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Úvodní slovo

Vážení pøátelé, 

ve výroèní zprávì, kterou právì otvíráte, najdete struèný pøehled práce ostravského 
støediska Diakonie ÈCE v roce 2017. 

Myslím, že je namístì nejdøíve podìkovat všem, kteøí za tímto úsilím stáli                   
a spolupodíleli se na nìm. Podìkování patøí všem zamìstnancùm i dobrovolníkùm,              
bez jejichž podílu by nebylo možné dosáhnout tìchto výsledkù. Podìkování náleží  
také všem dárcùm, kteøí støedisku finanènì pøispívají a umožòují tím zdárné 
poskytování služeb a jejich lepší materiální vybavení. Nemalé díky však náleží i tìm, 
kteøí na èinnost støediska pamatují ve svých modlitbách. 

Diakonie ÈCE v roce 2017 pøijala nové motto, které zahrnuje 4 základní hodnoty,             
o nìž se pøi naplòování svého poslání opírá: 

„Diakonie tvoøí spoleèenství, které v milosrdenství a s nadìjí fortelnì pomáhá 
potøebným.” Hodnotami rozumìjme to, co je pro Diakonii dùležité, z èeho ve své práci 
vychází, èím se nechává motivovat. Jsou to hodnoty, které vystihují jádro, specifiènost, 
nosnost a poselství Diakonie, proto usiluje, aby se v její práci tyto hodnoty 
zpøítomòovaly a promlouvaly skrze ni. Zároveò ukazují cestu a jsou oporou a motivací 
diakonické práce. 

Mým nejvìtším pøáním pro tento i následující roky Diakonie je, aby se toto motto 
stalo souèástí DNA každého zamìstnance, dobrovolníka, vedoucího pracovníka                  
i diakona. 

Pøed èinností støediska je další rok a já bych mu ráda popøála rok plný nových 
možností, dostatek finanèních prostøedkù, pøíznivé vztahy se všemi spolupracujícími 
subjekty, spokojený a správnì motivovaný personál a pøedevším spokojené klienty. 
Rok 2018 je pro Diakonii rokem milosrdenství, a proto bych chtìla toto své pøání 
uzavøít citátem z Bible, která, jak pevnì vìøím, je inspirací veškeré diakonické práce. 

„Blaze milosrdným, 
  nebo� dojdou milosrdenství.” 

Matouš 5;7 

Michaela Sikorová 
èlenka dozorèí rady støediska 
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Zpráva o èinnosti støediska

A. Poskytované služby

Støedisko v roce 2017 poskytovalo služby s dùrazem na jejich kvalitu. Pro období 
2015 – 2018 jsou námi poskytované sociální služby souèástí stávající sítì sociálních 
služeb IV. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve mìstì Ostrava 
(2015 – 2018) i Sítì sociálních služeb Moravskoslezského kraje a jsou poskytovány             
z povìøení kraje v režimu závazku veøejné služby. 

V ambulantní a pobytové službì Domovinky zajiš�oval duchovní podporu klientù 
dle jejich požadavkù faráø Èeskobratrské církve evangelické Pavel Šindler. 

Dne 27. 6. 2017 jsme obdrželi zprávu o schválení investièní dotace z výzvy è. 30 
IROP (Rozvoj sociálních služeb – SVL) ve výši 21 770 962,28 Kè (náklady stavby, 
vybavení i vedlejší náklady) na náš dlouhodobý strategický zámìr - na rekonstrukci 
naší budovy na ulici Syllabova è. 1278/19 na denní a týdenní stacionáø Domovinky, 
zázemí Peèovatelské služby v rodinách a prostory pro správu støediska. V dalším 
prùbìhu roku 2017 jsme pokraèovali s pøípravou této investièní akce ve spolupráci                
s firmou INNOVA pøi administraci celého projektu vèetnì pøípravy zadání                           
a administrace veøejné zakázky na výbìr dodavatele stavby a vybavení. Na stavebním 
odboru Úøadu mìstského obvodu Vítkovice jsme požádali o prodloužení termínu 
dokonèení stavby na 30. 6. 2020. 
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1. Peèovatelská služba v rodinách

Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Vedoucí služby:  Jaroslava Hutníèková, DiS.
Telefon: 605 408 005
Poèet pracovníkù: 21 (18,7 prac. úvazkù)
Poèet uživatelù: 175 v rozsahu 16 140 klientohodin

Naším cílem je zajistit seniorùm a dospìlým obèanùm nad 18 let vìku bydlícím              
v Ostravì, kteøí mají omezené fyzické nebo psychické schopnosti, zdravotní postižení 
nebo trpí chronickým onemocnìním, možnost žít ve své domácnosti obvyklým 
zpùsobem. Peèovatelskou službu jsme v roce 2017 poskytovali ve vìtšinì ostravských 
mìstských obvodù. Služby byly uživatelùm poskytovány zpùsobem zajiš�ujícím pocit 
bezpeèí s dùrazem na zachování dùstojnosti a individuality. Pomáhali jsme uživatelùm 
prožít období stáøí ve vlastním prostøedí, zachovat a zlepšit kvalitu jejich života 
poskytnutím citlivé a kvalifikované podpory. 

V roce 2017 byla kapacita peèovatelské služby vytížena a našich služeb využilo 
celkem 175 uživatelù v rozsahu 16 140 klientohodin. Nejvíce uživatelù (83 osob –            
47,4 %) mìlo trvalé bydlištì na území mìstského obvodu Poruba, významnì byli také 
zastoupeni uživatelé z Ostravy – Jihu (41 osob – 23,4 %) a z Moravské Ostravy                     
a Pøívozu (23 osob – 13,1 %), dále: 10 uživatelù z Radvanic a Bartovic, 6 uživatelù                
ze Slezské Ostravy, 5 uživatelù z Vítkovic, 4 uživatelé z Mariánských Hor a Hulvák,            
3 uživatelé z Martinova. V prùbìhu roku jsme byli nuceni odmítnout 10 zájemcù            
z kapacitních dùvodù. Spolupracovali jsme s dalšími peèovatelskými službami v rámci 
pracovní skupiny Senioøi Komunitního plánování v Ostravì. 

Uživatelùm jsme v roce 2017 na základì smlouvy poskytovali: 

- pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu
- pomoc pøi osobní hygienì
- stravu nebo pomoc pøi zajištìní stravy
- pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti
- zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím

Peèovatelská služba byla poskytována celoroènì každý pracovní den od 7:00 hod. 
do 20:00 hod. O sobotách, nedìlích a svátcích podle aktuálních potøeb uživatelù v dobì 
od 7:00 hod. do 20:00 hod. Obìdy jsme dováželi do domácností uživatelù naším 
vozidlem Citroën Berlingo od pondìlí do pátku od 8:00 hod. do 11:00 hod. 

Uživatelùm jsme také nabízeli jako fakultativní èinnost pøipomenutí užití léku                
a zapùjèovali jsme rehabilitaèní a kompenzaèní pomùcky i pomùcky pro domácí péèi. 
Dne 30. 3. a 16. 9. 2017 jsme zorganizovali v zázemí peèovatelské služby bezplatný 
kurz v programu „Nebojte se peèovat” (v rámci Komunitního plánování sociálních 
služeb v Ostravì) pro veøejnost zamìøený na konkrétní praxi péèe o seniory a osoby               
se zdravotním postižením v domácím prostøedí.     
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2. Zaøízení pro dìti vyžadující okamžitou pomoc - Náruè

Syllabova 20, 703 00  Ostrava–Vítkovice

Vedoucí zaøízení: Bc. Simona Pultarová
Poèet pracovníkù: 12 (10,45 prac. úvazkù) 
Poèet klientù za rok: 39 
Kapacita zaøízení: 10 lùžek (+ 2 krizová lùžka)

V Zaøízení pro dìti vyžadující okamžitou pomoc Náruè jsme v roce 2017 
poskytovali v souladu se zákonem o sociálnì - právní ochranì dìtí v nepøetržitém 
provozu azylové ubytování a navazující služby uživatelùm - dìtem a mládeži pøevážnì 
ve vìku od 3 do 18 let:

- na základì rozhodnutí soudu
- na základì žádosti obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností
- na základì žádosti zákonného zástupce dítìte

V zaøízení jsme dìtem zabezpeèovali:

- plné pøímé zaopatøení (ubytování, stravování, ošacení)
- výchovnou èinnost 
- poradenství dítìti, jeho rodièùm nebo osobám odpovìdným za výchovu dítìte 
- pomoc pøi pøípravì dìtí na školní vyuèování a doprovod dìtí do základní        

       a mateøské školy 
- podmínky pro smysluplné trávení volného èasu (zájmové kroužky) 
- odbornou podporu prostøednictvím sociálního pracovníka a v pøípadì potøeby
   i psychologa èi jiného odborníka

Náruèí prošlo v roce 2017 celkem 39 dìtí. Prùmìrná délka pobytù dìtí v zaøízení 
èinila 82 dní. Prùmìrná denní obsazenost zaøízení èinila 8,75 dítìte. V roce 2017 bylo            
v Náruèi celkem umístìno 39 dìtí, z toho 30 s bydlištìm v Ostravì a 9 mimoostravských 
(Hluèín, Vratimov, Frýdek – Místek, Opava, Suchdol nad Odrou, Moravská Tøebová). 
Dìti byly v Náruèi umístìny z tìchto právních titulù: 29 na dohodu se zákonným 
zástupcem, 9 na žádost úøadu, u 1 dítìte se jednalo o pøedbìžné opatøení soudu. 

Hlavním dùvodem využívání služeb našeho zaøízení byly výchovné a vztahové 
problémy dìtí, dále pak vypjatá rodinná situace. Pro èinnost zaøízení sloužily prostory 
ve 2 podkrovních podlažích rodinné vily na Syllabovì ulici è. 20 v Ostravì – 
Vítkovicích v majetku našeho støediska, která je obklopena zahradou s dìtským 
høištìm. Vzhledem k maximální kapacitì Náruèe (12 dìtí) jsme se snažili dìtem 
vytvoøit prostøedí, které se podobá rodinnému životu. Dìti jsme vozili do školských 
zaøízení a zpìt vozidly Dacia Lodgy, Citroën Berlingo a Ford Tourneo Connect. 

V roce 2017 s námi pravidelnì spolupracovali dobrovolníci z ostravského sboru 
Apoštolské církve pøi zabezpeèení volnoèasových aktivit pro dìti (setkávání, sportovní 
programy pro dìti - badminton, paintball, obèerstvení, hry, soutìže s odmìnami, 
kreslení, výroba drobností, výlety vèetnì zajištìní dopravy a stravy) i pøi pravidelném 
douèování dìtí. Velmi oceòujeme znaènou dobrovolnou aktivitu a snahu paní Michaely 
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Sikorové pøi hledání dalších alternativ poskytování služeb Náruèe i v dalším období. 
Zaøízení bylo dlouhodobì ve ztrátì a v roce 2017 se navíc projevil výpadek dotací           

z Úøadu práce. Kompetentní úøedníci zabývající se problematikou ZDVOP nám 
transparentnì sdìlili, že ve výhledu minimálnì dalších 5 let nelze oèekávat zlepšení 
finanèního zajištìní tohoto typu zaøízení a jejich zaøazení pod sociální služby také nelze 
oèekávat v dohledné dobì. Po peèlivém zvážení všech okolností vèetnì personální 
situace rozhodla správní rada støediska o pozastavení èinnosti Zaøízení pro dìti 
vyžadující okamžitou pomoc Náruè na období 1 kalendáøního roku k 31. 12. 2017. 
Vzniklou situaci jsme podrobnì konzultovali a o pozastavení èinnosti jsme øádnì 
informovali vedoucího odboru sociálních vìcí Krajského úøadu Moravskoslezského 
kraje, vedoucí oddìlení sociálnì právní ochrany dìtí odboru soc. vìcí a zdravotnictví 
MMO a koordinátorku komunitního plánování v Ostravì. 

Vedoucí azylového domu: Bc. Anita Boèková, DiS.
Telefon: 596 787 437, 739 244 712
Poèet pracovníkù: 7 (6,55 prac. úvazkù) 
Poèet uživatelù za rok: 44 (14 matek s 29 dìtmi, 1 žena)
Kapacita: 15 lùžek 
Roèní obsazenost zaøízení: 5 008 lùžkodnù

Cílem této naší služby je podpoøit dospìlé matky s dìtmi do 18 let a dospìlé ženy        
z Ostravy a okolí, které se ocitly v nepøíznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, 
poskytnutím azylového pobytu a navazujících sociálních i fakultativních služeb                 
v bezpeèném prostøedí po dobu, než se jejich situace alespoò èásteènì vyøeší                     
a stabilizuje.

Matky s dìtmi jsou pøijímány na vlastní žádost, pøíp. na doporuèení sociálního 
pracovníka. 

V azylovém domì poskytujeme tyto základní èinnosti:

- poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajiš�ování stravy (kompletnì vybavená
       kuchyò)

- poskytnutí ubytování
- pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních

       záležitostí  uživatelù 

Služby AD Debora nabízíme v rodinném domì se zahradou na Karpatské 40            
v Ostravì - Zábøehu, který vlastní naše støedisko. V roce 2017 jsme ubytovali 14 matek 
s 29 dìtmi a 1 ženu z dùvodu jejich složité životní situace spojené se ztrátou pøístøeší            

3. Azylový dùm Debora pro ženy a matky s dìtmi 

Karpatská 40, 700 30  Ostrava–Zábøeh
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z Ostravy (36 klientù: 11 z Ostravy - Jihu, 9 z Poruby, 5 z Moravské Ostravy a Pøívozu            
a z Mariánských Hor a Hulvák, 3 ze Slezské Ostravy, 2 z Michálkovic a 1 z Radvanic    
a Bartovic) a z Moravskoslezského kraje: 5 klientù z Bruntálu a 3 klienti z Rychvaldu. 
Prùmìrná denní obsazenost èinila 11,7 uživatelù. Z kapacitních dùvodù jsme 
neuspokojili 82 žadatelù. 

V prùbìhu roku zamìstnanci Debory nabízeli matkám s dìtmi aktivizaèní èinnosti 
zamìøené na rùzné oblasti, napøíklad na výtvarnou a rukodìlnou èinnost apod. 
Zrealizovali jsme také nìkolik pøednášek na rùzná témata: pøijímací pohovor                    
do zamìstnání, šikana, hospodaøení s penìzi, stravování dìtí, výchova dítìte v rodinì 
aj. 

Uživatelky služeb Debory se úèastnily projektu Prevence ohrožení rodiny ve mìstì 
Ostrava, klíèové aktivity Ženy na trhu práce. Ve spolupráci s paní Kneifel, 
koordinátorkou projektu Ženy na trhu práce probìhly pøednášky pro klientky na témata 
– Finanèní gramotnost (18. 7. 2017), Výživa (21. 7. 2017) a Dentální hygiena (26. 7. 
2017). 

Navázali jsme spolupráci s terénním programem Zdravotnì sociální pomoc. 
Spolupracovali jsme s charitativním šatníkem Moment pøi zabezpeèení aktuálních 
potøeb uživatelù služeb Debory. Pracovník zaøízení pøevzal dne 24. 12. 2017 od skautù 
vánoèní dárky pro uživatelky a jejich dìti. 

Ve dnech 13. - 15. 11. 2017 probìhla v Azylovém domì Debora pro ženy a matky             
s dìtmi Inspekce poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 97 odst. 1 
zákona è. 108/2016 Sb. o sociálních službách ve znìní pozdìjších pøedpisù v režimu 
ZSS, za použití zákona è. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní øád). Dosáhli jsme 
výsledku 85 % možných bodù.

Odborné stáže v Azylovém Domì pro matky s dìtmi – Charitním domì sv. Zdislavy 
se zúèastnili všichni pracovníci Debory dne 1. 3. 2017. Mezi pracovníky obou zaøízení 
probìhla pøínosná výmìna informací o chodu zaøízení a práci sociálních pracovníkù             
a pracovníkù v sociálních službách. 

Byla podána žádost do Individuálního projektu Moravskoslezského kraje,                 
který by s sebou mìl pøinést stabilnìjší financování služby v období 2019 - 2020. V roce 
2017 jsme byli podpoøeni Nadací rozvoje obèanské spoleènosti z prostøedkù firmy 
Innogy v èástce 80 tis. Kè na potøeby Debory. 
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4. Domovinka pro seniory - denní a týdenní stacionáø

Syllabova 20, 703 00  Ostrava–Vítkovice 

Vedoucí Domovinky: Mgr. Simona Mohylová
od 5. 9. 2017 Mgr. Jitka Rýznarová

Telefon: 595 781 611
Poèet pracovníkù: 11 (9,35 úvazkù)
Kapacita zaøízení: 9 lùžek v týdenním stacionáøi

7 míst v denním stacionáøi
Poèet uživatelù celkem za rok:25 (týdenní stacionáø:12 uživatelù – 1 913 lùžkodnù,
                        denní stacionáø:    13 uživatelù – 3 640 klientohodin)

Cílem ambulantních a pobytových služeb sociální péèe i fakultativních služeb 
poskytovaných v denním a týdenním stacionáøi Domovinky pro seniory je podpoøit 
uživatele bydlící v Ostravì a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje. 
Vhodnou sociální podporou napomáháme setrvání uživatelù v pøirozeném prostøedí           
a nepøímo poskytujeme tímto podporu a pomoc také rodinám peèujícím o své blízké.

Cílovou skupinu uživatelù Domovinky pro seniory tvoøí obèané starší 50 let bydlící 
v Ostravì a v blízkém okolí, kteøí mají èásteènì omezené fyzické nebo psychické 
schopnosti a vyžadují pravidelnou péèi v dobì, kdy o nì nemohou peèovat nejbližší 
osoby.

Uživatelùm jsme nabízeli tyto základní služby:

- poskytnutí ubytování v týdenním stacionáøi 
- poskytnutí stravy
- pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu 
- aktivizaèní èinnosti   
- zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím
- sociálnì terapeutické èinnosti
- pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních

      záležitostí
- ošetøovatelská a rehabilitaèní péèe (v týdenním stacionáøi)

Dále pak fakultativní služby:

- doprava uživatelù (do a ze zaøízení, v rámci aktivit)
- duchovní a pastoraèní podpora

V pøípadì potøeby jsme uživatelùm zajistili i mimoøádný pobyt v týdenním 
stacionáøi Domovinky o víkendech a svátcích.

Služby Domovinky pro seniory jsme v roce 2017 poskytli celkem 25 uživatelùm   
(18 z Ostravy: 8 z Ostravy – Jihu, 6 z Poruby, 2 z Nové Bìlé , po 1 z Radvanic a Bartovic, 
Mariánských Hor a Hulvák a 7 z blízké spádové oblasti (z Bílovce, Hluèína, Horních 
Datyní, Krmelína, Rychvaldu, Øepiš� a z Vratimova) – 12 uživatelùm v týdenním 
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stacionáøi pøi prùmìrné denní obsazenosti 7,7 uživatelù a 13 uživatelùm v denním 
stacionáøi. Z kapacitních dùvodù jsme neuspokojili 10 žadatelù o služby týdenního 
stacionáøe. 

Domovinku jsme provozovali v bezbariérovì upravené vile se zahradou v Ostravì – 
Vítkovicích na Syllabovì ulici è. 20, která je ve vlastnictví našeho støediska. 
Domovinka je provozována ve 2 podlažích domu. Uživatele jsme dopravovali vozy 
Citroën Jumper, Citroën Berlingo a Ford Transit.

V listopadu 2017 jsme zakoupili mikrobus Ford Transit pro potøeby uživatelù služeb 
Domovinky s výraznou dotaèní podporou Moravskoslezského kraje (z dotaèního 
Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných                              
v Moravskoslezském kraji na rok 2017 na realizaci projektu s názvem „Nový 
automobil pro Domovinku") a Statutárního mìsta Ostravy (dotace èinily celkem 710 
tis. Kè). 

Dne 13. 12. 2017 odpoledne jsme uspoøádali v Domovince vánoèní jarmark             
pro klienty a jejich rodinné pøíslušníky. Klienti v prùbìhu roku opakovanì navštívili 
cukrárny a restaurace, jarmarky, výstavy a spoleèenské akce. Klienty Domovinky 
navštìvovali evangelický i katolický faráø. V rámci aktivizaèních èinností se klienti 
napøíklad podíleli na výsadbì rododendronù na zahradì Domovinky èi se vìnovali 
rukodìlným aktivitám. 
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5. Peèovatelská služba Pøíbor

Jièínská 238, 742 58 Pøíbor 

Vedoucí služby: Šárka Tótová, DiS.
Telefon: 556 725 359, 737 286 554
Poèet pracovníkù: 6 (4,95 prac. úvazkù)
Poèet uživatelù: 117 v rozsahu 4 265 klientohodin

Peèovatelská služba Pøíbor poskytuje pomoc a podporu potøebným obèanùm 
Pøíbora již od roku 1994. Umožòujeme uživatelùm zvládnout péèi o sebe a domácnost  
a prodloužit si tak život v pøirozeném sociálním prostøedí. Pomáháme zmírnit 
nepøíznivou sociální situaci vzniklou z dùvodu vìku èi nepøíznivého zdravotního stavu 
a zabránit sociálnímu vylouèení klientù, a to se zohlednìním jejich bio-psycho-
sociálních potøeb. Služba je poskytována ve smluveném èase v domácnostech 
uživatelù služeb nebo v zaøízení sociálních služeb (Dùm s peèovatelskou službou 
Pøíbor) na území mìsta Pøíbora vèetnì jeho místních èástí (Hájov, Prchalov) a obce 
Skotnice. 

V rámci peèovatelské služby jsme zajiš�ovali tyto úkony:

- pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu
- pomoc pøi osobní hygienì
- poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní stravy (dovoz obìdù)
- pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochùzky, praní a žehlení)
- zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím

V roce 2017 byla kapacita PS Pøíbor (terénní i ambulantní služby) plnì využita, 
služba byla poskytnuta 117 klientùm (112 klientù z Pøíbora a 5 ze Skotnice), z toho             
26 klientùm v DPS Pøíbor. Celkem bylo provedeno 16 689 návštìv u klientù v rozsahu  
4 265 klientohodin. Fakultativní èinností bylo pøipomenutí užití lékù, pedikúra                     
a pùjèování kompenzaèních pomùcek. 

Peèovatelská služba je pøimìøenì materiálovì vybavena k poskytování 
požadovaných služeb. Pracovníci jsou vybaveni osobními ochrannými pomùckami, 
pracovními odìvy a hygienickými prostøedky. Pro rozvoz obìdù i k návštìvám 
vzdálenìjších klientù se používá vozidlo Renault Kangoo. 

Pravidelnì se úèastníme Komunitního plánování sociálních služeb ve mìstì 
Pøíboøe. Dvì pracovní skupiny (pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením a pracovní skupina pro rodiny a dìti a osoby ohrožené sociálním 
vylouèením) se nìkolikrát sešly v rámci procesu plánování a rozvoje sociálních služeb, 
stanovování priorit a k projednání pøipomínkovacího øízení k návrhùm                            
III. støednìdobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit mìsta Pøíbora 
na období 2018 - 2020 a projednávání pøipomínkovacího øízení k návrhu II. plánu 
rozvoje rodinné politiky mìsta Pøíbora na období 2018 - 2020 (13.3. a 20.3.2017; 18.9. 
a 20.9.2017, 18.10.2017). Vedoucí peèovatelské služby Šárka Tótová, DiS. je èlenkou 
øídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve mìstì Pøíboøe a vedoucí pracovní 
skupiny pro rodiny a dìti a osoby ohrožené sociálním vylouèením. 
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Ve spolupráci se sborem ÈCE ve Štramberku probìhlo setkání kazatele, èlenù sboru 
a zamìstnancù peèovatelské služby s obyvateli pøíborského Domu s peèovatelskou 
službou (8. 1. a 23. 4. 2017). Ostravské støedisko Diakonie ÈCE spoleènì s Mìstským 
úøadem v Pøíboøe a Farním sborem ÈCE ve Štramberku uspoøádalo v roce 2017 tradièní 
jarní ŠATNÍK (18. - 28. 4. 2017) a podzimní ŠATNÍK (11. - 22. 9. 2017) v pøízemí 
Domu s peèovatelskou službou na ulici Jièínské è. 238. Neupotøebené odìvy jsme 
pøedali Diakonii Broumov k dalšímu zpracování. Vedoucí Peèovatelské služby 
prezentovala naše služby poskytované v Pøíboøe dne 4. 6. 2017 na Dni dìtí a rodiny.              
U pøíležitosti Dne matek (17.5.2017) a 14.12. 2017 k nám pøišly s pásmem písnièek, 
básnièek a taneèkù a s drobnými dáreèky pro obyvatele komplexu DPS dìti z Mateøské 
školy na ul. Pionýrù v Pøíboøe. 

Vedoucí peèovatelské služby poskytla rozhovor pro místní televizi Local TV Pøíbor 
o provozu služeb PSP (30. 8. 2017). V DPS probìhla veøejná schùze pro obyvatele                 
s úèastí vedení mìsta Pøíbora (12. 12. 2017).

Vedoucí DZP: Monika Heraltová
Poèet zamìstnancù: 1 zdravotní sestra (0,875 prac. úvazku) s výpomocí

(zástup) dalších 3 zdravotních sester na dohodu
Poèet klientù (pacientù): 44

Domácí zdravotní péèi jsme poskytovali na základì registrace nestátního 
zdravotnického zaøízení a uzavøených smluv se zdravotními pojiš�ovnami. Péèe byla 
poskytována klientùm dle ordinace lékaøe (dle obvodního lékaøe, odborného lékaøe, 
LDN a nemocnice) v jejich domácnostech na území mìsta Pøíbora vèetnì Domu                  
s peèovatelskou službou. Domácí zdravotní péèi zajiš�ovala 1 zdravotní sestra                     
s výpomocí (zástup) 3 dalších zdravotních sester na dohodu, které se pøepravovaly                
ke klientùm služebními automobily Kia Rio a Citroën Berlingo. 

Naší primární zásadou byl individuální pøístup ke každému klientovi. Snažili jsme                
se o to, aby klienti mohli zùstat co nejdéle v domácím rodinném prostøedí, aby péèe 
vedla k jejich pøíznivému zotavení, rekonvalescenci a psychické vyrovnanosti. 

Cílovou skupinou byli klienti od 18 let vìku. Péèi jsme klientùm poskytovali                  
v pracovní dny od 7:00 hod. do 14:30 hod., pøíp. dle ordinace lékaøe i v odpoledních 
hodinách vèetnì dnù pracovního volna a svátkù. V roce 2016 jsme poskytli péèi                 
44 pacientùm (40 z Pøíbora, z toho 14 z DPS, 4 ze Skotnice), v jejich domácnostech 
jsme vykonali 1 894 návštìv s 5 109 výkony hrazenými zdravotními pojiš�ovnami. 

6. Domácí zdravotní péèe Pøíbor

Jièínská 238, 742 58 Pøíbor 
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V rámci domácí zdravotní péèe jsme realizovali tyto úkony:

- komplexní ošetøovatelská péèe u ležících klientù
- ošetøovatelská rehabilitace
- nácvik sobìstaènosti a sebeobsluhy
- ošetøování dekubitù a jejich prevence
- ošetøování bércových vøedù
- pøevazy pooperaèních ran
- odbìry biologického materiálu (krev, moè, stolice, stìry z ran, krku)
- aplikace injekcí, infuzí
- aplikace inzulínu, nácvik a zauèování klienta v aplikaci inzulínu 
- ošetøování stomií – ileostomie, urostomie, PEG, PEJ
- sledování fyziologických funkcí (mìøení krevního cukru, tlaku)
- klyzma, cévkování, ošetøování permanentního katetru
- edukace a zdravotní výchova klientù a rodiny
- další výkony dle ordinace lékaøe

Prùmìrný roèní pøepoètený stav pracovníkù støediska:             58,95 pracovníkù

Kromì výše uvedených pracovníkù v hlavním pracovním pomìru zabezpeèovali 
chod støediska také pracovníci na dohodu o provedení práce. 

Na správì støediska pracovalo 6 pracovníkù (øeditel, vedoucí ekonom, úèetní, 
personální a mzdový referent, manažer projektù a manažer kvality). Tým odborných 
pracovníkù správy støediska zabezpeèuje øízení støediska, úèetnictví, personální                   
a mzdovou agendu, management kvality, projektové øízení, PR a fundraising, správu 
budov, BOZP i další oblasti fungování našeho støediska. Rovnìž pro Mateøskou                      
a základní školu speciální Diakonie ÈCE Ostrava zajiš�ujeme úèetnictví a personální 
agendu. 

Personální složení pracovního týmu støediska odpovídalo z hlediska poètu 
pracovníkù i jejich kvalifikace nároènosti, odbornosti i rozsahu poskytovaných služeb. 
Pracovníci støediska si také prùbìžnì doplòovali odborné znalosti na školeních                     
a kurzech Diakonické akademie, s.r.o. i jiných vzdìlávacích agentur. Externí týmovou 
supervizi zajiš�ovala pro naše støedisko v roce 2017 Mgr. Martina Salamonová. 

Pracovníci našeho støediska se úèastnili Dne sociálních služeb „Lidé lidem 2017”  
na Masarykovì námìstí v Ostravì (22. 6. 2017). 

B. Pracovníci støediska
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C. Správní a dozorèí rada støediska 

V roce 2017 byla orgánem øízení a správy støediska pìtièlenná správní rada. Èleny 
správní rady støediska byli: Ing. Josef Rzyman (pøedseda), Ing. Barbora Zedníková, 
Mgr. Michala Bohošová, Šárka Tótová, DiS. a Mgr. Martin Bittner. 

Pøedseda SRS - øeditel støediska Ing. Josef Rzyman byl v roce 2017 v dlouhodobé 
pracovní neschopnosti, ale i pøesto se úèastnil schùzí správní rady støediska. 
Každodenní chod služeb støediska øídila po vìtšinu roku 2017 èlenka SRS Ing. Barbora 
Zedníková na základì povìøení. 

Èleny dozorèí rady byli v roce 2017: Ing. Jiøí Groll (pøedseda dozorèí rady),           
Ing. Jiøí Friedrich, Ing. Libor Janèa (všichni za Farní sbor Èeskobratrské církve 
evangelické v Ostravì), Mgr. František Hruška (za Farní sbor Èeskobratrské církve 
evangelické ve Štramberku), Daniel Erlich (za Bratrskou jednotu baptistù v Ostravì), 
Jiøí Myška (za mìsto Pøíbor), Michaela Sikorová (za ostravský sbor Apoštolské církve) 
a Mgr. Marcela Choronží (za pracovníky støediska). 

Èlenka správní rady støediska Ing. Barbora Zedníková pùsobila v roce 2017                    
ve funkci revizora Potravinové banky v Ostravì, z. s. 

Èlen správní rady støediska Mgr. Martin Bittner zastupoval v roce 2017 zøizovatele 
ve školské radì Mateøské a základní školy speciální Diakonie ÈCE Ostrava. 
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963 371
595 378
119 112
76 686
14 067

104 758
599 868
116 285
30 452
88 912

505 085
211 055

12 403 911
4 142 056

511 094
90 883
49 645

479 953
21 102 571
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Zpráva o hospodaøení
 

V úèetnictví bylo jako obvykle sledováno oddìlenì hospodaøení s jednotlivými 
zdroji v rámci èinností, což umožòuje po ukonèení úèetního roku informovat 
poskytovatele dotací a dárce o hospodaøení s jejich dotací, darem, pøíspìvkem                
nebo grantem. 

Provozní náklady v roce 2017 èinily 21 102,6 tis. Kè, výnosy èinily 20 966,7 tis. Kè. 
Hospodaøení støediska skonèilo tedy v roce 2017 se ztrátou ve výši 135,9 tis. Kè. 

Další pøehledy jsou uvedeny v následující tabulce a grafech. 

Náklady a výnosy

Investièní náklady :  (v Kè)

Stav fondù støediska k 31. 12. 2017(v Kè) 

Fond základního jmìní

Poøízení investice

7 597 925

817 459

Fond reprodukce majetku

Nedokonèené investice

1 346 103

1 078 268

Fond darù 2 156 781
Rezervní fond 306 030
Sociální fond 31 251

FONDY CELKEM (v Kè): 11 438 090

NÁKLADY (v Kè) VÝNOSY  (v Kè)
Spotøeba materiálu Pøíjmy z hlavní èinnosti
Spotøeba energie Pøíjmy z vedlejší èinnosti
Opravy a udržování  Provozní dotace MSK (ze státního rozpoètu)                                                       
Cestovné
Náklady na propagaci

Provozní dotace MSK
Úèelové dotace  Mìsto Ostrava (vè. obvodù mìsta) 

Výkony spojù
Ostatní služby

Úèelová dotace Mìsto Pøíbor

Pøíspìvky Úøadu práce
Dotace MMR IROP (provozní èást)

Státní pøíspìvky ZDVOP                               
Poøízení DDHM
Poøízení DDNM

Dary                                                                                                                                   Náklady na školení a kurzy
Aktivace provozních nákladù z fondùSlužby poskytované ústøedím                        
ÚrokyPoskytnuté pøíspìvky
Ostatní výnosyMzdové náklady

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

CELKEM

Zákonné soc. a zdrav. pojištìní                     

4 322 577
329 858

7 165 000
384 000

4 785 000
700 000
123 969
188 000

2 221 480
571 928
154 291

13 583
6 967

20 966 653
-135 918
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Výše nákladù na jednotlivé èinnosti (v tis. Kè)

Peèovatelská služba v rodinách

Zaøízení pro dìti vyžadující okamžitou pomoc - Náruè

Azylový dùm Debora pro ženy a matky s dìtmi

Domovinka pro seniory - týdenní stacionáø

Domovinka pro seniory - denní stacionáø

Peèovatelská služba Pøíbor

Domácí zdravotní péèe Pøíbor

Zdanitelná èinnost

7 594,9

3 377,7

2 875,9 2 831,8

1 589,7
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Spotøebované nákupy

Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

Odpisy

Poskytnuté pøíspìvky

                              Struktura provozních nákladù

Dotace S. M. Ostrava

Pøíspìvky ÚP

Dary

Pøíjmy z hlavní
a vedlejší èinnosti

Pøíspìvky ZDVOP

Provozní dotace MSK
(ze státního rozpoètu)

Dotace Pøíbor

Dotace MSK

Dotace MMR-IROP
(provozní èást)

Ostatní pøíjmy

                           Struktura pøíjmù (zdroje financování)

2,2 %

0,7 % 8,5 %
1,0 %

6,3 %

81,3 %

34,2%

22,8 %

22,2 %

0,8 %

10,6 %

3,3 %
1,8 %

0,6 %

0,9 %2,8 %
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Zpráva auditora
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Podìkování dárcùm

V roce 2017 podpoøili naše støedisko z veøejných zdrojù:

Støedisko pøijalo v roce 2017 finanèní pøíspìvky a vìcné dary od tìchto dárcù:

i od dalších individuálních dárcù.

Všem dárcùm dìkujeme!

Ostrava, 18. 6. 2018

                                                        Ing.  Josef Rzyman, øeditel støediska

                                                        Mgr. Martin Bittner, manažer projektù  

Využití nìkterých pøíspìvkù bylo úèelovì vázáno. Nìkteøí dárci pøispìli na provoz 
støediska bez specifického vymezení, což nám napomohlo øešit financování provozních 
èi investièních potøeb støediska.

Statutární mìsto Ostrava 
Mìsto Pøíbor 
Moravskoslezský kraj 
Úøad práce v Ostravì 
Mìstský obvod Poruba 

Diakonie ÈCE 
Farní sbor Èeskobratrské církve evangelické v Ostravì 
Sbor Bratrské jednoty baptistù v Ostravì 
Apoštolská církev v Ostravì 
Potravinová banka v Ostravì, z. s. 
Nadace AGROFERT 
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti 
Charita Kopøivnice 
Støední škola služeb a podnikání, O. – Poruba, p. o., 
odlouèené pracovištì Polská 1543/6 





   Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice
tel.: +420 739 244 713

e-mail: ostrava@diakonie.cz
www.ostrava.diakonie.cz

Støedisko v roce 2017 také podpoøili:

Diakonie ÈCE – støedisko v Ostravì

Pomoc má mnoho tváøí
www.diakonie.cz
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