten příběh, který pralinky prodává? Jsou
to lidé, kteří vyrábí pralinky srdcem. Za každým z nich stojí životní příběh, který si zaslouží pozornost. Jsou to naši
mistři, kteří jsou právem na odvedenou práci hrdí a my
s nimi!
Jaké jsou naše plány na rok 2019?
Plánujeme otevření malého obchůdku s vchodem na
Vrbenskou ulici. Chceme zaměstnat dalších pět osob
se zdravotním postižením. A chceme dále vyrábět luxusní pralinky a dostat se do podvědomí v okolí, aby
všichni chtěli kupovat naše pralinky s příběhem.

Sociální podnik je spolufinancován Evropskou unií
z PROJEKTU PRALINKÁRNA „PRALINKY S PŘÍBĚHEM“, reg.č. CZ 03. 2. 60/0. 0. /0.0/17_129/00104
26. Více informací o projektu na www.diakonievm.cz
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, S.R.O.
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
NÁKLADY

celá firma

SECONDHELP

PALOMINO

PRALINKÁRNA

personální náklady (mzdy, odvody)

6 928 316

3 367 643

3 474 783

85 890

služby

1 303 682

891 263

323 673

88 746

materiál

2 518 425

387 428

1 855 544

275 453

energie

142 727

110 412

32 315

0

49 227

17 272

31 955

0

prodané zboží

751 391

751 391

0

0

odpisy

104 555

11 214

93 341

0

úroky

79 653

28 097

36 746

14 810

poplatky za platební karty a bankovní

38 870

34 437

4 159

274

opravy a údržba

změna stavu výrobků
ostatní náklady
CELKEM
VÝNOSY
dotace Úřadu práce

-6 051

0

0

-6 051

103 942

52 006

50 894

1 042

12 014 737

5 651 163

5 903 410

460 164

celá firma

SECONDHELP

PALOMINO

PRALINKÁRNA

5 805 002

3 283 581

2 215 716

305 705

108 714

0

0

108 714

tržby za zboží

1 903 003

1 903 003

0

0

tržby z prodeje služeb

3 757 821

0

3 757 821

0

180 125

180 052
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21

11 754 665

5 366 636

5 973 589

414 440

tržby za vlastní výrobky

ostatní
CELKEM
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PŘEHLED AKTIV A PASIV – ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2018
AKTIVA

2018

2017

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

357 626

310 210

C.I. Zásoby

412 099

441 657

C.II. Pohledávky

954 431

722 713

C.IV. Peněžní prostředky

593 487

44 282

D. Časové rozlišení aktiv

19 207

0

Aktiva celkem

2 336 850

1 518 862

PASIVA

2018

2017

A.I. Základní kapitál

200 000

200 000

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

263 888

343 432

-260 072

-20 487

2 133 034

996 048

0

-131

2 336 850

1 518 862

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
B. + C. Cizí zdroje
D. Časové rozlišení pasiv
Pasiva celkem

kd e n á s n a j de te
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 se zdravotním
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
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