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Úvodní slovo

…„kdo je můj bližní?“… 
…„Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, 

zbili a nechali tam ležet polomrtvého“… 
…jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; 

přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého 
mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva 
denáry a řekl: „Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu 
vracet.“… 

Vybraný text z oddílu Lk 10,25-37 

Moto úvodního slova je výňatek ze známého oddílu Lukášova evangelia, všeobecně 
známého jako příběh o milosrdném samaritánovi. Jeden z příběhů, který je obecně 
známý i v širší společnosti a který je dodnes pro mnoho umělců námětem pro jejich díla, 
řešící otázku, kdo je můj bližní? Stejně jako tenkrát byla položena Ježíšovi. O koho                
se mám starat? Také však, kdo je pro zraněného tím, na koho je spolehnutí?                     
Kdo mu pomůže v nouzi? 

V příběhu jde o to, že kolem zraněného přešli nejdříve dva úctyhodní lidé tehdejší 
společnosti, kteří měli být vzorem ostatním, kteří měli, dnes bychom řekli pomoc                  
v pracovní náplni, kněz a učitel, ani jeden z nich neměl čas, odvahu, chuť, náladu 
pomoci zraněnému. 

Pak tou cestou jde osamocený, opovrhovaný člověk tehdejší společností, ale v srdci 
pln lásky k člověku. On viděl, udělal si čas na něj, ošetřil ho, odvezl do hostince,                   
kde ho ubytoval a ještě mu zajistil péči na další dva dny a bylo-li by třeba i na více,                   
on to za zraněného zaplatí. 

On zachraňuje, také však je zachráncem. V postavě neoblíbeného samaritána, 
pečujícího o zraněného a zachraňujícího jej, můžeme vidět Pána Ježíše. S láskou                 
se sklání nad každým, kdo potřebuje pomoc. 

Zraněný pak ať vědomě, nebo nevědomě, přijímá z rukou společností 
opovrhovaného samaritána pomoc, s níž předem jistě nepočítal. Dostává se mu nejen 
okamžitého ošetření a obvázání ran, ale otevírá se mu i příležitost začít znovu                    
od začátku. Samaritán totiž přidává i zajištění na příští dny, otevírá výhled                          
do budoucnosti, dává novou naději do života. Úvodní otázka je vyřešena a odpověď             
na ni je jasná. 

To je jedna z podstatných věcí, které přináší Ježíš, a měli by i jeho následovníci, 
sklánět se v lásce nad potřebnými a dávat zraněným naději. 

Ten příběh se však stále opakuje, a to jak v individuální rovině, tak ve společenské, 
dnes, včera a bude i zítra. Církve a jejich zařízení, včetně Diakonie ČCE, nejsou                    
v dnešní době viděny vždy rovnoprávně – někdy spíše jsou přezírány, nejsou stejně 
ceněny - někdy spíše podezírány, váženy touto společností, jako jiné profesionální 
organizace. Chceme-li však, aby byly ve společnosti v roli milosrdného samaritána, 

1



přinášejícího lásku, péči a zaopatření potřebným, a tím i něco navíc, než je obvyklé,              
a přesto podstatné, pak je třeba být připraven vyjít, vidět, umět pomoci a umět pečovat                      
o potřebné. 

K tomuto cíli umění komplexněji pomáhat svým klientům by měly vést                               
i vytypované křesťanské hodnoty Diakonie ČCE, které si vytýčila jako pilíře přístupu 
ke své službě, jimiž jsou milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje. 

To je to, co bych i já přál našemu středisku, aby vzniklo společenství zaměstnavatele 
(vedení střediska), zaměstnanců a klientů, které vidí potřebu pomoci, umí ji odborně 
poskytnout, umí předávat naději, lásku – milosrdenstvím a umí být otevřené i dalším 
potřebným a dalšímu rozvoji, a to jak v péči, tak i v různosti poskytovaných služeb. 

Nakonec bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům střediska za velmi dobré 
výsledky jejich práce a činnosti v roce 2018. 

Jiří Groll 
předseda dozorčí rady střediska

Ostravské středisko Diakonie ČCE v roce 2018 poskytovalo kvalitní služby             
s důrazem na uplatňování diakonických hodnot v praxi. V období 2015 – 2018 byly 
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. Ve středisku zajišťoval duchovní 
podporu klientů v souladu s jejich potřebami farář Českobratrské církve evangelické 
Pavel Šindler. 

Stěžejní a zásadní rozvojovou aktivitou střediska, ke které napnulo všechny síly 
vedení střediska a všichni zainteresovaní pracovníci, byla v roce 2018 realizace 
investiční stavební akce – projekt „Adaptace objektu na Domovinku a zázemí                   
pro terénní služby Diakonie ČCE – středisko v Ostravě“ a s tím spojené rozličné 
pracovní úkoly. V rámci tohoto projektu jsme v březnu 2018 rozhodli ve veřejné 
zakázce o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavebních prací a vybrali jsme 
jako zhotovitele stavební firmu OSBAU s.r.o., následně jsme podepsali smlouvu o dílo 
a v květnu proběhla předávka staveniště. Zároveň jsme od května 2018 zajistili 

Zpráva o činnosti střediska

A. Poskytované služby
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náhradní nebytové prostory pro správu střediska a zázemí pečovatelské služby jako 
výpůjčku od Statutárního města Ostravy v bezprostředně sousedícím objektu.

V rekonstruovaném domě se v létě rozběhly bourací práce a navazující stavební 
aktivity. Vlivem nepředpokládaných komplikací ve stavu podlah v budoucím 3.NP                
se stavba střechy oproti původnímu harmonogramu prací posunula až do zimního 
období a tím se pravděpodobně posune i termín dokončení stavby zhruba o 3 měsíce. 

Po pečlivém zvážení všech okolností včetně personální situace jsme od 1. ledna 
2018 pozastavili činnost Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč                      
na období 1 kalendářního roku. V průběhu roku 2018 se systém financování ZDVOP 
nezměnil a byli jsme tedy nuceni na konci roku požádat KÚ MSK o odnětí pověření              
k výkonu sociálně – právní ochrany dětí v plném rozsahu, což tento učinil rozhodnutím 
k 31. 12. 2018. 

Domácí zdravotní péče Příbor byla dlouhodobě zatížena hospodářskou ztrátou              
na základě nižší efektivity i relativně malého množství poskytovaných 
ošetřovatelských úkonů. Jediná zdravotní sestra služby podala začátkem roku 2018 
výpověď a nepodařilo se nám nalézt další zdravotní sestru, která by byla ochotna 
pracovat za podmínek, které jsme byli schopni nabídnout. Správní rada střediska               
po pečlivém zvážení situace přerušila poskytování zdravotnických služeb v oboru 
zdravotní sestra od 1. 4. 2018 na dobu 1 roku a následně k 31. 12. 2018 definitivně              
na základě rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb ukončila 
tuto činnost. 

Správní rada Diakonie přijala rezignaci ředitele střediska Ing. Josefa Rzymana             
k 31. 10. 2018 a od 1. 11. 2018 jmenovala novou ředitelku střediska                              
Ing. Barboru Zedníkovou. Za dlouholetou trpělivou manažerskou práci pro naše 
středisko mu patří poděkování. 

V roce 2018 jsme se rozhodli akceptovat nabídku firmy CCS s.r.o. na elektronickou 
knihu jízd vozidel střediska. Systém umožňuje efektivně řídit a vyhodnocovat provoz 
všech vozidel střediska. Nákup PHM do automobilů střediska probíhá pouze 
bezhotovostně kartami CCS. 

Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Vedoucí služby:  Jaroslava Hutníčková, DiS.
Telefon: 605 408 005
Počet pracovníků: 21 (18,7 prac. úvazků)
Počet uživatelů: 153 v rozsahu 17 383 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 

1. Pečovatelská služba v rodinách
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způsobem. Pečovatelskou službu jsme v roce 2018 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 období stáří ve vlastním prostředí, zachovat a zlepšit kvalitu jejich života 
poskytnutím citlivé a kvalifikované podpory. 

V roce 2018 byla kapacita pečovatelské služby vytížena a našich služeb využilo 
celkem 153 uživatelů v rozsahu 17 383 klientohodin. Nejvíce uživatelů (73 osob –          
47,7 %) mělo trvalé bydliště na území městského obvodu Poruba, významně byli také 
zastoupeni uživatelé z Ostravy – Jihu (39 osob – 25,5 %) a z Moravské Ostravy                   
a Přívozu (16 osob – 10,5 %), dále: 8 uživatelů z Mariánských Hor a Hulvák, 7 uživatelů 
z Radvanic a Bartovic, 4 uživatelé z Martinova, 3 uživatelé ze Slezské Ostravy                       
a z Vítkovic. V průběhu roku jsme byli nuceni odmítnout 13 zájemců z kapacitních 
důvodů. Spolupracovali jsme s dalšími pečovatelskými službami v rámci pracovní 
skupiny Senioři Komunitního plánování v Ostravě.  

Uživatelům jsme v roce 2018 na základě smlouvy poskytovali: 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- stravu 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 léků                 
a zapůjčovali jsme rehabilitační a kompenzační pomůcky i pomůcky pro domácí péči. 
     

Vedoucí AD: Bc. Anita Bočková, DiS.
Telefon: 605 268 218
Počet pracovníků: 7 (6,55 prac. úvazků) 
Počet uživatelů za rok: 53 (18 matek s 35 dětmi) 
Kapacita stanice: 15 lůžek 
Roční obsazenost AD: 4 116 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, 

2. 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 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 2018 jsme poskytli služby              
při kapacitě 15 lůžek celkem 18 matkám s 35 dětmi z Ostravy v rozsahu 4 116 lůžkodnů.               
33 uživatelů mělo trvalé bydliště v Ostravě - Jihu, 12 v Porubě, 4 v Hošťálkovicích,            
2 ve Slezské Ostravě a v Michálkovicích. 150 zájemců o službu jsme byli nuceni 
odmítnout z kapacitních důvodů. Průměrná denní obsazenost činila 11,3 uživatelů. 

Zaměstnanci AD Debora spolupracovali s klientkami na přípravě různých 
volnočasových aktivit (oslava svátků, Velikonoce, Mikuláš, Vánoce). V roce 2018 
proběhlo v azylovém domě několik tématických přednášek: šikana, dětské nemoci, 
drogy, nechtěné těhotenství, mezilidské vztahy a komunikace aj. V průběhu roku 
zaměstnanci Debory nabídli matkám s dětmi také pestrou nabídku aktivizačních 
činností, které byly zaměřené na výtvarnou a rukodělnou činnost apod. 

Pracovníci Debory absolvovali 23. 4. 2018 odbornou stáž v Azylovém domě               
pro matky s dětmi Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. na Budečské ulici 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. 

V roce 2018 jsme začali s rekonstrukcí hygienického zázemí azylového domu             
pro klientky a jejich děti a v roce 2019 budeme pokračovat rekonstrukcí další koupelny. 
V druhém nadzemním podlaží jsme komplexně zrekonstruovali stávající koupelnu              
s vanou. Hygienické zázemí bylo s využitím části bezprostředně sousedících půdních 
prostor rozšířeno o další samostatnou toaletu a sprchový kout. Celá investiční akce byla 
realizována na klíč odbornou firmou zabývající se rekonstrukcemi interiérů                          
z nadačního příspěvku z prostředků firmy „innogy“ prostřednictvím Nadace rozvoje 
občanské společnosti a z výtěžku diakonické sbírky „Krabice od bot“. Pro propagaci 
sbírky „Krabice online“ byl v Deboře natočen krátký spot s vedoucí zařízení                        
a klientkami, které vyslovily přání na vánoční dárky pro své děti.
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3. Domovinka pro seniory - denní a týdenní stacionář

Syllabova 20, 703 00  Ostrava–Vítkovice 

Vedoucí Domovinky: Mgr. Jitka Rýznarová
Telefon: 739 244 712
Počet zaměstnanců: 11 (9,7 úvazků)
Kapacita zařízení: 9 lůžek v týdenním stacionáři

7 míst v denním stacionáři
Počet uživatelů celkem za rok:34 (týdenní stacionář:14 uživatelů – 1 703 lůžkodnů,
                        denní stacionář:    20 uživatelů – 4 725 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.
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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)
- duchovní a pastorační podpora

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

Služby Domovinky pro seniory jsme v roce 2018 poskytli celkem 34 uživatelům,  
22 z Ostravy: 14 z Ostravy – Jihu, 7 z Poruby a 1 z Mariánských Hor a Hulvák,                  
10 z blízké spádové oblasti Moravskoslezského kraje (z Dolního Benešova, Dolní 
Lhoty, Hlučína, Krmelína, Šenova, Rychvaldu, Řepišť a Vratimova) a ze Zlína                  
(2 klienti). Služby jsme poskytli 14 uživatelům v týdenním stacionáři při průměrné 
denní obsazenosti 6,8 uživatelů a 20 uživatelům v denním stacionáři. Z kapacitních 
důvodů jsme neuspokojili 18 žadatelů o služby týdenního stacionáře.

Domovinku jsme provozovali v naší bezbariérově upravené vile se zahradou                 
v Ostravě – Vítkovicích na Syllabově ulici č. 20. Domovinka je provozována              
ve 2 podlažích domu. Uživatele jsme dopravovali vozy Citroën Jumper a Ford Transit. 

Uživatelé služeb denního stacionáře byli zapojeni do mezigeneračního setkávání        
s dětmi. Setkávali se s dětmi z MŠ Oty Synka z Poruby, ze Speciální MŠ a ZŠ speciální 
Diakonie ČCE z Vítkovic, z komunitního a vzdělávacího centra Makovice z Poruby           
a MŠ Kořenského z Vítkovic. Uživatelky denního stacionáře Domovinky se staly 
dobrovolnicemi a jednou týdně předčítaly dětem z MŠ Kořenského pohádku                 
před spaním. Pravidelně k nám dochází evangelický farář, nepravidelně farář 
katolický. Pravidelně na Domovinku dochází rehabilitační pracovnice a nepravidelně 
pedikérka. Rovněž s námi kontinuálně spolupracují dobrovolníci. 

Uživatelům Domovinky jsme zprostředkovali výlety, návštěvy cukráren, výstav            
i další akce a aktivity, např.: setkání s dětmi z MŠ Oty Synka v prostorách zahrady MŠ, 
setkání s dětmi z Makovice, vánoční besídka v MŠ Oty Synka, vánoční jarmark                 
na Domovince, Mikuláš na Domovince apod. Uživatelky také sázely trvalky                    
do mobilních zahrádek, Domovinku navštívil dětský sbor z MŠ Kořenského, děti              
z Makovice. Domovinku navštívily děti z MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE a ukázaly 
seniorům své pomůcky. Některé z uživatelek se zúčastnily závěrečné prezentace 
projektu Reminiscence – Hudba mého srdce. 
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V Jižních listech vyšel článek „Děti a senioři na Domovince“, v porubském 
magazínu PRIO vydali článek „Děti potěšily seniory“ a ve Zpravodaji Vítkovice 
publikovali článek „Podzim na Domovince“. Služby Domovinky jsme prezentovali            
na Sousedské slavnosti – „Zažít Ostravu jinak“ v Ostravě - Porubě (září)                            
a na Gerontologických dnech v Ostravě (říjen). Vedoucí Domovinky se účastnila 
kulatých stolů „Dobrovolnictví a senioři“ (listopad).

Příběh z Domovinky 
Paní Jarmila má ráda společnost lidí a vždy žila pestrým společenským životem. 

Patřila mezi ty, kteří mají smysl pro humor a rádi baví druhé. S přibývajícími léty                
se však začala cítit osaměle a život pozorovala za okny svého bytu. Paní Jarmila              
se bez kontaktu s ostatními lidmi cítila nenaplněna, a tak si našla naši Domovinku               
pro seniory. Dnes pro ni ty dva dny, kdy ji auto odveze z domova mezi nás, patří mezi 
významné obohacení jejího života. Prostřednictvím Domovinky se také stala 
dobrovolnicí v mateřské škole. Jednou týdně se z ní stává „pohádková babička“, která 
čte dětem pohádky před spaním. „Pohádková babička Jarka“ je vždy potěšena, když             
ji děti osloví jménem a měla radost, když si děti vzpomněly na její svátek a obdarovaly 
ji malým dárkem. Inteligentní, bezprostředně povídavá paní Jarmila, dokáže 
aktivizovat ostatní klientky svými příběhy a vzpomínkami. Díky Domovince se opět 
začlenila do společenského života.
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4. Pečovatelská služba Příbor

Jičínská 238, 742 58 Příbor 

Vedoucí služby: Šárka Tótová, DiS.
Telefon: 556 725 359, 737 286 554
Počet zaměstnanců: 6 (4,95 prac. úvazků)
Počet uživatelů: 119 v rozsahu 4 293 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 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 nebo v zařízení sociálních služeb (Dům s pečovatelskou službou 
Příbor) 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 2018 byla kapacita PS Příbor (terénní i ambulantní služby) plně využita, 
služba byla poskytnuta 119 klientům (114 klientů z Příbora a 5 ze Skotnice) v rozsahu               
4 293 klientohodin, z toho 30 klientům v DPS Příbor. V průběhu roku jsme byli nuceni 
odmítnout 3 zájemce z kapacitních důvodů. Fakultativní činností bylo připomenutí 
užití léků, pedikúra a půjčovali jsme také kompenzační pomůcky. 

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 jsme v roce 2018 používali vozidlo Renault Kangoo a od srpna 
2018 nový Citroën Berlingo, který jsme zakoupili s finanční podporou 
Moravskoslezského kraje z „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb 
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018". 

Pravidelně se účastníme Komunitního plánování sociálních služeb ve městě 
Příboře. Dvě pracovní skupiny (pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením a pracovní skupina pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením). 

Dne 25. října 2018 proběhla v Pečovatelské službě Příbor kontrola kvality 
poskytování sociální služby z ředitelství Diakonie ČCE s velmi dobrým hodnocením. 

Od 1. října 2018 provozuje ostravské středisko Diakonie ČCE v Příboře                     
také dopravu seniorů DIAKONÁČEK, která se setkala s velkým zájmem cílové 
skupiny. 
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Zamyšlení vedoucí pečovatelské služby 

Každý den píše nové příběhy 
Návštěva pečovatelské služby je pro naše uživatele pomocí, kterou potřebují,             

aby mohli zvládnout zbytek dne. Někdy stačí jen milý úsměv a svět, den je hned 
krásnější. 

Jedna z uživatelek mi jednou řekla: „Vy jste tak hodná." A já jí s úsměvem říkám: 
„Jak to víte?" A ona na to: „Já jsem si tím jistá" A obě jsme se rozesmály. 

Bylo to opravdu milé, obzvlášť tím, že paní má demenci a její nálady bývají opravdu 
příběhem na každý den, nebo spíš každou minutu. 

Tak se návštěvy pečovatelské služby stávají pomocí, zajištěním potřeby, milým 
pohlazením na duši, návštěvou starých přátel.
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B. Pracovníci střediska

Průměrný roční přepočtený stav pracovníků střediska:             48,91 pracovníků

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

Na správě střediska pracovalo 6 pracovníků (ředitel, 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, individuální supervizi pro vedoucí služeb a sociální 
pracovníky a metodickou podporu manažerky kvality zajišťovala pro naše středisko             
v roce 2018 Mgr. Markéta Vaculová. 
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C. Správní a dozorčí rada střediska 

V roce 2018 byla orgánem řízení a správy střediska pětičlenná správní rada. Členy 
správní rady střediska byli: Ing. Josef Rzyman (člen, předseda SRS),                                
Ing. Barbora Zedníková (předsedkyně SRS od 1. 11. 2018), Mgr. Michala Bohošová, 
Šárka Tótová, DiS. a Mgr. Martin Bittner. 

Členy dozorčí rady střediska byli v roce 2018: Ing. Jiří Groll (předseda dozorčí 
rady), Ing. Jiří Friedrich, Ing. Libor Janča (všichni za Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Ostravě), Mgr. František Hruška (do 31. 7. 2018), Josef Vašek (za Farní 
sbor Českobratrské církve evangelické ve Štramberku, od 3. 12. 2018), Daniel Erlich  
(za Bratrskou jednotu baptistů v Ostravě), Jiří Myška (za město Příbor),                  
Michaela Sikorová (za ostravský sbor Apoštolské církve, za odbornou veřejnost),            
Mgr. Marcela Choronží (za pracovníky střediska). 

Mgr. Martin Bittner zastupoval i v roce 2018 zřizovatele ve školské radě Mateřské    
a základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava. 
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603 680
447 043

74 841
91 323
27 303
88 802

447 613
69 034
30 439

128 765
583 441
197 713

12 266 477
4 090 390

510 682
119 148
40 526

548 637
20 365 857

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 hospodaření s jejich dotací, darem, příspěvkem                 
nebo grantem. 

Provozní náklady v roce 2018 činily 20 365,9 tis. Kč, výnosy činily 20 439,3 tis. Kč. 
Hospodaření střediska skončilo v roce 2018 se ziskem ve výši 73,4 tis. Kč. 

Další přehledy jsou uvedeny v následující tabulce a grafech. 

Náklady a výnosy

Investiční náklady v roce 2018    (v Kč)

Stav fondů střediska k 31. 12. 2018

Fond základního jmění

Pořízené investice

7 428 163

378 875

Fond reprodukce majetku

Nedokončené investice

1 560 180

2 545 397

Fond darů 2 265 165
Rezervní fond 170 112
Sociální fond 31 250

FONDY CELKEM (v Kč): 11 454 870

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

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

Výkony spojů
Ostatní služby

Účelová dotace Město Příbor

Dary a nadační příspěvky
Dotace MMR - IROP (provozní část)

Úroky
Pořízení DDHM
Pořízení DDNM

Ostatní výnosyNáklady na školení a kurzy
Tržby z prodeje DHMSlužby poskytované ústředím                        

Poskytnuté příspěvky
Mzdové náklady

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

CELKEM

Zákonné soc. a zdrav. pojištění                     

3 734 979
288 480

9 545 000
863 000

4 769 000
700 000

60 000
157 817

22 401
293 619

5 000

20 439 296
+ 73 439
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Výše nákladů na jednotlivé činnosti (v tis. Kč)

Pečovatelská služba v rodinách

Azylový dům Debora

Domovinka - týdenní stacionář

Domovinka - denní stacionář

Pečovatelská služba Příbor

Domácí zdravotní péče

Zdanitelná činnost

9 018,2 (44,3%)

3 309,5 (16,3%)

3 296,1 (16,2%)

1 882,3 (9,2%)

2 523,3 (12,4%)
127,0 (0,6%)

209,4 (1,0%)

Dotace S. M. Ostrava

Úroky

Dary

Příjmy z hlavní
a vedlejší činnosti

Tržby z prodeje DHM

Provozní dotace MSK
(ze státního rozpočtu)

Dotace Příbor

Dotace MSK

Ostatní příjmy

                           Struktura příjmů (zdroje financování)

46,7%

23,3 %

19,7 %

1,4 %

0,4 %
3,4 %

4,2 %

0,1 %0,8 %

Spotřebované nákupy

Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

Odpisy

Poskytnuté příspěvky

                              Struktura provozních nákladů
2,7 %

0,2 % 5,5 %
1,0 %

7,2 %

83,4 %
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Zpráva auditora
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Poděkování dárcům

V roce 2018 podpořili naše středisko z veřejných zdrojů:

Středisko přijalo v roce 2018 finanční příspěvky a věcné dary od těchto dárců:

a dále také od drobných dárců.

Ostrava, 18. 6. 2019

Všem dárcům děkujeme!

                                                        Ing. Barbora Zedníková, ředitelka střediska

                                                        Mgr. Martin Bittner, manažer projektů  

Využití některých příspěvků bylo účelově vázáno. Někteří dárci přispěli                        
na poskytování služeb střediska bez specifického vymezení, což nám napomohlo řešit 
financování střediska dle aktuálních potřeb.

Statutární město Ostrava 
Město Příbor 
Moravskoslezský kraj 
Městský obvod Ostrava-Jih
Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program

Diakonie ČCE 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě 
Nadace rozvoje občanské společnosti
Potravinová banka v Ostravě, z. s. 
Město Příbor
Charita Kopřivnice 
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EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

ADAPTACE OBJEKTU NA "DOMOVINKU"
A ZÁZEMÍ PRO TERÉNNÍ SLUŽBY

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Adaptace 

objektu na "Domovinku" a zázemí pro terénní služby“ (Reg. číslo: 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002276),  který je spolufinancován z EU, 

konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Hlavním cílem projektu je zabezpečit materiálně-technické zázemí                    

pro poskytování sociálních služeb - týdenního stacionáře, denního stacionáře    

a terénní pečovatelské služby u subjektu žadatele (Diakonie ČCE - středisko                

v Ostravě). 

Cíl bude naplněn celkovou rekonstrukcí budovy včetně úprav vnitřních 

dispozic a pořízením nového nábytkového vybavení. 

Potřeba realizace projektu vyplývá ze snahy žadatele o zvýšení 

prostorového, technologického a technického zázemí, které je v současné době 

nedostatečné.



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

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

Středisko v roce 2018 také podpořili:

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě

Diakonie tvoří

společenství,
které v milosrdenství

nadějí fortelněpomáhá
potřebným.
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