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Slovo úvodem
Vážení čtenáři, milí příznivci valašskomeziříčské Diakonie, 

právě otevíráte výroční zprávu našeho střediska za rok 2021. Uplynulý rok byl dalším náročným 
rokem, kdy nás provázela pandemie COVID-19 spojená s mnoha omezeními, chybějícím perso-
nálem a vysokou zátěží pro pracovníky i klienty střediska. Proto chci vyjádřit velké poděkování 
všem kolegům za zvládnutí náročného období.

I přes trvalou absenci 10–15 % pracovníků jsme zajistili po celý rok fungování všech deseti 
sociálních a dvou zdravotních služeb doplněných o vedlejší hospodářské činnosti. V průběhu 
roku jsme poskytli zdravotní a sociální péči a pomoc téměř 1 900 klientům. Kvalitní péči a pomoc 
potřebným jsme zvládli i díky obětavým dobrovolníkům.

Na řízení střediska se podílela Správní rada střediska, kde od 1. 1. 2021 došlo k personální změně, 
kdy po ukončení pracovního poměru odešla Mgr. Kateřina Ryšková, kterou nahradila Bc. Naděžda 
Matochová. Dozorčí rada střediska se scházela k řešení zásadních provozních i strategických 
otázek střediska. Duchovní, praktickou i dobrovolnickou pomoc poskytly naše spolupracující 
sbory – Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Střítež nad Bečvou, se kterými byly v roce 2021 uzavřeny 
dohody o spolupráci.

Po stránce finanční můžeme rok 2021 hodnotit vcelku kladně. Oproti původně plánovanému 
rozpočtu, který počítal s obratem 103 miliony, jsme hospodařili s částkou téměř 131 milionů Kč. 
Tento mimořádný nárůst provozního rozpočtu byl ovlivněn prodejem budovy čp.100 Diakonii ČCE 
a mimořádnými státními dotacemi na zvýšené náklady spojenými s COVID-19. 

Mnoho věcí se v roce 2021 podařilo. Jsme vděčni za to, že naši pracovníci přímé péče získali 
krajská a národní ocenění za vynikající práci. S podporou nadací a dárců jsme mohli zrealizovat 
řadu projektů a uskutečnit aktivity pro naše klienty, kterými se opět společně navracíme k životu, 
který jsme prožívali před pandemií. 

Dovolte, abych vám všem jménem střediska Diakonie Valašské Meziříčí poděkovala za vše, co 
pro nás a naše klienty děláte. Jsme vděční, že jste nám na blízku a pomáháte nám v naplňování 
našeho poslání pomoci bližním. Máme tak naději, že společně zvládneme i nové současné výzvy.

Mgr. Květoslava Othová
ředitelka 
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Slovo faráře
Milí přátelé Diakonie ve Valašském Meziříčí,

kolikrát jsem psal úvodní slovo do výroční zprávy, tehdy ještě do mateřského střediska… 
Vzpomínám na to, kolik toho už meziříčská Diakonie dokázala, zvládla a překonala. Netušil jsem 
v těch letech, že může přijít něco tak náročného jako pandemie covidu. Naštěstí u nás nedošlo 
k naplnění katastrofických scénářů, ale v srdcích mnoha lidí zůstala bolest po odchodu někoho, 
kdo tu ještě mohl být, i nezahojené rány po situacích, kdy nemohli své blízké navštěvovat anebo 
se s nimi rozloučit… Jsem vděčný za to, že na tomto poli poskytovala Diakonie „nadstandardní 
služby“, že u mnoha pacientů při vší opatrnosti upřednostnila lidskost před obavami z nákazy. 
Jsem vděčný také za to, jak statečně zaměstnanci Diakonie ve stížených podmínkách pracovali. 
V dobách, kdy pandemie kulminovala, museli zaskakovat za nemocné kolegyně a kolegy.

Mám radost, že se ve službách setkávám se spokojenými klienty. Nedávno mi řekl jeden pán 
v jednom domově pro seniory, který byl postupně klientem tří pobytových služeb, že v respitní 
péči v Hospici Citadela mu bylo nejlépe. Mám radost i z toho, že se ve službách renovuje a ob-
jevuje se nové vybavení. Že se v Diakonii poskytuje solidní služba, dokládá i ocenění několika 
pracovníků na úrovni Zlínského kraje.

Přeju všem zaměstnancům meziříčské Diakonie i jejímu statečnému vedení, aby jim nedošly síly, 
aby je dostávali v potřebné míře „shůry“, tedy od Toho, který je štědrý ve své lásce a dobrotě, 
a díky kterému tu Diakonie vůbec je.

Všem zaměstnancům i dobrovolníkům děkuji za jejich obětavou práci, a zvláště za to, že ji do-
kážou konat s úsměvem nebo i s radostí, za všechnu vstřícnost ke klientům, za energii, kterou 
jim vlévají do žil, za čas navíc, za vytrvalost, trpělivost i vynalézavost.

Všem sponzorům, podporovatelům, přátelům a příznivcům střediska Diakonie děkuji za jejich 
podíl na dobré věci. Přeji jim, aby měli radost z toho, že se účastní nádherného díla, že se třeba 
i na dálku dotýkají krásy, radosti i bolesti života, který v Diakonii pod rukama a ve společenství 
zaměstnanců i dobrovolníků rozkvétá a rozvíjí se, kultivuje i uzavírá a otevírá tomu, kam směřuje.
S přáním všeho dobrého

Mgr. Daniel Heller
evangelický farář
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O nás
V Diakonii Valašské Meziříčí poskytujeme ucelený komplex zdravotních a sociálních služeb v te-
rénní, ambulantní a pobytové formě. Naším posláním je pomáhat seniorům, lidem se zdravotním 
znevýhodněním, nemocným a umírajícím a být nápomocni rodinám a ostatním pečujícím. Chceme 
být nositeli úcty a respektu k člověku s ohledem na jeho důstojnost a jedinečnost v každé fázi 
jeho života. Při naplňování našeho poslání se opíráme o diakonické hodnoty (společenství, mi-
losrdenství, fortelnost a naděje) a spolupráci s lidmi kolem nás ve prospěch potřebných.

Jsme jedním ze středisek rodiny Diakonie Českobratrské církve evangelické, jednoho z nejvý-
znamnějších poskytovatelů sociálních služeb a speciálního školství v České republice – účelového 
zařízení Českobratrské církve evangelické, založené za účelem poskytování sociálních služeb, 
vzdělávání, poskytování zdravotní péče a dalších obecně prospěšných služeb.

Diakonie Valašské Meziříčí je právnickou osobou, evidovanou v rejstříku vedeném Ministerstvem 
kultury ČR ve smyslu zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech pod 
č. j. 9-266/2003-12444. Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytujeme registrované 
sociální služby zahrnující služby k podpoře domácí péče, pobytové služby pro seniory a osoby 
s demencí a služby pro osoby se zdravotním postižením a dle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách poskytujeme zdravotní služby zahrnující ošetřovatelskou službu a specializovanou 
paliativní péči hospicového typu.

O klienty se staralo 
324 zaměstnanců 
(212 na HPP, 88 na DPP 

a 24 na DPČ)

v průměrném  
věku 45,4 let
(92 % tvoří ženy)

Hospodařili 
jsme s rozpočtem  

130 723 669 Kč

Ve všech 
12 službách  

jsme pečovali 
o 1 985 osob
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Organizační struktura

Úsek ředitelky
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Oddělení 
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Ambulance 
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Sociální služby 
ve zdrav. zařízeních 

lůžkové péče

Odlehčovací služby 
pobytové

Služby k podpoře  
domácí péče
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Domácí 
zdravotní péče

Domácí hospic
SPOLEČNOU 

CESTOU

Domov se zvláštním 
režimem

Služby pro osoby se 
zdravotním postižením

Chráněné bydlení
JOHANNES

Sociální rehabilitace

Ředitelka

Zástupce ředitele
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Základní údaje

Název organizace:  Diakonie Valašské Meziříčí
Sídlo organizace:  Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:    73632783

T:    571 629 084
E:    info@diakonievm.cz
W:    www.diakonievm.cz
Datová schránka:  emnnvsq
FB:    @diakonievm
Instagram:   diakonie_vm
Datum vzniku:   1. 8. 2003

Bankovní spojení:  115-2766120267/0100 (Transparentní účet)
   94-2556380247/0100 (Běžný účet)

Ředitelka:   Mgr. Květoslava Othová

Správní rada:  
Mgr. Květoslava Othová, předsedkyně 
MUDr. Pavel Prodělal 
Bc. Miriam Kramplová 
Bc. Naděžda Matochová, DiS. 
Bc. Lenka Kostelná

Dozorčí rada:  
Ing. Jana Buzková, předsedkyně 
Jitka Bajzová, DiS.
Radka Čapková
MUDr. Libuše Dvořáková
Ing. Tomáš Jelínek
Ruth Kopecká
Pavel Mička
Bronislav Trčka
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Kontakty
Mgr. Květoslava Othová 
ředitelka
T: 605 223 405
E: othova@diakonievm.cz
 

Radek Podpinka, MBA
zástupce ředitele
T: 731 453 203
E: podpinka@diakonievm.cz

Mgr. Hana Orságová
personalistka
T: 739 243 896
E: orsagova@diakonievm.cz

Bc. Miriam Kramplová
vedoucí ekonomického úseku
T: 739 242 922
E: kramplova@diakonievm.cz

Mgr. Zuzana Venturová
vedoucí oddělení fundraisingu a PR
T: 739 244 810
E: venturova@diakonievm.cz

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

Bc. Zbyněk Prný
manažer a metodik kvality sociálních služeb
T: 736 159 430
E: prny@diakonievm.cz

Alena Hellerová, DiS.
koordinátor dobrovolníků
T: 739 324 816
E: dobrovolnici@diakonievm.cz

Hospic CITADELA
Bc. Naděžda Matochová, DiS.
vedoucí hospice CITADELA 
T: 739 244 840
E: matochova@diakonievm.cz

MUDr. Ivana Kvitová
vedoucí lékařka hospice CITADELA
T: 571 629 084

MUDr. Pavel Prodělal
lékař 
T: 571 629 084

Bc. Jana Kotíková, Bc. Eva Marková
sociální pracovnice
T: 571 629 084, 736 473 245
E: socialni@diakonievm.cz

Ambulance paliativní medicíny  
T: 739 488 955
E: ambulance@diakonievm.cz
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Úsek podpory domácí péče
Bc. Lenka Kostelná
vedoucí úseku
T: 739 589 874
E: kostelna@diakonievm.cz

Bc. Ester Palová
vedoucí poradny pro pečující a půjčovny 
kompenzačních pomůcek
T: 730 190 733
E: palova@diakonievm.cz

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

Mgr. Veronika Martináková, DiS.
vedoucí pečovatelské služby
T: 730 190 780
E: martinakova@diakonievm.cz

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

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

Úsek služeb pro lidi se zdravotním postižením
Bc. Věra Mikulenková
vedoucí úseku
T: 731 138 913
E: mikulenkova@diakonievm.cz

Bc. Alena Holubová
vedoucí chráněného bydlení JOHANNES
T: 731 133 932
E: a.holubova@diakonievm.cz
 

Mgr. Hana Haisová
zástupce vedoucí služby, pobočka Valašské Meziříčí
T: 731 138 910
E: haisova@diakonievm.cz

Mgr. Lea Trlicová
zástupce vedoucí služby, pobočka Rožnov p. R.
T: 731 138 912
E: trlicova@diakonievm.cz 
 

Domov se zvláštním režimem
Mgr. Marie Jurošková 
vedoucí domova  
T: 607 651 967
E: juroskova@diakonievm.cz

Bc. Lenka Dobiášová
sociální pracovnice
T: 602 776 460 
E: dobiasova@diakonievm.cz
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Zdravotní služby pro 
nemocné a umírající



Hospic CITADELA
ŽEROTÍNOVA 1421, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
IČZ 94203000

Lůžkový hospic CITADELA je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje specializovanou pa-

liativní péči nemocným a umírajícím, u kterých již není možná léčba nemoci vedoucí k uzdravení. 

Pacientům poskytuje komplexní lékařskou a ošetřovatelskou péči, odborně usiluje o tišení bolesti 

fyzické, duchovní, psychické a sociální. Součástí nabídky služeb je Ambulance paliativní medicíny. 

Hospic CITADELA je místem laskavé péče o umírajícího člověka, s přáním přinášet nemocnému 

jistotu, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že zůstane zachována jeho lidská důstojnost, že 

nebude osamocen. Vytváří bezpečné prostředí nemocnému a jeho blízkým a hledá cesty k napl-

nění všech jeho potřeb. Usiluje o to, aby čas umírání a smrti byl vnímán jako čas patřící k životu 

jako jeho nedílná součást a mohl být prožit pokojně a smířeně.

O pacienty jsme  
se starali celkem 
7 277 lůžkodnů

Průměrná délka 
hospitalizace
byla 20 dnů

Pečovali jsme 
o 323 pacientů,  
206 z nich jsme 
poskytli péči do 

konce jejich  
života
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U pacientů jsme 
uskutečnili 

16 852 návštěv
a najeli jsme k nim 

63 372 km

Zdravotní ošetřovatelská služba
ŽEROTÍNOVA 319/21, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
IČZ 94431000

Zdravotní ošetřovatelská služba poskytuje odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči v domácím 

prostředí dospělým a dětem od 3 let věku na základě předpisu lékaře z důvodu nepříznivých 

dopadů nemoci, nepohyblivosti a bolesti. Součástí je domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU, 

který poskytuje paliativní péči lidem s nevyléčitelným onemocněním. Péče je hrazena zdravotní 

pojišťovnou s působností služby ve Valašském Meziříčí a okolních obcích.

Domácí zdravotní péče umožňuje nemocným, aby mohli zůstat v domácím prostředí ve chvílích, 

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

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

služby. Usiluje o zachování důstojnosti nemocného a udržení co nejlepší kvality jeho života.

Služby domácího 
hospice využilo 

21 pacientů  
v počtu 862 

návštěv

Pečovali jsme 
o 454 pacientů, 

strávili jsme 
u nich 8 388 hodin 
a provedli 31 963 

úkonů
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Sociální služby ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče
ŽEROTÍNOVA 1421, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ID 9187915

Posláním sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je poskytovat péči lidem, 

kteří po ukončení hospitalizace ve zdravotnickém zařízení nepotřebují stálou lékařskou péči, ale 

nemohou se vrátit do domácího prostředí. Služba s kapacitou 6 lůžek je poskytována po dobu 

nezbytně nutnou, než je zabezpečena jiná péče. 

Služba poskytuje klientům potřebnou pomoc a péči při zajištění životních potřeb, podporuje je 

v rozvoji jejich samostatnosti a motivuje je k činnostem, které povedou ke zlepšení jejich sociální 

situace a připraví je pro návrat do domácího prostředí. 

Průměrná  
délka pobytu  
byla 60 dnů

O klienty jsme  
se starali celkem 
1 518 lůžkodnů

S kapacitou  
služby 6 osob  
jsme pečovali  
o 33 klientů
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Služby k podpoře 
domácí péče



Poradna pro pečující a půjčovna 
kompenzačních pomůcek
ŽEROTÍNOVA 319/21, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
ID 8327507

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 po 
smrti jejich blízkých. Poradna pracuje s metodou Nouzový plán péče realizovaný projektem 
Pečujdoma.cz. Navíc nabízí testování paměti. Služba je poskytována bezplatně. 

Služba je poskytována ambulantně a terénně na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko- 
-Kelečsko (Valašské Meziříčí, Choryně, Jarcová, Krhová, Kunovice, Oznice, Velká Lhota, Loučka, 
Poličná, Police, Lešná, Střítež nad Bečvou, Mikulůvka, Kelč, Zašová, Kladeruby, Podolí, Branky).

Součástí poradny je Půjčovna kompenzačních pomůcek. Jedná se o vedlejší hospodářskou 
činnost, pomůcky jsou zapůjčovány na základě ceníku.

Poradenství jsme 
poskytli v délce 
1 215,5 hodiny, 
z toho 53 hodin 

klientům paliativní 
péče

Zapůjčili jsme 
365 pomůcek, 
z toho 57 pro 
paliativní péči

Poradenství 
jsme poskytli  
615 klientům 
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Pečovatelská služba
ŽEROTÍNOVA 319/21, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
ID 4873338

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu seniorům, dospělým lidem se 
zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a rodinám s dětmi v činnostech, které 
sami nezvládají z důvodu snížené soběstačnosti. Pomoc a podpora je nabízena v přirozeném 
prostředí klienta a týká se péče o vlastní osobu, o domácnost a využívání dalších služeb. 

Služba je nabízena ve Valašském Meziříčí, jeho místních částech – Bynina, Hrachovec, Juřinka, 
Lhota u Choryně a v následujících obcích: Jasenice, Jarcová, Krhová, Lešná, Lhotka nad Bečvou, 
Malá Lhota, Mikulůvka, Mštěnovice, Oznice, Poličná, Perná, Příluky, Střítež nad Bečvou, Velká 
Lhota, Veselá, Vysoká, Zašová.

Pečovatelská služba respektuje vůli a oprávněné potřeby klientů. Pracovníci s klienty jednají 
důstojně a s úctou, podle jejich potřeb, i s ohledem na podmínky a způsob jejich života. 

Uskutečnili jsme 
u klientů celkem 
19 948 návštěv

Pečovali jsme 
o 138 klientů, 
kterým jsme 

poskytli  
8 088 hodin

péče 

Za klienty jsme 
najeli celkem 

73 769 km
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Osobní asistence
ŽEROTÍNOVA 319/21, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ID 5119406

Posláním osobní asistence je pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením 

nebo chronickým onemocněním, aby mohli žít svým způsobem života. 

Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klientů. Služba působí ve Valašském 

Meziříčí, jeho místních částech a obcích vzdálených do 15 km, ale pouze na území Zlínského kraje.

Služba osobní asistence respektuje jedinečnost každého klienta, jeho názor a svobodnou vůli. 

Klient si sám určuje rozsah a způsob podpory v prostředí, které je pro něj přirozené. Pracovníci 

služby podporují klienta v rozvoji nebo upevnění jeho schopností a dovedností, v uplatňování 

osobních zájmů, v komunikaci s okolím a rodinou, a to vše s ohledem na zachování jeho lidské 

důstojnosti.

U klientů jsme 
uskutečnili 1 345 
návštěv a strávili 
s nimi 2 678 hodin 

v přímé péči

Ke klientům jsme 
najezdili 8 841 km, 

cesty za klienty 
trvaly celkem 

533 hodin

Poskytli jsme  
péči 21 

klientům  
v průměrném  

věku 85 let
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Odlehčovací služby – terénní
ŽEROTÍNOVA 319/21, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ID 7670741

Posláním odlehčovací služby je pomoci 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 v činnostech, při nichž potřebují pomoc jiného 

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

Služba je poskytována na území SO ORP Valašské Meziříčí (Valašské Meziříčí, Jarcová, Oznice, 

Mikulůvka, Krhová, Poličná, Lešná, Zašová, Střítež n. Bečvou, Branky, Police, Podolí, Kelč, 

Loučka, Choryně, Kunovice, Velká Lhota, Kladeruby).

U klientů jsme 
uskutečnili 1 643 
návštěv a strávili 
s nimi 3 001 hodin 

v přímé péči

Poskytli jsme 
péči 24 klientům, 
nejstarší klientka 

měla 97 let 

Ke klientům jsme 
najezdili 8 536 km, 

cesty za klienty 
trvaly celkem 

646 hodin
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Denní stacionář Dobromysl
ŽEROTÍNOVA 319/21, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
ID 7371787

Posláním Denního stacionáře Dobromysl je umožnit lidem od 60 let věku, kteří potřebují pravidel-

nou pomoc jiného člověka, trávit část dne v podnětném prostředí. Denní stacionář je určen lidem 

žijícím především ve Valašském Meziříčí a jeho okolních obcích, kteří na základě svého věku, 

zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění mají sníženou soběstačnost.

Ve stacionáři je podporována soběstačnost klientů, důstojné a aktivní prožívání života a kontakt 

s jinými lidmi. Průběh dne je přizpůsobován jejich individuálním potřebám.

Průměrný věk 
klientů byl  
80,95 let

Celková délka 
pobytu klientů 

byla 6 247 hodin

Do stacionáře 
docházelo 
19 klientů 
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Sociální pobytové 
služby pro seniory  
a osoby s demencí



Odlehčovací služby, 
specializovaná paliativní péče
ŽEROTÍNOVA 1421, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ID 4336897

Pobytové odlehčovací služby poskytují péči lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, 

chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, o které je 

dlouhodobě pečováno v domácím prostředí. Cílem je poskytnout nezbytný odpočinek pečujícím 

osobám. Po stránce zdravotní zůstává klient v péči svého praktického lékaře. Doba pobytu je 

omezena délkou tří měsíců. 

Klientům nabízí příjemné prostředí s domácí atmosférou a maximální možností soukromí pro 

pocit bezpečí a pohody. Ctí a podporuje důstojnost každého klienta, respektuje jeho individuální 

potřeby a přání a na jejich základě plánuje způsob a rozsah péče s důrazem na podporu samo-

statnosti a udržení soběstačnosti.

Průměrná délka 
pobytu klientů 

byla 30 dní 
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O klienty jsme 
se starali celkem 
6 603 lůžkodnů

Pečovali jsme 
o 230 klientů 



Domov se zvláštním režimem
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, II. a III. PODLAŽÍ
ŽEROTÍNOVA 319/21, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
ID 6637286

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné a důstojné prostředí nahrazující 
domov lidem, kteří potřebují trvalý dohled a pomoc jiného člověka. Cílovou skupinu tvoří lidé od 
50 let převážně z Valašského Meziříčí a blízkého okolí s chronickým duševním onemocněním, 
zejména s Alzheimerovou chorobou, s lehčími typy demencí nebo postižením po mozkových 
příhodách, s poruchou paměti a orientace, se sníženou soběstačností a se sníženou schopností 
pohybu (zejména s III. a IV. stupněm závislosti). Pobyt v domově není časově omezen. 

Cílem služby je podporovat a motivovat klienty k zachování jejich schopností a vést je ke smy-
sluplnému naplnění volného času. Domov zajišťuje také podmínky k jejich bezpečnému pobytu 
při respektování individuálních požadavků, zvláštností a hendikepů.

Těžkou nebo 
úplnou závislost 
na péči má 95 % 

našich klientů

Průměrný věk 
našich klientů 

byl 82,5 let

Pečovali jsme 
o 62 klientů, 

poskytli jsme jim 
celkem  

14 849 dnů péče
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Služby pro osoby se 
zdravotním postižením



Chráněné bydlení JOHANNES
JIČÍNSKÁ 308, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ID 3139989

Posláním chráněného bydlení JOHANNES je vytvořit místo, kde lidé ve věku 18 až 69 let s men-

tálním případně kombinovaným postižením naleznou domov – bezpečné, vstřícné a zodpověd-

né prostředí. Nabízí uživatelům možnost žít běžným způsobem života i příležitost rozvíjet svou 

soběstačnost a nezávislost.

Služba klienty 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 klientovi vždy podle jeho individuálních potřeb a daných možností.

Celkově jsme  
jim poskytli  

4 350 dnů péče

V přímé péči 
klientům jsme 

strávili  
3 870 hodin

Pomáhali jsme  
žít běžným 

způsobem života 
12 klientům
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Sociální rehabilitace
VRBENSKÁ 803, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
BAYEROVA 62, 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
ID 7988336

Posláním služby sociální rehabilitace Diakonie Valašské Meziříčí je rozvíjet a posilovat schop-

nosti a dovednosti dospělých lidí s mentálním postižením prostřednictvím činností vedoucích 

k jejich 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.

Sociální rehabilitace je určena lidem nad 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvo-

du mentálního postižení a jsou odhodláni rozvíjet svou samostatnost prostřednictvím nácviku 

schopností a dovedností.

Poskytli jsme 
510 skupinových

intervencí

Poskytli jsme 
4 380 

individuálních
intervencí

Pečovali jsme 
o 54 klientů 
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Ocenění pracovníků a ohlasy klientů

V průběhu roku získalo ocenění za svou příkladnou práci několik našich pracovníků.
 

• V anketě Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje, kterou vyhlašuje Asociace nestátních 

neziskových organizací Zlínského kraje, z.s., se oceněnou osobností pro rok 2021 stala paní 

Lenka Kostelná, vedoucí úseku podpory domácí péče. Anketa oceňuje osobnosti za jejich práci, 

která je příkladem nezištnosti, obětavosti a zároveň vysoké kvality. 

• Ve dvanáctém ročníku ankety Pracovník v sociálních službách Zlínského kraje, ve kterém jsou 

oceňováni pracovníci za dlouholetý významný přínos v oblasti sociálních služeb, byly oceněny 
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i naše kolegyně. Paní Alena Baďuříková, pracovnice osobní asistence a paní Markéta Stříteská, 

aktivizační pracovnice domova se zvláštním režimem, která získala mimořádné ocenění.

• Pracovnice pečovatelské služby paní Marie Podzemná získala ocenění v kategorii terénních 

služeb v 9. ročníku celostátní soutěže Národní ceny sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2021 

za obětavou práci vykonávanou i přes zdravotní hendikep.

Ocenění jednotlivce je ocenění práce celého týmu, celé naší organizace. Ocenění za práci tak 

patří nejen oceněným, tak i všem ostatním, kteří jsou součástí Diakonie Valašské Meziříčí. Velmi si 

vážíme také poděkování za poskytnutou péči od našich klientů resp. jejich rodinných příslušníků. 

Pečovatelská služba
„Chtěla bych vám poděkovat za péči, lásku, pozornost a přístup, kterou holky a muž z „pečovky“ 

mají k mojí mamince a určitě i ke všem klientům. Opravdu mě velmi dojalo, že jste nám nabídli 

pomoc o víkendu kvůli mému úrazu. Velmi si toho vážím. Je to důkazem, jak jsou lidi z „pečovky“ 

vnímaví, lidští a obětaví. Ještě jednou moc děkuji všem z vašeho týmu. Vaše práce má obrovský 

smysl a dává spoustě klientům možnost být doma i přes svůj zdravotní stav.“ (L. T.)

Terénní služby – Osobní asistence, Odlehčovací služby terénní
„Chtěla bych tímto poděkovat za obětavou a stoprocentní péči, kterou jste pro mého manžela 

odvedly. Děkuji za celou dobu péče, zvlášť v době mé hospitalizace. Vždy jste potěšily svou 

přítomností, pochopením, pečlivě odvedenou prací i dobrým slovem. Moc jste mě i manželovi 

pomohly a velmi si Vaší práce vážím – byly jste jako moje rodina.“ (J. T.) 

Zdravotní ošetřovatelská služba
„Diakonie ve Valašském Meziříčí nám poslední rok a půl nesmírně pomohla! Holky u nás byly 

téměř denně, v mrazu, covidu, stále nám byly po boku. Bez jejich pomoci si péči o tátu u nás na 

kopečku téměř nedokáži představit. Zaplať pánu Bohu za takové lidi i jejich služby!“ (J. B.)

28



Domov se zvláštním režimem
„Velká pochvala aktivizační pracovnici. Tak mají vypadat klienti. Radostný úsměv.“ (L. S.) 

Hospic CITADELA
„Chtěla bych vám ze srdce poděkovat za ochotnou, důslednou a laskavou péči o našeho 

milovaného dědečka. Po mnoha měsících fyzického a psychického utrpení našel ve vašem 

hospici pochopení a vlídné slovo, opět nabyl svou důstojnost. Z nemocí zlomeného člověka 

jste vykouzlili dědečka s úsměvem na tváři, který má chuť žít a bojovat. V těžkých časech jste 

podrželi i nás – členy rodiny, umožnili jste návštěvy a pobyt s dědečkem, které působily léčivě 

pro obě strany. Děkuji paní doktorce za opravdový zájem a nadstandartní péči, za osobitý pří-

stup a rady ve vypjaté situaci, dále všem sestřičkám a ošetřovatelkám, recepčním, sociálním 

pracovníkům a celému týmu CITADELY za vstřícnost a ohleduplnost. Vaše práce není prací, 

nýbrž posláním.“ (V. H.)

Denní stacionář DOBROMYSL
„Chtěla bych vám moc děkovat za péči, kterou věnujete vašim klientům. Moje maminka je u vás 

moc spokojena a vrací se domů dobře naladěna, i když jí dá čím dál větší práci se ráno vypravit.“ 

(L. M.)

Odlehčovací služby – pobytové
„Všechny cérky sú tak hodné, až se divím. Chtěla bych tu být až do smrti, nikdo mě tu neporúčá. 

Dobře mě umývajú, naprosto i chutná jídlo, moc se mi líbí (aktivizační) skupinky.“ (M. K.)

Kuchyně 
„Všem zaměstnancům kuchyně díky. Za chutně připravované obědy, bohaté na zeleninu. Od po-

lévky po kompoty. Vrátily mi chuť k jídlo a zájem o to, co jím.“ (M. Š.)

29



Dobrovolnictví

Dobrovolníci jsou nedílnou a velmi přínosnou součástí týmu pracovníků. Dobrovolnictví je ve stře-
disku organizováno koordinátorkou dobrovolníků ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA 
Valašské Meziříčí. Práce dobrovolníků byla v úvodu roku 2021 ovlivněna opatřeními souvisejícími 
s rizikem nákazy COVID-19. Od května byla opatření postupně rozvolňována, dobrovolníci mohli 
opět přicházet do vybraných služeb, znovuotevřen byl dobročinný obchod Darovánek. 

Na podporu střediska a klientů vykonávali dobrovolníci řadu různorodých aktivit.

• Věnovali se klientům v pobytových službách, v domácnostech i v denním stacionáři. Trávili s nimi 
jejich volný čas, dělali jim společnost, povídali si s nimi, naslouchali jim, brali je na procházky, 
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V počtu 250 hodin 
přispělo svou  

prací 45 
jednorázových 
dobrovolníků 

Pomáhalo nám 
79 pravidelných 
dobrovolníků,  

kteří odpracovali 
celkem  

2 591 hodin

na koncerty či na některé ze společných programů včetně bohoslužeb, na ping-pong apod.

• Zapojili se do organizace různých aktivit pro klienty. Pomáhali s převozem klientů, pomáhali 
tvořit a zajišťovat program. Hrávali klientům na hudební nástroje, zpívali jim i s nimi, vymýšleli 
různé tvořivé aktivity.

• Klientům přinášeli a darovali drobné pozornosti ve formě přání, cukroví, keramiky apod. 

• Pracovali v dobročinném obchodě Darovánek, kde zajišťovali příjem, třídění a prodej věcí, 
starali se o vzhled obchodu i skladu. Zorganizovali dvě výprodejové akce. Výtěžkem z prodeje 
darovaných věcí podpořili činnost střediska.

• Zapojili se do úklidu a údržby zahrady u hospice CITADELA i Domu sociálních služeb, a to 
buď individuálně v rámci vyhlášených dvou dobrovolnických dnů nebo v rámci firemního 
dobrovolnictví společností Jacobs Douwe Egberts, Česká spořitelna a dalších.

• Studentští dobrovolníci se podíleli na tvorbě projektů k získaní finančních podpor v rámci 
vyhlášených programů (Daruj srdce Výboru dobré vůle).

• Pletli ponožky pro dobročinný prodej.

• Šili potřebné pomůcky pro péči jako např. povlaky na polohovací polštáře.

Všem dobrovolníkům patří poděkování za jejich obětavou práci.

Činnost služeb 
podpořil výtěžek 

dobročinného 
obchodu ve výši 

141 555 Kč
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Aktivity roku 2021
Leden 
• Zahájení projektu k zavedení principů paliativní péče v domově se zvláštním režimem s podporou 

Abakus – nadačního fondu zakladatelů Avastu

• Uzavření provozu denního stacionáře z důvodu nákazy COVID-19 (1. 1.–17. 1.)

• Dočasný zákaz návštěv klientů v domově se zvláštním režimem z důvodu rozšíření onemocnění 
COVID-19 (4. 1.–10. 1.)

• Zahájení očkování personálu a klientů proti onemocnění COVID-19

Únor
• „Obrázek pro babičku, aby měla úsměv na líčku“ namalovaly a doručily do domova se zvláštním 

režimem děti ze Základní školy Šafaříkova a Mateřské školy z obce Police

• Oslava konce masopustu v domově se zvláštním režimem

Březen
• Omezení návštěv v pobytových službách z důvodu vládních nařízení proti šíření nákazy COVID-19 

vyjma u osob v terminálním stavu nemoci 

Duben
• Doručení vlastnoručně vyrobených dárků (šperků s anděly) od Lucie Bílé klientům  

domova se zvláštním režimem, denního stacionáře a chráněného bydlení při příležitosti jejích 
55. narozenin 

• Udělení ocenění „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje“ Lence Kostelné, vedoucí 
úseku podpory domácí péče

• Zákaz návštěv klientů v hospici CITADELA z důvodu rozšíření nákazy COVID-19 (7. 4.–3. 5.) vyjma 
pacientů v terminálním stadiu onemocnění

• Brigáda klientů chráněného bydlení JOHANNES a sociální rehabilitace v zahradě hospice 
CITADELA (20. 4.)
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Květen
• Znovuotevření dobročinného obchodu Darovánek (3. 5.)

• Zapojení pracovníků do výzvy „Do práce na kole“ 

• Dobrovolnický den v zahradě hospice CITADELA (18. 5.)

Červen
• Předání ovoce a dalších pochutin klientům od Tesca (4. 6.)

• Vystoupení akordeonistů ZUŠ Alfréda Radoka klientům domova se zvláštním režimem a hospice 
CITADELA (8. 6.)

• Předání dárků od NN Životní pojišťovny personálu s cílem ocenit a poděkovat za náročnou práci 

• Oslava svátku Sv. Ducha s duchovními a škračení vajec s klienty domova se zvláštním režimem 
(14. 6.)

• Hlasovací fáze v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Nadačního fondu TESCO na podporu 
projektu pro úpravu kuchyňky v domově se zvláštním režimem (14. 6.–11. 7.) s výtěžkem 16 000 Kč

• Společný cyklovýlet pracovníků (16. 6.)

• Kurz „Týmová spolupráce“ pro služby osobní asistence a odlehčovací služby terénní v prostorách 
sboru na Velké Lhotě podpořeného Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (12. 6.)

• Výlet klientů chráněného bydlení do zoologické zahrady ve Zlíně jako součást plnění přání 
Ježíškových vnoučat (22. 6.)

• Vystoupení žáků ZUŠ B-Art pro klienty domova se zvláštním režimem a hospice CITADELA (23. 6.) 

• Ukázka kynologického výcviku TART Valašské Meziříčí klientům (24. 6.)

• Kurz „Aby záda nebolela“ pro domácí zdravotní péči v prostorách obce Krhová podpořeného 
Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (26. 6.)

• Firemní dobrovolnický den pracovníků Jacobs Douwe Egbert obnášející práci na zahradě hospice 
a kolem Domu sociálních služeb a procházku s klienty (28. 6.)
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Červenec 
• Dokončení realizace projektu „Má to smysl v Dobromyslu“ 

• Letní výprodej v Darovánku (19.–21. 7.)

Srpen
• Letní koncert zpěváků Aleny Terezie Vítek a Radka Žaluda v hospici CITADELA organizované 

Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočky Vsetín v rámci festivalu 
„Dny umění nevidomých na Moravě“ (5. 8.)

• Setkání svépomocné skupiny pečujících (10. 8.)

• Grilování a posezení při harmonice pro klienty (17. 8.)

Září
• Prezentace střediska na „Jarmarku neziskových organizací v Rožnově p. Radhoštěm“ (7. 9.)

• Den otevřených dveří v sociální rehabilitaci v Rožnově pod Radhoštěm (7. 9.)

• Setkání svépomocné skupiny pečujících (7. 9.)

• Prezentace střediska na „Veletrhu sociální služeb ve Valašském Meziříčí“ (8. 9.)

• Ukázka kynologického výcviku TART Valašské Meziříčí klientům (9. 9.)

• Teambuilding THP pracovníků spočívající v údržbě zahrady hospice CITADELA (10. 9.)

• Den Diakonie s bohoslužbami a pověřováním nových zaměstnanců a benefičním koncertem 
Lucie Redlové s výtěžkem 81 710 Kč (19. 9.)

• Udělení ocenění“ Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“ Markétě Stříteské 
a Aleně Baďuříkové (23. 9.)

• Prezentace střediska na „Křivských slavnostech“ v Podlesí (25. 9.)

• Strategické plánování pro období 2022–2024 vedoucích pracovníků střediska v rekreačním 
středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem (29.–30. 9.)

Říjen
• Obdarování klientů přáníčky od dětí ze ZŠ Žerotínova, MŠ Kraiczova, MŠ Vyhlídka a MŠ 

Seifertova při příležitosti Mezinárodního dne seniorů (1. 10.)

• Výprodej v dobročinném obchůdku Darovánek (4.–6. 10.) 

• Promítání filmu Oroslan v kině Valmez s diskuzí s ředitelkou organizace (5. 10.) 
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• Setkání svépomocné skupiny pečujících (5. 10.)

• Ukázka kynologického výcviku TART Valašské Meziříčí klientům (7. 10.)

• Zapojení do sbírkové aktivity „Zvony pro hospic“ při příležitosti „Světového dne hospiců“ 
s výtěžkem 33 000 Kč (9. 10.)

• Školení dobrovolníků střediska v rekreačním středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem 
(8.– 9. 10.)

• Firemní dobrovolnictví pracovníků České spořitelny v údržbě zahrady hospice CITADELA

Listopad
• Setkání svépomocné skupiny pečujících (2. 11.)

• Vzpomínkové setkání pozůstalých v domově se zvláštním režimem (4. 11.)

• Prezentace studentského projektu dobrovolníků na podporu střediska v rámci programu Daruj 
srdce Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (10. 11.)

Prosinec
• Návštěva mikulášské družiny u klientů hospice, domova se zvláštním režimem a denního 

stacionáře (6. 12.)

• Projekt Ježíškova vnoučata s cílem splnit přání seniorům. Bylo splněno 100 přání klientům 
hospice CITADELA, domova se zvláštním režimem, denního stacionáře a chráněného bydlení 

• Finanční sbírka projektu „Kouzelná zahrada hospice CITADELA“ v rámci programu ČSOB 
pomáhá regionům na revitalizaci zahrady s výtěžkem 113 575 Kč (7. 12.–7. 1.)

• Zpívání dětí z Mateřské školy Kraiczova pod okny denního stacionáře (9. 12.)

• Zabíjačková svačina pro klienty darovaná MP Krásno

• Předvánoční setkání s programem dobrovolníků pro klienty chráněného bydlení v prostorách 
Farního sboru ČCE Valašské Meziříčí (15. 12.)

• Oslava stých narozenin klientky domova se zvláštním režimem paní Holubové za účasti rodiny 
a představitelů města

• Vánoční setkání klientů a pracovníků s duchovním v denním stacionáři (21. 12.)

• Benefiční koncert pěveckého sboru Coro Valacco a dětského pěveckého sboru Kolotoč ZUŠ 
Prostějov s výtěžkem 12 655 Kč (22. 12.)
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Projekty
Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA 
Dotace Moravskoslezského kraje ve výši 200 000 Kč zajistila financování provozních nákladů 
spojených s poskytováním specializované paliativní péče, která je naší organizací poskytována 
občanům s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji. Za rok 2021 využilo naši péči celkem 
40 pacientů s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji (zejména z oblasti Novojičínska) 
v celkovém počtu 1196 dnů.

Vaříme, pečeme, smažíme – úprava kuchyňské linky pro společnou 
přípravu jídel v domově se zvláštním režimem
Nadační fond TESCO v rámci svého programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podpořil částkou 
ve výši 16 000 Kč rekonstrukci původní kuchyňské linky a rozšíření pracovní plochy v domově 
se zvláštním režimem. Díky dalším dárcům z řad fyzických osob bylo možné upravenou linku 
doplnit o nové spotřebiče.

Má to smysl v Dobromyslu 
Cílem projektu bylo zvýšit úroveň poskytovaných služeb denního stacionáře spočívající v úpravě 
prostředí a dovybavení potřebným vybavením. Finanční prostředky na realizaci projektu byly 
získány v rámci sbírky programu „ČSOB pomáhá regionům“ v roce 2020. Individuální dárci 
darovali 84 396 Kč, ČSOB přispěla částkou ve výši 50 000 Kč a částkou ve výši 50 000 Kč při-
spěla společnost Barum Continental a další dárci. Realizace projektu proběhla v roce 2021. Za 
získanou částku se podařilo rozšířit službu o další aktivizační místnost, vytvořit zázemí pro klienty 
i pracovníky, upravit stropy a renovovat podlahy, vybudovat novou kuchyňskou linku a kompletně 
ji vybavit, vymalovat prostory, zakoupit nové židle i potřebné vybavení pro aktivizace.

Klienti Diakonie Valašské Meziříčí cvičí s fyzioterapeutem
Díky podpoře Zlínského kraje z programu na podporu sociálně zdravotních aktivit mohla být 
pro klienty zajištěna fyzioterapie. Projekt podpořený částkou 37 000 Kč umožnil obyvatelům 
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domova se zvláštním režimem cvičit v přítomnosti fyzioterapeuta. Tato sociálně zdravotní aktivita 
přispěla ke zvyšování kvality života našich klientů ovlivněné kovidovými opatřeními.

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU 
Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU zajišťuje pomoc umírajícím, kteří bydlí na území Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-Kelečsko i v oblasti Rožnovska, aby mohli pobývat doma až do závěru svého 
života. Realizaci této pomoci podporuje dlouhodobou spoluprací Nadace J&T ve výši 100 000 Kč 
ročně. V roce 2021 se podařilo získat podporu činnosti domácího hospice od Nadace Agrofert 
ve výši 250 000 Kč. Dle smlouvy budou prostředky využity v roce 2022.

Zkvalitňování služeb Diakonie Valašské Meziříčí v hospici CITADELA
Realizace projektu pomohla vytvořit optimální podmínky v péči o terminálně nemocné. Projekt 
spočíval v doplnění vybavení o kyslíkový koncentrátor pro léčbu pacientů kyslíkem, dále manipu-
lačními podložkami sloužícími pro usnadnění přesunu pacientů z lůžka na lůžko nebo invalidní vozík 
při zachování komfortu pacientů, a ve vybavení dvoulůžkových pokojů teleskopickými zástěnami 
včetně závěsů pro větší soukromí klientů. Projekt realizovaný v rámci dotačního Programu na 
podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění 
pro rok 2021 byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví částkou ve výši 107 100 Kč, zbylá část 
z celkových nákladů projektu, tj. 58 976,70 Kč byla hrazena z darů. 

Rozvoj pracovníků terénních zdravotních a sociálních služeb  
pro seniory Diakonie Valašské Meziříčí a dovybavení služeb 
potřebnými kompenzačními a zdravotnickými pomůckami
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil v roce 2021 projekt z programu Senior částkou 
ve výši 100 000 Kč. Cílem projektu bylo posílení pracovních kompetencí terénních zdravotních 
a sociálních služeb naší organizace potřebným vzděláváním a dovybavení služeb zdravotními 
a kompenzačními pomůckami a zdravotnickým materiálem. Pracovníci přímé péče absolvovali 
kurzy „Rozvoj týmové spolupráce“, „Individuální plánování“ a „Aby záda tolik nebolela“. Byly 
nakoupeny zesílené kompenzační pomůcky: chodítka, křesla, invalidní vozík a sedačka na 
vanu. Také společnost PWO se podílela na doplnění vybavení terénní zdravotní péče.

41



Zajištění finančních nákladů domácí zdravotní péče  
Diakonie Valašské Meziříčí
MONETA grant z regionálního grantového Programu podpory potřebným ve výši 100 000 Kč 
přispěl k zajištění finančních nákladů domácí zdravotní péče. Zajistil její finanční stabilizaci spolu 
s financováním z jiných grantových zdrojů. Zároveň umožnil její poskytování na vysoké úrovni 
a v potřebném rozsahu k uspokojení vysoké poptávky po službě. Finanční prostředky byly 
použity k úhradě provozních nákladů služby, které nepokrývají platby zdravotních pojišťoven, 
to znamená, byly využity na pokrytí nákladů spojených se spotřebou PHM a zdravotnického 
materiálu. 

Psí pomoc klientům Diakonie Valašské Meziříčí 
Projekt podpořený Diakonií ČCE z programu Dar s velkým D částkou 27 840 Kč umožnil klientům 
domova se zvláštním režimem, odlehčovacích služeb a služeb denního stacionáře pravidelný 
kontakt se speciálně vycvičeným psem.

Zavádění principů paliativní péče do Domova se zvláštním režimem 
Diakonie Valašské Meziříčí
Nadační fond Abakus, který je nástupnickou organizací Nadačního fondu Avast, zapojil 15 or-
ganizací v České republice do dvouletého projektu, jehož cílem je zvýšit dostupnost paliativní 
péče v pobytových sociálních službách pro seniory, a tím zlepšit péči o klienty těchto služeb. 
Projekt má zajistit, že v České republice do roku 2023 vznikne síť domovů pro seniory schopná 
uplatňovat a dál předávat získané know-how. Grantová podpora zahrnuje finanční prostředky 
ve výši 1 131 100 Kč a doprovodný vzdělávací program. Ve spolupráci s mentorem projektu se 
daří projekt v našem domově se zvláštním režimem úspěšně realizovat a plnit cíl, který spo-
čívá v aplikování paliativních principů do péče o naše klienty. K tomu dopomáhá spolupráce 
multidisciplinárního týmu (složeného z paliativní lékařky, koordinátora, staniční sestry, sociální 
pracovnice, aktivizačních pracovnic, zdravotních sester a duchovních), který za tímto účelem 
vznikl, vzdělávání všech zaměstnanců domova v dané problematice a vytváření potřebné me-
todiky. V prvním roce realizace došlo k vybavení potřebnými zdravotnickými a kompenzačními 
pomůckami. Během roku 2021 se již podařilo nastavit paliativní péči u 12 klientů domova. 

42



S podporou paliativních principů péče jsme se rozloučili s 6 klienty. Současně jsme pečovali 
také o jejich pozůstalé. Proběhlo vzpomínkové setkávání s pozůstalými rodinami i vzpomínkové 
setkání s klienty služby. Snažili jsme se také o vzájemnou podporu pečujících pracovníků. 
V druhém roce plánujeme dokončit potřebné vzdělávání, dopracovat metodiku, sdílet dobrou 
praxi. A samozřejmě pečovat s podporou paliativních principů o naše stávající i nové klienty.

Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií  
ve Zlínském kraji 
Naše středisko je zapojeno do dvouletého projektu Zlínského kraje a ČVUT, jehož cílem je navrh-
nout, vyvinout, implementovat a ověřit inovativní systém, který zvýší bezpečí osob se zvláštními 
potřebami, kvalitu péče o ně, a současně sníží náročnost pro osoby pečující jak v prostředí 
speciálních zařízení, tak v domácím prostředí pomocí asistivních technologií. Testování těchto 
technologií probíhá v terénních i pobytových službách.

Kouzelná zahrada hospice CITADELA 
Zahrada obklopující hospic CITADELA je již nyní pohlazením na duši pro všechny, kdo do ní 
vstoupí. Zahrada však potřebuje upravit. Díky podpoře dárců a darům na projekt jsme uspěli 
v programu ČSOB pomáhá regionům a získali potřebnou finanční podporu, jednotliví dárci z řad 
zejména individuálních, ale také firemních dárců na realizaci projektu přispěli celkovou částkou 
63 575 Kč a ČSOB částkou 50 000 Kč. Nad rámec programu podpořily projekt také další firemní 
dárci. Získané finanční prostředky dovolí rozšířit chodníky pro větší a zejména bezbariérový pohyb 
a také úpravu stávající zeleně a doplnění nové výsadby. Realizaci revitalizace zahrady plánujeme 
rozdělit do několika etap se zahájením v roce 2022.

Školení pro dobrovolníky
Dvoudenní pobytové školení dobrovolníků v rekreačním středisku Sola Gratia v Bystřici pod 
Hostýnem s cílem posílit dobrovolníky v jejich činnosti podpořilo grantem ve výši 15 000 Kč město 
Valašské Meziříčí. Účastníci se zabývali tématy komunikace s lidmi s demencí, vyrovnávání se 
se smrtí či uměním říci „ne“. V rámci setkání proběhly také supervize. Uspořádání školení bylo 
zároveň poděkováním za odvedenou dobrovolnickou práci. 
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Ježíškova vnoučata
Také v letošním roce, již po páté v řadě, plnila Ježíškova vnoučata přání seniorům, o které pečujeme 
v našich službách – domově se zvláštním režimem, hospici, denním stacionáři i chráněném bydlení. 
Celkem Ježíškova vnoučata darovala našim klientům přibližně 100 dárků, zážitková přání budou 
splněna v průběhu roku 2022. Ježíškovými vnoučaty se stávaly vedle individuálních dárců také 
celé společnosti – společnosti Krásno, Sonnetor, zaměstnanci společnosti ON Semiconductor. 
Letošní rok se také ozývala řada dřívějších Ježíškových vnoučat a chtěla klientům, kterým již dříve 
plnila přání, opět dělat radost. V rámci výtěžku finanční sbírky programu Ježíškových vnoučat 
Nadačního fondu Českého rozhlasu jsme získali do hospicové zahrady venkovní kuželky, které 
mohou využívat klienti se svými návštěvami.

Vzdělávání
Diakonie Valašské Meziříčí nabízí několik forem vzdělávacích aktivit určených studentům sociálních 
a zdravotnických oborů i pracovníkům v sociálních službách nebo zdravotnických zařízeních. 
V roce 2021 absolvovalo praxi či stáž 59 osob. Proběhly 4 exkurze, především pro studenty 
zdravotních škol.

Vzdělávání pracovníků
Během roku proběhla řada vzdělávacích aktivit k posílení potřebných kompetencí jednotlivých 
pracovníků ve všech službách. Část z nich byla hrazena z nadačních zdrojů, část z vlastního 
rozpočtu. 

Financování sociálních služeb 
Všechny sociální služby našeho střediska jsou registrovanými službami Zlínského kraje s pově-
řením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Na jejich provoz jsou poskytovány 
dotace z MPSV, které kraj přerozděluje. Zlínský kraj se podílí na financování sociálních služeb 
také ze svého rozpočtu z programu dostupnost, zajištění priorit a dofinancování. Služba soci-
ální rehabilitace byla poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost 
financovaného z Evropského sociálního fondu a za finanční podpory Zlínského kraje z rozpočtu 
Zlínského kraje z programu na podporu a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraje. 
Na dofinancování služeb pro své občany se v roce 2021 podílely další obce a města: Valašské 
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Meziříčí, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko, Frenštát pod Radhoštěm, Vsetín, Hranice, Jablůnka.

Doplnění vybavení domova se zvláštním režimem
Díky individuálním dárcům bylo možné doplnit vybavení domova o nové konvice, zakoupit 
v domově novou sedací soupravu, rozšířit a upravit posezení u altánu budovy Domu sociálních 
služeb, který využívají klienti domova, a doplnit ho o nový venkovní nábytek.

Renovace kačírkového chodníku 
S podporou společnosti Kameny.cz bylo přikročeno k renovaci kačírkového (okapového) chod-
níku okolo celé budovy hospice. Byl vyměněn podkladový materiál i oddělovací prvky a došlo 
k vysypání chodníků novými kameny. Společnost darovala potřebné kameny.

Opravy budov a doplnění vybavení 
S podporou individuálních i firemních dárců mohlo být přikročeno k potřebným opravám a doplnění 
vybavení. Během roku 2021 proběhla oprava ležaté kanalizace od dešťového svodu u příjezdové 
cesty budovy Domu sociálních služeb, došlo k výměně stávajícího osvětlení za LED v suterénu 
budovy hospice (prádelna, kuchyně), byly vymalovány pacientské pokoje v 1. a 2. podlaží včetně 
chodby 2. podlaží, a v budově hospice i v Domě sociálních služeb byly doplněny okenní sítě. 

Inovace a rozvoj sytému péče zajišťované v domácím prostředí 
s důrazem na rozvoj pečovatelské služby 
Naše středisko je od roku 2020 zařazeno do projektu Zlínského kraje Inovace a rozvoj sytému 
péče zajišťované v domácím prostředí s důrazem na rozvoj pečovatelské služby, na jehož základě 
docházelo v roce 2021 ke změnám vedoucím k lepší efektivitě služeb, zvláště uvolnění kapacity 
pracovníků pro poskytování osobní péče a hygieny klientům v domácím prostředí.

Vybavení služeb spotřebiči Elektrolux
Díky nastavené spolupráci Diakonie ČCE se společností Elektrolux došlo k vybavení služeb 
domova se zvláštním režimem, denního stacionáře i chráněného bydlení potřebnými spotřebiči 
v celkové hodnotě 58 198 Kč.
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Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb 
v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 
V rámci projektu plánování sociálních služeb v regionu je vedení střediska součástí manažerského 
týmu a pověření pracovníci napříč službami střediska pracují v pracovních skupinách Senioři a Lidé 
se zdravotním postižením. Cílem je tvorba dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022–2024 a vzdělávání v rámci tohoto projektu.

Monitoring vozidel a správa vozového parku
Flotilu aut střediska tvoří 30 automobilů, které jsou využívány především pro poskytování terén-
ních služeb. Získání přehledu o pohybu vozidel s dopadem na rozúčtování nákladů na jednotlivé 
služby dle skutečného využití vozidel bylo cílem zavedení monitoringu vozidel. Díky tomu došlo ke 
snížení pracnosti a zároveň ke zvýšení přesnosti při generování podkladů pro účetnictví, k úspoře 
nákladů na PHM plynoucí z redukce ujetých km a další úspoře nákladů na provoz vozového parku.

Plánování a optimalizace zdravotních a sociálních služeb
Pracovníci pečovatelské služby najezdí ke klientům desítky tisíc kilometrů ročně. Plánování 
tras pečovatelů na cestě za péčí vyžaduje zohlednit celou řadu podmínek a požadavků. Firma 
SolverTech s.r.o. poskytla bezplatně software Tasha na efektivní a automatizované plánování tras. 
Software Tasha pomáhá efektivně plánovat trasy pečovatelů a zároveň snížit provozní náklady.

Prodej budovy K1
Budova K1 byla převedena na Diakonii ČCE, čímž jsme vyrovnali naše finanční závazky vůči 
ústředí Diakonie. Na základě nájemní smlouvy budovu dále spravujeme a nyní i pronajímáme.

Mimořádné státní dotace na zvýšené náklady spojené s COVID-19
V souvislosti s epidemií COVID-19 získalo středisko od Ministerstva sociálních věcí dotace na 
mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách, kteří byli vystaveni riziku 
nákazy ve výši 5 443 641 Kč. Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a dorovnání 
výpadku příjmu v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v so-
ciálních službách v souvislosti s epidemií činily 900 404 Kč. Ministerstvo zdravotnictví poskytlo 
dotace na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců lůžkového zdravotnického zařízení 
hospice CITADELA v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 1 901 076 Kč.
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Výsledky hospodaření za rok 2021

ÚSEK/SLUŽBA NÁKLADY VÝNOSY HV

Hospic CITADELA 26 411 424 27 782 787 1 371 363

Zdravotní ošetřovatelská služba 7 466 347 7 539 037 72 690

Denní stacionář Dobromysl 3 655 740 3 698 993 43 253

Domov se zvláštním režimem 28 340 586 28 637 319 296 733

Chráněné bydlení JOHANNES 6 161 308 6 222 607 61 299

Osobní asistence 2 518 933 2 542 412 23 479

Odlehčovací služby – pobytové 13 707 812 13 817 147 109 335

Odlehčovací služby – terénní 2 348 840 2 373 906 25 066

Odborné sociální poradenství 1 716 413 1 382 812 -333 601

Pečovatelská služba 10 440 493 10 570 456 129 963

Sociální rehabilitace 5 101 541 4 973 093 -128 448

Sociálně zdravotní lůžka 2 787 010 2 812 885 25 875

Projekty 1 403 404 1 403 404 0

Vedlejší hospodářská činnost 1 424 562 1 462 578 38 016

Vedlejší hospodářská činnost – čp.100 16 664 632 15 504 233 -1 160 399

Celkem 130 149 045 130 723 669 574 624

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

Pozn. Úplné znění zprávy auditora je k dispozici v sídle organizace.

Výrok auditora 

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky Diakonie Valašské Meziříčí, IČ 73632783 (dále 

jen „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 

k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021, 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. 2021, nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu 

s českými účetními předpisy.

Ve Valašském Meziříčí dne 30. 5. 2022

Ing. Hana Hejbalová Novotná
auditor

číslo oprávnění 1682
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1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o.
VRBENSKÁ 803, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
 IČ: 01440098

Diakonie Valašské Meziříčí byla v roce 2021 zřizovatelem a 100 % vlastníkem sociálního 

podniku 1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o., ve kterém nacházejí lidé se zdravotním postiže-

ním cestu k pracovnímu uplatnění, k profesnímu rozvoji a ke kvalitnímu životu. Těmto lidem 

vytváří vhodné pracovní podmínky s ohledem na jejich postižení. Zaměstnává především lidi 

se zdravotními hendikepy, kteří mají přiznaný invalidní důchod, chtějí pracovat a jsou schopni 

vzhledem ke svému hendikepu vykonávat potřebné činnosti na vytvořených pracovních po-

zicích. 1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o. je sociální podnik, který naplňuje principy sociální, 

ekonomické i environmentální. 
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Cílem roku 2021 byla stabilizace Palomina, získání zakázek pro Pralinky s příběhem a šicí dílnu 
Na ramínku. Podnik se podařilo stabilizovat zejména v oblasti práce se zaměstnanci, s nimiž 
byly nastaveny individuální konzultace. Současně byly vytvořeny nové vnitropodnikové směrnice 
v oblasti BOZP a PO a díky právní pomoci, kterou poskytla Česká spořitelna a.s., bylo vytvo-
řeno nové znění pracovněprávních smluv pro zaměstnance. Podařilo se navázat dlouhodobé 
spolupráce po stránce odbytu výrobků a také ve spolupráci s místními organizacemi. Podnik 
se také aktivně podílel na tvorbě legislativy ohledně sociálního podnikání. Díky grantu z Nadace 
VIA vznikly nové webové stránky, které přinesly nové zakázky. Na půdě podniku se uskutečnilo 
setkání grantistů Nadace VIA. 

Aby bylo zajištěno stabilní fungování služeb, které jsou primárním posláním střediska, připravuje 
se převedení obchodního podílu 1. Valašské diakonické s.r.o. Pro následující období se počítá 
s osamostatněním společnosti.

Ing. Aneta Klimentová 
ředitelka
T: 739 324 819
E: reditel@1-vd.cz
www.1valasskadiakonicka.cz

Zaměstnáváme 
65 osob, z toho 

57 se zdravotním 
znevýhodněním

Zisk byl 
920 000 Kč

Provozujeme 
3 střediska: 
Palomino,  

Na Ramínku  
a Pralinky 

s příběhem
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Poděkování 
Děkujeme Vám všem, spolupracujícím organizacím, dárcům, podporovatelům, dobrovolníkům 

a přátelům Diakonie Valašské Meziříčí, že jste nám v roce 2021 pomáhali plnit naše poslání. 

Děkujeme za vřelé projevy solidarity, vzájemné sounáležitosti a duchovní podpory, které jsme 

od Vás vnímali po celý rok. Děkujeme za poskytnutou finanční podporu, díky které jsme mohli 

provozovat naše služby a realizovat projekty vedoucí k zajištění kvality života našich klientů. 

Děkujeme za materiální podporu, za věcné dary pro klienty i na podporu personálu, děkujeme 

za spolupráci při zajištění kulturních aktivit pro klienty. 

V roce 2021 nás podpořili a spolupracovali s námi:

Státní a krajské instituce, obce, města, svazky obcí
Ministerstvo zdravotnictví ČR | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Zlínský kraj | Moravskoslezský kraj
Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko | Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Město Valašské Meziříčí | Město Vsetín | Město Hranice | Město Frenštát pod Radhoštěm | Obec Jablůnka
 

Církve a církevní organizace
Českobratrská církev evangelická | Diakonie ČCE | Apoštolská církev – Sbor Valašské Meziříčí 
Církev adventistů sedmého dne | Dobrovolnické centrum ADRA | Farní sbor ČCE ve Stříteži nad Bečvou a Rožnově p. R. 
Farní sbor ČCE ve Valašském Meziříčí | Farní sbor ČCE ve Velké Lhotě 
Římskokatolická církev – Farnost Valašské Meziříčí | Východomoravský seniorát ČCE 

Nadace
Abakus, nadační fond zakladatelů Avastu | Fórum dárců, z.s. | M&M reality – nadační fond | Nadace Agrofert 
Nadace Charty 77 | Nadace J&T | Nadace Via | Nadační fond Českého rozhlasu | Nadační fond Tesco 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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Organizace, spolky, školy a další
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče | Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR | Byznys pro společnost | Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. 
ČVUT | Dětský pěvecký sbor Kolotoč ZUŠ Prostějov | GIVT.cz s.r.o. | Ježíškova vnoučata | Kudy z nudy | Kulturní 
zařízení města Valašského Meziříčí | Mateřská škola Kraiczova | Mateřská škola Seifertova | Mateřská škola Vyhlídka 
OSA | Pěvecký sbor Coro Valacco | Regionální TV | SONS, oblastní odbočka Vsetín | Základní a mateřská škola Police 
Základní škola Šafaříkova | Základní škola Žerotínova | ZO ČSŽ – Spolek rožnovských žen  
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí | Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm | ZUŠ B-Art

Společnosti
A M G CENTRUM, s. r. o. | ACZ MACHINERY s.r.o. | Antoňů s.r.o. | AVAL, spol. s r.o. | CBG AUTOMATION s.r.o. 
Continental Barum s.r.o. | CS CABOT, spol. s r.o. | Československá obchodní banka a.s. | Deramax.cz s.r.o. | DEZA a.s.
ELEKTROLUX, s.r.o. | Florea.cz | FREKOMOS s. r.o | GCI | Gumárny Zubří, akciová společnost | HAJDIK a.s. 
INTERNA A KARDIOLOGIE s.r.o. | J.T.O SYSTEM, s.r.o. | JACOBS DOUWE EGBERTS OPS CZ s.r.o. | JB s.r.o.
Josef Mrlina – EMONT s.r.o. | Kameny.cz s.r.o. | KLIMA solution s.r.o. | Kovárna VIVA | Macháč – Malokapacitní jatka s.r.o.
MARTECH-CORP. s.r.o. | Městské lesy a zeleň, s. r. o. Valašské Meziříčí | Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s.r.o.
MONETA Money Bank, a.s. | Mountfield a.s. | MP Krásno, a.s. | myonic s.r.o. | Na dotek | NN Penzijní společnost
OKENTĚS spol. s r.o. | ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o. | OPOP spol. s r.o. | Pharmens s.r.o.  
POLSON SECURITY, s.r.o. | PWO Czech Republic a.s. | Radhošťtrans spol. s r.o. | RETIGO s.r.o. | ROBE lighting s.r.o. 
SolverTech s.r.o. | SPEDOS Servis s.r.o. | Suchánek & Walraven s.r.o. | Štec SVT s.r.o | TESCO Stores ČR a.s.  
HM Valašské Meziříčí | Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. | TOOL-TEMP CZ s.r.o. | Tucan CAFÉ | UHER COMPANY s.r.o. 
Václav Graf služby | ZC retail, s.r.o.
 

Individuální dárci a podporovatelé
Marie Ambrožová | doc. PhDr. Olga Badalíková, PhD. | Ivana Bajzová | Marcela Bartoníčková | Roman Beitl  
Ing. Jaroslav Bernkopf | Ing. Petr Běťák, Ph.D. | Lucie Bílá | MUDr. Zdeněk Bobalík | Mgr. Jana Bobotová 
Miroslava Bogárová | Bc. Dana Brodová | Vilém Bystroň | Noemi Cvrčková | Ludmila Čapková | Radka Čapková
Andrea Černá, DiS. | Ivana Daňková | MVDr. Jarmil Dobeš | Dalibor Dobrovský | Alena Dobšová | Jiřina Dobšová  
Lenka Dobšová | Ludmila Doležalová | Romana Dostálová | Zdeněk Dvořák | Mgr. Jarmila Figarová | Miloš Fri 
Ivo Friml | Lubomír Galeta | Ivan Gavanda | Milada Gottfriedová | Veronika Hadašová | Mgr. Jana Hanušová 
Marcela Héderváryová | Ing. Jiří Hendrych | Dagmar Hlavoňková | Luboš Hnaníček | Jan Holfelt | Bc. Drahomíra Holubová 
Pavel Holý | Iveta Holzerová | JUDr. Miroslava Hořínková | Iva Hutyrová | paní Idesová | Aneta Janošová 
Vlasta Janovská | Věra Jaroňová | Hana Jasná | prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. | Ing. Jan Ježík | Jaroslav Jindra 
Ing. Jaroslav Jiříček | Jiří Jurečka | Mirjana Juříková | Tadeáš Kadlec | Jana Kalhousová | MUDr. Jiří Kantor 
Rudolf Kašík | Ing. Naděžda Klainová | Ing. Helena Klosová | Daniela Knězková | Kristýna Knotová | Petr Kociš 
Yveta Kollárová | Bc. Lenka Koňaříková | Martin Kovář | Milan Kraus | Magda Krejčí | MVDr. Leo Kroupa 
MUDr. Jana Kroupová | Jana Kubáčová | Ing. Stanislav Kuchařík | Ludmila Kunčíková | Alexandr Leščišín 
Hana Lukášová | Vojtěch Macháň | Jiří Martinek | Eva a Alois Martinkovi | Petr Masařík | Marie Matburger 
František Matocha | MUDr. Magda Matušková | Miroslava Mauerová | Ing. Jarmila Mekinová | Vladimír Mičkal 
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MUDr. Raimund Miksl | PharmDr. Jitka Miletová | PhDr. Ludmila Mlýnková | PharmDr. Stanislava Moudrá 
Bronislava Mozolová | MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. | Petr Nevoral | Miroslava a Karel Novosadovi 
Romana a Jan Odstrčilovi | Antonína Olbrechtová | Jaroslav Ondruch | Marie Palacká | Radim Palacký | Milan Palát  
Ivana Pařenicová | Mária Pařenicová | Helena Pavelková | doc. Martin Pavlíček, Ph.D. | Vladimír Pečenka 
Mgr. Eva Pěchová | Jana Pelikánová | Naděžda Pentráková | Helena a Libor Pernicovi | Ing. Jaroslav Petřvalský 
Martin Pivoňka | Hana Plšková | JUDr. Zdeněk Podzemný | Martin Pospíšek | Jiří Rada | Irena Rafajová | Viera Ralbovská 
MUDr. Libuše Rohanová | Ing. Zdeněk Roman | doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D. | Viera Řezníčková | Věra a Jaromír Sedláčkovi 
Ing. Vladimír Seibert | Marie Sirůčková | Kateřina Skalická | Pavla Slotíková | Hana Sopuchová | Tomáš Srba 
Ludmila Srbová | Radka Stanečková | František Stavinoha | Radek Suchánek | Svatava Surovcová | Eva Svobodová 
Barbora Šebečková | Ing. Martina Šebečková | Diana Šegedinová | Pavel Ševčík | Martin Šimurda | Pavel Široký 
František Špalek | Zdeněk Špetík | Zdeňka Špoková | Dana Štětinová | Miriam Šuláková | Miroslava Šumberová 
Jiří Šupler | Jana Šuplerová | Petr Telčer | Tomáš Tkadlec | JUDr. Miroslav Tomaštík | Ludmila Trčková | Jana Trojanová 
Ludmila Urbanová | PhDr. Ivana Vaculíková | Ing. Zdeňka Vachovcová | Ing. Lukáš Valenta | David Valůšek | Petr Ventura
Jana Vojtěchovská | Ing. Jarmila Bardelčík Vokáčová | Jana Zajíčková | Mgr. Aleš Zapletal | David Ondřej Zářecký 
Evžen Zelo | Michal Zimmermann | Věra Zlesáková | Karel Žáček a dárci, kteří si přáli zůstat v anonymitě
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Pomoc má 
mnoho tváří
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