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– STŘEDISKA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 
A JEJÍ  DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI 
1.  VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s. r.o.

Jednou šel Choni po cestě a viděl muže sázejícího rohovník. Zeptal se ho: „Jak dlouho potrvá, než rohovník 
ponese první plody? Muž odpověděl: Sedmdesát let.“ Choni se ho zeptal: „Víš jistě, že budeš živ dalších 
sedmdesát let?“ Muž odpověděl: „Když jsem se narodil, byly kolem vzrostlé rohovníky. Tak jako je moji 
předkové zasadili pro mě, sázím je teď já pro své děti.“
   (Babylónský talmud)
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Milí přátelé Diakonie,

je mi velkou ctí vás i v tomto roce pozvat ke čtení následujících řád-
ků o dění v našem středisku. I v roce 2017 jsme nadále poskytovali 
služby pro seniory - pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní 
stacionář Dobromysl, ošetřovatelskou službu, domácí hospic Společ-
nou cestou, půjčovnu kompenzačních pomůcek. Zaznamenali jsme 
nebývalý nárůst zájmu o  tyto služby. Víme, že zájem o  tyto služby 
bude růst i v dalších letech, vzhledem k demografické křivce, a proto 
jsme na to reagovali i v našich plánech – rozšiřujeme počet pracovní-
ků terénních služeb a v únoru 2017 jsme zahájili provoz nové sociální 
služby – poradny pro pečující, která pomáhá domácím pečujícím co 
nejlépe pečovat o své blízké. V roce 2017 jsme se věnovali také lidem 
se zdravotním postižením v Sociální rehabilitaci Krok ve Valašském 
Meziříčí a v Rožnově p. Radhoštěm, v Chráněném bydlení Johannes 
a nově na tréninkovém pracovišti Matteo. Na tomto pracovišti jsme 
se zaměřili na přípravu lidí se zdravotním postižením s kumulací hen-
dikepů do zaměstnání.
Naše služby nejen rozšiřujeme, ale také, když je potřeba, je i rušíme 
- ukončili jsme službu podpory samostatného bydlení, protože o tuto 
službu již nebyl zájem.
V loňském roce jsme pokračovali také v sociálním podnikání, v Palo-
minu i Secondhelpu. Připravovali jsme se na otevření další prodejny 
Secondhelpu, jejíž otevření se uskuteční letos v létě.
Mohli jsme se potkat na několika zajímavých benefičních akcích. 
V  dubnu jsme například uspořádali benefiční módní přehlídku ve 
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spolupráci s  Veronikou Maléřovou a  Valašským muzeem v  přírodě 
Rožnov pod Radhoštěm, v květnu jsme ve spolupráci s organizátory 
Mezinárodního cimbálového festivalu uspořádali matiné, při kterém 
vystoupila benefičně skupina Ruky na dudy.
V  roce 2017 naše středisko zaznamenalo úspěchy na poli různých 
ocenění: Cena veřejnosti a Zvláštní cena poroty Floccus Nadace Čes-
ké spořitelny za naši komplexní práci pro seniory, pečovatel Karel Ma-
lina a vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence Zbyněk Prný 
byli oceněni za svou práci Asociací poskytovatelů sociálních služeb, 
Diakonií ČCE a také Zlínským krajem, Cenu kvality v sociálních služ-
bách, kterou již dvanáctým rokem uděluje Československý časopis 
sociálních služeb Péče o seniory ve spolupráci s Radou kvality ČR. 
Od Asociace Veřejně prospěšných organizací jsme získali značku 
spolehlivosti. Naše dceřiná společnost 1. Valašská diakonická, s. r. o. 
získala Ocenění za společenskou odpovědnost, kterou uděluje Rada 
kvality ČR a Asociace společenské odpovědnosti. Dlouhodobě se vě-
nujeme kvalitě naší činnosti, a tak jsme se nenechali ukolébat oceně-
ními a realizujeme projekt „Chceme být profíci!“, který je zaměřený na 
zvýšení kvality sociálních služeb a bude pokračovat i celý rok 2018.
Práci našeho střediska si nedovedeme představit bez podpory lidí 
kolem nás. Proto chci zmínit velké nasazení našich dobrovolníků – vě-
novali nám v roce 2017 více než 1550 hodin a dělali společnost našim 
klientům, pomáhali při benefičních akcích, v dobročinném šatníku utr-
žili 88 tisíc korun. Ráda bych zde zdůraznila, že výtěžek šatníku me-
ziročně roste. Děkuji Valašskomeziříčskému sboru ČCE, opakovaně 
využíváme prostory fary, děkuji také členům dozorčí rady a panu faráři 
Danielu Hellerovi. Děkuji všem dárcům, kteří se rozhodli nás podpořit 
finančním či věcným darem. Děkuji vám všem, kteří jste nám jakkoli 
pomáhali, vaše pomoc je pro nás významná.

Těším se na setkání s vámi v roce 2018 – tento rok je pro nás obzvlášť 
významným rokem – slavíme 25 let naší činnosti.

Mgr. Zdislava Odstrčilová
ředitelka Diakonie ČCE – střediska ve  Valašském Meziříčí
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Milí přátelé a spolupracovníci,

naše středisko se dále rozvíjí - to znamená, že stále více lidem z růz-
ných skupin se dostane pomoci. Každý rok se otevírá nějaká nová 
služba. V roce 2017 zahájila provoz služba Matteo. Pomáhá postavit 
se na nohy těm, se kterými už nikdo nepočítal, že by mohli být ně-
komu užiteční. Byl jsem mile překvapen, když jsem se na chodbě 
budovy na Vrbenské ulici setkal s klienty Domova se zvláštním re-
žimem v Pržně, kam jsem dříve docházel. Rádi jsme se zase viděli, 
a já měl radost, že dostávají novou životní šanci. Nejen díky dotacím 
z Evropské unie, ale také díky nadšení pracovnic, které do tohoto 
projektu vkládají samy sebe. Už se těším, až se letos otevře pralin-
kárna a já si tam dám dobrou kávu s čokoládovými bonbony.
Zaměstnanci střediska i  společnosti 1. Valašské diakonické jsou 
lidmi na svém místě. Na jejich práci slyším chválu. Smekám před 
vedoucími všech služeb. Pracují ve velkém vypětí a za málo peněz. 
Dívají se pozitivně na svět i lidi kolem sebe, i když musí čelit tolika 
překážkám. Kéž by vydrželi!

Velmi vzrostl zájem o  pečovatelskou službu. Starších lidí přibývá 
a bude jich stále více. Pobytové služby mají plné pořadníky, a tak je 
stále více těch, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí. To je 
vlastně dobře, vždycky jsme si to přáli. Ale spousta lidí je i v pořad-
níku naší domácí pečovatelské služby. Za stávajících podmínek není 
snadné získat nové uchazeče pro tuto náročnou, ale krásnou práci. 

Kéž by to pochopili ti, kteří tvoří rozpočty na ministerstvu práce a so-
ciálních věcí, na kraji i ve městech a obcích!
Naše středisko provozuje Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU. 
Vedení střediska a ošetřovatelské služby dokázalo během roku 2017 
i ve ztížených platebních podmínkách od pojišťoven najít způsob, 
jak mobilní hospicovou péči poskytovat. Nezanedbatelná zde byla 
podpora nadací, sponzorů a dárců.
Mám radost z pravidelných setkání s klienty služeb pro seniory i pro 
lidi s handicapy. Činí můj život bohatší a mnohdy i radostnější. Díky 
nim se mohu stávat citlivějším.

Přeju všem čtenářům, sponzorům a  příznivcům našeho střediska 
dotek Boží lásky, která se projevuje v  lidské slabosti a  bezmoci 
i v neutuchajícím elánu a životním humoru, mezi těmi, o kterých se 
píše v této výroční zprávě.

Mgr. Daniel Heller
farář spolupracujícího Farního sboru ČCE ve Valašském Meziříčí
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Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí je právnickou 
osobou a jejím zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve 
evangelické – účelové zařízení Českobratrské církve evange-
lické, Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1  – Nové Město, za-
ložené za účelem poskytování sociálních služeb, vzdělávání, 
poskytování zdravotní péče a  dalších obecně prospěšných 
služeb.

O NÁS
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VÝVOJ ČINNOSTI

Již od počátku se naše organizace zaměřovala na pomoc seniorům 
a  lidem se zdravotním postižením, aby mohli zůstat co nejdéle 
doma a nemuseli odejít do pobytového zařízení. V roce 1993 vznikla 
ošetřovatelská a pečovatelská služba, která nabízí pomoc lidem 
v jejich domácím prostředí.

Postupně se ukázalo, že někteří klienti nemohou během dne doma 
zůstat sami a přestože mají ve své blízkosti pečující rodinu, potřebují 
další podporu. Proto jsme od roku 2004 rozšířili naše služby o denní 
stacionář. Senior tak zůstává součástí svého přirozeného prostře-
dí – odpoledne se vrací domů, do kruhu rodiny, a během dne je mu 
zajištěna potřebná péče v denním stacionáři.
V roce 2009 jsme nabídku služeb doplnili o osobní asistenci. Ta je 
určena seniorům a  lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují 
ve svém prostředí pomoc s  více činnostmi a  ve větším časovém 
rozsahu. Asistence jim má pomoci, i  přes zdravotní postižení, žít 
běžným způsobem života.
Naši činnost jsme rovněž rozšířili o půjčovnu kompenzačních po-
můcek a podporu pečujícím rodinám. Začali jsme poskytovat od-
borné sociální poradenství v poradně pro pečující. 
Po určité době jsme si intenzivněji uvědomili limity našich služeb 
v situacích, kdy se naši klienti ocitnou v závěru svého života. Pro-
střednictvím naší ošetřovatelské služby jsme nejdříve začali posky-
tovat domácí paliativní péči bez pohotovosti lékaře. V závěru roku 
2016 jsme ve spolupráci s naší sesterskou organizací Diakonie ČCE 
- hospicem CITADELA zahájili činnost Domácího hospice SPO-
LEČNOU CESTOU.
V posledních třech letech jsme se začali více soustředit také na pod-
poru lidí se zdravotním postižením, s důrazem na lidi s mentálním 
postižením. Otevřeli jsme novou službu podpory samostatného 

bydlení a sociální rehabilitace. Na to navázaly postupně dva pro-
jekty sociálního podnikání, zaměřené na zaměstnávání lidí se zdra-
votním postižením. V  roce 2013 jsme založili dceřinou společnost  
1. Valašská diakonická, s.r.o., která provozuje dva sociální podni-
ky - Secondhelp a Palomino.
V roce 2015 jsme rozšířili naši činnost do Rožnova pod Radhoš-
těm. Otevřeli jsme zde pobočku sociálního podniku Secondhelp 
a službu sociální rehabilitace. V témže roce se nám podařilo najít 
vhodné prostory a ve Valašském Meziříčí otevřít službu chráněného 
bydlení, kde našlo svůj domov 12 mužů s mentálním postižením. Na 
podzim roku 2017 jsme zahájili provoz nové služby Matteo. Jedná 
se o tréninkové pracoviště pro lidi se zdravotním a sociálním znevý-
hodněním, kde nabízíme několik vzdělávacích programů a klientům 
se individuálně věnujeme, abychom je připravili na práci a zvýšili je-
jich šance si práci udržet.

POSLÁNÍ
•  Naším posláním je pomáhat seniorům, lidem se zdravotním posti-

žením, nemocným a umírajícím, aby mohli všechny etapy života 
prožívat kvalitně.

•  Cítíme se být spoluzodpovědní za kvalitu života naší společnosti, 
proto je součástí našeho poslání i spolupráce s  lidmi kolem nás 
ve prospěch potřebných.

•  Chceme být nositeli úcty a respektu k člověku v každé fázi jeho 
života.

„Velké příležitosti, jak pomoci ostatním, přicházejí zřídka, 
ale ty malé nás obklopují každý den.“

(Sally Koch)
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VIZE
Naše vize na období 2020+:
•  Profesionálně a pružně reagujeme na potřeby lidí v regionu, ve 

kterém působíme. 
•  Jsme efektivní ve všech oblastech fungování naší organizace. 
•  V regionu jsme lídrem v zaměstnávání lidí se zdravotním posti-

žením. 
•  Jsme dobrým zaměstnavatelem a naši pracovníci jsou hrdí, že 

jsou součástí Diakonie. 
•  Pro ostatní organizace jsme respektovaným partnerem, se kte-

rým rádi spolupracují. 
•  Naše činnost je veřejnosti srozumitelná a sympatická.  

HODNOTY
Posláním diakonické práce je pomoc potřebným. Při naplňování po-
slání se opíráme o tyto hodnoty:

milosrdenství 
V praxi se snažíme našim klientům předat to, co poznává-
me z Boží lásky k člověku. Klientům pomáháme s respek-
tem a úctou, poskytujeme jim emoční podporu v životních 
situacích, které jsou pro ně náročné.

fortelnost 
Dbáme na poctivost, odbornost a kvalitu naší práce. Po-
silujeme motivaci a  kompetence našich zaměstnanců. 
Chceme být zodpovědnými a profesionálními vůči našim 
klientům.

společenství 
Každý člověk je jedinečný dílek skládačky – hotový obraz 
můžeme vytvořit pouze společně. O  naše pracovní týmy 
pečujeme. Ceníme si spolupráce, sdílíme své zkušenosti, 
dáváme jeden druhému zpětnou vazbu a usilujeme o vzá-
jemné porozumění. Pamatujeme také na to, že Diakonii tvo-
ří zejména klienti Diakonie - příjemci služeb. Vědomí tohoto 
širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.

naděje 
Našim klientům chceme předávat naději. Naděje není od-
povědí na všechna naše proč. Dává nám však dostatek 
síly, důvěry a odvahy nepropadnout v obtížných situacích 
rutině a  rezignaci. Žít s  nadějí znamená aktivně vyhlížet, 
že přijde pozitivní změna. V našem každodenním snažení 
máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje 
lidskost a vzájemné přijetí.

„Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě, 
přivaž je k hrdlu svému, napiš je na tabuli srdce svého.“ 

(Šalamoun)
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Název organizace: 
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
Sídlo organizace:   
Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí
E-mail:
stredisko@diakonievm.cz
Webová stránka:
www.diakonievm.cz
IČO: 47863561
IČZ:  94431000
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, č. ú. 1855020319/0800

Území působnosti:
Valašské Meziříčí a jeho městské části - Podlesí, Bynina, Hrachovec, 
Juřinka,  dále pak Krhová, Poličná, Malá Lhota, Velká Lhota, Střítež 
nad Bečvou, Zašová, Jarcová, Branky na Moravě, Choryně, Lhota    
u Choryně, Příluky, Lešná, Mštěnovice, Vysoká, Jasenice, Perná, 
Lhotka nad Bečvou, Komárovice, Podolí, Loučka, Kunovice, Kelč, 
Kladeruby, Němetice, Police, Mikulůvka, Oznice, Bystřička, Rožnov 
pod Radhoštěm, Horní Bečva, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Hu-
tisko – Solanec, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Zubří.

SPRÁVNÍ ORGÁNY 

Správní rada:
Předsedkyně:
Mgr. Zdislava Odstrčilová  tel.: 777 672 902
Členové:
Bc. Lenka Kostelná  tel.: 739 589 874
Bc. Lenka Maňáková tel.: 731 138 913
Ing. Jaroslav Stančík  tel.: 732 194 260
Ing. Karla Daňová     tel.: 739 324 817

Dozorčí rada:
Předsedkyně: Ludmila Fuksová
Místopředseda:  Ing. Jan Tkáčik     
Členové:  Milena Hrtusová, Ing. Tomáš Jelínek, , Ing. Radmila Mata-
líková, Marie Semančíková, Eva Žambochová, DiS.
Náhradník: akad. mal. Karla Palátová

ZÁKLADNÍ 
ÚDAJE

10



11



2017

15

8

4

2

0

2

1

5

9

2

11

59

2016

15

5

4

1

2

2

1

6

10

0

9

55

ZAMĚSTNANCI

2015

12

7

4

3

1

0

0

6

7

0

6

46

POČET ZAMĚSTNANCŮ

Pečovatelská služba

Ošetřovatelská služba

Denní stacionář Dobromysl

Osobní asistence

Podpora samostatného bydlení

Poradna pro pečující

Domácí hospic Společnou cestou

Sociální rehabilitace KROK

Chráněné bydlení JOHANNES

Tréninkové pracoviště MATTEO

Správa

CELKEM

Poznámka: V grafu nejsou započteni zaměstnanci pracující na DPP a DPČ. Počty zaměstnanců jsou uvedeny k 31. 12. daného roku.
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SKLADBA VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Střední odborné s vyučením

Střední (odborné) bez vyučení i maturity

Úplné střední odborné s maturitou

Vyšší odborné

Vysokoškolské - bakalářské

Vysokoškolské - magisterské

CELKEM

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017

Akreditovaný kurz   1307 hodin

Školící akce   131

Účast na konferenci   3 konference

V roce 2017 jsme zahájili projekt „Buďme profíci!“, reg. číslo 

CZ.03. 2. 63/0. 0. /0.0/15_023/0000885, financovaný z Ev-

ropského sociálního fondu, zaměřený na zlepšení kvality 

naší práce. Inspektor kvality provedl analýzu současného 

stavu kvality u všech sociálních služeb střediska. Následně 

probíhala aktualizace metodik jednotlivých služeb v souladu 

s  doporučeními této analýzy a  realizace vzdělávacích po-

třeb. Pracovníci služeb absolvovali dohromady 10 dnů akre-

ditovaného vzdělávání. V průběhu roku také začalo vzdělá-

vání interních auditorů a  tvorba metodiky interních auditů. 

Projekt pokračuje do konce roku 2018.
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Bc. Lenka Kostelná
manažerka úseku

Kontakt: 739 589 874 / kostelna@diakonievm.cz
Adresa: Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí 757 01

Právě během nejtěžších životních období zjišťujeme, kdo skutečně 
jsme a jaká síla se v nás ve skutečnosti skrývá.  (R.S.Sharma)

Co se nám v roce 2017 podařilo?
V úseku služeb podpory domácí péče máme společný cíl - napomo-
ci podporou, nabídkou sdílené péče i kombinací jednotlivých služeb 
tomu, aby mohli senioři i  lidé s  různým zdravotním postižením či 
s nemocí být co nejdéle doma, tam, kde se cítí nejlépe.
Od 1. 2. 2017 jsme zahájili službu Poradny pro pečující. Prostřednic-
tvím odborného sociálního poradenství napomáháme zvládat život-
ně náročné situace pečujícím a poskytujeme podporu i pozůstalým. 
Pracovnice se mohou pečujícímu věnovat jak u  nás na středisku, 
tak i v domácnosti. Zároveň jsme chtěli přiblížit poradenství i smě-
rem k rodinám, které se rozhodují pečovat doma a svého blízkého 
si berou z nemocnice domů. Proto jsme k dispozici osobám, které 
hledají řešení, jak vše zvládnout, 1x za 14 dní i v budově nemocnice. 
Poradenství poskytujeme i  rodinám, které se rozhodly doprovázet 

svého blízkého v závěru života. Poradna je tak úzce propojena s do-
mácím hospicem.
Součástí poradny je i půjčovna zdravotních a kompenzačních po-
můcek, kterou jsme letos hojně obohatili o  nové pomůcky, např. 
kyslíkové koncentrátory, dávkovače léčiv pro paliativní péči. Také 
jsme obnovili zastaralé pomůcky, především polohovací postele, 
chodítka a toaletní židle, a to díky úspěšnosti v žádostech o granty.
Domácí hospic je další službou, která navazuje na poradenství, do-
mácí zdravotní péči a je pomocí umírajícím a jejich rodinám. Během 
roku se podařilo vyjednat spolupráci s pojišťovnami tak, aby péče 
o klienty mohla být hrazena z veřejného pojištění. Na pohotovosti 
sester a lékaře se nám podařilo najít jiné zdroje.
V denním stacionáři jsme snížili věkovou hranici z 65 let na 60 let. 
Důvod je prostý - objevuje se stále více lidí v mladším seniorském 
věku, kteří mají poruchy paměti, potřebují podporu v péči o  sebe 
a  sami nemohou pobývat doma. Rozšířili jsme tak možnost, aby 
tito lidé mohli nadále žít doma a  případně odložili podání žádosti 
do domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem. Péči 
o sebe mají přes den zajištěnu ve stacionáři a odpoledne se navrací 
ke svým rodinám. Po diskuzích a hledání, jaký smysl má služba pro 
klienty i jejich rodiny, jsme k 1. 11. denní stacionář pojmenovali krás-
ným jménem Dobromysl.
Stále více nabývají na významu tradiční služby - pečovatelská služ-
ba, osobní asistence a ošetřovatelská služba. Zaznamenáváme stá-
le více požadavků o pomoc s péčí o osobu i domácnost, a zároveň 
poskytnutí odborné zdravotní pomoci v domácnosti. Péče se stává 
stále náročnější i pro personál služeb, a proto je zapotřebí neustále 
sledovat trendy v ošetřování, vzdělávat se. Navyšující se náročnost 
péče je důsledkem stárnoucí populace, ale také zlepšující se zdra-
votní péče - dožíváme se vyššího věku. Pozitivní je, že péče o naše 
blízké se přesouvá do domácího prostředí. Do budoucna je naším 
úkolem i  takto uvažovat - pomáhat vytvářet podmínky pro dobré, 

ÚSEK
PODPORY 
DOMÁCÍ 
PÉČE
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přátelské bydlení pro seniory, podpořit rodiny, naučit je pečovat, 
propojit služby sociální a zdravotní, uspořádat domácnost tak, ať je 
usnadněn pohyb po bytě, domě apod.
Pečujeme také o pracovníky - zabezpečili jsme jim tašky do terénu, 
nakoupili nové, velmi praktické a  slušivé oděvy, rozšířili vozopark 
o  čtyřkolky i  menší auta do města a  pro pracovníky zajišťujeme 
možnost seberozvoje prostřednictvím supervize a vzdělávání. Vel-
mi diskutovaným a  zpočátku bolavým tématem bylo v  roce 2017 
odměňování pracovníků v sociálních službách. Stát během roku při-
stoupil k navýšení dotací určených konkrétně na mzdy zaměstnanců 
nestátních poskytovatelů sociálních služeb. Jsme moc rádi, že oče-
kávání důstojnější mzdy se naplnilo a že jsme mohli navýšit zejména 
mzdy pečovatelů a sociálních pracovníků.

Jaké jsou naše plány na rok 2018?
Výzvou je reagovat na vzrůstající požadavky na péči v domácnos-
tech. Jedním z  kroků je navýšit počet pečovatelů, ale také posílit 
poradenství, více spolupracovat s nemocnicí a sociálním odborem 
města na hledání řešení pro jednotlivé případy osob. Máme záměr 
zefektivnit dopravu klientů jak do denního stacionáře, tak v  rámci 
úkonů v  pečovatelské službě. Chceme se více zaměřit na osvětu 
veřejnosti k tématu přípravy na stárnutí, a chceme nabízet zážitkové 
programy určené k tomu, aby odborná i  laická veřejnost dokázala 
lépe pochopit potřeby lidí ve stáří. Aby se nám plány dařily naplňo-
vat, potřebujeme především kvalitní a motivovaný personál. Jsme 
si vědomi, jak náročnou práci odvádí a  chceme mít prostředky, 
abychom naše pracovníky v  pomáhajících profesích mohli odmě-
nit. K tomu patří i zajištění podmínek - potřebujeme obnovit a získat 
další vozidla do terénních služeb (ideál je 11 nových vozů, mezi nimi 
i s náhonem 4x4), a protože rosteme, chceme najít i vhodné prostory 
pro fungování našich služeb a aktivit.
 

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
•  Ošetřovatelská služba je registrovaná zdravotní péče 

poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta  – 
v  domácí péči, dle § 10 zákona 372/2011, o  zdravotních 
službách. Druhem poskytované zdravotní péče je ošetřova-
telská a paliativní péče.

Vedoucí: Elena Žitníková
Kontakt: 739 038 424 / zitnikova@diakonievm.cz

POSLÁNÍ
Tato zdravotní služba pomáhá lidem, aby mohli zůstat v domácím 
prostředí ve chvílích, kdy jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou 
ošetřovatelskou péči, kterou si nejsou schopni zajistit ambulantně, 
podporuje rodinu a blízké v zapojení do péče a podle potřeby zpro-
středkovává další návazné služby.

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí lidé i děti nad 3 roky, kterým lékař předepsal ošetřovatel-
skou péči, protože ji potřebují z důvodu nepříznivých dopadů nemo-
ci, nepohyblivosti či bolesti.
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STATISTIKA
V roce 2017 jsme poskytovali zdravotní ošetřovatelskou 
péči 343 klientům. Dle pojišťoven : 

pojišťovna 111

pojišťovna 201

pojišťovna 205

pojišťovna 207

pojišťovna 211

pojišťovna 213

233

6

34

12

9

49 19



DOMÁCÍ HOSPIC
SPOLEČNOU CESTOU
•  Služba domácího hospice je registrovanou zdravotnickou 

službou dle § 10 zákona 372/2011, o  zdravotních službách, 
kde zdravotní péčí poskytovanou ve vlastním sociálním pro-
středí pacienta je domácí péče, kterou je také paliativní péče.

Vedoucí: 
Bc. Marie Vrečková, DiS. (do 31. 1. 2018)
Elen Žitníková (od 1. 2. 2018)
Kontakt: 739 589 876 / domacihospic@diakonievm.cz

POSLÁNÍ
Tato zdravotní služba poskytuje pomoc a podporu v oblasti zdra-
votní, sociální, psychické a spirituální nemocným v závěrečném 
stádiu nevyléčitelného onemocnění. Snažíme se mírnit bolesti 
a další tělesné a duševních strádání nemocného, poskytujeme 
podporu jeho blízkým. Péče a podpora v domácnostech je za-
jišťována multiprofesním týmem domácího hospice Společnou 
cestou. Tým je složen z lékařů konzultantů, praktického lékaře, 
zdravotních sester, sociálního pracovníka, nutričního terapeuta, 
duchovního, lze zapojit i pečovatele.
Ke spirituální podpoře jsou připraveni pomoci duchovní z mik-
roregionu. Naší snahou je zachování důstojnosti klienta a udr-
žení co nejlepší kvality jeho života. Domácí hospic také nabízí 
účinnou pomoc pečující rodině a poskytuje podporu truchlícím 
a pozůstalým.

CÍLOVÁ SKUPINA
Péče je určena lidem, kterým bylo diagnostikováno nevyléčitelné 
onemocnění.

STATISTIKA
V roce 2017 jsme pomáhali 11 klientům a jejich rodinám (6 z Va-
lašského Meziříčí, 5 z okolních obcí). 32 pečujícím byla poskytnu-
ta podpora a poradenství.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

•  Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou dle 
§ 40, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Vedoucí: Bc. Zbyněk Prný
Kontakt: 730 190 780 / prny@diakonievm.cz

POSLÁNÍ
Posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům a dospělým li-
dem se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, 
aby mohli žít ve svém prostředí a  podporovat je v  soběstačnosti 
a  nezávislosti. Pečovatelská služba se poskytuje převážně v  do-
mácnostech, vychází z individuálních potřeb a podporuje klienty ve 
věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při péči o sebe, při 
péči o domácnost a při využívání dalších služeb.
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CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí lidé od 27 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo svého postižení potřebují pomoc druhé osoby v péči o sebe 
nebo o domácnost.

STATISTIKA
Počet klientů    145
Počet návštěv    16 792
Počet hodin v přímé péči   8 515
Počet hodin na cestě   2 923
Počet ujetých kilometrů   53 636

věková skupina / počet klientů

27 - 64

65 - 80

nad 80

muži / ženy

muži

ženy

OSOBNÍ ASISTENCE
• Osobní asistence je registrovanou sociální službou dle § 39, 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Vedoucí: Bc. Zbyněk Prný
Kontakt: 730 190 780 / prny@diakonievm.cz

POSLÁNÍ
Posláním osobní asistence je pomoci seniorům a dospělým lidem se 
zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, aby mohli 
žít běžným způsobem života, podporovat je v soběstačnosti, nezá-
vislosti a v zapojení do společenského prostředí.
Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů. Vychází z je-
jich individuálních potřeb a podporuje je ve věcech, při nichž potře-
bují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, péči o domácnost, při 
kontaktech se svým okolím, při trávení volného času a při uplatňo-
vání práv.

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí lidé od 19 let, kteří z důvodu věku, chronického onemoc-
nění nebo svého postižení potřebují pomoc druhého člověka v péči 
o sebe nebo o domácnost.

STATISTIKA
Počet klientů    20
Počet návštěv    2 445
Počet hodin v přímé péči   3 429
Počet hodin na cestě   483
Počet ujetých kilometrů   7 338

10

45

90

39

106
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věková skupina / počet klientů

27 - 64

65 - 80

nad 80

muži / ženy

muži

ženy

DENNÍ STACIONÁŘ DOBROMYSL
•  Denní stacionář je registrovaná sociální služba dle § 46 záko-

na č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách.

Vedoucí: Bc. Petra Prná (do  31. 3. 2018)
 Bc. Dana Vajdová (od 1. 4. 2018)
Kontakt: 737 391 341 / stacionar@diakonievm.cz

POSLÁNÍ
Posláním Denního stacionáře Diakonie ČCE  – střediska ve Valaš-
ském Meziříčí je umožnit lidem od 60 let věku, kteří potřebují pravi-
delnou pomoc jiného člověka, trávit část dne v podnětném prostředí 
stacionáře. Podporujeme soběstačnost, důstojné a aktivní prožívání 
života a kontakt s jinými lidmi. Průběh dne přizpůsobujeme individu-
álním potřebám klientů.

CÍLOVÁ SKUPINA
Denní stacionář je určen lidem od 60 let věku žijícím především ve 
Valašském Meziříčí a  jeho okolních obcích, kteří na základě svého 
věku, zdravotního postižení nebo chronického duševního onemoc-
nění mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc ji-
ného člověka.

STATISTIKA
Počet klientů v roce 2017  21
Průměrný věk   81
Počet hodin pobytu klientů v DS 10274

věková skupina / počet klientů

65 - 80

nad 80

muži / ženy

muži

ženy

bydliště 

Klienti z VM

Klienti z okolních obcí

5

5

10

7

13

7

14

4

17

15

622
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TESTOVÁNÍ PAMĚTI
Poradna pro pečující nabízí testování paměti, které pomáhá rozpo-
znat prvotní příznaky Alzheimerovy nemoci a umožňuje včas začít 
s léčbou. Testování paměti je prováděno zcela ZDARMA. Provádíme 
je díky projektu, který zaštiťuje Česká alzheimerovká společnost.
Testování paměti je určeno pro lidi starší 60 let nebo mladší s poru-
chami paměti.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK
Jarmila Hlavicová
Kontakt: 737 966 347 / hlavicova@diakonievm.cz

V roce 2017 jsme zapůjčili 280 pomůcek.
Díky dárcům se nám podařilo pořídit tyto nové pomůcky:
3 polohovací postele, 3 invalidní vozíky, 2 toaletní židle, aktivní an-
tidekubitní matraci s kompresorem, chodítka, kolečkový schodolez, 
sedačky na vanu.
 
Celkem disponujeme 275 pomůckami k zapůjčení.
Kompletní seznam pomůcek, informace o jejich cenách a dostup-
nosti naleznete na našich webových stránkách.

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ
•  Poradna pro pečující je registrovanou sociální službou dle § 37 

zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Vedoucí poradny a sociální pracovnice:
Mgr. Veronika Janošková
Kontakt: 730 190 733 / janoskova@diakonievm.cz

POSLÁNÍ
Posláním poradny pro pečující je provázet osoby, které pečují nebo 
se chystají pečovat o  své blízké, zejména v  domácím prostředí. 
Poradna usiluje o to, aby pečující zvládli péči po stránce odborné 
a  sociální, využívali vhodných kompenzačních či technických po-
můcek a zajistili si potřebné finanční podmínky. Poradna podporuje 
pečující, aby dokázali zajišťovat i své potřeby a vytvářet si potřebný 
prostor pro odpočinek, regeneraci sil a sociální vztahy. Pečující do-
provázíme i v době po smrti jejich blízkých.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let, kteří potřebují pomoc se zvlád-
nutím péče o své blízké (seniory, lidi se zdravotním postižením, nemoc-
né a umírající) nebo kteří se na péči o své blízké připravují, a pozůstalí.

STATISTIKA
Počet účastníků svépomocných skupin    41
Počet setkání     10
Počet poskytnutých poradenství   311
Počet zorganizovaných kurzů pro pečující  14
Počet účastníků vzdělávacích kurzů   152
Počet přednášek     1
Počet účastníků přednášky    30
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Bc. Lenka Maňáková
manažerka úseku

Kontakt: 731 138 913 / manakova@diakonievm.cz
Adresa: Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 757 01

Co se nám v roce 2017 podařilo?
Rok 2017 byl pro nás rok plný vzdělávání, rozvíjení kvality poskytování 
služeb a také plný krásných zážitků s klienty Sociální rehabilitace Krok 
a Chráněného bydlení Johannes. V sociální rehabilitaci se nám poda-
řilo pracovat na rozšíření nabídky, vylepšit novým vybavením atraktiv-
nost programů. Např. jsme rozjeli muzikohraní, kde se lidé s mentál-
ním postižením učí rozvíjet komunikaci, společenské chování, rozvíjí 
jemnou motoriku a další. Obě pobočky, jak ve Valašském Meziříčí, tak 
v Rožnově pod Radhoštěm, zaznamenaly větší zájem o poskytování 
služby z řad občanů měst a okolí, ve kterých působí a naše klientela se 
tak rozšiřuje o další klienty, kteří mají zájem o rozvíjení svých schop-
ností a dovedností. Velkou radost nám udělalo Čestné uznání, které 
nám udělil časopis Péče o seniory ve spolupráci s Radou kvality ČR  
za „…souhru kolektivu, který s nesmírně lidským přístupem poskytuje 
individualizované aktivity lidem se zdravotním postižením při začleňo-
vání do normálního života…“. Ocenění jsme byli převzít v prostorách 
Senátu Parlamentu ČR.

V Chráněném bydlení Johannes jsme realizovali projekt Evrop-
ského sociálního fondu „Žijeme tu s Vámi!“. Projekt je zaměřen 
na pomoc klientům v integraci do běžného sociálního prostředí. Ně-
kterým našim klientům se díky nácvikům s pracovníky podařilo zís-
kat zaměstnání. Za rok 2017 jsme přijali dva nové klienty a dva ode-
šli - jeden do samostatného bydlení, druhý se přestěhoval do města, 
kde pracuje. Ve službě na konci roku došlo ke změně vedoucí, kdy 
kolegyně Alena Rušarová změnila pozici na vedoucího tréninkové-
ho pracoviště Matteo. Jako nová vedoucí Chráněného bydlení na-
stoupila Helena Palátová, která před změnou pracovala jako sociální 
pracovník v sociální rehabilitaci a v podpoře samostatného bydlení.
1.  11.  2018 jsme zahájili provoz tréninkového pracoviště Matteo. 
Toto pracoviště vzniklo díky projektu ESF,Jsem připraven a  těším 
se!“. Projekt je zaměřený na podporu lidí s kumulací hendikepů při 
přípravě na získání pracovní pozice. Jsme rádi, že náš projekt byl 
vyhodnocen a podpořen MPSV k realizaci. Díky tomu jsme rozšířili 
možnosti, jak připravit na chráněný či otevřený trh práce lidi, kteří 
chtějí pracovat, ale vlivem svého zdravotního postižení neměli nikdy 
možnost ani prostředí vhodné pro přípravu.

ÚSEK SLUŽEB 
PRO LIDI
SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
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Jaké jsou naše plány pro rok 2018?
•  Vybudování nových prostor pro sociální rehabilitaci na Vrbenské 

ulici.
•  Rozšíření nabídky aktivit v sociální rehabilitaci tak, abychom reago-

vali na individuální potřeby našich klientů.
•  Pro chráněné bydlení budeme usilovat o zajištění vyhovujících pro-

stor.
•  Realizace workshopů a přednášek pro odborníky i veřejnost. Cílem 

je seznámit veřejnost s životem lidí s mentálním postižením.
•  Tréninkové pracoviště Matteo bude připravovat klienty na výkon 

profese zahradníka, pomocného pracovníka v kuchyni nebo v prá-
delně, pracovníka ve výrobně pralinek či pomocného administra-
tivního pracovníka.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ JOHANNES
•  Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením je regis-

trovaná sociální služba dle § 51 zákona 108/2006 Sb., zákon 
o sociálních službách.

 

V rámci chráněného bydlení probíhá projekt Žijeme tu s vámi!, 
reg. č. 03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001923 financovaný evropskou unií. 
Více informací o projektu na www.diakonievm.cz

Vedoucí:
Bc. Alena Rušarová (do 30. 10. 2017)
Bc. Helena Palátová (od 1. 11. 2017)

Kontakt: 731 133 932 / palatova@diakoneivm.cz
Adresa: Jičínská ul. 308, Valašské Meziříčí 757 01

POSLÁNÍ
Posláním sociální služby chráněného bydlení je nabídnout lidem 
s  mentálním, případně kombinovaným postižením, domov - bez-
pečné, vstřícné a zodpovědné prostředí. Nabízí uživatelům možnost 
žít běžným způsobem života i příležitost rozvíjet svou soběstačnost 
a nezávislost.

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí lidé s mentálním postižením (osoby s  lehkým až středním 
postižením, osoby se získaným poškozením mozku; k tomuto hen-
dikepu mohou být přidružené i další hendikepy – např. smyslové, 
tělesné, psychiatrické).

STATISTIKA
V roce 2017 i v současnosti žije v chráněném bydlení 12 mužů, je-
jichž věk se pohybuje od 19 do 64 let.
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STATISTIKA
44 klientů: 6 žen a 38 mužů

PODPORA SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ
• Podpora samostatného bydlení pro osoby s mentálním posti-
žením je registrovaná sociální služba dle § 43 zákona 108/2006 
Sb., zákon o sociálních službách. 

Bc. Helena Palátová
sociální pracovnice 
Kontakt: 731 138 910 / palatova@diakonievm.cz
Adresa: Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 757 01

POSLÁNÍ
Posláním sociální služby podpora samostatného bydlení Diakonie 
ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí je pomáhat dospělým lidem 
s mentálním postižením žít běžným způsobem života samostatně ve 
své domácnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA
Lidé s  lehčím mentálním postižením, kteří jsou s  naší podporou 
schopni bydlet ve svém vlastním bytě a žít samostatný život.

STATISTIKA
Služba nebyla v roce 2017 využívána, proto byla ke dni 31. 8. 2017 
registrace této služby pro nezájem klientů zrušena.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE KROK
• Sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením je re-
gistrovaná sociální služba dle § 70 zákona 108/2006 Sb., zákon 
o sociálních službách.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Vedoucí: Bc. Markéta Hebláková
Kontakt: 731 138 911 / heblakova@diakonievm.cz
Adresa: Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 757 01

SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
Vedoucí: Bc. Věra Mikulenková
Kontakt: 731 138 912 / mikulenkova@diakonievm.cz
Adresa: Chodská 667, Rožnov pod Radhoštěm

POSLÁNÍ
Posláním služby sociální rehabilitace Diakonie ČCE – střediska ve 
Valašském Meziříčí je rozvíjet schopnosti a dovednosti dospělých 
lidí s  mentálním postižením, pracovat na posilování jejich návyků 
a nacvičovat činnosti vedoucí k samostatnému životu a  začlenění 
do společnosti. Zaměřujeme se především na oblast upevňování se-
bedůvěry a odpovědnosti, zaměstnání a bydlení. Sociální služba je 
poskytována formou ambulantní a terénní.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé nad 18 let, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu mentálního postižení a jsou odhodláni roz-
víjet svou samostatnost prostřednictvím nácviku schopností a do-
vedností.30



MATTEO
– TRÉNINKOVÉ PRACOVIŠTĚ
PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM 
A SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
 

Služba je financována z projektu Jsem připraven a těším se! 
reg.č. CZ.03. 1. 48/0.0/0.0/16_068/0007154

Vedoucí: Bc. Alena Rušarová
Kontakt: 734 284 359 / rusarova@diakonievm.cz

Činnost této služby jsme zahájili 1. 11. v roce 2017. První dva měsíce 
jsme věnovali přípravě zahájení služby, jednání s partnery a s klien-
ty. Služba nabízí ucelený program při přípravě osob se zdravotním 
postižením na zaměstnání a jeho následné získání.

Poskytujeme:
• pracovní individuální poradenství
• vzdělávání v daných oborech
• rozvoj komunikace a základních dovedností k výkonu práce
• tréning pracovních dovedností v praxi
• podpora při hledání zaměstnání
• zprostředkování zaměstnání
• podpora na pracovišti

POSLÁNÍ
Naším posláním je zvýšení míry zaměstnanosti u znevýhodněných 
a zdravotně postižených osob, které díky absolvování přípravných 
programů získají zaměstnání na volném či chráněném trhu práce.

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena:
•  lidem se zdravotním postižením, s  lehkým a středním mentálním 

postižením
• lidem s duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu
•  lidem dlouhodobě nezaměstnaným, s nízkou úrovní vzdělání nebo 

s nedokončeným vzděláním
• lidem znevýhodněným na trhu práce
• lidem ve věku 50 - 64 let

Uchazeč musí splňovat alespoň dvě z výše uvedených podmínek.

„Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. 
Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zemi.“ 

(J. F. Kenedy)
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V DOMÁCNOSTI

Kontaktní osoba: Zuzana Kundrátová
Kontakt: 730 190 735

Kurz trénování paměti je určen pro všechny seniory. Jedná se o spe-
cifické trénování psychických funkcí pomocí odpovídajících cvičení/
úkolů, které jsou posílány pravidelně každý týden do domácnosti. 
Trénování paměti pomáhá k udržení dobré duševní kondice.

 
 
PEDIKÚRA

Kontaktní osoba: Jiřina Fečová
Tel.: 737 966 347

Službu poskytuje pedikérka v  pracovní dny ve středisku Diakonie 
ČCE ve Valašském Meziříčí a v mimořádných případech i u klienta 
doma dle telefonické domluvy.

ŠATNÍK

Kontaktní osoba: Alena Hellerová, DiS.
Kontakt: 739 324 816 / hellerova@diakonievm.cz

V šatníku nabízíme za symbolické ceny obnošené oblečení pro do-
spělé i děti, kabelky, boty a hračky, které nám věnují dárci. Šatník 
se nachází na Vrbenské ulici č. 803 (viz. mapa na zadní straně) a je 
otevřen pondělí až čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin. Provoz dobro-
činného šatníku zajišťují samostatně naše dobrovolnice. Za svou 
obětavost si zaslouží veliké poděkování.
V roce 2017 se díky jejich práci a dárcům oblečení utržilo 88 100 Kč. 
Výtěžek z prodeje věcí v dobročinném šatníku je určen na činnost 
našeho střediska.

Výtěžek v r. 2014                 43 600 Kč

Výtěžek v r. 2015                       60 600 Kč

Výtěžek v r. 2016                        64 800 Kč

Výtěžek v r. 2017                                88 100 Kč

DOPLŇKOVÁ
Č I N N O S T
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Alena Hellerová, DiS.
koordinátorka dobrovolníků
Kontakt: 739 324 816 / hellerova@diakonievm.cz

Co se nám podařilo v roce 2017?
•  V roce 2017 pomáhalo v naší organizaci celkem 23 dobrovolníků, 

kteří odpracovali 1554 hodin. Obohatili nás všechny svou přítom-
ností a obětavostí. Dobrovolníci dokazují, že každý může něco da-
rovat - úsměv, blízkost, ruční práci, hudbu, čas pro druhého člo-
věka. Dělali společnost našim klientům, pomáhali při benefičních 
akcích a tvořili výrobky k prodeji. Více než 80 dobrovolníků nám 
pomáhalo jednorázově při benefičních akcích.

•  Naši dobrovolníci samostatně zajišťovali provoz dobročinného šat-
níku, navštěvovali seniory v Denním stacionáři Dobromysl i v jejich 
domácnostech, byli vítanými společníky lidem s mentálním postiže-
ním v Sociální rehabilitaci KROK a v Chráněném bydlení Johannes. 
Někteří z dobrovolníků nám pomáhali ve správě či s převozy klientů.

•  V rámci Celonárodní potravinové sbírky jsme se ve spolupráci s ve-
dením obchodního domu Tesco zapojili spolu s dobrovolníky do 
sběru potravin, které 11. 11. darovali lidé potřebným. DĚKUJEME 
všem dárcům, dobrovolníkům a pracovníkům Tesca ve Valašském 
Meziříčí! Vybraných 933 kg potravin a drogerie pomůže lidem se 
zdravotním postižením a sociálně slabým seniorům.

Co plánujeme v roce 2018?
•  V  roce 2018 plánujeme především reorganizaci Šatníku, jehož 

provoz dobrovolníci zajišťují. Z Nadace ČEZ jsme obdrželi mobilní 
domek pro provoz tohoto dobročinného obchůdku. Musíme za-
jistit pro umístění domku vhodné místo a jeho připojení k inženýr-
ským sítím. Potom nás bude čekat vybavení obchůdku a stěhování 
z nevyhovujících stavebních buněk, kde dosud dobročinný šatník 
funguje.

Všichni naši dobrovolníci si zaslouží veliké poděkovaní za jejich obě-
tavost, ochotu věnovat svůj čas a schopnosti druhým. Děkujeme jim 
za skvělou práci a za to, že jsou.

Naši pravidelní dobrovolníci: Blanka Maršálková/Pavla Lochma-
nová/Jana Nečasová/Milada Popelářová/Zdenka Vojvodíková/Lýdie 
Bartoňová/Hedvika Lašáková/Jaroslava Hurtíková/Marta Mlčáková/
Václav Nohavica/ Dobromila Krupová/Anna a Madlenka Kabeláčo-
vy/Ivan Dostál/JUDr. Marie Pernická/Radomíra Strážnická/Dagmar 
Kladošová/Hana Haisová/Jana Krupová/Jana Dorazilová/Hana Ba-
bicová/Jan Vetchý/Milan Katovský/Daniel Heller
Dobrovolníci při akcích: Matuš Vargoško/Zuzana Pernická/MgA. 
Jitka Skočková/Mgr. Jaroslav Kneisl/Josef Hurtík/ Soubor bicích 
nástrojů DRUMATIX ZUŠ Alfréda Radoka ve Val. Meziříčí, taneční 
skupina HEART2BEAT/ SŠ informatiky, elektrotechniky a  řemesel 
Rožnov pod Radhoštěm – studentky oboru kadeřnice/FotoStudio 91 
Josef Knápek/fotograf Aleš Mičola/Kosmetika Fialka – Gabriela Fia-
lová/Blanka Hašová s fenkou Aki/děti a učitelé ZUŠ Alfréda Radoka/
děti a učitelé z MŠ Křižná, ZŠ Křižná a ZŠ Žerotínova/MŠ Kraiczova/
SPŠS Valašské Meziříčí

DOBRO-
VOLNICTVÍ
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HOSPODAŘENÍ 
STŘEDISKA
V ROCE 2017

 NÁKLADY
celé

středisko
pečovatel.
služba

denní
stacionář

ošetřovatel. 
služba

osobní 
asistence

poradna pro 
pečující

domácí mob. 
hospic

sociální 
rehabilitace

chráněné 
bydlení

ostatní činnosti

personální náklady (mzdy, odvody) 18 479 152 4 443 998 1 336 227 2 619 185 1 190 763 783 328 339 303 2 927 867 3 659 158 1 179 323
školení, kurzy, vzdělávání 312 119 60 239 18 697 9 552 18 527 10 325 7 450 54 554 99 996 32 779
služby 2 786 825 594 633 174 169 240 441 135 712 36 656 47 467 491 073 597 699 468 974
materiál 1 934 636 334 702 31 850 278 330 110 271 30 665 251 778 379 160 104 438 413 441
energie 704 900 58 247 81 166 40 374 13 537 9 608 1 216 156 349 263 750 80 654
opravy a údržba 303 206 67 637 58 43 390 7 727 11 221 84 552 1 459 98 150
odpisy 550 661 86 653 1 830 196 812 2 352 392 12 432 79 698 4 443 166 049
pojistné 93 002 24 276 6 294 15 678 8 092 1 349 899 16 634 15 285 4 496
ostatní náklady 248 405 56 180 15 006 43 448 18 993 3 692 1 708 38 311 35 296 35 769

CELKEM 25 412 906 5 726 566 1 665 296 3 487 212 1 505 974 876 026 662 475 4 228 198 4 781 523 2 479 636

 VÝNOSY
celé

středisko
pečovatel.
služba

denní
stacionář

ošetřovatel. 
služba

osobní 
asistence

poradna pro 
pečující

domácí mob. 
hospic

sociální 
rehabilitace

chráněné 
bydlení

ostatní činnosti

dotace MPSV 2 738 728 42 313 12 365 0 9 514 4 488 0 19 852 1 368 118 1 282 079
dotace Zlínský kraj 12 386 160 3 596 800 1 186 300 0 815 100 668 100 0 4 052 760 2 067 100 0
dotace MěÚ a obecních úřadů 2 042 500 1 182 000 257 200 0 283 300 120 000 0 0 200 000 0
úhrady zdravotních pojišťoven 3 131 119 0 0 3 048 997 0 0 82 122 0 0 0
platby klientů 2 713 830 917 423 199 681 27 982 432 805 0 3 068 0 1 132 871 0
tržby z vedlejší činnosti 781 798 1 000 9 299 0 0 0 0 0 0 771 499
ostatní výnosy 235 108 986 0 14 543 0 0 16 863 0 0 202 716
dary a příspěvky 1 255 331 93 473 7 306 216 844 5 791 8 863 586 584 22 500 29 559 284 410

CELKEM 25 284 574 5 833 995 1 672 151 3 308 366 1 546 510 801 451 688 637 4 095 112 4 797 649 2 540 703

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ‐128 331 107 429 6 854 ‐178 846 40 537 ‐74 575 26 162 ‐133 085 16 126 61 067

Ing. Bc. Karla Daňová
manažer správy, personalista
Kontakt: 739 324 817 / danova@diakonievm.cz
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ROZVAHA 
STŘEDISKA
K 31. 12. 2017

 NÁKLADY
celé

středisko
pečovatel.
služba

denní
stacionář

ošetřovatel. 
služba

osobní 
asistence

poradna pro 
pečující

domácí mob. 
hospic

sociální 
rehabilitace

chráněné 
bydlení

ostatní činnosti

personální náklady (mzdy, odvody) 18 479 152 4 443 998 1 336 227 2 619 185 1 190 763 783 328 339 303 2 927 867 3 659 158 1 179 323
školení, kurzy, vzdělávání 312 119 60 239 18 697 9 552 18 527 10 325 7 450 54 554 99 996 32 779
služby 2 786 825 594 633 174 169 240 441 135 712 36 656 47 467 491 073 597 699 468 974
materiál 1 934 636 334 702 31 850 278 330 110 271 30 665 251 778 379 160 104 438 413 441
energie 704 900 58 247 81 166 40 374 13 537 9 608 1 216 156 349 263 750 80 654
opravy a údržba 303 206 67 637 58 43 390 7 727 11 221 84 552 1 459 98 150
odpisy 550 661 86 653 1 830 196 812 2 352 392 12 432 79 698 4 443 166 049
pojistné 93 002 24 276 6 294 15 678 8 092 1 349 899 16 634 15 285 4 496
ostatní náklady 248 405 56 180 15 006 43 448 18 993 3 692 1 708 38 311 35 296 35 769

CELKEM 25 412 906 5 726 566 1 665 296 3 487 212 1 505 974 876 026 662 475 4 228 198 4 781 523 2 479 636

 VÝNOSY
celé

středisko
pečovatel.
služba

denní
stacionář

ošetřovatel. 
služba

osobní 
asistence

poradna pro 
pečující

domácí mob. 
hospic

sociální 
rehabilitace

chráněné 
bydlení

ostatní činnosti

dotace MPSV 2 738 728 42 313 12 365 0 9 514 4 488 0 19 852 1 368 118 1 282 079
dotace Zlínský kraj 12 386 160 3 596 800 1 186 300 0 815 100 668 100 0 4 052 760 2 067 100 0
dotace MěÚ a obecních úřadů 2 042 500 1 182 000 257 200 0 283 300 120 000 0 0 200 000 0
úhrady zdravotních pojišťoven 3 131 119 0 0 3 048 997 0 0 82 122 0 0 0
platby klientů 2 713 830 917 423 199 681 27 982 432 805 0 3 068 0 1 132 871 0
tržby z vedlejší činnosti 781 798 1 000 9 299 0 0 0 0 0 0 771 499
ostatní výnosy 235 108 986 0 14 543 0 0 16 863 0 0 202 716
dary a příspěvky 1 255 331 93 473 7 306 216 844 5 791 8 863 586 584 22 500 29 559 284 410

CELKEM 25 284 574 5 833 995 1 672 151 3 308 366 1 546 510 801 451 688 637 4 095 112 4 797 649 2 540 703

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ‐128 331 107 429 6 854 ‐178 846 40 537 ‐74 575 26 162 ‐133 085 16 126 61 067

začátek 
období

konec
období

A. Dlouhodobý majetek celkem 5 986 559 5 530 228
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 78 394 78 394
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 340 846 11 415 303
A. III. Dlouhodobý finanční majetek 200 000 200 000
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku ‐5 632 681 ‐6 163 469
B. Krátkodobý majetek celkem 5 560 946 9 498 448
B. I. Zásoby 38 874 58 126
B. II. Pohledávky 2 708 034 3 556 322
B. III. Krátkodobý finanční majetek 2 788 410 5 836 833
B. IV. Jiná aktiva 25 628 47 168

11 547 505 15 028 676

začátek 
období

konec
období

A. Vlastní zdroje celkem 5 858 878 6 351 959
A. I.  Jmění 6 550 466 7 179 810
A. II. Výsledek hospodaření ‐691 589 ‐827 852
B. Cizí zdroje celkem 5 688 627 8 676 717
B. II. Dlouhodobé závazky 27 024 0
B. III. Krátkodobé závazky 2 088 392 2 468 715
B. IV. Jiná pasiva 3 573 211 6 208 002

11 547 505 15 028 676

AKTIVA

AKTIVA CELKEM
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Účetní jednotka:
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
Sídlo účetní jednotky:
Valašské Meziříčí, Žerotínova 319
IČ: 47 86 35 61

Předmět ověření:
Účetní závěrka k 31. 12. 2017
Důvod ověření:
Dobrovolný audit na základě požadavku představenstva
Zástupce účetní jednotky:
Mgr. Zdislava Odstrčilová, ředitelka střediska

Auditor:
Ing. Hana Novotná, Podlesí 394, Valašské Meziříčí
Číslo oprávnění: 1682
Období provádění auditu:
únor – duben 2018
Přílohy zprávy:
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určená správní radě Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí

VÝROK AUDITORA

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky Diakonie ČCE – stře-
diska ve Valašském Meziříčí, IČ 47 86 35 61 (dále jen „Organizace“) 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se sklá-
dá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 
31. 12. 2017, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis 
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informa-
ce. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní 
závěrky.
Podle mého názoru podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv Organizace k 31. 12. 2017, nákladů a výnosů, výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými 
účetními předpisy.

ZÁKLAD PRO VÝROK

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy 
Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárod-

ZPRÁVA
AUDITORA

O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2017
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ní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvi-
sejícími aplikačními doložkami. V souladu se zákonem o auditorech 
a  Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky 
jsem na Organizaci nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti 
vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní infor-
mace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný zá-
klad pro vyjádření mého výroku.

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ÚČETNÍ JEDNOTKY 
ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

Statutární orgán Organizace je odpovědný za sestavení účetní zá-
věrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účet-
ními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje 
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo 
chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Organizace povi-
nen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud 
je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se 
jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvá-
ní při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární 
orgán plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. 
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

ODPOVĚDNOST AUDITORA ZA AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek 
neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou pod-
vodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. 
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, 
že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech 

případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v  důsledku 
podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud 
lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v  souhrnu mohly 
ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na 
jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou 
povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a za-
chovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností:
•  Identifikovat a  vyhodnotit rizika významné (materiální) nespráv-

nosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrh-
nout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě 
mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) 
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chy-
bou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšo-
vání, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení 
vnitřních kontrol.

•  Seznámit se s  vnitřním kontrolním systémem Organizace rele-
vantním pro audit v  takovém rozsahu, abych mohla navrhnout 
auditorské postupy vhodné s  ohledem na dané okolnosti, nikoli 
abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního 
systému.

•  Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost pro-
vedených účetních odhadů a  informace, které v  této souvislosti 
statutární orgán Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

•  Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při se-
stavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem 
na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) 
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou vý-
znamně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jest-
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liže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota exis-
tuje, je mou povinností upozornit ve zprávě auditora na informace 
uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto 
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje 
závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vychá-
zejí z důkazních informací, které jsem získala do data této zprávy. 
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 
Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

•  Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, 
včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové 
transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Mou povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánova-
ném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která 
jsem v  jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedo-
statků ve vnitřním kontrolním systému.

Ve Valašském Meziříčí dne 12. 4. 2018

Ing. Hana Novotná, auditor
číslo oprávnění 1682

Milosrdenství je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje.
(Papež František)40



Evropský sociální fond v ČR/Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR/Ministerstvo zdravotnictví ČR/Zlínský kraj/Město Va-
lašské Meziříčí/ Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí/
Obce: Krhová/Jarcová/Poličná/Oznice/Loučka/Velká Lhota/
Lešná/Zašová/Choryně/ Nadace: Nadace AGROFERT/Vý-
bor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové/Nadace J & T/Nada-
ce Charty 77/Nadace České spořitelny/ Církve: Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí/
Farní sbor ČCE ve Velké Lhotě/Farní sbor ČCE Růžďka/Farní 
sbor ČCE Pržno/Diakonie ČCE/ Firmy a instituce: CS CA-
BOT, spol. s r.o./C.B.G. IMPEX s.r.o./KOMPAKT VM, s.r.o./
JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o./Květinářství Alena Horáko-
vá/DEZA, a.s./Valašské Muzeum v přírodě Rožnov pod Rad-
hoštěm/Café TUCAN/VALET MT, spol. s  r.o./Krasspol/CZT 
Valašské Meziříčí s.r.o./Deramax.cz s.r.o./Městská policie 
Valašské Meziříčí/AVAL, spol. s r. o./Mlékárna Valašské Mezi-
říčí spol. s r.o./Lesy ČR, s.p./Městské lesy a zeleň s.r.o./ILO-
MON – Med s.r.o./J.T.O. SYSTÉM, s.r.o./JACOBS DOUWE 
EGBERTS OPS CZ s.r.o./Myonic s.r.o/Pharmens s.r.o./
PWO Czech Republic a.s./ROBE Lighting s.r.o./SPEDOS 
servis s.r.o./STOPP OPTIK s.r.o/UHER COMPANY s.r.o./ 

Jednotlivci: Ludmila Vašková/Advokátní kancelář JUDr. Igor 
Zmydlený/Jan Ježík/Zdeněk Čermák/JUDr. Miroslava Hořín-
ková/Jarmila Chmelařová/Jaromíra Janošková/Ludmila Jas-
ná/Jan Kala/Jana Kalhousová/MUDr. Jiří Kantor/Dobromila 
Krupová/Ivan Maleňák/Alais Maléř/Jarmila Mekinová/Ivana 
Nováková/Yveta Odstrčilíková/Vladimír Pečenka/Marie Po-
pelářová/Eva Šindelářová/Marie Vetchá/Drahomíra Výmolo-
vá/Marie Prná/Lenka Hrušková/paní Vémolová/paní Michoň-
ková/pan Mareš/paní Rašková/pan Václavík/pan Stonavský/
paní Proroková/ Mediální partneři: Regionální televize/OSA/
Zpravodaj města Valašského Meziříčí/TV Beskyd/Jalovec/
Blesk/Echo Valašska

Všem dárcům a dobrovolníkům upřímně děkujeme. Díky 
Vám můžeme dělat to, co děláme.
Děkujeme také všem dárcům, kteří si přáli zůstat v ano-
nymitě, a návštěvníkům benefičních akcí.

PŘEHLED 
DÁRCŮ V 
ROCE 2017
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VÝVOJ ČINNOSTI
Diakonie ČCE  – středisko ve Valašském Meziříčí začalo sociálně 
podnikat v roce 2013. Nejprve jsme založili v dubnu roku 2013 so-
ciální podnik Palomino jako součást střediska Diakonie. V listopa-
du 2013 jsme otevřeli první obchod SECONDHELP pod hlavičkou 
naší dceřiné společnosti 1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o., kterou 
jsme založili za účelem sociálního podnikání. Oba sociální podniky 
vznikly díky podpoře z fondů Evropské unie. Od října 2014 přešel 
sociální podnik Palomino také pod hlavičku 1. VALAŠSKÉ DIAKO-
NICKÉ, s.r.o. V  roce 2015 jsme otevřeli další prodejnu SECOND-
HELPU v Rožnově pod Radhoštěm.

POSLÁNÍ
Lidé s  různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti, 
proto i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo být ve společnosti 
běžné. Bohužel tomu tak není a objevuje se zde mnoho překážek 
- někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také 
naše předsudky.
V mnoha zemích světa se osvědčilo tzv. sociální podnikání. Pro-
to jsme se i  my rozhodli podnikat prostřednictvím sociální firmy. 
V  rámci našeho podnikání chceme vytvářet pracovní příležitosti 
především pro lidi se zdravotním postižením.
Zaměstnáváme lidi se zdravotními hendikepy, kteří mají přiznaný in-

validní důchod, chtějí pracovat a jsou schopni vzhledem ke svému 
hendikepu vykonávat potřebné činnosti na vytvořených pracovních 
pozicích. Důležitá je pro nás kvalita odvedené práce, protože i my 
musíme obstát v běžné konkurenci. Na druhé straně jsme schopni 
poskytnout našim pracovníkům vhodné pracovní podmínky s ohle-
dem na jejich hendikep – např. zkrácené úvazky, častější přestávky 
v práci, delší dobu zaškolení, psychosociální podporu, individuální 
pracovní postupy či vhodné pomůcky k  výkonu práce. Nabízíme 
tyto pracovní pozice: údržbář, pradlena, uklízečka, pracovník pro 
rozvoz a provozní pracovník (zaměřeno především na prodej v na-
šich prodejnách).

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společ-
nosti a životnímu prostředí, které hrají důležitou roli v místním roz-
voji a  často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním 
nebo společenským znevýhodněním. Tato činnost je založena na 
principu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a envi-
ronmentálního.
Zisk z tohoto podnikání je z větší části použit pro další rozvoj sociál-
ního podniku (je to minimálně 51%) nebo pro naplnění jeho obecně 
prospěšných cílů. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování 
zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.
Sociální podnik se zavazuje, že bude zaměstnávat v minimální míře 
40 % osob z cílové skupiny sociálně vyloučených nebo ohrožených 
sociálním vyloučením, zejména osob dlouhodobě nezaměstnaných 
a osob s handicapem. V rámci své činnosti uplatňuje principy rov-
ných příležitostí.
Všichni pracovníci se účastní pravidelných pracovních porad, jsou 
aktivně zapojováni do rozhodovacích procesů podniku, je kladen 
důraz na efektivní komunikaci mezi všemi zaměstnanci.

O NÁS
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Název: 1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o.
Sídlo: Vrbenská 803, 757 01  Valašské Meziříčí
IČO: 01440098
DIČ: CZ01440098
Datum založení: 22. 2. 2013 
Jednatelka: Mgr. Zdislava Odstrčilová
Ředitel: Ing. Jaroslav Stančík
Kontakt: 777 672 902

PODNIKÁME VE DVOU OBLASTECH:

PALOMINO
• služby pro domácnost a firmy

SECONDHELP
• secondhandové a outletové oblečení

módní přehlídka Secondhelpu

ZÁKLADNÍ 
ÚDAJE

«
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ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA

jednatelka
s.r.o.

ředitel
1. VD

vedoucí
Palomina

provozní 
pracovník

- pracovník 
skladu

zástupce 
vedoucího

provozní 
pracovník
- prodavač

provozní 
pracovník 
- asistent

provozní 
pracovník
- pokladní

vedoucí
Secondhelpu

zástupce 
vedoucího

provozní
pracovník

provozní
pracovník

- řidič

provozní 
pracovník 
- asistent

provozní 
pracovník
- uklízečka
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1. Valašská diakonická, s.r.o. měla k 31. 12. 2017 44 zaměstnanců, 
z toho 40 lidí s hendikepy. 

ZAMĚSTNANCI

POČET ZAMĚSTNANCŮ V 1. VD

zaměstnanci se zdravotním postižením 

zdraví zaměstnanci

zaměstnanci na hlavní pracovní poměr 
celkem

2015
 

34

5

39

2016
 

46

4

50

2017
 

46

4

50

Poznámka: Počty zaměstnanců v grafu jsou uvedeny za celý kalendářní rok.46



» hodiny krásy v obchodě Secondhelpu
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ING. JAROSLAV STANČÍK,
ŘEDITEL 1. VD A VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU PALOMINO

Vedoucí: Ing. Jaroslav Stančík
Mistr:  Tomáš Koláček (do 31. 7. 2017)

Martina Hrušková (od 1. 8. 2017)
Telefon: 732 194 280
Email: sluzby@palominosp.cz
Webová stránka: www.palominosp.cz
Provozní doba: Po - Pá 7 - 15 hodin, nebo dle objednávky
Adresa: Vrbenská ul. 803, Valašské Meziříčí

Co se nám v roce 2017 podařilo?
Podařilo se nám stabilizovat a rozšířit službu dovoz obědů na všech-
ny všední dny. Dnes již rozvážíme po Valašském Meziříčí a okolních 
vesnicích (Podlesí, Jarcová, Mikulůvka, Oznice, Poličná, Hrachovec, 
Jasenice, Perná, Vysoká, Bynina, Příluky) denně 140 až 150 obědů 
5 automobily. O tuto službu je trvalý a stoupající zájem hlavně mezi 
staršími spoluobčany, fi rmami a předškolními zařízeními.
Úspěšně se rozvíjí také služba čištění interiérů automobilů. Zákaz-
níci oceňují kvalitní a profesionální práci našich pracovníků, a proto 
se k nám pravidelně vracejí. 

Poslední důležitou novinkou, kterou jsme zavedli během roku 2017, 
je možnost koupě „Dárkového poukazu“ na všechny naše poskyto-
vané služby (mytí oken, úklid domácnosti, tepování koberců, čištění 
interiérů automobilů, čištění hrobů a náhrobků včetně použití revo-
lučních nanotechnologických přípravků) v různých fi nančních hod-
notách od 300 Kč do 1.200 Kč.

Jaké jsou naše plány na rok 2018?
Naším hlavním cílem je dát možnost pracovního uplatnění co nej-
většímu počtu zdravotně znevýhodněných spoluobčanů. V  nad-
cházejícím roce se chceme zaměřit především na zaměstnávání lidí 
s mentálním postižením. Proto budeme v druhé polovině roku 2018 
otvírat další sociální podnik  – Pralinkárnu  – kde budeme vyrábět 
pralinky a čokoládové výrobky fi rmám přímo na míru i pro veřejnost. 
Později jimi chceme zásobovat vlastní zážitkovou čokoládovnu. 
V nově otevřeném sociálním podniku budou pracovat pod odbor-
ným dozorem především lidé s mentálním postižením.

SOCIÁLNÍ PODNIK
PALOMINO
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ING. ANETA KLIMENTOVÁ  
VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SECONDHELP

Vedoucí:  Marcela Čadrová (od 2. 1. 2017 na mateřské dovolené) 
Radka Sváková (do 13. 10. 2017 pověřená vedením) 
Ing. Aneta Klimentová  (od 16. 10. 2017)

Telefon: 739 324 819
Email: klimentova.secondhelp@gmail.com
Webová stránka: www.secondhelp.cz
Otevírací doba:  pondělí – pátek: 9 – 17 hod. 

sobota: 8 – 12 hod. 
Adresa provozovny ve Valašském Meziříčí:
Mostní ulice 97/6, Valašské Meziříčí 
Adresa provozovny v Rožnově pod Radhoštěm: 
Palackého 43, Rožnov pod Radhoštěm

Co se nám v roce 2017 podařilo?
V dubnu jsme se podíleli na programu 3. benefiční módní přehlídky 
Diakonie Valašské Meziříčí ve spolupráci s Veronikou Maléřovou 
a Valašským muzeem v přírodě Rožnov pod Radhoštěm. Děkuje-
me všem modelkám a účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na 
honorář a výtěžek 24 060 Kč věnovali na rekonstrukci naší budovy 
na Vrbenské ulici. Podařilo se nám také získat v rámci projektu 
ČSOB „Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2017“ 
finanční příspěvek na úpravu prostor a vybavení nové prodejny 
Secondhelpu.
Jaké jsou naše plány na rok 2018?
V červnu plánujeme rozšíření naší činnosti do Kopřivnice, kde chce-
me otevřít další prodejnu Secondhelpu.

SOCIÁLNÍ PODNIK 
SECONDHELP

Svoboda se obvykle chápe jako možnost říci ano všemu, co se nám líbí. Ve skutečnosti
 je ale svoboda především schopností říci ne všemu, co je v rozporu s naším svědomím. 

(Giovannino Guareschi)
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VÝSLEDKY 
HOSPODAŘENÍ 
1. VALAŠSKÉ 
DIAKONICKÉ, 
s.r.o.
HOSPODAŘENÍ 1.VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ V ROCE 2017

NÁKLADY celá firma SECONDHELP PALOMINO

personální náklady (mzdy, odvody) 5 501 021 2 114 044 3 386 977
služby 984 318 639 805 344 513
materiál 273 024 72 926 200 098
energie 143 244 105 182 38 062
opravy a údržba 49 299 15 140 34 159
prodané zboží 471 229 471 229 0
odpisy 52 430 11 214 41 216
úroky 28 548 12 675 15 873
poplatky za platební karty a bankovní  23 544 20 484 3 060
ostatní náklady 15 208 4 001 11 207

CELKEM 7 541 865 3 466 700 4 075 165

VÝNOSY celá firma SECONDHELP PALOMINO

dotace Úřadu práce 4 155 579 1 883 091 2 272 488
tržby za zboží 1 503 816 1 503 816 0
tržby z prodeje služeb 1 861 822 0 1 861 822
ostatní 161 38 123

CELKEM 7 521 378 3 386 945 4 134 433

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ‐20 487 ‐79 755 59 268

Ing. Bc. Karla Daňová
manažer správy, personalista
Kontakt: 739 324 817 / danova@diakonievm.cz
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ROZVAHA
1.VD 
K 31. 12. 2017

začátek
období

konec
období

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 172 223 310 210
C. I. Zásoby 318 549 441 658
C. II. Pohledávky 1 492 297 1 868 818
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 67 055 44 282

2 050 124 2 664 968

začátek
období

konec
období

A. I.  Základní kapitál 200 000 200 000
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 280 533 343 432
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 62 899 ‐20 487
B.+C. Cizí zdroje 1 506 692 2 142 023

2 050 124 2 664 968

PASIVA

AKTIVA

Pasiva celkem

Aktiva celkem
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kde nás na jdete
směr Hranice

směr Vsetín

směr Rožnov p.R.

řeka Bečva

Žerotínova ulice

Zašovská ulice

1 3 24
náměstí

autobusové
nádraží 5

6

FÚ

7

Albert

Jičínská ulice

1

3

2

4

5

6

7

Diakonie ČCE – středisko ve 
Valašském Meziříčí (1. podlaží)
Domov Konvikt

Hospic CITADELA

Seniorpark 

Prodejna sociálního podniku
SECONDHELP

1. Valašská diakonická, s.r.o.
a služby pro lidi se zdravotním 
postižením
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