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Úvodní slovo

Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly 
směnárníků i stánky prodavačů holubů; řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům bude zván 
domem modlitby,' ale vy z něho děláte doupě lupičů.“ I přistoupili k němu v chrámě 
slepí a chromí, a on je uzdravil.

(Bible, evangelium podle Matouše 21,12-14)

     Vážení čtenáři a čtenářky této výroční zprávy,

     to, že zprávu o činnosti diakonie v Ostravě berete do ruky a čtete, znamená, že Vám 
na ní nějakým způsobem záleží. Pracujete tady, jste uživatelem služeb nebo užívání 
zvažujete, zodpovídáte za finance, které tudy protečou, dáváte dary, jste dobrovolníci, 
modlíte se za práci diakonie, …
     Diakonie vzešla z církve. V církvi věříme, že pomoc potřebným má hluboký smysl. 
Ježíš Kristus se ujímal potřebných a vytvářel pro ně místo. O tom svědčí i výše uvedený 
biblický citát. 
     Tržní prostředí vytlačuje lidi různým způsobem znevýhodněné na okraj společnosti. 
Většinou nemají moc peněz, a tudíž nemají čím platit; pro obchodníky jsou málo 
zajímaví.

Jakmile Ježíš vyhnal obchodníky z místa, které má patřit modlitbám, přistoupili           
k němu slepí a chromí a on je uzdravil. Ježíš vytvořil prostor pro znevýhodněné lidi. 
Silní a bohatí si dělávají nárok i na Pána Boha. O Bohu však věříme, že je Otec všech, 
tedy i slepých a chromých. I oni mají mít přístup k Bohu a k darům, které nám všem 
dává. Diakonie po Ježíšově vzoru vytváří prostor, kde jsou vítáni i lidé, kteří se v tržním 
prostředí jen těžko mohou prosadit. 
     Všem, kdo diakonii tvoříte, kdo ji podporujete, kdo jí fandíte, z celého srdce děkuji.                              
A i do budoucna přeji lidskou přízeň, Boží vedení a požehnání.

Mgr. František Hruška, 
místopředseda dozorčí rady Diakonie ČCE - střediska v Ostravě 
a farář spolupracujícího sboru Českobratrské církve evangelické
ve Štramberku
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Zpráva o činnosti střediska

A. Poskytované služby

Středisko v roce 2016 zachovalo kontinuitu poskytování všech služeb,                        
a to s důrazem na jejich kvalitu. Pro období 2015 – 2018 jsou námi poskytované sociální 
služby součástí stávající sítě sociálních služeb IV. komunitního plánu sociálních služeb 
a souvisejících aktivit ve městě Ostrava (2015 – 2018) i Sítě sociálních služeb 
Moravskoslezského kraje a jsou poskytovány z pověření kraje v režimu závazku 
veřejné služby.

V některých službách se dařilo zajišťovat podle požadavků duchovní podporu 
klientů i pracovníků včetně poskytování informací o křesťanských východiscích 
diakonické práce a křesťanských hodnotách. Tuto službu vykonával farář 
Českobratrské církve evangelické Aleš Wrana.

Podařilo se nám zrealizovat dlouhodobý záměr vedení střediska získat                          
od Statutárního města Ostravy celý objekt na Syllabově ulici č. 1278/19 (včetně objektu 
přiléhajícího) k provozování sociálních služeb. Dne 8. 1. 2016 byl proveden vklad               
do katastru nemovitostí a oba objekty nám byly předány. Se Statutárním městem 
Ostrava jsme uzavřeli smlouvu o výpůjčce okolního pozemku (911 m2). Následně jsme 
odkoupili manipulační pruh pozemku kolem budovy dle zpracovaného geometrického 
plánu (158 m²).

Na základě výběru byla uzavřena Smlouva na provádění technického dozoru 
investora při realizaci stavby. Projektová dokumentace včetně rozpočtu byla 
zkompletována a bylo zažádáno o stavební povolení. Rozpočet stavby je ve výši 19 600 
tis. Kč (včetně DPH). Uzavřeli jsme také smlouvu na zpracování žádosti o dotaci                  
z IROP a na administrování veřejné zakázky s firmou INNOVA. Jejím prostřednictvím 
jsme zažádali o investiční dotaci z výzvy č. 30 IROP (Rozvoj sociálních služeb – 
sociálně vyloučené lokality) ve výši 21 770 962,28 Kč (náklady stavby, vybavení                  
i vedlejší náklady).
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1. Pečovatelská služba v rodinách

  

Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Vedoucí služby:  Jaroslava Hutníčková, DiS.
Telefon: 596 115 721, 605 408 005
Počet pracovníků: 21 (18,7 prac. úvazků)
Počet uživatelů: 177 v rozsahu 16 389 klientohodin

Naším cílem je zajistit seniorům a dospělým občanům nad 18 let věku bydlícím           
v Ostravě, kteří mají omezené fyzické nebo psychické schopnosti, zdravotní postižení 
nebo trpí chronickým onemocněním, možnost žít ve své domácnosti obvyklým 
způsobem. Pečovatelskou službu jsme v roce 2016 poskytovali ve většině ostravských 
městských obvodů. 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 2016 byla kapacita pečovatelské služby plně vytížena a našich služeb využilo 
celkem 177 uživatelů v rozsahu 16 389 klientohodin. Nejvíce uživatelů (87 osob – 49,2 
%) mělo trvalé bydliště na území městského obvodu Poruba, významně byli také 
zastoupeni uživatelé z Ostravy – Jihu (49 osob – 27,7 %) a z Moravské Ostravy                 
a Přívozu (23 osob - 13%). V průběhu roku jsme byli nuceni odmítnout 16 zájemců              
z kapacitních důvodů. Spolupracovali jsme s dalšími pečovatelskými službami v rámci 
pracovní skupiny Senioři Komunitního plánování v Ostravě. 

Uživatelům jsme v roce 2016 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 naším 
vozidlem Citroën Berlingo od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 11:00 hod. 

Uživatelům jsme také nabízeli jako fakultativní činnost připomenutí užití léku                
a zapůjčovali jsme rehabilitační a kompenzační pomůcky i pomůcky pro domácí péči. 
V roce 2016 jsme pořídili nové elektrické polohovací postele vhodné k zapůjčování. 
Zázemí pro personál pečovatelské služby se nachází na Syllabově 1278/19 v Ostravě - 
Vítkovicích. 

Dne 3. listopadu 2016 jsme zorganizovali v zázemí pečovatelské služby bezplatný 
kurz pro veřejnost v programu „Nebojte se pečovat“ (v rámci Komunitního plánování 
sociálních služeb v Ostravě) zaměřený na konkrétní praxi péče o seniory a osoby                
se zdravotním postižením v domácím prostředí.    
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2. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Náruč 

Syllabova 20, 703 00  Ostrava–Vítkovice

Vedoucí zařízení: Bc. Simona Pultarová
Telefon: 595 781 711, 739 068 263  
Počet pracovníků: 14 (10,7 prac. úvazků) 
Počet klientů za rok: 35 
Kapacita zařízení: 10 lůžek (+ 2 krizová lůžka)

V Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč jsme v roce 2016 
poskytovali v souladu se zákonem o sociálně - právní ochraně dětí v nepřetržitém 
provozu azylové ubytování a navazující služby uživatelům - dětem a mládeži převážně 
ve věku od 3 do 18 let:

- na základě rozhodnutí soudu
- 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 
- 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 smysluplné trávení volného času (zájmové kroužky) 
- odbornou péči a podporu prostřednictvím sociálního pracovníka a v případě 
  potřeby i psychologa či jiného odborníka

Náručí prošlo v roce 2016 celkem 35 dětí, z nichž bylo nově přijato do zařízení 29 
dětí a z Náruče v průběhu roku odešlo 29 dětí, z toho 19 dětí zpět domů do rodin, 8 dětí 
do dětských domovů, po 1 dítěti do diagnostického ústavu pro mládež a do Domu na půl 
cesty. Průměrná délka pobytu dětí v roce 2016 činila 106 dní. Průměrná denní 
obsazenost zařízení činila 10,2 klienta. Byli jsme nuceni odmítnout 23 dětí                         
z kapacitních důvodů, 1 dítě ze zdravotního důvodu (infekční onemocnění) a 1 dítě                
z důvodu nezajištění souhlasu zákonného zástupce s umístěním.

Z celkového počtu nově přijatých 29 dětí v roce 2016 bylo do Náruče přijato 25 dětí 
na základě dohody se zákonným zástupcem, 3 děti na žádost obce s rozšířenou 
působností a 1 dítě z rozhodnutí soudu.  Mezi klienty Náruče převažovaly děti ve věku 
15 – 18 let (14 dětí), 6 – 11 let (7 dětí), ve věku 12 – 14 let (6 dětí), jen 2 děti patřily             
do věkové skupiny 0 – 5 let.  V roce 2016 pobývalo v zařízení 24 dětí s trvalým pobytem 
v Ostravě, ve Vratimově (2 děti), v Krnově, v Opavě a v Orlové (po 1 dítěti). 

Hlavním důvodem využívání služeb našeho zařízení byly výchovné a vztahové 
problémy dětí, dále pak vypjatá rodinná situace (dítě samo požádalo o umístění                     
v zařízení). 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 
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životu. V roce 2016 jsme  zrenovovali koupelny i vstupy do pokojů a pořídili novou 
sušičku na prádlo, ventilátory, mikrovlnou troubu a vysavač. Děti vozíme do školských 
zařízení a zpět vozidly Dacia Lodgy a Citroën Berlingo.

Ve dnech 11. 1. – 13. 1. 2016 proběhla inspekce kvality poskytovaných služeb              
v ZDVOP Náruč. Bylo hodnoceno celkem 38 kritérií. U 9 kritérií se vyskytly dílčí 
nedostatky, na jejichž nápravě jsme v roce 2016 pracovali. 

V roce 2016 jsme pravidelně spolupracovali s dobrovolníky z ostravského sboru 
Apoštolské církve při zabezpečení volnočasových aktivit pro děti (setkávání v Náruči 
nebo ve Skautském domě na Syllabově ulici, sportovní programy pro děti - badminton, 
paintball, hry, soutěže s odměnami, kreslení, výroba drobností, výlety včetně zajištění 
dopravy a stravy) i při pravidelném doučování dětí. Rovněž jsme opakovaně 
spolupracovali s ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. (září 2016 – 
sportovní odpoledne Děckiáda, prosinec – Mikuláš s nadílkou), se Základní školou            
A. Hrdličky 1638 v Ostravě – Porubě (duben – zábavné odpoledne v areálu školy, 
prosinec – Mikulášská  nadílka) a s Českým tenisovým svazem v areálu SC Ostrava, 
a.s. (srpen – sportovní odpoledne na kurtech, prosinec – vánoční sportovní besídka).
 LDS Charities nám po návštěvách zástupců pro Českou republiku 
zprostředkovaných Diakonií ČCE závěrem roku 2016 poskytla dar v celkové výši                
145 050,- Kč na vybavení (dveře, sušička, nábytek, postele včetně matrací) a oblečení 
pro děti.  

Ostravské extraligové volejbalové kluby VK Ostrava a TJ Ostrava uspořádaly                  
5. listopadu 2016 dobročinnou charitativní akci při dvojutkání extraligy v hale 
SAREZA v Ostravě. Výtěžek ve výši 22 591,- Kč nám byl předán pro potřeby Náruče.

Wichterlovo gymnázium v Ostravě - Porubě se zapojilo do celorepublikového 
projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické „Krabice od bot“. Žáci                         
i pracovníci školy naplnili prázdné krabice od bot dětskými dárky, které byly předány 
dětem umístěným v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč a dětem 
pobývajícím v Azylovém domě Debora ostravského střediska Diakonie ČCE. 

V červenci 2016 jsme také zrealizovali týdenní ozdravný pobyt pro děti z Náruče             
v Tyře v Beskydech. 

Vedoucí azylového domu: Bc. Anita Bočková, DiS.
Telefon: 596 787 437, 739 244 712
Počet pracovníků: 7 (6,55 prac. úvazků) 
Počet uživatelů za rok: 45 (15 matek s 27 dětmi, 3 ženy)
Kapacita: 15 lůžek 
Roční obsazenost zařízení: 4 787 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, 

3. Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi 

Karpatská 40, 700 30  Ostrava–Zábřeh
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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 

Služby AD Debora nabízíme v rodinném domě se zahradou na Karpatské 40             
v Ostravě - Zábřehu, který vlastní naše středisko. V roce 2016 jsme zrekonstruovali 
koupelnu pro uživatele a zakoupili nové kovové poschoďové postele do pokojů. V roce 
2016 jsme ubytovali 15 matek s 27 dětmi a 3 ženy z důvodu jejich složité životní situace 
spojené se ztrátou přístřeší z Ostravy (24 klientů), spádové oblasti Moravskoslezského 
kraje: 3 klienti z Opavy, 2 klienti z Bohumína a z Vřesiny a dále 12 klientů z Bruntálu        
a 2 klienti z Vidnavy. Mimoostravští klienti však obvykle pobývali již předtím po delší 
dobu v Ostravě. Průměrná denní obsazenost činila 13,1 uživatelů. Z kapacitních 
důvodů jsme neuspokojili 82 žadatelů.

Zaměstnanci Debory podporovali klientky i jejich děti ve volnočasových aktivitách 
(soutěže a hry na zahradě, Mezinárodní den dětí, Velikonoce, Mikuláš, vánoční besídka 
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. 

Obdobně jako v minulém roce proběhla v rámci Dnů proti chudobě 2016 v září               
a v říjnu krajská potravinová sbírka a ve třech školských zařízeních (SŠ 
elektrotechnická Ostrava, Wichterlovo gymnázium v Ostravě – Porubě, MŠ 
logopedická, Ostrava – Poruba) proběhla opět sbírka trvanlivých potravin, které byly 
darovány klientům Debory (i Náruče). V roce 2016 jsme pokračovali ve spolupráci            
s Potravinovou bankou v Ostravě, z. s. spočívající v pravidelném odběru pečiva, ovoce 
a zeleniny z hypermarketu TESCO Poruba pro Deboru (a Náruč). 

Pracovník AD převzal v roce 2016 od zástupce společnosti ADRA, o.p.s., hračky            
a předal je dětem, popřípadě byly dány k dispozici uživatelkám k zapůjčení pro děti.            
V roce 2016 jsme navázali spolupráci s charitativním šatníkem MOMENT.

Všichni pracovníci AD Debora se zúčastnili 11. 10. 2016 odborné stáže v Domě            
pro ženy a matky s dětmi Armády spásy ČR v Ostravě. Mezi pracovníky obou zařízení 
proběhla přínosná výměna informací o chodu zařízení a práci sociálních pracovníků         
i pracovníků v sociálních službách v kontaktu s uživateli.
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4. Domovinka pro seniory - denní a týdenní stacionář

Syllabova 20, 703 00  Ostrava–Vítkovice 

Vedoucí Domovinky: Mgr. Pavla Pochmanová
od 1. 9. 2016 Mgr. Simona Mohylová

Telefon: 595 781 611, 739 244 712
Počet pracovníků: 11 (9,35 úvazků)
Kapacita zařízení: 9 lůžek v týdenním stacionáři

7 míst v denním stacionáři
Počet uživatelů celkem za rok: 33 (týdenní stacionář:15 uživatelů – 1 882 lůžkodnů, 

      denní stacionář:    18 uživatelů – 5 511 klientohodin)

Cílem ambulantních a pobytových služeb sociální péče i fakultativních služeb 
poskytovaných v denním a týdenním stacionáři Domovinky pro seniory je podpořit 
uživatele bydlící v Ostravě a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje. 
Vhodnou sociální podporou napomáháme setrvání uživatelů v přirozeném prostředí           
a nepřímo poskytujeme tímto podporu a pomoc také rodinám pečujícím o své blízké.

Cílovou skupinu uživatelů Domovinky pro seniory tvoří občané starší 50 let bydlící 
v Ostravě a v blízkém okolí, 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

V případě potřeby jsme uživatelům zajistili i mimořádný pobyt v týdenním 
stacionáři Domovinky o víkendech a svátcích.

Služby Domovinky jsme v roce 2016 poskytli celkem 33 uživatelům  (24 z Ostravy: 
z Ostravy – Jihu, Poruby, Radvanic a Bartovic, Slezské Ostravy, Nové Bělé, Moravské 
Ostravy a Přívozu, Vítkovic) a 9 z blízké spádové oblasti (z Krmelína, Rychvaldu, 
Řepišť, Vratimova, Hlučína, Šenova a z Horních Datyní) – 15 uživatelům v týdenním 
stacionáři při průměrné denní obsazenosti 7,5 uživatelů a 18 uživatelům v denním 
stacionáři při průměrné denní obsazenosti 3,3 uživateli. Z kapacitních důvodů jsme 
neuspokojili 20 žadatelů o služby týdenního stacionáře.
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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. V roce 2016 nás podpořili drobní 
dárci v rámci projektu „Dar s velkým D“ Diakonie ČCE, kteří darovali prostředky            
na zakoupení nové automatické pračky pro Domovinku. Uživatele jsme dopravovali 
vozy Citroën Jumper a Citroën Berlingo.

V červenci 2016 proběhla v denním stacionáři Domovinky cvičná kontrola kvality  
z úseku managementu kvality ředitelství Diakonie ČCE.
 Dne 13. 12. 2016 odpoledne jsme uspořádali v Domovince vánoční jarmark               
pro klienty a jejich rodinné příslušníky a 22. 12. 2016 se konalo vánoční posezení 
pracovníků Domovinky s klienty. V roce 2015 jsme pravidelně spolupracovali                    
s pobočkou Knihovny města Ostravy ve Vítkovicích a s Mateřskou školou Staňkova 
33, p. o. z Ostravy - Výškovic. Služby Domovinky jsme také prezentovali                    
na Gerontologických dnech v Ostravě (21. 10. 2016).

Klienti v průběhu roku opakovaně navštívili cukrárny, knihovnu, na Dušičky                  
i hřbitov ve Vítkovicích, kde společně zapálili svíčky u kříže apod. Klienty Domovinky 
pravidelně navštěvoval evangelický i katolický farář. Pracovnice Domovinky                 
si pro klienty nachystala 2 přednášky na téma afrických domorodých kmenů a poté               
o ZOO Ostrava.

Diakonie ČCE byla Charity partnerem Britského dne v Ostravě 2016 (5. dubna 
2016), který pořádala Britská obchodní komora v České republice ve spolupráci                 
s Moravskoslezským krajem, městem Ostrava a dalšími partnery. Naše středisko               
zde prezentovalo své aktivity a v závěru oficiální části akce jsme přijali finanční dar             
na obnovu zahradního mobiliáře Domovinky pro seniory.
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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 pracovníků: 6 (4,95 prac. úvazků)
Počet uživatelů: 126 v rozsahu 4 610 klientohodin

Pečovatelská služba Příbor poskytuje pomoc a podporu potřebným občanům 
Příbora již od roku 1994. Umožňujeme uživatelům zvládnout péči o sebe a domácnost  
a prodloužit si tak život v přirozeném sociálním prostředí. Pomáháme zmírnit 
nepříznivou sociální situaci vzniklou z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu 
a zabránit sociálnímu vyloučení klientů, a to se zohledněním jejich bio-psycho-
sociálních potřeb. Služba je poskytována ve smluveném čase v domácnostech 
uživatelů služeb včetně domu s pečovatelskou službou na území města Příbora a obce 
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 2016 byla kapacita Pečovatelské služby Příbor plně využita, služba byla 
poskytnuta 126 klientům (119 klientů z Příbora a 7 ze Skotnice), z toho 29 klientům            
v DPS Příbor. Celkem bylo provedeno 18 380 návštěv u klientů v rozsahu 4 610 
klientohodin. Fakultativní činností bylo připomenutí užití léků, pedikúra a 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 se používá vozidlo Renault Kangoo.

Pravidelně se účastníme Komunitního plánování sociálních služeb ve městě 
Příboře. Ve spolupráci se sborem ČCE ve Štramberku proběhlo setkání kazatele, členů 
sboru a zaměstnanců našeho střediska s obyvateli příborského Domu s pečovatelskou 
službou (10. 1. 2016). Ostravské středisko Diakonie ČCE  společně s Městským 
úřadem v Příboře a Farním sborem ČCE ve Štramberku uspořádalo v roce 2016 tradiční 
jarní ŠATNÍK (2. - 6. 5., 9. - 13. 5. 2016) a podzimní ŠATNÍK (12. - 16. 9., 19. - 23. 9. 
2016) v přízemí Domu s pečovatelskou službou na ulici  Jičínské č. 238. Neupotřebené 
oděvy jsme předali Diakonii Broumov k dalšímu zpracování. Vedoucí Pečovatelské 
služby Příbor Šárka Tótová, DiS. prezentovala naše služby poskytované v Příboře dne 
5. 6. 2016 na Dni dětí, rodiny a sociálních služeb. I v roce 2016 (15. 12.) k nám přišly              
v adventním čase s pásmem písniček, básniček a tanečků a s drobnými dárečky               
pro naše klienty, děti z Mateřské školy na ul. Pionýrů v Příboře. 
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6. Domácí zdravotní péče Příbor

Jičínská 238, 742 58 Příbor 

Vedoucí DZP: Monika Heraltová
Telefon: 556 725 359, 737 286 552
Počet zaměstnanců: 1 zdravotní sestra (0,875 prac. úvazku) s výpomocí

(zástup) dalších 3 zdravotních sester na dohodu
Počet klientů (pacientů): 50

Domácí zdravotní péče funguje 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 zajišťovala 1 zdravotní sestra                     
s výpomocí (zástup) 3 dalších zdravotních sester na dohodu, které se přepravovaly                 
ke klientům služebním automobilem Kia Rio nebo pěšky.

Naší primární zásadou je 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 2016 jsme poskytli péči 50 
klientům (49 z Příbora, z toho 12 z DPS, 1 ze Skotnice), v jejich domácnostech jsme 
vykonali 2 028 návštěv s 5 092 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 inzulínu, 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. 2016:  64 pracovníků (58,87 prac. úvazku)
                                       k  31. 12. 2016:  64 pracovníků (57,87 prac. úvazku)
Průměrný roční přepočtený stav:             57,52 pracovníků

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

Na správě střediska pracovalo 6 pracovníků (ředitel, vedoucí ekonom, účetní, 
personální a mzdový referent, manažer projektů a manažer kvality).  Tým odborných 
pracovníků správy střediska zabezpečuje řízení střediska, účetnictví, personální                   
a mzdovou agendu, management kvality, projektové řízení, PR a fundraising, správu 
budov, BOZP i další oblasti fungování našeho střediska. Rovněž pro Mateřskou                    
a 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 rozsahu poskytovaných služeb. 
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 2016 Mgr. Martina Salamonová.

Pracovníci našeho střediska se účastnili na Dni sociálních služeb „Lidé lidem 2016“ 
na Masarykově náměstí v Ostravě (23. 6. 2016). Vedoucí Domovinky a Pečovatelské 
služby v rodinách prezentovaly naše služby na tradičních gerontologických dnech               
v Ostravě (21. 10. 2016).
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C. Správní a dozorčí rada střediska 

V roce 2016 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. 

Členy dozorčí rady byli v roce 2016: 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). 

Členka správní rady střediska Ing. Barbora Zedníková působila v roce 2016                
ve funkci revizora Potravinové banky v Ostravě, z. s. Zúčastnila se také v květnu 2016 
zahraniční studijní cesty  pořádané ředitelstvím Diakonie ČCE do Švýcarské školy 
pečovatelek Nadace Diakonické díĺo Neumuenster v Curychu.

Člen správní rady střediska Mgr. Martin Bittner zastupoval v roce 2016 zřizovatele 
ve školské radě Mateřské a základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava a středisko 
na panelu humanitárních organizací Moravskoslezského kraje.
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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 2016 činily 20 259,7 tis. Kč, výnosy činily 20 140,3 tis. Kč. 
Hospodaření střediska skončilo v roce 2016 se ztrátou ve výši 119,4 tis. Kč. 

Další přehledy jsou uvedeny v následující tabulce a grafech.

Náklady a výnosy

Investiční náklady :  (v Kč)

Stav fondů střediska k 31. 12. 2016(v Kč) 

Fond základního jmění

Pořízení investice

7 260 419

283 955

Fond rozvoje

Nedokončené investice

1 127 900

156 690

Fond darů 423 463
Rezervní fond 425 434
Sociální fond 31 251

FONDY CELKEM (v Kč): 9 268 467

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

Dotace MSK
Účelové dotace  Město Ostrava (vč. obvodů města) 

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
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

CELKEM

Zákonné soc. a zdrav. pojištění                     

983 629
634 647
180 844
80 845
11 350

103 623
490 137
426 371
33 710

163 508
456 704
199 754

11 474 579
3 841 654

509 006
97 065
32 770

539 543
20 259 739

4 409 782
302 043

5 269 000
516 000

4 825 000
700 000
633 512

2 609 080
656 589
168 797

11 080
39 453

20 140 336
-119 403
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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

6 923,0

3 794,5

2 595,5 2 582,5

1 598,2

2 001,6

552,6

211,8
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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

Provozní dotace MSK
(ze státního rozpočtu)

Dotace Příbor

Dotace MSK

Ostatní příjmy

                           Struktura příjmů (zdroje financování)

2,7 %

0,6 % 10,1 %
1,0 %

7,5 %

78,1 %

26,2%

24,0 %

23,4 %

1,0 %

13,0 %

3,5 %
2,6 %

3,0 %3,3 %
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Zpráva auditora
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Poděkování dárcům
V roce 2016 podpořili naše středisko z veřejných zdrojů:

Středisko přijalo v roce 2016 finanční příspěvky a věcné dary od těchto dárců:

      a dále od 

i od dalších individuálních dárců.

Všem dárcům děkujeme!

Ostrava, 21. 6. 2017

                                                        Ing.  Barbora Zedníková, ekonom
                                                        Ing.  Josef Rzyman, ředitel střediska

                                                        Mgr. Martin Bittner, manažer projektů  

Využití některých příspěvků bylo účelově vázáno. Někteří dárci přispěli na provoz 
střediska bez specifického vymezení, což nám napomohlo řešit financování provozních 
či investičních potřeb střediska.

Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Město Příbor
Úřad práce v Ostravě
Městský obvod Ostrava – Jih
Městský obvod Poruba 

Jaromíra Drozda
MUDr. Jana Všetičky
Jana Tržila
MUDr. Jana Harmečka
Ing. Antonína Sládka

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Ostravě
Apoštolská církev v Ostravě
Diakonie ČCE
Potravinová banka v Ostravě, z. s.

VK Ostrava, s.r.o.

Charita Kopřivnice
Střední škola služeb a podnikání, O. – Poruba, p. o.,
odloučené pracoviště Polská 1543/6

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě

LDS Charities CZ

British Chamber Of Commerce Czech Republic




