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Slovo úvodem
Milí přátelé a podporovatelé Diakonie,

život střediska byl v uplynulém roce významně ovlivněn rozhodnutím zřizovatele o sloučení se 

střediskem hospic CITADELA v termínu k 1.1.2020. Tomu předcházel odchod ředitelky Mgr. 

Zdislavy Odstrčilové do funkce ve veřejné správě v závěru roku 2018 a jmenování prozatímního 

ředitele a koordinátora procesu slučování.

Provoz všech sociálních a zdravotních služeb poskytovaných potřebným spoluobčanům sice 

probíhal standardním způsobem, ale bylo zapotřebí provést řadu změn v mnoha procesech tý-

kajících se oblasti řízení a správy. Obě střediska totiž prošla od doby svého nuceného rozdělení 

v roce 2003 rozdílným vývojem, takže výchozí podmínky pro sloučení byly zcela odlišné, a tedy 

vzájemně nekompatibilní. Týkalo se to zejména účetních a personálních systémů, systému řízené 

dokumentace, anebo i vlastního způsobu řízení. Bylo tedy nutné začít analýzou všech procesů, 

koncipovat potřebné změny a tzv. za pochodu je realizovat. Toto bylo velmi náročné pro vedoucí 

a administrativní pracovníky všech úrovní a neobešlo se to bez mnoha improvizací.

V oblasti investiční činnosti se podařilo dokončit rekonstrukci budovy na Vrbenské ulici, která 

nyní slouží jako zázemí nejenom pro účely sociálního podniku, ale také pro službu sociální 

rehabilitace. Byla zahájena dílčí rekonstrukce budovy bývalého internátu sklářské školy, která 

byla zakoupena od krajského úřadu. Zde by mělo být v nižších etážích vybudováno zázemí pro 

terénní a ambulantní služby a nad nimi pak bytové jednotky orientované pro klienty s různými 

potřebami sociálních služeb. 

Situace v oblasti provozního financování byla tradičně velmi napjatá až do závěru roku, kdy 

teprve došlo k dílčímu dofinancování některých typů sociálních služeb. U většiny služeb tak byl 
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výsledek hospodaření ztrátový. Problém působil zejména oprávněný požadavek na zvyšování 

mezd pracovníkům v sociálních službách, deklaratorně podpořený vládou, avšak bez odpovídající 

podpory ze strany státního rozpočtu. Regulérní financování sociálních služeb řeší státní správa 

již 30 let, ale bohužel doposud bezvýsledně. V sociálních službách tak stále přetrvává nerovný 

přístup k finančním zdrojům mezi státními a nestátními organizacemi.

S vděčností jsme přijali podporu ze strany mnoha fyzických a právnických osob formou finanč-

ních darů. Stejně tak si vážíme pomoci z řad dobrovolníků, kteří pomáhají v mnoha oblastech 

činnosti střediska.

Poděkování si zaslouží všichni pracovníci střediska, kteří toto velmi náročné období úspěšně 

zvládli fyzicky i psychicky tak, že se sloučení se střediskem CITADELA podařilo na přelomu roku 

zdárně realizovat. Vzniklo tak prakticky největší středisko Diakonie, které je schopno poskytnout 

široké spektrum pobytových i terénních sociálních a zdravotních služeb. V tomto je jeho postavení 

zcela unikátní v celostátním srovnání. 

Ing. Miloslav Běťák
prozatímní ředitel a koordinátor procesu sloučení
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O nás
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí je právnickou osobou. Našim zřizovatelem je 

Diakonie Českobratrské církve evangelické – účelové zařízení Českobratrské církve evangelic-

ké, založené za účelem poskytování sociálních služeb, vzdělávání, poskytování zdravotní péče 

a dalších obecně prospěšných služeb. 

Posláním Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí je pomáhat prostřednictvím zdravot-

ních a sociálních služeb seniorům, lidem se zdravotním postižením, nemocným a umírajícím. Při 

naplňování tohoto poslání se opíráme o hodnoty milosrdenství, fortelnosti, společenství a naděje.

Diakonie v číslech za rok 2019:
1205 počet osob, o které jsme pečovali

68 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu 60,13 úvazků

44,24 průměrný věk zaměstnanců

36 hospodařila s 36 mil. Kč

Úsek podpory domácí péče
Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí

Úsek služeb pro lidi se zdravotním 
postižením

Ošetřovatelská služba Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU Chráněné bydlení JOHANNES
Jičínská 308, 757 01 Valašské Meziříčí 

Pečovatelská služba Odlehčovací služba – terénní

Osobní asistence Poradna pro pečující

Denní stacionář Dobromysl Půjčovna kompenzačních pomůcek

Sociální rehabilitace Valašské Meziříčí
Vrbenská 803 a Náměstí 90/23, 

757 01 Valašské Meziříčí

Sociální rehabilitace  
Rožnov pod Radhoštěm

Chodská 667, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

6



Základní údaje

Název organizace: Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
Sídlo organizace: Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí

T: 573 034 161
E: stredisko@diakonievm.cz
W: www.diakonievm.cz
FB: facebook.com/diakonievm

IČO: 47863561
IČZ: 94431000
Datová schránka: iv9b6p4
Datum vzniku: 1. 4. 1993

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 1855020319/0800
Ředitel: Ing. Miloslav Běťák

Územní působnost: Valašské Meziříčí a jeho místní 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, dotace ze státního rozpočtu, příspěvky 
klientů, dary fyzických a právnických osob a nadací

Správní rada:  
Ing. Miloslav Běťák, předseda
Bc. Lenka Kostelná
Ing. Karla Daňová
Mgr. Kateřina 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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Kontakty
Ing. Miloslav Běťák 
ředitel
T: 602 777 252
E: betak@diakonievm.cz
 

Ing. Bc. Karla Daňová
manažer správy, personalista
T: 739 324 817
E: danova@diakonievm.cz

Drahomíra Holubová
fundraiser a pracovník PR
T: 730 167 964
E: holubova@diakonievm.cz

Ing. Kristýna Matošková
projektový manažer
T: 730 167 963
E: matoskova@diakonievm.cz

Alena Hellerová, DiS.
koordinátorka dobrovolníků
T: 739 324 816
E: hellerova@diakonievm.cz

Úsek podpory domácí péče
Bc. Lenka Kostelná
vedoucí úseku
T: 739 589 874
E: kostelna@diakonievm.cz

Elena Žitníková
vedoucí ošetřovatelské služby 
a domácího hospice  
SPOLEČNOU CESTU
T: 739 038 424
E: zitnikova@diakonievm.cz

Bc. Zbyněk Prný
vedoucí pečovatelské služby 
a osobní asistence
T: 730 190 780
E: prny@diakonievm.cz

Bc. Iva Kunetková
vedoucí terénní  
odlehčovací služby
T: 730 190 778
E: kunetkova@diakonievm.cz

Bc. Dana Vajdová
vedoucí denního stacionáře 
Dobromysl 
T: 737 391 341
E: vajdova@diakonievm.cz

Mgr. Veronika Ziobroňová
vedoucí poradny pro pečující 
a půjčovny komp. pomůcek 
T: 730 190 733
E: ziobronova@diakonievm.cz

Úsek služeb pro lidi se zdravotním postižením
Bc. Alena Rušarová 
vedoucí chráněného bydlení
T: 731 133 932
E: rusarova@diakonievm.cz

Mgr. Hana Haisová 
vedoucí sociální rehabilitace VM
T: 731 138 910
E: haisova@diakonievm.cz
 

Mgr. Kateřina Ryšková, DiS.
vedoucí úseku služeb pro lidi se zdravotním postižením
T: 731 138 913
E: ryskova@diakonievm.cz

Bc. Věra Mikulenková 
vedoucí sociální rehabilitace Rožnov p. R.
T: 731 138 912
E: mikulenkova@diakonievm.cz
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Úsek podpory  
domácí péče



Ošetřovatelská služba
Ošetřovatelská služba je registrovaná zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním pro-

středí pacienta – v domácí péči, dle § 10 zákona 372/2011, o zdravotních službách. Druhem 

poskytované zdravotní péče je ošetřovatelská a paliativní péče. Pečuje o dospělé lidi i děti nad 

3 roky, kterým lékař předepsal ošetřovatelskou péči, protože ji potřebují z důvodu nepříznivých 

dopadů nemoci, nepohyblivosti či bolesti.

Tato zdravotní služba pomáhá lidem, aby mohli zůstat v domácím prostředí ve chvílích, kdy 

jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou ošetřovatelskou péči, kterou si nejsou schopni zajistit 

ambulantně, podporuje rodinu a blízké v zapojení do péče a podle potřeby zprostředkovává další 

návazné služby.

Kontakt
T: 739 038 424

E: osetrovatelska@diakonievm.cz

Bylo provedeno 
celkem 

30 461 výkonů 
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Zdravotní  
sestřičky najely  

54 206 km

V roce 2019  
jsme pečovali  
o 340 klientů 



Průměrná  
doba péče  
byla 32 dnů

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 pa-

cienta je domácí péče, kterou je také paliativní péče. Péče je poskytována lidem, kterým bylo 

diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění. 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. 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.

Kontakt
T: 739 589 876

E: domacihospic@diakonievm.cz

Uskutečnili  
jsme u nich
398 návštěv

V roce 2019  
jsme pečovali  
o 16 klientů 
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Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou dle §40, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách. Je určena dospělým lidem od 18 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo svého postižení potřebují pomoc druhé osoby v péči o sebe nebo o domácnost. 

Pomáháme seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, 

aby mohli žít ve svém prostředí, podporujeme 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.

Kontakt
T: 730 190 780

E: pecovatelska@diakonievm.cz 

Uskutečnili jsme
22 280 návštěv

a za klienty jsme 
najezdili 

72 075 km

O klienty jsme 
pečovali  

8 265 hodin

V roce 2019  
jsme pečovali  
o 128 klientů 
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Osobní asistence
Osobní asistence je registrovanou sociální službou dle §39, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. Pomáhá dospělým lidem od 18 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
svého postižení potřebují pomoc druhého člověka v péči o sebe nebo o domácnost. Služba 
pomáhá seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, 
aby mohli žít běžným způsobem života, podporuje je v soběstačnosti, nezávislosti a v zapojení 
do společenského prostředí.

Služba pomáhá seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením nebo chronickým 
onemocněním, aby mohli žít běžným způsobem života, podporuje je v soběstačnosti, nezávislosti 
a v zapojení do společenského prostředí. 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.

Kontakt
T: 730 190 780

E: osobniasistence@diakonievm.cz 

Uskutečnili jsme
1 863 návštěv

a za klienty jsme 
najezdili 
9 221 km

O klienty jsme 
pečovali  

2 969 hodin

V roce 2019  
jsme pečovali  
o 28 klientů 
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Denní stacionář Dobromysl
Denní stacionář Dobromysl je registrovaná sociální služba dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách. Je určen lidem ve věku od 60 let 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.

Umožňujeme lidem, 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. Snažíme se spolupracovat 

s rodinami, aby každému klientovi byla poskytnuta služba tzv. „na míru“, s ohledem na jejich 

stávající zvyklosti, schopnosti a dovednosti.

Kontakt
T: 737 391 341

E: stacionar@diakonievm.cz 

Průměrný věk 
klientů 

byl 79,8 let

Celková délka 
pobytu klientů 

byla 8 282 hodin

V roce 2019  
jsme pečovali  
o 25 klientů 
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Odlehčovací služba – terénní
Odlehčovací služba je registrovaná sociální služba dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., zákon 

o sociálních službách. Odlehčovací služba pomáhá seniorům a dospělým lidem se zdravotním 

postižením nebo chronickým onemocněním v době, kdy jejich blízcí, kteří o ně pečují, potřebují 

odpočinek.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů, podporuje je v soběstačnosti a nezávislosti. 

Vychází z jejich individuálních potřeb a podporuje je ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného 

člověka: při sebeobsluze, při kontaktech s okolím, při trávení volného času a při uplatňování práv.

Kontakt
T: 730 190 778

E: odlehcovaciteren@diakonievm.cz

 

Za klienty  
jsme najezdili 

5 920 km

O klienty jsme 
pečovali  

2 028 hodin

V roce 2019  
jsme pečovali  
o 23 klientů 
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Poradna pro pečující
Poradna pro pečující je registrovanou sociální službou dle §37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách. Pomáhá lidem starším 18 let, kteří potřebují pomoc se zvládnutím péče o sebe nebo 

o své blízké (seniory, lidi s handicapy, nemocné a umírající) nebo kteří se na péči o své blízké 

připravují, a pozůstalí.

Poradna pro pečující provází osoby, které pečují nebo se chystají pečovat o své blízké zejména 

v domácím prostředí. Usiluje, aby pečující zvládli péči po stránce odborné, sociální, využívali 

vhodných kompenzačních či technických pomůcek a zajistili si potřebné finanční podmínky. 

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.  

Kontakt 
T: 730 190 733

E: poradna@diakonievm.cz

Počet hodin 
poradenství 

1 777,64

Uskutečnili jsme
10 svépomocných
skupin, 3 setkání 

pro pečující  
a 1 přednášku  
pro veřejnost

V roce 2019  
jsme poskytli  
poradenství 
583 klientům 
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky včetně poraden-

ství a zaškolení v jejich používání. Pomůcky jsou pravidelně revidovány a prochází pravidelnou 

bezpečnostní kontrolou.

Pomůcky k zapůjčení*:
polohovací postele • invalidní vozíky • chodítka • toaletní židle • koncentrátory kyslíku, atp.

* Kompletní seznam pomůcek, informace o jejich cenách a dostupnosti naleznete na našich 

webových stránkách.

Kontakt
T: 737 766 347

E: pujcovna@diakonievm.cz

 

V roce 2019  
jsme zapůjčili  
324 pomůcek 

Pomůcky  
jsme zapůjčili  
217 klientům

Nabízíme
285 pomůcek 
k zapůjčení 
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Úsek služeb pro lidi  
se zdravotním postižením



Chráněné bydlení JOHANNES
JIČÍNSKÁ 308, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením je registrovaná sociální služba dle §51 

zákona 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách. Je určeno pro osoby s lehkým až středně 

těžkým mentálním, případně s kombinovaným postižením, ve věku od 18 do 69 let. 

Nabízí lidem s postižením domov, bezpečné, vstřícné a zodpovědné prostředí, a možnost žít 

běžným způsobem života i příležitost rozvíjet svou soběstačnost a nezávislost. Služba uživatele 

provází jejich životem a podporuje je v přijímání zodpovědnosti za chod domácnosti a vlastní 

život. Klientům, kteří se připravují na budoucí samostatný život, nabízí cílený přípravný program. 

Pracovníci přistupují ke klientům vždy podle jejich individuálních potřeb a daných možností

Kontakt
T: 731 133 932

E: chbydleni@diakoneivm.cz

 

Počet  
poskytnutých 

dnů péče  
byl 4 272

V roce 2019  
jsme poskytli 

domov  
12 klientům 
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Provedli jsme  
4 905  

individuálních 
intervencí

Provedli jsme  
1 299 skupinových 

intervencí

V roce 2019  
jsme pečovali
o 48 klientů 

Sociální rehabilitace  
ve Valašském Meziříčí
Vrbenská 803, 757 01 Valašské Meziříčí
Náměstí 90/23, 757 01 Valašské Meziříčí
T: 731 138 910
E: rehabilitacevalmez@diakonievm.cz

Sociální rehabilitace  
v Rožnově pod Radhoštěm
Chodská 667, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
T: 731 138 912
E: rehabilitaceroznov@diakonievm.cz

Sociální rehabilitace 
Sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením je registrovaná sociální služba dle §70 
zákona 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách. Sociální rehabilitace je určena dospělým 
lidem od 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení a jsou odhodláni 
rozvíjet svou samostatnost prostřednictvím nácviku schopností a dovedností. 

Posláním služby je rozvíjet schopnosti a dovednosti dospělých lidí s mentálním postižením. 
Pracujeme na posilování jejich návyků a nacvičování činnosti vedoucí k samostatnému životu 
a začlenění do společnosti. Služba je velmi flexibilní, proto pracujeme na zlepšení i udržení 
dovedností klientů a také nabízíme nové možnosti, které pomohou klientům zvládnout běžné 
životní situace a také reagovat na nově vzniklé.
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V roce 2019  
nám pomáhalo 
47 dobrovolníků

ve službách

V roce 2019  
nám pomáhalo 
16 dobrovolníků

na akcích

Dobrovolníci 
odpracovali  

celkem  
3 474,5 hodin

Dobrovolnictví



Mezi námi stále žijí lidé, kteří jsou ochotní pomáhat a pracovat nezištně pro druhé. Dobrovolníci 
se věnují klientům ve službách. Přichází za našimi klienty do chráněného bydlení a sociální 
rehabilitace a tráví s nimi jejich volný čas. Jsou jim laskavými přáteli, se kterými mohou leda-
cos podnikat a zároveň se jim mohou svěřit i se svými starostmi. Navštěvují seniory a lidi se 
zdravotním postižením v jejich domácnostech. Jejich práce je skrytá, o to více prozařují svou 
přítomností jejich život. Do denního stacionáře přináší každý dobrovolník svá obdarování, dělají 
lidem společnost, tvoří s nimi, naslouchají jim, trénují paměť.

Dobrovolníci pracují v dobročinném obchůdku Darovánek. Zajišťují příjem, třídění a prodej věcí, 
starají se o pěkný vzhled obchodu i skladu. V letošním roce se Darovánek přemístil do nových 
prostor vedle budovy Domu sociálních služeb Diakonie, kde byl v půlce května zahájen jeho 
nový provoz. Zde také vzniklo nové zázemí pro dobrovolníky Klub 3D. Výtěžek obchůdku pod-
pořil činnost střediska. Dobrovolníci také pomáhali při různých příležitostech, jako je stěhování, 
montování nábytku, příprava a obsluha na akcích Diakonie. 

Dobrovolnictví ve středisku v roce 2019 bylo podpořeno Grantovým systém ČCE pro diakonické 
a rozvojové projekty, podařilo se zrealizovat projekt Klub 3D. V rámci projektu bylo vytvořeno 
zázemí a vypracována metodika pro práci s dobrovolníky. Dále byly uspořádány přednášky 
o dobrovolnictví na 10 akcích pro veřejnost a školy, s cílem získat nové zájemce o dobrovolnictví. 
Stávající dobrovolníci měli možnost se společně s dobrovolníky Hospice CITADELA zúčastnit 
dvoudenního vzdělávacího pobytu v Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem.

V dnešní době, kdy přepočítáváme vše na peníze, můžeme říci, že letos dobrovolníci darovali Diakonii 
více než 500 tisíc korun. Co se však nedá vyjádřit penězi, je jejich krásný přístup ke klientům, kteří jim 
to ve většině případů nebudou moci nikdy vrátit. Odměnou za jejich práci je jim „jen“ jejich úsměv 
a radost. Kdosi moudrý řekl, že ty nejcennější věci se nedají koupit, můžeme je však dostat nebo 
darovat. Proto děkuji všem dobrovolníkům. Alena Hellerová, koordinátorka dobrovolníků

Kontakt
T: 739 324 816

E: dobrovolnici@diakonievm.cz
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Příprava sloučení středisek Diakonie ČCE – hospic 
CITADELA a Diakonie ČCE – středisko  
ve Valašském Meziříčí

Rok 2019 byl ve znamení přípravy slučování středisek Diakonie ČCE – hospic CITADELA 

a Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí. Rozhodnutí o sloučení vydala Dozorčí rada 

Diakonie ČCE dne 18. 1. 2019 a následně dne 6. 2. 2019 Správní rada Diakonie ČCE (rozhodnutí  

A29-02/2019_02). Koordinátorem slučovacího procesu byl stanoven Ing. Miloslav Běťák, t.č. 

ředitel střediska Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Vedení obou středisek postupovalo při 

realizaci slučování dle slučovacího plánu.

Hlavní kroky a změny spočívaly v:
• projednání sloučení ve správních a dozorčích radách středisek a zahájení společných 

jednání s plánováním postupu sloučení a v projednání procesu sloučení se zaměstnanci,

• jednání s partnerskými sbory obou středisek,

• jednání s institucemi veřejné správy a smluvními partnery (MPSV, krajský úřad, obce, 

zdravotní pojišťovny, finanční úřad, banky apod.),

• změně statutu střediska Diakonie ČCE – hospic CITADELA, tzn. rozšíření předmětu 

činnosti střediska o všechny činnosti, které vykonává Diakonie ČCE – středisko ve 

Valašském Meziříčí, zrušení a zřízení živnostenských oprávnění k činnostem, které 

vykonává rušené IČ,

• žádostech na krajský úřad o zrušení všech registrací sociálních a zdravotních služeb 

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí a o rozšíření registrací sociálních 

a zdravotních služeb provozovaných Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí pod 

Diakonie ČCE – hospic CITADELA, 
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• v harmonizaci a sjednocení vnitřních mzdových předpisů a dalších vnitřních procesů 

(personalistika, fundraising, ekonomika, péče o majetek, SW apod.), 

• vytvoření společné PR strategie včetně přípravy nového webu www.diakonievm.cz 

a prezentačních materiálů a informování veřejnosti a smluvním partnerům o změně, 

• přípravě žádosti o dotace na rok 2020 společně pro obě střediska, 

• přípravě nové organizační struktury sloučeného střediska včetně nového stanovení 

kompetencí a odpovědnosti, 

• výběrové řízení na ředitele sloučeného střediska, jmenování nové správní a dozorčí rady 

střediska. 

Středisko Diakonie ČCE – hospic CITADELA se stalo právním nástupcem střediska Diakonie 

ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí. S účinností od 1. 1. 2020 přešla veškerá práva, povinnosti 

a majetek včetně závazků a nároků ze smluv a z pracovněprávních vztahů Diakonie ČCE – středisko 

ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561 na středisko Diakonie ČCE – hospic CITADELA, IČ 73632783. 

Sloučené středisko nese od 1. 1. 2020 název Diakonie Valašské Meziříčí.
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Projekty realizované  
v roce 2019
Klub 3D 
Tento projekt ve spolupráci s Farním sborem ČCE ve Valašském Meziříčí rozvinul dobrovolnictví 

s důrazem na dobrovolnictví seniorů v rámci podpory aktivního stárnutí. V rámci aktivit projektu došlo 

v průběhu roku 2019 k vytvoření materiálně technického a personálního zázemí pro práci s dobro-

volníky, byla vytvořena metodika práce a proběhla kampaň vedoucí k získání nových dobrovolníků. 

Celkové náklady projektu: 399.800 Kč
Finanční zdroje: 296.339 Kč (Grantový systém ČCE, program Diakonická práce 2019)

Grant Hospic 
Projekt podpořil službu domácí péče, která poskytuje pomoc umírajícím, kteří bydlí na území 

Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko, aby mohli pobývat doma až do konce svého života 

i v případě, kdy vedle neformální péče vyžaduje jejich stav odbornou pomoc. 

Celkové náklady projektu: 300.000 Kč
Finanční zdroje: Nadace Agrofert

Grant Senioři
V rámci projektu bylo poskytnuto poradenství a pomoc seniorům na území působnosti našich služeb, 

s důrazem na zdravotní potřeby seniorů a pomoci kvalifikovaného týmu zdravotního personálu. 

Celkové náklady projektu: 150.000 Kč
Finanční zdroje: Nadace Agrofert
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Odborné vzdělávání v problematice stáří
Projekt byl určen na odborné vzdělávání zaměstnanců v problematice stáří formou pěti přednášek. 

Celkové náklady projektu: 36.000 Kč
Finanční zdroje: Nadace Výbor dobré vůle

Domácí hospic Společnou cestou
Domácí hospic nabízí své služby dospělým lidem v pokročilých a konečných stádiích nevyléči-

telných onemocnění, kteří zároveň upřednostňují péči v domácím prostředí. Projektem částečně 

financujeme mzdové náklady multidisciplinárního týmu odborných pracovníků. 

Celkové náklady projektu: 100.000 Kč
Finanční zdroje: Nadace J&T

Jsem připraven a těším se
Cílem projektu bylo zvýšení míry zaměstnanosti ekonomicky neaktivních osob s kumulací hen-

dikepů, kteří jsou na trhu práce výrazně znevýhodněni. Díky projektu získali klienti podporu ve 

formě individuálního poradenství, motivačních aktivit, osvojili si důležité kompetence, naučili se 

znalosti potřebné pro nové zaměstnání včetně práce na PC, prošli odbornou praxí a byla jim 

poskytnuta podporu při přechodu do zaměstnání.

 

Celkové náklady projektu: 2.901.900 Kč
Finanční zdroje: ESF, OP zaměstnanost, projekt č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007154

Simulátor stáří
Pocity seniorů či osob s omezením pohybu lze pochopit vyzkoušením speciálního obleku simu-

lujícího pohyb seniorů v neakreditovaném kurzu. V roce 2019 proběhlo 9 akcí v celkové době 

trvání 32hod pro 110 účastníků.
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Zlepšení poskytování služeb Diakonie ČCE
Cílem projektu bylo zabezpečení materiálně technického vybavení poskytovaných služeb. Díky 

projektu bylo pořízené vybavení sociálních služeb, byly provedeny stavební úpravy zázemí pro 

službu sociální rehabilitace na ulici Vrbenská ve Valašském Meziříčí a byly pořízeny 4 vozidla 

pro zajištění terénních služeb.

Celkové náklady projektu: 3.415.000 Kč
Finanční zdroje: MMR – IROP, projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009229

Pracovní poradna Matteo
Program byl zaměřen na pomoc sociálně vyloučeným osobám ohroženým sociálním vylouče-

ním se zdravotními hendikepy, žijící ve Valašském Meziříčí, zejména na pomoc s návratem na 

trh práce. Prostřednictvím individuálního poradenství a motivačních aktivit pomáhala klientům 

orientovat se na trhu práce, poskytovala podporu při hledání a udržení zaměstnání. Vzdělávací 

program úspěšně absolvovalo 9 osob se zdravotním postižením a zaměstnání získala 1 osoba. 

Činnost této služby byla ukončena k 31. 12. 2019. 

Celkové náklady projektu: 942.800 Kč
Finanční zdroje: ESF, OP zaměstnanost, projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010604

Pečuj doma a s námi
Do 30. 9. jsme byli zapojeni v projektu Diakonie ČCE. V rámci projektu proběhl cyklus 6 školení 

pro pečující na Vsetíně a jedna odborná přednáška o ošetřování ran ve Valašském Meziříčí.
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Událo se v roce 2019
• Leden Setkání dobrovolníků, 

 Novoroční setkání zaměstnanců

• Únor Tvůrčí dílny pro veřejnost s dobrovolníky 

• Březen Kurz pro veřejnost „Péče o nehojící se rány a proleženiny“, 

 Tematická přednáška pro veřejnost – nabídka služeb poradny pro pečující

• Duben Tvůrčí dílny pro veřejnost s dobrovolníky, 

 Přednáška pro pečující,  

 Benefiční módní přehlídka, 

 Návštěva a vystoupení dětí z MŠ Křižná v denním stacionáři 

• Květen Den Diakonie a Matiné s Django Jet – benefiční koncert v rámci Cimbál. festivalu, 

 Benefiční koncert – Michal Hrůza, 

 Slavnostní znovuotevření dobročinného obchůdku Darovánek, 

 Návštěva a vystoupení dětí z MŠ Kraiczova v denním stacionáři

• Červen Oslava čtvrtých narozenin Chráněného bydlení – zahradní slavnost, 

 Posezení u harmoniky v Denním stacionáři – vystoupení pana Šrámka

• Srpen Účast na festivalu UNITED s prezentací dobrovolnictví
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• Září Účast na Jarmarku neziskových organizací v Rožnově pod Radhoštěm, 

 Účast na Veletrhu neziskových organizací ve Valašském Meziříčí, 

 Setkání pro klienty denního stacionáře na faře, 

 Účast na Svatováclavských Křivských slavnostech, 

 Tvůrčí dílny pro veřejnost s dobrovolníky

• Říjen Den otevřených dveří, 

 Tvůrčí dílny pro veřejnost s dobrovolníky, 

 Přednáška pro veřejnost v rámci svépomocné skupiny s Martou Machovou, 

 Účast na Dni seniorů – přednáška o dobrovolnictví, 

 Návštěva a hudební vystoupení dětí ze ZŠ Křižná v denním stacionáři,

• Listopad Účast na Týdnu zdraví ve Valašském Meziříčí 

• Prosinec Adventní benefiční koncert – vystoupení žáků ZUŠ Alfréda Radoka,  

 Účast na Mikulášském jarmarku, 

 Vánoční setkání pro zaměstnance, 

 Návštěva a mikulášské vystoupení dětí v Denním stacionáři Dobromysl, 

 Vánoční setkání pro klienty Denního stacionáře Dobromysl
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Výsledky hospodaření za rok 2019

ÚSEK/SLUŽBA NÁKLADY VÝNOSY HV

Domácí zdravotní péče 5 812 763,83 5 634 514,52 -178 249,31

Pečovatelská služba 8 849 259,73 8 895 467,42 46 207,69

Osobní asistence 1 960 985,11 1 876 736,00 -84 249,11

Odlehčovací služby - terénní 1 471 676,87 1 378 361,00 -93 315,87

Denní stacionář Dobromysl 2 867 015,57 2 889 373,00 22 357,43

Odborné soc. poradenství 1 132 285,08 1 092 910,00 -39 375,08

Chráněné bydlení 5 171 748,75 5 070 789,82 -100 958,93

Sociální rehabilitace 4 657 274,73 4 565 109,00 -92 165,73

Vedlejší hospodářská činnost 759 814,15 907 441,04 147 626,89

Projekty 2 695 038,66 2 607 653,82 -87 384,84

Ostatní činnosti 678 434,06 395 559,75 -282 874,31

CELKEM 36 056 296,54 35 313 915,37 -742 381,17

Hospodářský výsledek je uveden před zaúčtováním daně, kompletní výkazy jsou k nahlédnutí v organizaci.

35



Zpráva nezávislého auditora

Kompletní zpráva nezávislého autora
je k nahlédnutí v organizaci.

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. 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019, 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. 2019, nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 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.

Ve Valašském Meziříčí dne 15. 6. 2020

Ing. Hana Novotná
auditor

číslo oprávnění 1682
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Dárci a podporovatelé
Všem dárcům a podporovatelům a dobrovolníkům, kteří nás v roce 2019 podpořili, upřímně 

děkujeme. Díky Vám můžeme uskutečňovat naše poslání, kterým je pomoc potřebným.

Státní a krajské instituce
Evropský sociální fond ČR | Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program | Zlínský kraj
 

Obce a města
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko | Město Valašské Meziříčí | Město Zubří | Obec Lešná | Obec Choryně 
Obec Oznice
 

Církve a církevní organizace
Diakonie ČCE | Českobratrská církev evangelická | Farní sbor ČCE Valašské Meziříčí | Farní sbor ČCE Velká Lhota 
Farní sbor ČCE Jablůnka | Apoštolská církev – farní sbor Valašské Meziříčí | Dobrovolnické centrum ADRA 
Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí
 

Nadace
Nadace J&T | Nadace Agrofert | nadace Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové | Nadace SYNOT 
Diakonická práce 2019
 

Společnosti
CS CABOT, spol. s r.o. | DERAMAX.CZ, s.r.o. | DEZA, a.s. | HAJDIK a.s. | HOTEL RAJKA s.r.o. 
HM TESCO Valašské Meziříčí | JUDr. Zmydlený Igor | JUDr. Hořínková Miroslava | Kameny.cz s.r.o. | Kompakt VM s.r.o.
Květinářství Alena Horáková | Městské lesy Rožnov, s.r.o. | Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o. | MP Krásno, a.s.
myonic s.r.o. | Pharmens s.r.o. | PWO Czech Republic, a.s. | ROBE lighting, s.r.o. | Spedos Servis s.r.o. 
UHER COMPANY, s.r.o. | Valet MT, spol. s r.o.
 

Jednotlivci
Bernkopf Jaroslav | Cvernová Božena | Čapková Ludmila | Dobšová Lenka | Doležalová Ludmila  | Doležal Jan
Dorazilová Michaela | Dostál Ivan | Hnilicová Zuzana | Holub Daniel | Horáková Emilie | Hrdina Rudolf  
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Ing. Pop Michal | Ing. Stančík Jaroslav | Janošková Jaromíra | Ježík Jan | Kala Jan | Kantor Jiří | Kratochvílová Marie
Krupová Dobromila | Kubešová Hana | Libosvárová Marie | manželé Jasní | Martin a Alice Gřešákovi
Mgr. Korbová Svatava | MUDr. Rohanová Libuše | Michal Körger | Paprskářová Marie | Pečenka Vladimír
Pečenková Dagmar | Plesník Zdeněk | RNDr. Nečas Jiří | Teichmannová Marta | Valášek Petr | Vetchý Jan 
Zajíčková Lenka | Žídková Ivana
 

Spolupracující organizace a jednotlivci
1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o. | Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR | Aalternativ s.r.o. | ARBIS spol. s r.o. 
Tucan CAFÉ | Cimbálová asociace ČR | cimbálová muzika Bača | eRcaffé | Grafia Nova s.r.o. | Gumárny Zubří a.s. 
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí | Ivan Dostál | ISŠ – COP Valašské Meziříčí | Kosmetika Fialka 
Kristýna Seidlová | Krytý bazén Valašské Meziříčí | Městská policie Valašské Meziříčí | Mgr. Jaroslav Kneisl
Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí | Michal Hrůza  | MŠ Kraiczova | OA a VOŠ Valašské Meziříčí
Optické sítě s.r.o. (NUMERINET) | Pavel Helan – vlídný písničkář | Pěvecký sbor Basové G | Pneuservis Žilinský 
Rožnovské pivní lázně | SALSA – relaxační centrum Zašová | Studio 91 – Josef Knápek | Studio 107 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí | Střední škola Odry | Valašské Muzeum v přírodě
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná | ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí | ZUŠ B-Art, o.p.s.

Mediální partneři
Echo Valašska | Kudy z nudy | Náš časopis – časopis sboru Českobratrské církve evangelické | Obelisk 
OSA | Regionální TV | TV Beskyd | TV Noe | Týdeník Jalovec | Valašský deník | ZIKADO  
Zpravodaj města Valašského Meziříčí | Život farnosti

Děkujeme také dárcům, kteří si přáli zůstat v anonymitě a návštěvníkům benefičních akcí.
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Valašské
Meziříčí

Zubří Lešná Choryně Oznice



Pomoc má 
mnoho tváří
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