


Diakonie ČCE - středisko v Ostravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

OBSAH:

Úvodní slovo                                          str.   1 

Zpráva o činnosti                                  str.   2 

Zpráva o hospodaření                          str. 13

Zpráva auditora                                   str. 16

Poděkování dárcům                             str. 24



Úvodní slovo

„Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi,
tak vy ve všem jednejte s nimi,
v tom je celý Zákon i Proroci“
Matouš 7,12

Vážení čtenáři, vážení přátelé,

každé ráno je pro nás všechny možností a nadějí prožití ještě krásnějšího a lepšího 
dne. Každý nový rok v činnosti střediska Diakonie ČCE je možností dosažení 
kvalitnější práce a lepších výsledků. K tomu, aby to tak bylo, slouží i ohlédnutí                   
za rokem minulým a jeho rekapitulace. 

Předkládaná výroční zpráva za rok 2014 by měla být právě takovým ohlédnutím               
a zhodnocením činnosti Střediska Diakonie ČCE Ostrava.

Středisko působí v oblasti péče o seniory, poskytuje pomoc osobám sociálně 
vyloučeným, případně ohroženým sociálním vyloučením, poskytuje také péči dětem, 
které se ocitly bez náležité péče, či jejichž život nebo zdravý vývoj byl ohrožen.

V činnosti střediska se ve vyjmenovaných oblastech služby snažíme prosadit přístup 
ke klientům v duchu křesťanského a humanistického pojetí, tj. být vnímavý k bolestem 
a strastem člověka a být chápavý k jeho starostem. Na tomto místě si můžeme 
připomenout jeden z citátů: „Velice živou bolestí je být nepochopen. Mnohem živější 
radostí než mnohá utrpení je vědět, že někdo chápe!“

Při této příležitosti je proto na místě nejdříve poděkovat všem těm, kteří za tímto 
úsilím stáli a na něm se spolupodíleli.

Z finančního pohledu byl rok 2014 nakonec rokem úspěšným, i když na začátku  
byla určitá nejistota v zajištění financování činnosti všech služeb střediska. Během 
roku se však situace zlepšovala a celý rok 2014, jak můžeme vidět z řady čísel, dopadl 
úspěšně. Všechny služby nejenže mohly vykonávat svoji činnost bez omezení,                  
ale naopak mohlo dojít k jejich dalšímu zajištění a ohodnocení. Za tímto výsledkem 
stojí práce vedení střediska a velké díky patří všem donátorům (Statutární město 
Ostrava, Krajský úřad MSK, MPSV).

Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří středisku pomáhají bez nároku na odměnu. 
Díky patří i všem ostatním dárcům, kteří finančně přispívají středisku a umožňují tím 
jeho činnost a dovybavení. Poděkování náleží také těm, kteří na činnost střediska myslí 
a podporují jej, a také těm, již na středisko pamatují ve svých modlitbách.

Před činností střediska stojí další rok, rád bych mu popřál dostatek finančních 
prostředků na provoz, příznivé ovzduší spolupráce, chápající personál a spokojené 
klienty. Vás všechny, kteří středisko podporujete, prosím, zachovejte mu svou 
náklonnost a přízeň.

Jiří Groll
předseda dozorčí rady střediska
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Zpráva o činnosti střediska

A. Poskytované služby

Od ledna 2014 poskytuje středisko sociální a zdravotní služby na území města 
Ostravy i města Přibora. K 1. 1. 2014 došlo ke sloučení střediska Diakonie ČCE                  
v Příboře se střediskem v Ostravě. 

Služby byly v Ostravě v roce 2014 poskytovány v souladu s III. komunitním plánem 
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 – 2014                  
a naplňovaly část opatření jednotlivých cílů pracovních skupin. Pro období 2015 – 
2018 jsou námi poskytované služby rovněž součástí stávající sítě sociálních služeb 
cílových skupin Senioři, Děti a rodina, Občané ohrožení sociálním vyloučením                  
a sociálně vyloučení  IV. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit  
ve městě Ostrava.

V Příboře byly poskytovány 2 služby (pečovatelská služba a domácí zdravotní 
péče), které jsou součástí komunitního plánu města Příbora.

V roce 2014 zajišťoval farář Českobratrské církve evangelické Aleš Wrana v našem 
středisku duchovní a pastorační podporu klientům i pracovníkům některých služeb 
střediska včetně poskytování informací a vedení diskusí o křesťanských východiscích 
diakonické práce a křesťanských hodnotách.

Celoročně pracovalo vedení střediska na záměru získat darem od Statutárního města 
Ostravy objekt Syllabova 1278/19, kde na základě výpůjčky od SMO sídlí zázemí 
pečovatelské služby a správa střediska, pro středisko.  

Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Vedoucí služby:  Jaroslava Hutníčková, DiS.
Telefon: 596 115 721, 605 408 005
Počet zaměstnanců: 19 (17,5 prac. úvazků)
Počet uživatelů: 157 v rozsahu 16 277 klientohodin

Naším cílem je zajistit seniorům a dospělým občanům bydlícím v Ostravě, kteří mají 
omezené fyzické nebo psychické schopnosti, zdravotní postižení nebo trpí chronickým 
onemocněním, možnost žít ve své domácnosti obvyklým způsobem. Služby byly 
uživatelům poskytovány způsobem zajišťujícím pocit bezpečí s důrazem na zachování 
důstojnosti a individuality. Pomáhali jsme uživatelům prožít důstojně období stáří             
ve vlastním prostředí, zachovat a zlepšit kvalitu jejich života poskytnutím citlivé                
a kvalifikované podpory.  

V roce 2014 byla kapacita pečovatelské služby plně vytížena a našich služeb využilo 
celkem 157 uživatelů v rozsahu 16 277 klientohodin. Nejvíce uživatelů (63 osob - 40%) 

  

1. Pečovatelská služba v rodinách
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mělo trvalé bydliště na území městského obvodu Poruba, významně byli také 
zastoupeni uživatelé z Ostravy – Jihu (56 osob - 36%) a z Moravské Ostravy a Přívozu 
(25 osob - 16%). Další uživatelé: 8 z Vítkovic, 3 z Mariánských Hor a Hulvák,                      
po 1 z Martinova a ze Slezské Ostravy. V průběhu roku jsme byli nuceni odmítnout              
4 zájemce z kapacitních důvodů.

Uživatelům jsme v roce 2014 na základě smlouvy poskytovali:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pečovatelská služba byla poskytována celoročně každý pracovní den                             

od 7.00 hod. do 20.00 hod. O sobotách, nedělích a svátcích podle aktuálních potřeb 
uživatelů v době od 7.00 hod. do 20.00 hod. Obědy jsme dováželi do domácností 
uživatelů od pondělí do pátku od 8.00 hod. do 11.00 hod. 

Kromě základních činností jsme nabízeli uživatelům i fakultativní činnosti: 
připomenutí užití léku, pedikúra. Uživatelům služeb jsme dále také zapůjčovali 
rehabilitační a kompenzační pomůcky i pomůcky pro domácí péči, které jsme v roce 
2014 významně obměnili za nové (antidekubitní matrace, invalidní vozíky, sedačky             
na vanu, nástavce na WC, WC křesla). Obědy jsme rozváželi naším vozidlem Citroën 
Berlingo, které jsme v listopadu 2014 vyměnili za nový vůz stejné značky, zakoupený           
s podporou mimořádné účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostrava.  Zázemí 
pro personál pečovatelské služby se nachází na Syllabově 19 v Ostravě -Vítkovicích. 

Spolupracovali jsme s dalšími pečovatelskými službami v rámci pracovní skupiny 
Senioři Komunitního plánování v Ostravě. Dne 4. 11. 2014 proběhla úspěšně                      
v pečovatelské službě kontrola kvality poskytování sociální služby v rámci systému 
kontroly kvality ředitelství Diakonie ČCE za přítomnosti specialistky metodiky 
sociálních služeb Mgr. Evy Provazníkové a Bc. Lenky Kostelné.   
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2. Náruč - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Syllabova 20, 703 00  Ostrava–Vítkovice

Vedoucí zařízení: Mgr. Kateřina Gřešová
Telefon: 595 781 711  
Počet pracovníků: 11 (9,4 prac. úvazků) 
Počet uživatelů za rok: 48 
Kapacita zařízení: 10 lůžek (+ 2 krizová lůžka)

V Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč jsme v roce 2014 
poskytovali v souladu se zákonem o sociálně - právní ochraně dětí v nepřetržitém 
provozu azylové ubytování a navazující služby dětem a mládeži ve věku od 3 do 18 let 
(mimořádně i 18 měsíčnímu dítěti na základě schválení KÚ MSK z důvodu umístění 
sourozenců):

- na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- na základě žádosti zákonného zástupce dítěte
V zařízení jsme dětem zabezpečovali:
- plné přímé zaopatření (ubytování, stravování, ošacení)
- výchovnou činnost 
- zdravotní péči externím zdravotnickým zařízením, včetně primární zdravotní péče 
- poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte 
- pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do základní školy        

      a mateřské školy 
- podmínky pro zájmovou činnost dětí 
- odbornou péči a podporu prostřednictvím sociálního pracovníka a v případě 
  potřeby i psychologa či jiného odborníka
Náručí prošlo v roce 2014 celkem 48 dětí, z nichž bylo nově přijato do zařízení 38 

dětí a z Náruče v průběhu roku odešlo 40 dětí, z toho 30 zpět do rodiny, 5 do dětských 
domovů nebo výchovných ústavů, 2 do jiného zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc a 3 do pěstounské péče. Průměrná délka pobytu dětí v roce 2014 činila 77,75 dní. 
Průměrná denní obsazenost zařízení činila 9,75 uživatele. Z celkového počtu přijatých 
38 dětí bylo do Náruče přijato 18 dětí na žádost obce s rozšířenou působností a 20 dětí 
na základě dohody se zákonným zástupcem.

Mezi klienty Náruče převažovaly děti ve věku 6 – 11 let (17 dětí), ve věku (0  - 5 let)  
a ve věku 12 – 14 let ( po 11 dětech),  dále byla v zařízení umístěna také mládež ve věku 
od 15 do 18 let (9 dětí). 
   V roce 2014 pobývaly v zařízení děti s trvalým pobytem v Ostravě (27 dětí: 7 dětí             
z Ostravy – Jihu,  Mariánských Hor a Hulvák, 4 z Radvanic a Bartovic, 3 z Poruby               
a z Vítkovic, 2 ze Slezské Ostravy, 1 ze Svinova), v Přerově, v Opavě (po 4 dětech), 
Frýdlantě nad Ostravicí, Velkých Heralticích (po 2 dětech), Dobré, Havířově, Horních 
Bludovicích, Paskově, Sosnové, Studénce, Třemešné (po 1 dítěti), na Slovensku                
(2 děti: Martin, Rakovo). 

Hlavním důvodem využívání služeb našeho zařízení byly výchovné problémy                   
a útěky dětí z domova, zanedbávání péče o tyto děti jejich rodiči, hospitalizace rodiče, 
ztráta přístřeší a ukončení pěstounské péče. Často bývá příčin umístění dětí více a nelze 
zcela přesně specifikovat jeden důvod pro umístění v Náruči. Od těchto důvodů 
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umístění se i následně rozvíjí naše spolupráce s rodinou a dalšími odborníky.
Pro činnost zařízení sloužily prostory ve 2 podkrovních podlažích rodinné vily                

na Syllabově ulici č. 20 v Ostravě – Vítkovicích v majetku našeho střediska,                      
která je obklopena zahradou s dětským hřištěm. Vzhledem k maximální kapacitě 
Náruče (12 dětí) se snažíme dětem vytvořit prostředí, které se podobá rodinnému 
životu. Děti vozíme do školských zařízení a zpět sedmimístným vozidlem Dacia 
Lodgy.

5. června 2014 jsme uspořádali s výraznou podporou pracovníků i vedení 
ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. oslavu Dne dětí v Náruči                       
a 4. prosince 2014 uspořádali pracovníci AMEPO s.r.o. pro děti z Náruče mikulášskou 
besídku s nadílkou.

V roce 2014 jsme pravidelně spolupracovali s ostravským sborem Apoštolské 
církve při zabezpečení volnočasových aktivit pro děti (setkávání v Náruči nebo                  
v Apoštolské církvi v Ostravě - Přívoze, program pro děti – občerstvení, hry, soutěže             
s odměnami, kreslení, výroba drobností, výlety) a při pravidelném doučování dětí. 
Rovněž jsme spolupracovali se Základní školou A. Hrdličky 1638 v Ostravě – Porubě 
(duben – divadlo v ZŠ, prosinec – Mikuláš s nadílkou).     

Několik dárců přispělo na zakoupení vánočních dárků pro děti. Příspěvek Nadace 
České pojišťovny ve výši 25000,- Kč využijeme v roce 2015 na realizaci ozdravného 
pobytu pro děti z Náruče.   
     

Vedoucí AD: Bc. Anita Bočková, DiS.
Telefon: 596 787 437
Počet pracovníků: 6 (5,75 prac. úvazků) 
Počet uživatelů za rok: 47 (18 matek s 27 dětmi, 2 ženy)
Kapacita: 15 lůžek 
Roční obsazenost zařízení: 4 443 lůžkodnů

Cílem této naší služby je podpořit dospělé matky s dětmi do 18 let a dospělé ženy              
z Ostravy a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, 
poskytnutím azylového pobytu a navazujících sociálních i fakultativních služeb                  
v bezpečném prostředí po dobu, než se jejich situace alespoň částečně vyřeší                            
a stabilizuje. Matky s dětmi jsou přijímány na vlastní žádost, příp. na doporučení 
sociálního pracovníka.      

V azylovém domě poskytujeme tyto základní činnosti:
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy (kompletně vybavená

      kuchyň)
- poskytnutí ubytování
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

      záležitostí  uživatelů 

 

3. Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi 

Karpatská 40, 700 30  Ostrava–Zábřeh
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Služby AD Debora nabízíme v rodinném domě se zahradou na Karpatské 40             
v Ostravě - Zábřehu, který vlastní naše středisko. V roce 2014 jsme ubytovali 18 matek 
s 27 dětmi a 2 ženy z důvodu složité životní situace spojené se ztrátou přístřeší                     
z Ostravy (41 klientů: Ostrava – Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Radvanice 
a Bartovice, Stará Bělá), spádové oblasti Moravskoslezského kraje (2 klienti z Kozmic 
a Příbora) a dále z Chrudimi (2 klienti) v rozsahu 4 443 lůžkodnů. Průměrná obsazenost 
činila 12,2 uživatelů denně. 

Zaměstnanci Debory podporovali matky ve volnočasových aktivitách (soutěže                
a hry na zahradě,  Mezinárodní den dětí, Velikonoce, Mikuláš, vánoční besídka a další 
oslavy svátků). Proběhlo několik  přednášek na různá témata: Domácí násilí, Syndrom 
rizikového chování v dospívání, Jak se chovat k člověku, který má narušenou psychiku, 
vzhledem k jeho těžké životní situaci, Jak si upevnit zdraví, Výchova dětí aj. V průběhu 
roku zaměstnanci Debory nabídli matkám s dětmi také pestrou nabídku aktivizačních 
činností, které byly zaměřené na různé oblasti, například výtvarná a rukodělná činnost, 
vaření apod.

V rámci aktivizačních činností proběhl v roce 2014 také kurz Ženy sobě –                      
3 víkendová skupinová setkání na různá témata: Jak jednat s úřady, Jak na dluhy,                 
Jak se prosadit a naučit se říkat ne, Jak o sebe pečovat apod. Rovněž se uskutečnil 
víkendový pobyt v Budišově nad Budišovkou - třídenní vzdělávací a relaxační výjezd 
mimo město zdarma pro uživatele AD Debora od 17. do 19. 10. 2014. 

Klientky s dětmi se účastnily předpremiéry filmu Princezna a písař dne 3. 12. 2014. 
Dne 23.12.2014 došlo za účasti České televize Ostrava v AD Debora k předání 
vánočních dárků matkám s dětmi i ženám od individuálních dárců,                                 
které zprostředkovalo dobrovolnické centrum ADRA v Ostravě. 

8. 7. 2014 byla provedena Mgr. Evou Provazníkovou v Azylovém domě Debora 
kontrola kvality poskytování sociální služby v rámci systému kontroly kvality 
ředitelství DČCE. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky, pouze nám byly 
poskytnuty náměty k dalšímu možnému zkvalitnění poskytování služby. Správní radou 
střediska schválené návrhy opatření byly zrealizovány do konce roku 2014. 

Celoročně jsme spolupracovali při zajištění potravin pro klienty zařízení                         
s Potravinovou bankou v Ostravě, o. s. 

Základní škola Dětská 915, p.o. z Ostravy – Poruby ve spolupráci s Potravinovou 
bankou v Ostravě zorganizovala pro AD Debora i ZPDVOP Náruč v týdnu od 6.10.             
do 10. 10. 2014 potravinovou sbírku u příležitosti  Mezinárodního dne za vymýcení 
chudoby. Firma Daně a audit s.r.o. nám poskytla finanční dar na zakoupení 
kadeřnického materiálu na vánoční akci „Buď krásná“ pro ženy - klientky z Debory.      
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4. Domovinka pro seniory - denní a týdenní stacionář

Syllabova 20, 703 00  Ostrava–Vítkovice 

Vedoucí Domovinky: Mgr. Lea Trlicová (Mayerová)
Telefon: 595 781 611, 739 244 712
Počet zaměstnanců: 10 (9 úvazků)
Kapacita zařízení: 9 lůžek v týdenním stacionáři

7 míst v denním stacionáři
Počet uživatelů celkem za rok: 33 (týdenní stacionář: 20 uživatelů – 1 565 lůžkodnů, 

      denní stacionář:    13 uživatelů – 6 320 klientohodin)

Cílem služeb sociální péče poskytovaných v denním a týdenním stacionáři 
Domovinky pro seniory je poskytnout podporu uživatelům bydlícím v Ostravě                   
a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje se sníženou soběstačností                   
z důvodu věku nebo zdravotního postižení v době, kdy se o ně nemohou starat jejich 
blízcí. Vhodnou sociální podporou napomáháme setrvání uživatelů v přirozeném 
prostředí a nepřímo poskytujeme tímto také podporu a pomoc rodinám pečujícím o své 
blízké.

Cílovou skupinu uživatelů Domovinky pro seniory tvoří senioři (mladší senioři:              
65 – 80 let, starší senioři: nad 80 let) a občané starší 60 let bydlící v Ostravě                          
(a také v blízkém okolí v případě týdenního stacionáře), kteří mají částečně omezené 
fyzické nebo psychické schopnosti a vyžadují pravidelnou péči v době,                          
kdy o ně nemohou pečovat nejbližší osoby.

Uživatelům jsme nabízeli tyto základní služby:
- poskytnutí ubytování v týdenním stacionáři 
- poskytnutí stravy
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- aktivizační činnosti   
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

      záležitostí
- ošetřovatelská a rehabilitační péče (v týdenním stacionáři)
Dále pak fakultativní služby:
- doprava uživatelů (do a ze zařízení, v rámci aktivit)
- duchovní a pastorační podpora
- pedikúra
V případě potřeby jsme uživatelům zajistili i mimořádný pobyt v týdenním 

stacionáři Domovinky o víkendech a svátcích.
Služby Domovinky pro seniory jsme v roce 2014 poskytli celkem 33 uživatelům              

(26 z Ostravy: Ostrava – Jih, Nová Bělá, Michálkovice, Poruba, Polanka nad Odrou, 
Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice) a 7 z blízké 
spádové oblasti (Petřvald, Vratimov, Rychvald, Vřesina, Ostravice) – 20 uživatelům            
v týdenním stacionáři při průměrné denní obsazenosti 6,25 uživatelů a 13 uživatelům            
v denním stacionáři při průměrné denní obsazenosti 5 uživatelů.
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Domovinku jsme provozovali v bezbariérově upravené vile se zahradou v Ostravě – 
Vítkovicích na Syllabově ulici č. 20, která je ve vlastnictví našeho střediska. 
Domovinka je provozována ve 2 podlažích domu. Uživatele jsme dopravovali vozy 
Citroën Jumper a Citroën Berlingo.

V roce 2014 jsme se snažili dále rozvíjet individuální podporu uživatelů služeb                 
dle jejich specifických požadavků na základě individuálního plánování poskytovaných 
služeb s uživateli.              

Uživatelům služeb Domovinky pro seniory jsme i v roce 2014 nabízeli různé 
aktivity: zahradní slavnost, návštěva mažoretek z MŠ Staňkova, výlety (do cukrárny,               
do restaurace Mexiko na tvarůžky, vycházky k Odře, do parků, návštěva Světa miniatur 
Miniuni na Černé louce), besedy ve vítkovické pobočce Knihovny města Ostravy                 
a různé další aktivity (sportovní hry, tematické dny). 

V úterý 8. října 2014 se uskutečnil v denním a týdenním stacionáři Domovinky                   
pro seniory Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR. V odpoledních 
hodinách dne 11. prosince 2014 se v prostorách Domovinky uskutečnil již podruhé 
Vánoční jarmark.

V roce 2014 jsme pravidelně spolupracovali s pobočkou Knihovny města Ostravy                             
ve Vítkovicích a s Mateřskou školou Staňkova 33, p. o. z Ostravy - Výškovic.

V roce 2014 bylo realizováno také pravidelné vzdělávání pracovníků Domovinky. 
Všichni pracovníci si zopakovali poskytování první pomoci, zdokonalovali                      
se v komunikaci s lidmi s demencí, učili se pracovat a komunikovat v týmu a bránit             
se proti manipulaci ze strany klientů. 

S podporou interního grantu Diakonie ČCE byla zakoupena nová sušička na prádlo, 
dále bylo pořízeno nové toaletní křeslo a 2 židle do sprchy, nová šatní skříň a rovněž 
byla položena nová podlahová krytina ve společenské místnosti Domovinky. 
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5. Pečovatelská služba Příbor

Jičínská 238, 742 58 Příbor 

Vedoucí služby: Šárka Tótová, DiS.
Telefon: 556 725 359, 737 286 554
Počet zaměstnanců: 5 (4,75 prac. úvazků)
Počet uživatelů: 125 v rozsahu 4 092 klientohodin

Pečovatelská služba Příbor poskytuje pomoc a podporu potřebným občanům 
Příbora již od roku 1994. 

Umožňujeme uživatelům zvládnout péči o sebe i domácnost a prodloužit tak život                                  
v přirozeném sociálním prostředí. Pomáháme zmírnit nepříznivou sociální situaci 
vzniklou z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu a zabránit jejich sociálnímu 
vyloučení, a to se zohledněním bio-psycho-sociálních potřeb uživatelů. Služba                  
je poskytována ve smluveném čase v domácnostech uživatelů služeb na území města 
Příbora včetně jeho okrajových částí (Hájov, Prchalov, Paseky), v Domě                       
s pečovatelskou službou Příbor a v obci Skotnice.

V rámci pečovatelské služby jsme zajišťovali tyto úkony:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky, praní a žehlení)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
V roce 2014 byla kapacita Pečovatelské služby Příbor plně využita a služba byla 

poskytnuta 125 klientům (120 klientů z Příbora, 5 ze Skotnice), z toho 37 klientům              
v DPS Příbor. Celkem bylo provedeno 15 790 návštěv u klientů v rozsahu 4 092 
klientohodin základních i fakultativních činností (připomenutí užití léků, pedikúra). 
Fakultativní činností bylo také půjčování kompenzačních pomůcek.

Pečovatelská služba je přiměřeně materiálově vybavena k poskytování 
požadovaných služeb. Pracovníci jsou vybaveni osobními ochrannými pomůckami, 
pracovními oděvy a hygienickými prostředky. Pro rozvoz obědů i k návštěvám 
vzdálenějších klientů používáme vozidlo Renault Kangoo a jízdní kolo.

9



6. Domácí zdravotní péče Příbor

Jičínská 238, 742 58 Příbor 

Vedoucí DZP: Monika Heraltová
Telefon: 556 725 359, 737 286 552
Počet zaměstnanců: 2 (1,5 prac. úvazku)
Počet klientů (pacientů): 56

Domácí zdravotní péči poskytujeme na základě registrace nestátního 
zdravotnického zařízení a uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami. Péče byla 
poskytována klientům dle ordinace lékaře (dle obvodního lékaře, odborného lékaře, 
LDN a nemocnice) v jejich domácnostech na území města Příbora včetně Domu                           
s pečovatelskou službou. Domácí zdravotní péči zajišťovaly 2 zdravotní sestry,                 
které se přepravovaly ke klientům služebním automobilem Kia Rio nebo pěšky.                                                                                 

Důsledně uplatňujeme individuální přístup ke každému klientovi. Snažíme                
se o to, aby klienti mohli zůstat co nejdéle v domácím rodinném prostředí, aby péče 
vedla k jejich příznivému zotavení, rekonvalescenci a psychické vyrovnanosti. 

Cílovou skupinou jsou klienti od 18 let věku. Péči jsme klientům poskytovali                     
v pracovní dny od 7.00 hod. do 14.30 hod., příp. dle ordinace lékaře i v odpoledních 
hodinách včetně dnů pracovního volna a svátků. V roce 2014 jsme poskytli péči                   
56 klientům (53 z Příbora a 3 ze Skotnice), v jejich domácnostech bylo vykonáno 2186 
návštěv s 4667 výkony hrazenými zdravotními pojišťovnami. 

V rámci domácí zdravotní péče jsme realizovali tyto úkony:
- komplexní ošetřovatelská péče u ležících klientů
- ošetřovatelská rehabilitace
- nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
- ošetřování dekubitů a jejich prevence
- ošetřování bércových vředů
- převazy pooperačních ran
- odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, stěry z ran, krku)
- aplikace injekcí, infuzí
- aplikace inzulinu, nácvik a zaučování klienta v aplikaci inzulínu 
- ošetřování stomií – ileostomie, urostomie, PEG, PEJ
- sledování fyziologických funkcí (měření krevního cukru, tlaku)
- klyzma, cévkování, ošetřování permanentního katetru
- edukace a zdravotní výchova klientů a rodiny
- další výkony dle ordinace lékaře
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B. Pracovníci střediska

Ve středisku pracovalo   k     1.  1. 2014:  60 pracovníků (55,25 prac. úvazku)
                                       k  31. 12. 2014:  61 pracovníků (55,75 prac. úvazku)
Průměrný roční přepočtený stav:             54,58 pracovníků

Kromě výše uvedených pracovníků v hlavním pracovním poměru zabezpečovali 
chod střediska také pracovníci na dohodu o provedení práce.

Na správě střediska pracovalo 7 pracovníků (ředitel, vedoucí ekonom, účetní, 
personální a mzdový referent, manažer projektů, manažer kvality, správce). Tým 
odborných pracovníků správy střediska zabezpečuje účetnictví, personální a mzdovou 
agendu, management kvality, projektové řízení, PR a fundraising, správu budov, BOZP 
i další oblasti fungování našeho střediska. Rovněž pro Základní školu speciální 
Diakonie ČCE Ostrava zajišťujeme účetnictví a personální agendu.

Personální složení pracovního týmu střediska odpovídalo z hlediska počtu 
pracovníků i jejich kvalifikace náročnosti, odbornosti i objemu práce. Pracovníci 
střediska si také průběžně doplňovali odborné znalosti na školeních a kurzech 
Diakonické akademie, s.r.o. i jiných vzdělávacích agentur. Externí týmovou supervizi 
zajišťovala pro naše středisko v roce 2014 Mgr. Martina Salamonová.

Pracovníci našeho střediska se účastnili na Dni sociálních služeb „Lidé lidem 2014“                          
na Masarykově náměstí v Ostravě (26. 6. 2014). Generální ředitel Diakonie ČCE  Mgr. 
Petr Haška se účastnil společně se zástupci dalších poskytovatelů služeb sociální 
prevence již tradičního happeningu na Masarykově náměstí v centru Ostravy (15.10. 
2014), který byl vyvrcholením 9. ročníku aktivit Dnů proti chudobě „Cesta                     
z chudoby? - Jak? - Proč? - Motivace?“ u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení 
chudoby.

Naše středisko se podílelo na Komunitním plánování sociálních služeb ve městě 
Příboře. Činnost střediska jsme prezentovali 1. 6. 2014 na Dni dětí s integrovaným 
záchranným systémem v Příboře. K našim již tradičním akcím v Příboře patří Šatník. 
Jedná se o sběr a nabídku použitého šatstva a dalších věcí, které nabízíme nejen našim 
klientům, ale i všem občanům Příbora a okolí. Oděvy, které v rámci akce neupotřebíme, 
předáváme Diakonii Broumov. Šatník byl v roce 2014 uskutečněn dvakrát –  na  jaře 
(31. 3. - 11. 4. 2014) a na podzim (15. 9. - 26. 9. 2014) ve spolupráci s městem Příbor              
a sborem ČCE ve Štramberku, který nám zapůjčil prostory. Ve spolupráci se sborem 
ČCE ve Štramberku proběhla také  setkání kazatele, členů sboru a zaměstnanců 
Diakonie ČCE s obyvateli komplexu DPS u příležitosti velikonočních a vánočních 
svátků. 
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C. Správní a dozorčí rada střediska 

V roce 2014 byla orgánem řízení a správy střediska pětičlenná správní rada. Členy 
správní rady střediska byli: Ing. Josef Rzyman (předseda), Ing. Barbora Zedníková, 
Mgr. Michala Bohošová, Šárka Tótová, DiS. a Mgr. Martin Bittner. 

V osmičlenné dozorčí radě střediska jsou zastoupeni 3 členové z řad partnerského 
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě, 1 člen z řad partnerského 
Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Štramberku, 1 člen z Bratrské 
jednoty baptistů v Ostravě, 1 člen z Apoštolské církve v Ostravě, zástupce města Příbor 
a zástupce zaměstnanců střediska. Členy dozorčí rady byli v roce 2014: Ing. Jiří Groll 
(předseda dozorčí rady), Ing. Jiří Friedrich, Ing. Libor Janča (všichni za Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické v Ostravě), Mgr. František Hruška (za Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické ve Štramberku), Daniel Erlich (za Bratrskou jednotu 
baptistů v Ostravě), Jiří Myška (za město Příbor), Michaela Sikorová (za ostravský sbor 
Apoštolské církve) a Mgr. Marcela Choronží (za pracovníky střediska). 

Ředitel střediska Ing. Josef Rzyman byl v roce 2014 garantem pracovní skupiny 
terénní služby krajského projektu „Evaluace poskytování sociálních služeb                          
v Moravskoslezském kraji“. Záměrem projektu je získat nástroje pro efektivní 
rozdělování finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb                                
a pro optimalizaci poskytovatelů služeb z územního hlediska. 

Členka správní rady střediska Ing. Barbora Zedníková působila v roce 2014                    
ve funkci revizora Potravinové banky Ostrava, o.s. Člen správní rady střediska                
Mgr. Martin Bittner zastupoval v roce 2014 zřizovatele ve školské radě Základní školy 
speciální Diakonie ČCE Ostrava a byl také členem sociální komise rady města Ostravy.

13. 9. 2014 se 3 členové správní rady střediska zúčastnili v Myslibořicích oslav             
25. výročí vzniku novodobé Diakonie ČCE. 
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13

Zpráva o hospodaření
 

V účetnictví bylo jako obvykle sledováno odděleně hospodaření s jednotlivými 
zdroji v rámci činností, což umožňuje po ukončení účetního roku informovat 
poskytovatele dotací a dárce o konkrétním hospodaření s jejich dotací, darem, 
příspěvkem nebo grantem.

Provozní náklady v roce 2014 činily 18 484 210,46 Kč, výnosy činily 18 476 752,21 
Kč. Hospodaření střediska skončilo tedy v roce 2014 se ztrátou ve výši 7 458,25 Kč. 

Další přehledy jsou uvedeny v následující tabulce a v grafech.

Náklady a výnosy

Investiční náklady :  (v Kč)   355 067

Stav fondů střediska k 31. 12. 2014(v Kč) 

Fond základního jmění 5 360 702
Fond reprodukce majetku 1 152 139
Fond darů 307 998
Rezervní fond 427 801
Sociální fond 31 251

FONDY CELKEM (v Kč): 7 279 891

NÁKLADY (v Kč) VÝNOSY  (v Kč)
Spotřeba materiálu Příjmy z  hlavní činnosti
Spotřeba energie Příjmy z  vedlejší činnosti
Opravy a udržování  Provozní dotace MPSV                                                       
Cestovné
Náklady na propagaci

Účelové dotace Město Ostrava (vč. měst. obvodů)                                                                                       

Výkony spojů
Ostatní služby

Účelová dotace Město Příbor
Příspěvky Úřadu práce
Státní příspěvky ZDVOP                               

Pořízení DDHM
Pořízení DDNM

Dary                                                                                                                                   

Náklady na školení a kurzy
Aktivace provozních nákladů z fondů

Služby poskytované ústředím                        
Úroky

Poskytnuté příspěvky
Ostatní výnosy

Mzdové náklady

Sociální náklady (zák., ostatní)
Pojistné
Ostatní provozní náklady                          
Odpisy
CELKEM CELKEM

Zákonné soc. a zdrav. pojištění                     

882 142
567 084
239 797
92 689
15 108

120 973
452 085
359 531
39 990
37 262

419 898
79 000

10 625 600
3 551 345

406 561
62 608
76 155

456 382
18 484 210

4 193 895
246 709

4 804 000
4 802 000

700 000
746 458

2 530 040
215 319
164 677

9 770
63 884

18 476 752
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Výše nákladů na jednotlivé činnosti (v tis. Kč)

Pečovatelská služba v rodinách

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč

Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi

Domovinka pro seniory - týdenní stacionář

Domovinka pro seniory - denní stacionář

Pečovatelská služba Příbor

Domácí zdravotní péče Příbor

Zdanitelná činnost

6 383,8

3 294,0

2 412,8
2 534,5

1 296,1

1 787,5
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Spotřebované nákupy

Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

Odpisy

Poskytnuté příspěvky

                              Struktura provozních nákladů

Dotace S. M. Ostrava

Příspěvky ÚP

Dary

Příjmy z hlavní
a vedlejší činnosti

Příspěvky ZDVOP

Dotace MPSV

Dotace Příbor

Ostatní příjmy

                           Struktura příjmů (zdroje financování)

2,5 %

0,7 % 9,8 %
0,4 %

7,5 %

79,1 %

26,0%

26,0 %

24,0 %

1,3 %

13,7 %

3,8 %

4,0 %1,2 %



Zpráva auditora
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Poděkování dárcům
V roce 2014 služby a aktivity našeho střediska podpořili z veřejných zdrojů:

Středisko přijalo v roce 2014 finanční příspěvky a věcné dary od těchto dárců:

      a dále od 

i od dalších individuálních dárců.

Všem dárcům děkujeme!

Ostrava, 10. 6. 2015

                                                        Ing. Josef Rzyman, ředitel střediska
                                                        Mgr. Martin Bittner, manažer projektů  

Využití některých příspěvků bylo účelově vázáno. Další dárci přispěli našemu 
středisku i bez specifického vymezení, což nám napomohlo řešit financování služeb 
střediska a splnit stanovené cíle. 

Statutární město Ostrava
Město Příbor

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Městský obvod Ostrava  – Jih
Městský obvod Poruba

Úřad práce v Ostravě

Úřad práce v Karviné

Michaely Soročinové (Sikorové)
Jaromíra Drozda
MUDr. Jana Všetičky
Daniela Doležala
Ing. Antonína Sládka

Diakonie ČCE  Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě
Potravinová banka v

 
Ostravě, o. s.

Česká pošta, s. p.
Nadace České pojišťovny
Vilém Kubovský - KALWIK
Lotus corporation, s.r.o.
Charita Kopřivnice
Montessori hračky - Mgr. Lucie Tamášová
DANĚ a AUDIT s.r.o.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava 
odloučené pracoviště Polská 1543/6  

– Poruba, p.o.,




