
výroční zpráva 2012



oBSaH

< slovo úvodem   3 
< poslání střediska 4
< základní údaje  4 

Služby pro  Seniory

< Pohoda  5
< Ohrada  6 / 7   
< Jabloňová  8 / 9
< Zahrada  10 / 11 
< Domácí péče  12 / 13 

Služby pro rodiny, děti a mládež 

< Mozaika 14 / 15 
< Rubikon  16 / 17 
 
< další projekty  18 / 19 / 20

< zpráva auditora  21 
< hospodaření  22 / 23 
< organizační struktura  24
< summary  25 / 26 
< zusammenfassung  26 / 27
< poděkování za pomoc  28 / 30  / 31 

Neste břemeNa jedNi druhých, 
tak NaplNíte zákoN kristův. (Gal. 6,2)
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Začneme tentokráte radostně. Závěrem 
roku 2012 jsme obdrželi vyrozumění o přidě-
lení 30 mil. dotace na rekonstrukci Domova 
Ohrada (Domov Harmonie) z Programu 
švýcarsko-české spolupráce. Chvála Hos-
podinu. Podařilo se překonat mnoho kom-
plikací a byť je před námi ještě mnoho práce, 
věříme, že výsledek – nově rekonsruovaný 
Domov Harmonie - za to stojí. Žel začátek 
roku byl poznamenán snižováním počtu 
pracovníků v službách pro sociálně vylou-
čené z důvodu nedostatku financí na provoz 
těchto služeb.  Pracovníkům se podařilo tuto 
situaci dobře zvládnout a nadále poskytovat 
kvalitní služby. Také v krizových situacích 
postupovali profesionálně a potvrdili dobrou 
kvalitu pracovníků střediska. O soudržnosti 
a kvalitě týmu pracovníků střediska také 
hodně vypovídá zvládnutí a zajištění bez-
problémového chodu střediska v době déle 
trvající nepřítomnosti ředitele. Všem patří 
velké poděkování.  

Naše trvalá snaha zkvalitňovat životní pro-
středí našich uživatelů se promítla také 
do projektu Společně na Jabloňové, který 
řešil obnovení zahrady u Domova Jabloňová. 
Nově vybudované bezbariérové a bezpečné 
chodníky, zahrádka pro práci ve stoje (aby se 
senioři nemuseli shýbat), altánek, obnovená 
studna a spousta zeleně. To vše se podařilo 
vybudovat s přispěním mnohých z Vás, kteří 
jste se účastnili benefičního koncertu, pří-
padně zakoupili nějaký stromek nebo keř či 
věnovali finanční dar. Vám všem patří naše 
mnohé poděkování. Těšíme se, že se v areá-
lu zahrady budeme potkávat nejen s našimi 
seniory, ale také s Vámi. Vždyť od počátku 
jsme celý projekt pojímali jako prostor pro 
setkávání široké veřejnosti s námi z Diakonie 
Vsetín. Proto jsme obnovili hřiště vhodné pro 
tenis, nohejbal či volejbal, plánujeme zde 
umístit jednu golfovou jamku vhodnou k ná-
cviku patování, těšíme se také na návštěvy 
dětí z nedaleké MŠ a na maminky s kočárky 

a malými dětmi.
Výrazného úspěchu dosáhl také náš romský 
taneční soubor JILESTAR (Ze srdce), který 
dvakrát reprezentoval naši republiku na fes-
tivalech ve Švýcarsku a vystupoval v hudeb-
ním programu Idy Kelarové a symfonického 
orchestru Bohuslava Martinů na řadě kon-
certů v České republice. Rád zde uvádím 
také jméno naší pracovnice Hany Šmatolá-
nové z denního stacionáře Zahrada, která 
z rukou Livie Klausové převzala významné 
ocenění Pečovatelka roku 2012. 
Nelze na tak malé ploše zmínit všechny z de-
sítek akcí organizovaných střediskem pro 
veřejnost i uživatele, ani s. r. o.t denodenní 
obětavou službu pracovnic a pracovníků 
střediska. Lze si jen přát, aby síly i zdraví 
vydrželo, k tomu nechyběla chuť v dobrém 
pokračovat a zlepšovat se v tom, co se ještě 
nedaří. 

Buďte i nadále dobré mysli.

ing. Dan Žárský
ředitel
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Poslaním Diakonie ČCE – střediska Vsetín je zajisťovat, organizovat a poskytovat sociální, ošetřovatelskou, 
zdravotní a pastorační péči a službu seniorům,  osobám zdravotně znevýhodněným a osobám ohroženým 
nebo trpícím sociálním vyloučením ve Vsetíně a blízkém okolí. To vše s cílem integrovat a předcházet   
či zabraňovat  sociálnímu  vyloučení  při současném udržení či dosažení dobré kvality života.

ZáklaDní úDajE
Datum vzniku organizace: 1.  7.  2004
Celý název organizace:  
Diakonie ČCE - středisko Vsetín  
Sídlo: Strmá 34/2  Vsetín 755 01
Telefon: 571 420 617
E-mail: vsetin@diakonie.cz
IBan: CZ10 0300 0000 0001 9174 8635
BIC: CEKOCZPP

Ředitel
Ing. Dan Žárský
T: 731 517 257

Vedoucí služeb pro sociálně vyloučené
Mgr. Marta Doubravová
T: 736 677 798
Vedoucí Domova pro seniory Vsetín Ohrada
Ing. Karla Daňová 
T: 603 557 097, 571 437 846
Vedoucí Domova jabloňová
Bc. Pavlína Lanžhotská
T:  739 244 654, 571 999 404
Vedoucí pečovatelka Domácí péče
Ilona Ostřanská
T: 734 647 978, 571 999 403
Vedoucí denního stacionáře Zahrada
Mgr. Alena Michutová
T: 739 332 964, 571 999 407

Správní rada
Ing. Dan Žárský 
Mgr. Marta Doubravová 
Ing. Karla Daňová

Dozorčí rada
Mgr. Bronislav Czudek (předseda)  
Ing. Jan David 
Ing. Eva Ludvíčková  
Mgr. Květoslava Othová 
Zdenka Tuhovčáková 
Bc. Bernard Šulák 
MUDr. Pavel Volčík

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2012: 59
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Posláním pobytové odlehčovací služby v Domově pro seniory Vsetín Ohrada je poskytovat seniorům  
– uživatelům služby laskavou podporu a sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči po dobu nebo v situaci, 

kdy není možné o ně pečovat v jejich přirozeném, nejčastěji domácím prostředí. jde o krátkodobý, časově 
ohraničený pobyt, nejdéle však 3 měsíce. Uživatelé se běžně zapojují do dění v Domově pro seniory.

STaTISTIka  POHODY

4 lůžka Kapacita

24 Počet uživatelů v roce 2012, z toho 6 opakovaně

100% Využití kapacity

81,9 let Průměrný věk

63 dní Průměrná délka pobytu

SlOžEní VšECH UžIVaTElů  
podle přiznaného příspěvku na péči

Počet 
osob

Stupeň 
příspěvku

6 IV Osoby úplně závislé na cizí pomoci

10 III Osoby těžce závislé na cizí pomoc

7 II Osoby středně závislé na cizí pomoci

1 I Osoby lehce závislé na cizí pomoci
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Posláním Domova pro seniory Vsetín Ohrada je poskytovat uživatelům laskavou podporu a sociální, 
ošetřovatelskou a zdravotní péči tak, aby zde prožívali svůj podzim života klidně, plnohodnotně a důstojně. 
Chceme pro ně vytvořit prostředí a životní podmínky, které by byly co nejvíce podobné opravdovému 
domovu. kapacita Domova je 32 lůžek v 18ti jednolůžkových a 7 dvoulůžkových pokojích.

Rok 2012 byl rokem napínavých očekávání 
nových událostí kolem rozvojového a inves-
tičního projektu Domov Harmonie. V dubnu 
jsme byli informováni o tom, že naše žádost 
byla úspěšná a že nám bylo přiznáno 100% 
financování nástavby, přístavby a zásadní re-
konstrukce Domova na Ohradě, a také řada 
zajímavých činností, kterými nový Domov 
naplníme. Tolik potřebné finance poplynou 
z programu Švýcarsko-české spolupráce 
a přiznaná dotace na celý projekt (nejen jeho 
investiční část) představuje k poslednímu 
dni roku částku 30 654 463 Kč. Naše radost 
byla nesmírná a těšili jsme se, že v půlce roku 
projekt zahájíme. Ale již prázdninové měsíce, 
kdy stále nedocházelo k podpisu smluv 
na nejvyšší úrovni mezi českou a švýcarskou 
stranou, dávaly tušit, že složité struktury 
organizující průtok financí ze Švýcarska až 
k realizátorům se svou prací na programu 
váznou. K podpisu Smlouvy o projektu, a tím 
k zahájení, došlo až 28. listopadu. Časový 
skluz ještě zvýraznil a skutečnost, že pro-
jektové činnosti plánované na období před 
zahájením projektu byly ze strany řídících or-
gánů odročovány a nepřinesly tolik potřebný 
pokrok. Sečteno a podtrženo: jako bychom 
celoročně startovali se zataženou brzdou.  
Život v Domově pro seniory plynul v očeká-
vání a vyhlížení budoucích změn. Nicméně 
i přes tato úskalí se podařilo stabilizovat 
pracovní tým, ustálit týdenní plán aktivizací, 

akce Domova i celý způsob práce.   
Denně probíhaly aktivizace ve skupině: mezi 
velmi oblíbené patřilo cvičení na židlích, 
tréninky paměti a rukodělné činnosti. Oblí-
beným se stal i novinový kroužek, na který si 
sami uživatelé nosili nejzajímavější příspěvky 
z toho, co sami přečetli. Nově jsme pro zá-
jemce zařadili keramiku, s hojnou návštěv-
ností se setkáváme při pátečním promítání 
filmů pro pamětníky.  Již tradičně se scházeli 
naši uživatelé s faráři vsetínských evangelic-
kých církví na biblické hodině. Je povzbudivé 
vidět, že duchovní společenství spolu v lásce 
tvoří uživatelé katolického i protestantského 
vyznání. Od dubna až hluboce do podzi-
mu jsme pořádali úterní výlety do města 
a okolí. Několikrát jsme se také pustili 
dále: navštívili jsme Karafiátův toleranční 
kostel na Velké Lhotě a oblíbený rožnovský 
skanzen. Snad nejromantičtější výlet byl 
do Lešné u Valašského Meziříčí, kde je nád-
herná zámecká zahrada a malý zámek. Ten 
je jako jeden z mála plně přístupný imobilním 
návštěvníkům na invalidních vozících. Mohli 
jsme tak zde shlédnout několik parádních 
zámeckých pokojů věrně zachycujících život 
majitelů zámku, zajímavou výstavu expo-
nátů z přírody a unikátní výstavu fotografií. 
A pétanque na zámeckém pažitu též neměl 
chybu! Na sklonku léta jsme vyjeli do nej-
výše položené vísky na Moravě, na Pulčiny, 
a povedlo se nám dostat i do poněkud 

divočejších míst. Pulčínské skály jsme měli 
jako na dlani! Probíhaly ovšem i tradiční akce 
Domova, většinou veřejně přístupné. Mezi 
nimi byl novinkou náš vůbec první Maškarní 
bál. Naše počáteční obavy, jak tento nápad 
přijmou uživatelé, sami rychle a nečekaně 
rozptýlili.  Spolu s kontaktními pracovnicemi 
vymysleli a vyrobili tak unikátní masky, že 
jsme se my ostatní jen stěží bránili dojetí.

Domov pro seniory Vsetín Ohrada byl 
podpořen Městem Vsetín darováním 
nemovitosti, v níž je služba poskytována.
  

Přehled akcí pořádaných DpS Ohrada:
2. 1. Vítání Nového roku
8. 3.   Maškarní bál
21. 3.   Vítání jara
5. 4.   Pesach
27. 4.   Stavění máje
31. 5.  Kácení máje
21. 9.   Loučení s létem
1. 11.   Vzpomínka na zesnulé
5. 12.   Mikuláš
19. 12.   Posezení u stromečku
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STaTISTIka  OHRaDY

32 lůžek Kapacita

38 Počet uživatelů v roce 2012

7 z toho nově přijatých

4 z toho zemřelo

2 z toho odešlo

97,8 % Využití kapacity

83,5 let Průměrný věk

SlOžEní VšECH UžIVaTElů  
k 31. 12. 2012  podle přiznaného příspěvku na péči

Počet 
osob

Stupeň 
příspěvku

13 IV Osoby úplně závislé na cizí pomoci

9 III Osoby těžce závislé na cizí pomoc

5 II Osoby středně závislé na cizí pomoci

4 I Osoby lehce závislé na cizí pomoci

1 — Osoby soběstačné
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Posláním Domova jabloňová je plnohodnotné zajištění sociální, pečovatelské a zdravotní péče uživatelům 
s duševním onemocněním, kteří vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby. Individuálním přístupem 
ke každému uživateli, s přihlédnutím k jeho potřebám a schopnostem, chceme zajistit důstojné prožívání 
života, zapojení do společenského dění a respektování jeho lidských práv.

Naše služba je určena seniorům s chro-
nickým duševním onemocněním (osobám 
s Alzheimerovou nemocí a ostatními typy 
demencí) od 55 let věku, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, 
a jejichž sociální i zdravotní situace vyžaduje 
stálou péči.
Rok 2012 byl rokem menších i větších změn. 
Pro zkvalitnění péče poskytované našim 
uživatelům jsme uspořádali dotazníková 
šetření. Zjišťovali jsme názory uživatelů, jejich 
rodinných příslušníků i pracovníků Domova. 
V otázkách jsme se zaměřili na oblasti pro-
středí Domova, úroveň stravování, kvalitu 
poskytované péče, společenský život uživa-
telů a organizaci provozu. Zjištěné výsledky 
nám upřesnily, jak si stojíme, kde máme silné 
stránky a kde je potřeba zajistit posun k další-
mu vylepšení. 
Při zvelebování interiéru Domova jsme i tento 
rok dosáhli velkých proměn. Došlo k úpravám 
vstupní chodby z nádvoří, kterou jsme zútul-
nili poličkami s dobovými předměty a retro 
obrazy s krajinami. U vstupu je také možné 
si posedět v zátiší pod fíkovníkem s výhle-
dem na okolí. Ve spolupráci s dobrovolníky 
z České Spořitelny Vsetín a týmem pracovní-
ků z Kooperativy Zlín se nám podařilo vyma-
lovat schodišťové prostory a několik pokojů. 
Domácké prostředí s kocourem Matesem 
je teď ještě veselejší díky dalšímu kocourovi 
- Leonovi, kterého jsme dostali darem. O zve-

lebení prostor se postarali i samotní uživatelé, 
a to výsadbou venkovních muškátů do truhlíků 
a přesazováním květin v interiéru. 
Největší změnou, kterou jsme si ještě neměli 
možnost vychutnat, je celková rekonstrukce 
zahrady, která byla dokončena v polovině 
listopadu. Velmi se těšíme na možnost pose-
dět si na lavičkách nebo v altánku, procházet 
se po nových chodnících, zasadit si zeleninu, 
bylinky a potom je i sklízet. Nic není pro naše 
uživatele přirozenějšího, než pobyt v zahradě 
a s tím i spojená činnost.
Z pořádaných akcí můžeme jmenovat únorové 
pochovávání basy. Ve spolupráci s pracov-
níky a uživateli denního stacionáře Zahrada 
jsme zažili rej maškar a tanec s medvědem, 
společně jsme si zatancovali na notu sku-
piny s názvem Domácí a s velkým „smutkem“ 
nakonec i basu pochovali. O svých cestách 
po Indonésii, Bali a Novém Zélandu nám 
při promítání krásných fotek povyprávěla 
kolegyně Alena Michutová. Velikonoce jsme 
oslavili zpěvem s mládeží z místní katolické 
scholy. Zúčastnili jsme se stavění i kácení 
máje v Domově pro seniory na Ohradě. 
Na velký výlet jsme vyrazili do kostela 
ve Valašské Polance a užít si pohodu, slu-
níčka a dobrého jídla k Juříčkům na zahradu 
do Leskovce. K létu na Domově už tradičně 
patří naše Letní seniorské hry. Do společ-
ného klání, při němž se plní tři disciplíny: vrh 
na terč, lov ryb a kuželky, se zapojili i senioři 

z Domova na Ohradě a stacionáře Zahrada. 
S létem a s původní podobou zahrady jsme 
se rozloučili při oslavě Babího léta na hřišti. 
Přišly nám zazpívat a zatančit děti z mateřské 
školy Na Kopečku. V průběhu roku nechyběly 
pravidelné úterní procházky do vsetínského 
zámku, katolického kostela, na hvězdárnu, 
do knihovny, na hřbitov nebo do Panské 
zahrady. I letos jsme společně s rodinnými 
příslušníky a panem ředitelem oslavili Štědrý 
večer v rodinném kruhu při koledách, zvycích, 
jídle a dárcích.
Díky odbornému vzdělávání pracovního týmu 
jsme v naší praxi mohli vedle běžných akti-
vizačních činností uplatňovat také validační 
metody přístupu k uživatelům, reminiscenční 
techniky, prvky bazální stimulace a tréninků 
paměti. 
Velký dík patří také našim věrným dobro-
volníkům, kteří ve svém volném čase obě-
tavě pomáhají, a tím přispívají ke zkvalitnění 
péče o naše uživatele. S životem uživatelů 
v Domově, s poskytovanou péčí a aktivitami 
se letos přišlo seznámit 15 stážistů a prakti-
kantů.
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STaTISTIka jaBlOňOVé

20 lůžek Kapacita

30 Počet uživatelů v roce 2012

11 z toho nově přijatých

11 z toho zemřelo

98 % Využití kapacity

82 let Průměrný věk

Přehled akcí pořádaných  Domovem jabloňová:
8. 2.   Povídání o ptácích s paní Ivou Treznerovou
24. 2.   Pochovávání basy s bluegrassovou skupinou Domácí
8. 3.   Slavení MDŽ s dětmi ze ZŠ Luh
20. 3.   Povídání o cestování po Austrálii s paní Alenou Michutovou
20. 4.   Velikonoční koncert Scholy Vsetín
24. 4.   Povídání o cestování po Norsku s paní Alenou Michutovou
16. 5.   Jarní zpívánky s dětmi ze ZŠ Rokytnice
27. 6.   Velký výlet do Valašské Polanky a na paseky v Leskovci
27. 7.   Letní seniorské hry
18. 9.   Slavení Babího léta na zahradě Domova Jabloňová s dětmi z MŠ Na Kopečku
26. 9.   Povídání o akci Pěškotours 
1. – 31. 10.  Zapojení uživatelů do akce Pěškotours
19. 12.   Posezení u stromečku s dětmi z MŠ Na Kopečku
24. 12.   Štědrovečerní večeře s rodinami a s panem ředitelem 



10

Posláním denního stacionáře Zahrada je pomoc seniorům a osobám starším 50 let k dosažení či udržení 
dobré kvality života prostřednictvím osobní účasti na aktivitách stacionáře. náš stacionář je určen pro 
seniory a osoby nad 50 let ze Vsetína a okolí s chronickými chorobami či se syndromy demence, poruchami 
paměti a sníženou schopností orientace v rozsahu, který neumožňuje nebo ztěžuje samostatný pobyt 
v domácím prostředí. 

Prostory stacionáře Zahrada se nachází v pří-
zemí nově opravené budovy Domova Jablo-
ňová, ulice Strmá 26, Vsetín. Senioři mohou 
využívat naše služby ve všední dny od pondělí 
do pátku, od 7.30 do 16.00 hodin. V jeden 
okamžik můžeme poskytnout službu 12 uži-
vatelům, ale vzhledem k tomu, že ne všichni 
senioři využívají našich služeb každodenně, 
je počet seniorů, kteří jsou uživateli denního 
stacionáře Zahrada, mnohem vyšší – v roce 
2012 jich bylo celkem 36.   
Jako předcházející léta, i letos jsme svým 
programem aktivit sledovali běh roku a lidové 
tradice. V lednu jsme se účastnili maškarního 
bálu, který pořádal Domov Ohrada. Při tvorbě 
masek jsme se hodně nasmáli, a jelikož jsme 
stacionář Zahrada, rozhodli jsme se jít za kvě-
tiny. Každý si vyrobil na obličej masku květu 
dle své fantazie, udělal si na ramena listy ze 
zeleného krepového papíru a z oken v odpo-
činkové místnosti jsme sundali zelené závěsy, 
do nichž jsme se jako do stonků zamotali. 
Na bále jsme to pak pořádně roztančili! V zimě 
se vždycky též tradičně drhlo peří a spřádala 
vlna na kolovrátku – pod vedením naší peda-
gogické pracovnice Milušky, která umí spous-
tu lidových řemesel, jsme zvládli i toto. Kdy-
byste viděli ty překvapené výrazy ve tvářích, 
když si pro naše uživatele přijeli odpoledne 
rodinní příslušníci a našli nás všechny v zástě-
rách, s šatkama na hlavách, jak drhneme peří 

a zpíváme u toho staré valašské pěsničky! 
Na začátku masopustu jsme za obecného ve-
selí smažili koblížky a pochovávali basu. Osla-
va MDŽ s vystoupením dětí ze ZŠ Luh rovněž 
patří k oblíbeným akcím, které jsou společné 
pro stacionář a Domov Jabloňová – každá uži-
vatelka od nás dostala na závěr rudý karafiát. 
Na konci března jsme společně s Domovem 
Ohrada vítali jaro a radovali se z nadcháze-
jícího pěkného počasí, na které jsme čekali 
celou zimu. Květnem nám začalo vycházkové 
a výletové období. Od jara do podzimu jsme 
chodili téměř každý den (s výjimkou deštivé-
ho počasí) na vycházky do okolí stacionáře 

– našimi nejobvyklejšími trasami byla cesta 
k hvězdárně, k zámku a „vrcholovka“ ulicí 
Na Vyhlídce. Naši uživatelé si povzdecho-
vali, že jsou to trasy náročné, protože nikde 
po cestě nejsou lavičky – požádali jsme tedy 
Město Vsetín o umístění laviček do okolí 
Domova Jabloňová a Město nás vyslyšelo, 
dalo na čtyři stanoviště po dvou lavičkách. 
Jsme za to Městu moc vděční. Prvním větším 
výletem v roce 2012 byl zájezd do ZOO Lešná, 
dále jsme navštívili Juříčkův mlýn v Leskovci, 
byli jsme v Semetíně v dílně pána, který nám 
ukázal, jak se vyrábí metly z březového proutí. 
V září jsme vyjeli na Nivku, kde jsme při plá-
polajícím táboráku opékali špekáčky a zpívali 
trampské písně. Posledním výletem byla vy- 
jížď ka na Hostýn, kde jsme po prohlídce chrá-

mu ochutnali místní kafíčko a zákusky. V létě 
nás již po několikáté navštívil pan nadporučík 
Malcharczik z městské policie a informoval 
nás, jaká nebezpečí mohou na seniory číhat 
a jak jim předcházet. Při tradiční akci Loučení 
s létem jsme mohli obdivovat práci sokolníků 
s dravci; bylo to velmi napínavé, protože jeden 
z dravců, vzácný raroh, se rozhodl proletět 
nad městem. Nakonec vše dobře dopadlo - 
navečer se ho podařilo s pomocí veřejnosti 
chytit (možná jste slyšeli i hlášení měst-
ského rozhlasu). V říjnu jsme se již podruhé 
účastnili Pěškotours, letos jsme došli „až 
do Trondheimu“. Na svatého Martina jsme si 
sami přichystali hody, samozřejmě nechyběly 
buchty, masový vývar, bramborové knedlí-
ky se zelím a husou, pivečko, zpěv a dobrá 
nálada. Ono vůbec pečení a vaření je naší 
nejoblíbenější aktivitou. Máme i jiné zábavy: 
keramiku, zpívání, malování, čtení, vzpomíná-
ní, cvičení, trénink paměti…, ale není nad to, co 
můžeme ochutnat! A tak jsme si i sami na-
pekli na Vánoce: perníčky, linecké, vanilkové 
rohlíčky, kokosové kuličky a spoustu dalšího 
voňavého cukroví.  
29. listopadu se v Praze v Novoměstské 
radnici udílelo prestižního ocenění Pečo-
vatelka roku 2012 za přítomnosti paní Livie 
Klausové, ministryně MPSV paní Ludmily 
Müllerové a dalších významných osobností. 
Naše pracovnice paní Hana Šmatolánová 
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byla jednou z oceněných Pečovatelek roku 
a jedinou, na níž se jednohlasně shodla celá 
porota. Následující dny jsme ve stacionáři 
vydatně oslavovali a na Hanku jsme všichni 
moc pyšní!
Co se týče personálních změn, počet pracov-
níků postupně narůstal, stejně jako narůstal 
počet uživatelů. Jednak jsme měli v průběhu 
roku dvě pomocné pracovnice po dobu tří 
měsíců na veřejnou službu, jednak ale přibyli 
i pracovníci na hlavní zaměstnanecký poměr. 
Na začátku záři jsme přijali arteterapeutku, 
která do stacionáře dochází v pondělky 
a úterky a zajišťuje nám arteterapeutické a hu-
dební programy. Od 1. 10. u nás pracuje paní 
z Kazachstánu, která má na starosti dovozy 
a odvozy uživatelů, nákupy, pořádek ve staci-
onáři a další pomocné práce. 

STaTISTIka ZaHRaDY
počet podle registrace k 31. 12. 2012

36 Počet uživatelů v roce 2012

12 Kapacita uživatelů denně

1 706 Návštěv uživatelů

Přehled akcí pořádaných stacionářem Zahrada
24. 2.  Pochovávání basy
8. 3.   Oslava MDŽ
21. 3.   Vítání jara
16. 5.   Oslava Dne matek
31. 5.   Výlet do ZOO Lešná
8. 6.   Beseda o bezpečí seniorů
18. 6.   Návštěva hvězdárny
28. 6.   Vystoupení sokolníků
3. 7.   Výlet do Juříčkova mlýna

29. 8.   Výlet do Semetína
5. 9.   Výlet na Nivku
18. 9.   Oslava babího léta
1. – 31. 10.  Pěškotours
9. 10.   Výlet na Hostýn
14. 11.   Martinské hody
5. 12.   Mikulášská zábava
19. 12.   Vánoční besídka  
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Posláním Domácí péče – terénní pečovatelské služby je poskytovat ve Vsetíně a blízkém okolí pomoc 
seniorům v jejich domácím prostředí k dosažení či udržení dobré kvality života.

Služba je určena seniorům s chronickými 
chorobami či s poruchami paměti a orienta-
ce v rozsahu, který ztěžuje schopnost jejich 
samostatného pobytu v domácím prostředí. 
Za seniora je považována osoba starší 65 let, 
v odůvodněných případech může ředitel 
střediska udělit výjimku v cílové skupině (např. 
diagnostikovaná demence či vážné chronické 
onemocnění v nižším věku).
 Cílem Domácí péče je umožnit seniorům 
s poruchami paměti či sníženou schopností 
orientace co nejdéle zůstat ve svém přiroze-
ném prostředí, tedy neodcházet do zařízení 
ústavní péče, žít život v co největší možné 
míře obdobný životu svých vrstevníků a za-
chovat svůj způsob života, návyky, obvyklé 
činnosti a pohybové schopnosti. Denní kapa-

cita služby je 9 uživatelů, ale vzhledem k tomu, 
že ne všichni senioři využívají našich služeb 
každodenně, je počet seniorů, kteří jsou 
uživateli Domácí péče, mnohem vyšší – v roce 
2012 jich bylo celkem 28.
Pečovali jsme o 26 seniorů ze Vsetína a o 2 
z okolních obcí (Ústí, Liptál). Průměrný věk 
našich seniorů je 80 let. Během roku 2012 
jsme uzavřeli 9 nových smluv, 2 uživatelé byli 
následně umístěni v Domově Jabloňová a 1 
v Domově Ohrada, 2 uživatelky zemřely.
Také v roce 2012 jsme nabízeli veřejnosti 
možnost půjčit si rehabilitační a kompen-
zační pomůcky. Nabídka obsahovala: polo-
hovací postele, hrazdičky k postelím, různé 
typy chodítek (pevná, krokovací, čtyřkolová, 
podpažní), klozetové židle, berle a hole, se-

dátka na vanu, invalidní vozíky a schodolez. 
O pomůcky byl stálý zájem, zejména od jara 
do podzimu o chodítka a vozíky.
Koncem roku jsme plánovali rozšíření služeb 
Domácí péče do okolních obcí a personální 
posílení nejžádanějších časů – tedy ráno, 
když se vstává, a kolem oběda. Bohužel se 
nám toto rozšíření služeb nepodařilo usku-
tečnit kvůli nejasné finanční situaci. Vize ale 
přetrvává, a pokud to okolnosti dovolí, bude-
me o rozšíření služeb usilovat.
Naše pečovatelská služba sice nepatří mezi 
největší, ale má své pevné místo v komplexu 
služeb pro seniory, které Diakonie Vsetín 
poskytuje. 

STaTISTIka DOMáCí PéČE
počet uživatelů k 31. 12. 2012

28 Počet uživatelů v roce 2012

9 Kapacita uživatelů denně

1 130 Počet návštěv

4 390 Počet úkonů

1 020 Počet hodin přímé péče 
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Posláním Mozaiky je poskytovat terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které 
žijí v sociálně nepříznivých podmínkách, a tak napomáhat jejich začlenění do společnosti a předcházet 
sociálnímu vyloučení.

Služby jsou poskytovány rodinám s nezletilým 
dítětem/dětmi, jehož vývoj je ohrožen půso-
bením dlouhodobě nepříznivé sociální situace, 
kterou rodiče nedokážou sami překonat.

aktivity MOZaIkY se skládají ze tří hlav-
ních oblastí práce:
> Školička pro rodiče s dětmi ve věku  
 od 3 do 5 let
> Pomoc a podpora rodinám s dětmi
> Aktivizační programy pro dospělé

Rok 2012 byl poznamenán významnou reduk-
cí dotací na poskytování služeb. Z tohoto dů-
vodu došlo k citelnému snížení počtu pracov-
níků poskytujících služby: z původního počtu 
7 pracovníků na konci roku 2011 zůstali pouze 
4 pracovníci. A navíc se celý rok nesl v duchu 
horečného zajišťování financí nezbytných pro 
základní fungování služby. Došlo k restruktu-
ralizaci služby, ale i díky pomoci dobrovolníků 
se nám podařilo všechny tři oblasti činností 
v nezbytném rozsahu zachovat a rodiny je 
mohly využívat. Aktivizační programy pro 
dospělé se však z důvodu nedostatečného 
personálního zajištění nekonaly v období 
od června do srpna. Došlo také ke snížení ka-
pacity služby, proto jsme museli řešit odmítání 
zájemců o službu. Na konci roku 2012 bylo 
v evidenci 10 odmítnutých zájemců.
Přesto jsme mohli prožít spoustu úspěchů 
a pozitivních momentů. Naprosto mimořád-
nou a akutní situaci se nám podařilo velmi 

dobře vyřešit již na počátku roku. V důsled-
ku transformace systému sociálních dávek 
se rodiny našich uživatelů ocitly v naprosté 
hmotné nouzi, kdy neměly prostředky ani 
na nákup potravin. Proto jsme vyhlásili mimo-
řádnou potravinou sbírku a díky pomoci mno-
ha lidí jsme mohli rodinám poskytnout základ-
ní potraviny na překlenutí tíživého období.
Největší radost nám však v roce 2012 uděla-
la skutečnost, že na základní školy hlavního 
vzdělávacího proudu nastoupila valná většina 
romských dětí. Je to samozřejmě úspěch 
zejména dětí a jejich rodičů. Podařilo se to 
i díky naší práci v rodinách a dlouhodobému 
tlaku Diakonie a díky institucí státní správy 
a samosprávy na to, aby došlo k systémovým 
změnám a odstranění bariér, aby se romské 
děti v maximální možné míře mohly integrovat 
do hlavního vzdělávacího proudu.
Za úspěch také považujeme to, že stoupá zá-
jem ze strany rodičů o programy ve Školičce. 

Díky tomu se rodiče mohou učit, jak pracovat 
s dětmi ve věku od 3 do 5 let a fakticky se také 
připravují na roli rodičů dítěte školou povinné-
ho. Rodiče jsou schopni svému dítěti dát lepší 
podporu, kterou zejména při zahájení školní 
docházky potřebuje.
Rovněž se nám podařilo zúročit vzdělávání 
v dluhové problematice z roku 2011: v roce 
2012 jsme v několika rodinách pomáhali řešit 
dluhovou problematiku a postupně se dařilo 
stabilizovat jejich finanční situaci. V této ob-
lasti jsme si dále prohlubovali své vědomosti.
Aktivity Školičky byly podpořeny Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 
Programu na podporu integrace romské 
menšiny a na podporu inkluzivních škol v roce 
2012. Dále byly služby Mozaiky realizovány 
za finanční podpory MPSV, Města Vsetína, 
Zlínského kraje, Nadace OKD, Úřadu vlády 
ČR a Rady vlády ČR pro záležitosti romské 
menšiny a dárců.

STaTISTIka MOZaIkY

47 Počet podpořených rodin

57 Počet podpořených rodin s platnou smlouvou

1460 Počet intervencí

100 Návštěvnost aktivizačních programů pro dospělé

827 Návštěvnost Školičky – kontakty s dětmi

220 Návštěvnost Školičky – kontakty s rodiči
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Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež RUBIkOn je poskytovat odbornou pomoc a podporu 
dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a tím napomáhat pozitiv-
ním změnám v jejich životních způsobech, jejich začlenění do společnosti a předcházet sociálnímu vylou-
čení. Služby jsou poskytovány jak přímo v prostorách RUBIkOnu, tak terénní formou v přirozeném životním 
prostoru uživatelů.

Rok 2012 byl pro RUBIKON rokem „adrena-
linovým“. Drastické snížení dotací na činnost 
vedlo k tomu, že jsme poprvé za celou dobu 
naší existence museli přistoupit k propou-
štění zaměstnanců. Tým, který v listopadu 
2011 čítal 5 členů, v dubnu 2012 tvořily jen 2 
pracovnice. Zde chceme všem kolegům, kteří 
museli odejít, poděkovat za jejich práci!
Práce byla velmi náročná, přerozdělova-
ly se role, zodpovědnosti a úkoly v týmu, 
restrukturoval se provoz klubu, spoustu věcí 
jsme museli uživatelům vysvětlovat. Během 
prázdnin byl velký zájem o klub. Pracovníci si 
opravdu „sáhli na dno“. Ale to ještě netušili, co 
přijde… Na podzim došlo v krátkém rozmezí 
k fyzickému napadení pracovníka a dalšímu 
konfliktu, který vedl k mimořádnému opatření, 
kdy jsme klubové aktivity dočasně (cca 1 mě-
síc) nabízeli v prostorách na Smetanově ulici 
(což uživatelé až na výjimky nevyužili). Během 
této doby jsme usilovně hledali cesty, jak 

dál. Upravovali jsme pracovní postupy, dělali 
preventivní kroky, aby se situace neopakova-
la, chystali jsme se na znovuobnovení provozu 
na Poschle. Mimořádnou pozornost jsme 
věnovali komunikaci s uživateli, kteří konflikt 
vyvolali. V prosinci jsem se „vrátili“ na Poschlu. 
Naše obavy, co se bude dít, naprosto převá-
žila radost uživatelů, že klub je zase v provozu, 
i pochopení, které pracovníkům vyjadřovali.
Vedle adrenalinu jsme si v roce 2012 užili 
i endorfinů: spolu s uživateli jsme se rado-
vali z jejich úspěchů, když mohli několikrát 
veřejně prezentovat to, co se naučili v rámci 
klubové hudebny. V reálu jsme tak prožili 
název projektu, díky kterému hudebna fun-
govala: Muzika nás baví! Pozitivní pocity jsme 
si užívali i při aktivitách projektu Zábavné 
učení. Díky zkušeným lektorům děti získávaly 
nové poznatky a informace, ale také se učily 
spolupracovat v týmu, vidět svět jinýma očima 
a vnímat to, co se kolem nich děje, a stavět se 

k dění zodpovědně. Pracovníci si v projektu 
osvojovali nové metody práce s uživateli, 
v praxi si své dovednosti procvičovali a upev-
ňovali. Díky projektu vznikla  sada meto-
dických materiálů, které budeme využívat 
i v budoucnosti. A aby radosti nebylo málo, 
získali jsme finanční podporu pro projekt 
Přežít, který je financován z projektu Pomozte 
dětem, organizovaným Českou televizí 
a Nadací rozvoje občanské společnosti.
V neposlední řadě je také potřeba zmínit, že 
druhá polovina roku se nesla i v duchu přípra-
vy na audit kvality České asociace streetwork, 
jehož úspěšné absolvování je podmínkou 
prodloužení členství v této profesní asociaci.

Aktivity Rubikonu byly financovány za podpory 
MPSV, MŠMT, Města Vsetína, Zlínského kraje, 
Nadace OKD a Nadace pro radost.

UžIVaTElé

dívky chlapci věk

29 47 6 – 14 let
17 36 15 – 26 let

48 83

126 Celkem

náVšTěVnOST

kontaktů věk

1876 6 – 14 let

774 15 – 26 let

2650 Celkem

POČET InTERVEnCí

kontaktů věk

761 6 – 14 let

293 15 – 26 let

1054 Celkem

STaTISTIkY RUBIkOnU
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Přehled akcí pořádaných  Rubikonem  
a Mozaikou:
1. 2.   Zápis nanečisto  
21. 2.   Filmový maraton v RUBIKONu 
15. 5   Maškarní bál pro děti
29. 6.   Slavnostní Akademie – oceňování uživatelů MOZAIKY a RUBIKONu
10. 7.   Dětský den
24. 8.   Vystoupení bubeníků z Rubikonu na Valašském čaganu
5. 12.   Mikulášská besídka
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Další PROjEkTY

Projekt „na cestě za rozvojem“ 
První významnou oblastní projektu bylo 
posílení komunikace s veřejností, anglicky 
„public relations“, zkratka PR. Získali jsme PR 
pracovnici, a tak zprávy o činnosti a akcích 
Diakonie Vsetín můžete velmi často objevit 
v tiskovinách, na internetu, facebooku, v roz-
hlase i regionální televizi a v dalších médiích. 
V závěru roku započala práce na zpracování 
jednotného grafického manuálu, který za-
hrnuje tvorbu nových letáků služeb, plakátů 
na akce a informačních roll-upů. „Diakonie
Vsetín koná sociální práci se zaujetím a vel-
kým nasazením. Mojí snahou je, aby lidé vě-
děli, kam se mohou obrátit pro pomoc, a jaké 
možnosti Diakonie na Vsetíně nabízí“, říká PR 
pracovnice Marta Vodáková. 
Dále se nám podařilo významně podpořit 

činnost sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé 
životní situaci. Zakoupením nového automo-
bilu se usnadnil přesun našich pracovníků 
do jednotlivých rodin, a tak se mohl navýšit 
i počet návštěv. 
Třetí velkou oblastí byla a zůstane i po ukon-
čení projektu aktivizace uživatelů služeb. 
Naši uživatelé malují, stříhají, vyrábějí různé 
předměty, pracují s keramickou hlínou, bati-
kují, vaří, pečou, zpívají atd. V rámci aktivizací 
vznikají různé drobné výrobky, které rozdá-
váme dárcům a přátelům Diakonie pro radost 
a potěšení. Jeden z takovýchto předmětů je 
obzvlášť zdařilý – jehelníček.  V Domově pro 
seniory Vsetín Ohrada, jich vyrobili již stovky 
kusů. Jedna z obdarovaných nám řekla: „Vaše 
jehelníčky jsou opravdu moc pěkné. Jeden 
jsem darovala své přítelkyni, která ráda šije. 
Měla z něho obrovskou radost a ode dne, kdy 

ho dostala, má jehelníček své místo na jejím 
šicím stroji a dělá ji společnost, kdykoliv se 
věnuje své zálibě.“ 
Z projektu „Na cestě za rozvojem“ bylo čer-
páno v roce 2012 cca 735 000 Kč.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české 
spolupráce.

Společně na jabloňové
 „…Když jsem se vdala, koupili jsme s manželem 
domek v Přerově. U domku byla malá zahrád-
ka s třemi ovocnými stromy. Chovali jsme 
i králíky a slepice. Manžel měl zálibu v pěsto-
vání kaktusů, proto si postavil skleník. Svoje 
kaktusy miloval. Zahrada byla naše společné 
místo odpočinku…“ - úryvek příběhu paní 
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Drozdkové, nyní již zesnulé uživatelky Domo-
va Jabloňová.
Senioři z Domova Jabloňová jsou nemocní 
Alzheimerovou chorobou. Nepamatují si, co 
se stalo před chvílí, ale vzpomínky z dětství 
a mládí jim zůstávají. Mívali kdysi své zahrádky, 
potkávali se na nich s přáteli, pěstovali ovoce 
a zeleninu, radovali se z úrody, četli, zažívali 
příjemné chvíle.  
Právě z tohoto důvodu vznikl projekt Společ-
ně na Jabloňové – vytvoření zelené zahrady 
u Domova Jabloňová. Zahradu jsme převzali 
v roce 2010 v zanedbaném stavu. Postupně 
jsme ji přetvořili na bezpečné, bezbariérové 
místo s vyvýšenými zeleninovými záhonky, 
rehabilitačním strojem na cvičení, uprave-
ným travnatým hřištěm a množstvím rostlin 
a mladých stromů, pást se tu budou i ovečky. 
Vše s cílem, aby naši uživatelé nebyli osamo-
ceni, ale mohli trávit svůj čas ve společnosti 
rodinných příslušníků, dětí z blízké mateřské 
školy, okolních obyvatelů a příležitostných 
sportovců. 
Předpokládané náklady na revitalizaci zahra-
dy představují částku 828 tis. Kč (z toho již 
máme hotovy práce za 762 tis. Kč). Bez pod-
pory veřejnosti bychom však tento projekt 
nemohli realizovat, neboť částku 613 426 Kč 
jste nám darovali právě Vy – štědří dárci. 
Zasílali jste nám finanční prostředky na náš 
dárcovský účet, účet veřejné sbírky, vhazo-
vali peníze do kasiček veřejné sbírky, dražili 
v Dobročinné aukci DOMOV, zúčastnili jste 
se Benefičního koncertu Varhany netradičně.  
Děkujeme Vám!
Naše poděkování patří Nadaci Divoké husy, 
která projekt podpořila i realizátorovi staveb-
ních prací, společnosti TM Stav, spol. s. r. o., 
za vstřícný a profesionální přístup i za slevu, 
jež nám poskytli.

SeniorSTaR
Třetí ročník pěvecké soutěže SeniorSTAR 
se uskutečnil ve čtvrtek 19. dubna ve vel-
kém sále Domu kultury ve Vsetíně. Soutěž 
určená seniorům nad 60 let ve zpěvu lidové 
písně dává příležitost dříve narozeným, aby 
se bavili, ale rovněž prezentuje široké veřej-
nosti aktivní stáří. Třetí ročník soutěže nabídl 
jednotlivým obcím a městům Zlínského kraje 
možnost vyslat svého zástupce, který by je 
na soutěži reprezentoval. Třináct odvážných 
zpěváků tak stanulo před odbornou poro-
tou, v níž usedl Jan Rokyta, Růžena Dětská 
a Michael Mynář.  Ale nejen před nimi. Na dvě 
stovky diváků sledovalo výkon jednotlivých 
soutěžících, kteří po boku cimbálovky Vsacan 
zazpívali vybranou lidovou píseň. Program 
obohatilo taneční vystoupení dětí ze Základní 
školy Trávníky či zpěv loňského vítěze Se-
niorSTAR, pana Jiřího Poláška z Uherského 
Hradiště. Dříve než zazněl verdikt odborné 
poroty, měli i diváci možnost udělit Cenu divá-
ků. Tu si s velkým dojetím odnesla paní Bohu-
mila Špůrková ze Zašové. Konečné hodnoce-
ní  poroty zaznělo z úst Jana Rokyty takto: 
 1. místo pan Miroslav Poruba z Dolní Bečvy,  
2. místo pan Antonín Baran z Valašské 
Polanky a na 3. místě zástupce Vsetína  pan 
Stanislav Tomanec. Vítězové si domů odvezli 
křišťálové plakety, diplomy a dárkový koš, 
ostatní soutěžící diplomy a keramický dárek 
z dílny Denního stacionáře Zahrada. Zášti-
tu nad soutěží převzal náměstek hejtmana 
Zlínského kraje Jindřich Ondruš a starostka 
města Vsetína Iveta Táborská.

jilestar 
Pro taneční romský soubor Jilestar se nesl 
rok 2012 ve znamení úzké spolupráce s pro-
pagátorkou romské kultury Idou Kelarovou. 
Ta se aktivně věnuje talentovaným romským 
dětem a mládeži, aby dala vyniknout jedineč-
nosti romského hudebního bohatsví. A tak 
se mohly mladé tanečnice nejprve účast-

nit mezinárodního workshopu a festivalu 
ve Švýcarském Toggenburgu, absolvovat 
letní soustředění na tanečním táboře v Jed-
lové, aby pak opět zamířily do Švýcarska, 
tentokrát na jeden z nejprestižnějších festi-
valů na světě, tzv. Menuhin festival v Gstaadě, 
kde sklidily obrovský úspěch.  Závěr roku pak 
patřil vystoupení souboru Jilestar ve Zlíně, 
kde se uskutečnil unikátní koncert v rámci 
10. ročníku hudebního festivalu Harmonia 
Moraviae 2012. Společně na něm vystoupily 
pěvecky a tanečně nadané děti z České re-
publiky i Slovenska – pěvecký soubor Čha-
vorenge, JILESTAR, filharmonie Bohuslava 
Martinů i samotná Ida Kelarová. Jistě to byl 
pro tanečnice Jilestaru rok plný nových zku-
šeností, rozvoje kreativity a talentu i radosti 
z úspěchů. 
Účast na zahraničních festivalech podpořilo 
město Vsetín.

Sociálně právní ochrana dětí
Diakonie Vsetín má pověření k výkonu soci-
álně-právní ochrany dětí (SPOD). Pracovníci 
se podílejí na vyhledávání dětí, na které se 
SPOD zaměřuje, pomáhají rodinám při řešení 
výchovných či jiných problémů souvisejících 
s péčí o dítě, poskytují nebo zprostředko-
vávají rodičům poradenství v oblasti výcho-
vy a vzdělávání dítěte. Dále dělají opatření 
na ochranu dětí před škodlivými vlivy a před-
cházení jejich vzniku. 
V rámci SPOD vykonali pracovníci Diakonie 
celkem 2391 intervencí, přičemž nejčastěji 
se řešily problémy týkající se výchovných 
a zdravotních problémů, vzdělávání dětí, 
problémů se vztahy v rodině, s vrstevníky, 
ale i v partnerských vztazích. Pořádali jsme 
i několik besed pro rodiče i děti, v nichž jsme 
reagovali na aktuální témata (např. těhoten-
ství a mateřství, péče o dítě, zdravý životní 
styl, jak „zvládnout dítě, které zlobí a nepo-
slouchá“, agresivita dětí, nebezpečí závislos-
tí, komunikace). 
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Přehled akcí pořádaných v roce 2012
11. 2. Společně, 8. Plesání s Diakonií
4. 4. – 29. 4. Společnost přátelská všem generacím – výstava 
19. 4.   SeniorSTAR – pěvecká soutěž
24. – 26. 5. Humanitární sbírka šatsva
15. 8.   Benefiční koncert – Varhany netradičně

22. 9.   Společně při hudbě – 8. ročník koncertu
12. 10.   Pochod broučků – průvod s lampiony
26. 10.   Fotoworkshop s Jindřichem Štreitem
8. 11.   Šumný Vsetín – 7. ročník fotografické soutěže
23. 11.    Dobročinná aukce Domov

Výroční zprávu schválila správní rada střediska na svém zasedání dne 16. 5. 2013.

Bohužel se nepodařilo zrealizovat plánovaný 
letní táborový pobyt.  
Probíhala pravidelná setkání sociálních pra-
covníků sociálně aktivizačních služeb pro ro-
diny s dětmi s pracovnicemi oddělení SPOD 
MěÚ Vsetín, zaměřená na koordinaci práce 
v jednotlivých rodinách.

Dobrovolníci, stážisté, praktikanti a Veřej-
ná služba:

V roce 2012 nám pomohlo v našem úsilí 10 
dobrovolníků, z toho 8 ve službách pro senio-
ry a 2 v oblasti služeb pro sociálně vyloučené.   
Ať už přišli jednorázově, občasně či pravidel-
ně, pomohli zpříjemnit a obohatit život na-
šich uživatelů. Jejich pomoc jsme vnímali při 
organizování programů a výletů, při aktivizač-
ních činnostech nebo při osobním kontaktu 
s uživateli.  Vděčni jsme i za dobrovolnickou 
pomoc s údržbou PC sítě, odborné konzul-

tace či pomoc s propagací našich služeb. 
Děkujeme!
Již čtvrtým rokem se uskutečňuje firemní 
dobrovolnictví se společností Kooperativa 
pojišťovna, a. s., VIG Zlín a nově i se zaměst-
nanci České spořitelny, a. s., region Severní 
Morava, Vsetín. V roce 2012 u nás konalo 
odbornou stáž či praxi 23 osob – v rámci vy-
sokoškolského studia, studia VOŠ či rekva-
lifikačního kurzu. Veřejnou službou v našich 



21



22

náklaDY  24 437 (v tisících Kč)  

Osobní náklady  15 283 

Spotřeba materiálu  2 260

Ostatní služby  1 796

Energie  1 548

Nájemné  862 

Odpisy  837

DDHM  511  

 Likvidace odpadů  249

Školení, supervize  218

Opravy a údržba  214

Spoje  202

Ostatní náklady  164

Propagace  147

Cestovné  82

Pojištění  64

  

HOSPODaŘEní V ROCE 2012 
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VýnOSY 24 431 (v tisících Kč)  

13 308  Tržby za služby

6 797  MPSV ČR 

1 244  Město Vsetín

1 176  Dary 

662  Program švýcarsko-české spolupráce

300  Úřad vlády ČR

228  Nadace

224  Ostatní výnosy

178  Úřady práce

140  Zlínský kraj

135  MŠMT ČR

39  MK ČR

  

akTIVa  

42334 Dlouhodobý majetek

11 Zásoby

1 211 Pohledávky

3 216 Krátkodobý fin. majetek

52 Jiná aktiva

46 824 Celkem (v tisících Kč)

PaSIVa

43 310 Jmění

-6 Výsledek hospodaření

76 Dlouhodobé závazky

3 444 Krátkodobé závazky

46 824 Celkem (v tisících Kč)

HOSPODáŘSký VýSlEDEk 2012:  - 6 (v tisících Kč)  
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Ředitel

ÚSeK Služeb SeniorŮm

ÚSeK Služeb  
pro rodiny, děti 

a mládež SpráVa StŘediSKa

domáCÍ pÉČe 
/ ZaHrada

vedoucí

sociální pracovnice

pracovnící v soc. službách

pedagogická pracovnice 

arteterapeutka

DPČ

DPP

dobrovolníci

oHrada 
/ poHoda

vedoucí

sociální pracovnice

zdravotní sestry

pracovníci v soc.službách

arteterapeutka

kuchařky

pradlena

údržbář

uklízečka

DPČ

DPP

dobrovolníci

JabloŇoVá

vedoucí

sociální pracovnice

zdravotní sestry

pracovníci v soc.službách

arteterapeutka

údržbář

hospodářka

uklízečka

DPČ

DPP

dobrovolníci

nZdm rubikon
/ SaS mozaika

vedoucí

sociální pracovnice

pracovníci v soc.službách

pedagogičtí pracovníci

arteterapeutka

DPP

dobrovolníci

projektová manažerka

finanční účetní

mzdová učetní

fundraiserka

PR 
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SUMMaRY Of THE aCTIVITY Of DIaCOnIa VSETín fOR THE YEaR 2012

Diaconia Vsetín as a church legal entity provided seniors and socially excluded persons, mainly Romanies, with social 
services in a similar way as in previous years. 

Services focused on seniors: The Home for 
Seniors in Vsetín - Ohrada with 32 beds 
took care of 38 seniors and nearly 97.6 % of 
its capacity was used. This Home also pro-
vides 4 beds for Respite stay service which 
was used by 24 users. 100 % of the capacity 
was used. High number of joint events as the 
Slipper Ball, Farewell to Summer, Christmas 
Tree Party, Passover celebration etc. was 
preserved as well as that of various trips of 
users outside the Home. Subsidy of the total 
value of 30 million Czech crowns was grant-
ed to us in April from the   Swiss-Czech Co-
operation Programme. The total number of 
full-time employees who works in the Home 
was 22 in course of the year.  
The Home jabloňová (a home with special 
regime focused on seniors with dementia) 
with 20 beds provided 30 users in total with 
services and 98 % of its capacity was used. 
A good standard of services provided was 
maintained despite of long-term sick leave 
of the manager of the home. We refurbished 
the garden (new pavement, new arbour, new 
well, modification of the playground, green-
ing, etc.) in course of the year. Cooperation 
with volunteers from the Česká Spořitelna 
bank, branch office in Vsetín, and with a team 
of workers from the Kooperativa insurance 
company, branch office in Zlín, continued this 
year. Apart from other things, we painted the 
space around the staircase as well as several 
rooms with their help. The total number of 
full-time employees who work in the Home 
is 17.
Home care (nursing service) looked after 28 
users and 4,390  acts were performed. The 
service is covered by a caretaker, a social 
worker - full-timer and by persons who work 

on contracts to complete a job. The service 
is mainly provided within the city of Vsetín. 
Due to lack of financial support from public 
resources,  we are not successful in expand-
ing this service and we have to refuse people 
who are interested 
GaRDEn (a day centre for elderly people) 
- a modern and cosy environment with dai-
ly capacity of 12 users with the support of 
4 direct workers with the total work load 
equal to 3.8 provided together with volun-
teers 36 users in total with services during 
1,706 visits.  For the second year already, 
we got involved in the national activity called 
Pěškotour (Walking Tours) - users walked 
a distance equal from Vsetín to Trondheim 
together within this activity for a period of 
one month. High quality of this service was 
also confirmed by the award "Caretaker of 
the year" which was received by our worker 
Hana Šmatolánová in Prague from Mrs. Livia 
Klausová, the president's wife and from  mini-
stress Mrs. Ludmila  Müllerová.
Services for socially excluded persons:  RU-
BIkOn, a drop-in centre for children and 
youth was forced to reduce considerably 
its activities, only 2 workers stayed at the 
end of the year out of 5. Drop in financing af-
ter so-called individual projects were finished 
had also a negative effect here.  Tension in 
the Romany community and lack of staffing 
escalated in two cases of physical attack  on 
our employees at the end of the year. The 
activity of Musical Workshop continues 
successfully. A lot of events took place - for 
example: the project of Diverting Learning, 
discussions, photographic workshops, public 
performances of drummers from the work-
shop, children from Rubikon were placed 

on top positions in the competition Šumný 
Vsetín (Charming Vsetín). Operation of the 
centre was ensured by 3 employees, the 
centre was visited by 131 users and 2,650  
contacts were established and 1,054 inter-
ventions took place. 
 MOZaIka (MOSaIC) providing socially 
activation services for families with children 
aims its activity at two areas: provides fami-
lies with school children with support thanks 
to which most of children started attending 
school within the main educational line. 47 
families with children in total used the sup-
port. Families received assistance also in the 
area of housing, housekeeping, care of chil-
dren and care of health. The second activity 
"Školička" (little school) offered programmes 
focused on social skills for pre-school chil-
dren and their families four times a week. 
These activities took place directly in house-
holds of families. Traditional events also 
took place: Solemn Academy, children's day, 
discussions, St. Nicolas party, etc. We also 
saw the considerable drop in financing here 
where only 4 our of 7 employees stayed at 
the and of the year. And we had to refuse new 
people interested in the service. Despite that, 
MOZAIKA provided assistance within 1,460 
interventions in total. 
Activity of our Romany folkloric dance en-
semble jIlESTaR (from my heart) contin-
ued and reached its height so far during this 
year. Supported by Ida Kelarová, the Romany 
cultural activist, the ensemble  participated 
twice in festivals in Switzerland, in a work-
shop in Jedlová and participated also in a 
concert tour which included several perfor-
mances in large cities together with the  phil-
harmonic orchestra of Bohuslav Martinů, the 
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Chavorenge choir and with other guests.
The project called Na cestě za rozvojem 
(On the way to development) funded from 
the Czech-Swiss cooperation programme 
continued; this project enables development 
of services via activities of a new PR staff 
member, preparation of a marketing plan for 
the centre, new equipment for services and 
preparation of a unified graphic manual, etc., 
apart from other things.
We performed a lot of events for the public in 
course of the whole year: exhibition of photos 
called Šumný Vsetín (Charming Vsetín), mul-
ticultural music festival Společně při hudbě 

(Together with music), lantern procession 
Pochod s Broučky (Procession with fireflies), 
Plesání s Diakonií (Ball with Diakonia) and the 
already traditional competition called Senior-
STAR in singing folk songs where represent-
ative of municipalities from the Zlín Region 
presented themselves. 
Fundraising resulted in support from hun-
dreds of donors who donated in total 2.1 mil-
lion Czech crowns for our activities.
Diaconia Vsetín was operated mainly on the 
basis of subsidies from the Ministry of Labour 
and Social Affairs, Ministry of Education, Go-
vernmental Council for Romany Community, 

Ministry of Culture, European Union sources, 
the Zlín Region, the Municipality of Vsetín, 
Employment agency in Vsetín, foundations 
and domestic as well as foreign donors. We 
submitted 42 applications for subsidy in total, 
out of which 74 % were successful. 
Earning for the year 2012 made 24,413 thou-
sand crowns, costs made 24,437 thousand 
crowns. Profit and loss for the year of 2012 
reached 6 thousand crowns. Total number of 
employees - full-timers in the Centre were 59 
as on the 31st December 2012. 

EIn jaHRESBERICHT üBER DIE TäTIGkEIT DES DIakOnIE-ZEnTRUMS VSETín IM jaHRE 2012

Wie in den vorigen Jahren leistete die Dia-
konie Vsetín als kirchliche eigenständige 
Organisation Sozialdienste für Senioren und 
sozial benachteiligte Personen, insbesonde-
re Roma.
 
Unsere an Senioren gerichteten Dienstleis-
tungen: In dem Seniorenheim Vsetín Ohrada 
mit 32 Betten kümmerten sich unsere Mitar-
beiter um 38 Senioren und die Kapazitätsau-
slastung erreichte 97,8 %. In diesem Haus 
bieten wir auch 4 Betten für Aufenthalte im 
Rahmen eines Entlastungsdienstes an, der 
von insgesamt 24 Senioren in Anspruch 
genommen wurde und dadurch 100 % der 
Kapazität des Entlastungsdienstes ausnutz-
te. Es ist uns gelungen, auch in diesem Jahr 
mehrere Veranstaltungen für alle Klienten 
des Hauses zu organisieren: einen Masken-
ball, in den letzten Sommertagen das Pro-
gramm „Loučení s létem“, ein Programm am 
Weihnachtsbaum „Posezení u stromečku“, 
Pascha-Abend u. a., sowie verschie-
dene Exkursionen. Im April wurde uns die 
Förderung „Projekt Domov Harmonie“ von 
30 Millionen CZK aus Mitteln des schweize-
risch-tschechischen Zusammenarbeitspro-

gramms zuerkannt. Im Heim arbeiteten im 
Jahre 2012 hauptberuflich 22 Personen.
 
Im Heim Domov Jabloňová (Heim mit einer 
besonderen Pflege für Senioren mit De-
menz-Syndrom) mit 20 Betten kümmerten 
sich unsere Mitarbeiter im Laufe des Jahres 
um 30 Senioren und die Kapazitätsauslas-
tung erreichte 98 %.  Trotz der längeren 
Krankheit der Leiterin des Heimes wurden 
die geleisteten Dienste standardmäßig 
gewährleistet. Im Laufe des Jahres haben 
wir den Garten und die Gartenausstattung 
renoviert (neue Gehsteige, Altan, Brunnen, 
Sportplatz, Grünanlagen usw.). Auch in die-
sem Jahr wurde die Zusammenarbeit mit frei-
willigen Mitarbeitern von der Versicherung 
„Kooperativa“, Filiale Zlín, fortgesetzt, und 
die Zusammenarbeit mit Freiwilligen von der 
Sparkasse „Česká spořitelna“, Filiale Vsetín, 
wurde angeknüpft. Mit deren Hilfe ist es uns 
u. a. gelungen, Treppenhäuser und einige 
Zimmer auszumalen. Im Heim arbeiten haupt-
beruflich 17 Personen.

Die häusliche Plege (Pflegedienst) hat sich 
28 Kunden gewidmet, und es wurden 4390 

Einzelleistungen erbracht. Diesen Dienst 
leisten eine Pflegerin und eine Sozialar-
beiterin hauptberuflich, außerdem einige 
auf Honorarbasis beschäftigte Mitarbeiter. 
Dieser Dienst wird vor allem im Rahmen der 
Stadt Vsetín geleistet. Wegen der schwa-
chen finanziellen Förderung aus öffentlichen 
Quellen ist es uns leider nicht möglich, diesen 
Dienst zu erweitern und wir sind gezwungen, 
viele Interessierte abzuweisen.  
 
Die Tagesstätte ZAHRADA für Senioren 
bietet moderne und angenehme Räum-
lichkeiten mit der Tageskapazität von 12 
Benutzern. Vier Pflegerinnen mit einer ge-
meinsamen Beschäftigungszeit von 3,85 
Vollzeitmitarbeiterstellen sowie freiwillige 
Mitarbeiter sorgten für 34 Benutzer, die 
dieser Tagesstätte insgesamt 1706 Besuche 
leisteten. Das landesweite Wanderangebot 
„Pěškotour“, bei dem die Senioren in einem 
Monat eine Strecke zurückgelegt haben, 
die der Entfernung zwischen Vsetín und 
Trondheim entsprach, hat sich auch in die-
sem Jahr bewährt. Die hohe Qualität dieser 
Dienstleistung wurde auch durch die Ausze-
ichnung „Pečovatelka roku“ (Pflegerin des 
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Jahres) bestätigt, die unsere Mitarbeiterin 
Hana Šmatolánová erhielt. Die Auszeichnung 
wurde durch die Präsidentengattin Livie 
Klausová und die Ministerin Ludmila Mül-
lerová verliehen.

Der Dienst für sozial benachteiligte Per-
sonen: RUBIKON, ein Klub für Kinder und 
Jugendliche, war gezwungen, seine schon 
früher etablierten Dienstleistungen stark zu 
beschränken und von ursprünglich 5 Mi-
tarbeitern sind am Ende des Jahres nur 2 
geblieben. Der Einbruch der Finanzierung 
nach dem Auslaufen der sog. Individuel-
len Projekte wirkte sich sehr negativ aus. 
Die zunehmenden Spannungen in der Ro-
ma-Minderheit, verbunden mit dem Mangel 
an unserem Personal, eskalierten soweit, 
dass zwei unsere Mitarbeiter am Ende des 
Jahres physisch angegriffen wurden. Sehr 
erfolgreich arbeitete der Musik-Workshop. 
Es wurde eine ganze Reihe von Veranstaltun-
gen realisiert, wie z. B. das Projekt „Zábavné 
učení“ (Lust am Lernen), Podiumsgespräche, 
Photo-Workshops, öffentliche Auftritte der 
Trommler, die Kinder vom Klub Rubikon 
nahmen führende Positionen im Wettbewerb 
„Šumný Vsetín“ ein. Der Klub mit seinen 3 
Mitarbeitern wurde von 131 Nutzern  besucht, 
2650 Kontakte und 1054 Interventionen sind 
zu verzeichnen. 

Der Dienst MOZAIKA, der Dienstleistungen 
zur sozialen Motivierung und Aktivierung 
von Familien mit Kindern anbietet, ist auf 
zwei Gebieten tätig. Im Rahmen der „Hil-
feleistung für Familien mit Schulkindern“, 
deren Ziel ist es, den meisten Roma-Kin-
dern ihre Einschulung in Regelschulen zu 
ermöglichen und in enger Zusammenarbeit 
mit den Familien Konflikte an den Schulen 
zu vermeiden und einen familienorientier-
ten Nachhilfeunterricht anzubieten. Diese 
Unterstützung konnten insgesamt 47 Fami-

lien mit Schulkindern in Anspruch nehmen. 
Den Familien wurde auch in den Bereichen 
Wohnen, Familienfinanzen, Kinderbetreuung 
und Gesundheitspflege geholfen. Das ande-
re Angebot, „Školička“, bereitet die Vorschul-
kinder und deren Eltern viermal pro Woche 
auf die Einschulung und den Unterricht vor. 
Die Kinder erhalten die Chance, sich sowohl 
beim Wissenserwerb als auch beim Erwerb 
sozialer Kompetenzen weiterzueintwickeln. 
Die Eltern konnten ihr Wissen über die Kin-
derbetreuung erweitern. Die „Školička“ war 
nicht nur in unseren Räumlichkeiten, sondern 
vorwiegend direkt in den Familien tätig. Bere-
its eingeführte VVeranstaltungen
fielen auch in diesem Jahr nicht aus es fan-
den u. a. eine festliche Akademie „Slavnos-
tní akademie“, ein Kindertag (Dětský den), 
Podiumsgespräche und ein Nikolausfest 
statt. Auch hier war die Kürzung der nötigen 
Finanzierung drastisch spürbar: von 7 fach-
lich ausgebildeten Mitarbeitern blieben am 
Ende des Jahres nur 4. Und wir mussten neue 
potentielle Nutzer dieses Dienstes abweisen. 
Trotz alledem bot der Dienst MOZAIKA Hilfe 
mittels 1460 Interventionen.
 
Die Aktivitäten unserer Folkloretanzgruppe 
für Roma JILESTAR (Vom Herzen aus 
wurden ebenfalls fortgesetzt und erreicht-
en ihren Höhepunkt. Unterstützt von Ida 
Kelarová, Musikerin und Roma-Aktivistin, 
trat sie zweimal auf Festivals in der Schweiz 
auf, im Rahmen des Workshops in Jedlová, 
und unternahm auch eine Tournee durch 
die Tschechische Republik mit mehreren 
Auftritten in großen Städten gemeinsam mit 
der Bohuslav-Martinů-Philharmonie, dem 
Singechor Čhavorenge und anderen Gästen.  

Das Projekt Na cestě za rozvojem (Auf dem 
Weg zur Entwicklung) wurde fortgesetzt. Es 
wird aus Finanzmitteln des schweizerisch-ts-
chechischen Zusammenarbeitsprogramms 

gefördert und ermöglicht eine Erweiterung 
der Dienstleistungen u.a. durch Einstellung 
einer neuen PR-Mitarbeiterin, die Erar-
beitung eines Marketingkonzepts für das 
Zentrum und die Ausstattung der Dienstle-
istungen mit neuen Geräten und die Erar-
beitung einer einheitlichen Anleitung für ein 
Grafik-Programm.

Im Laufe des Jahres haben wir mehrere 
Veranstaltungen für die Öffentlichkeit vorbe-
reitet: eine Fotoausstellung „Šumný Vsetín“, 
ein multikulturelles Musikfestival „Společně 
při hudbě“, einen Laternenumzug „Pochod 
s Broučky“, an dem „Broučci“ (Käferchen) mit 
handgearbeiteten Kostümen und Lämpchen 
teilnehmen, einen Tanzabend „Plesání s Dia-
konií“ und den bereits etablierten Wettbe-
werb SeniorSTAR (Senioren singen Volkslie-
der), in dem Repräsentanten der Gemeinden 
des Bezirks Zlín auftraten.
 
Dank des Fundraisings haben wir Hunderte 
von Geldgebern gefunden, die insgesamt 2,1 
Mio CZK spendeten.

Die Diakonie Vsetín finanzierte sich vor allem 
über Fördermittel des tschechischen Arbeit-
sministeriums und des tschechischen Bil-
dungsministeriums, des Rates der Regierung 
für die Angelegenheiten der Roma, des 
tschechischen Kulturministeriums, der EU-
Fonds, der Bezirksverwaltung Zlín, der Stadt 
Vsetín, des Arbeitsamtes Vsetín, der Stiftun-
gen und der in- und ausländischen Spender. 
Insgesamt stellten wir 42 Anträge auf Förder-
mittel, von denen 74 % erfolgreich waren.
 
Die Einnahmen betrugen 24.431.000 
CZK, die Ausgaben 24.437.000 CZK. Der 
Jahresüberschuss/-fehlbetrag betrug + 
6.000 CZK. Im Diakonie-Zentrum waren 
am 31. 12. 2011 insgesamt 59 Mitarbeiter 
hauptberuflich tätig.
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DěkUjEME Za POMOC a PODPORU V ROCE 2012

Vážení přátelé,
v předchozích řádcích jste se mohli dočíst, jak vypadal rok 2012 v Diakonii Vsetín. Kolika a jakým lidem jsme podali pomyslnou pomocnou ruku, jaké 
aktivity jsme s našimi uživateli konali a co se nám podařilo zrealizovat.
Děkujeme, že stojíte při nás. Vaše podpora nám umožňuje dále pomáhat těm, kdo pomoc potřebují. Vážíme si každého Vašeho daru, ať je v podo-
bě finanční, věcné, poskytnuté slevy, dobrovolné práce nebo mediálního partnerství – je pro nás závazkem nezklamat důvěru Vaši ani lidí, o které 
pečujeme.
S poděkováním a s přáním všeho dobrého – pracovníci Diakonie Vsetín.

CElkOVý PŘEHlED O DaRECH 2012 

797 Individuální dárci

703 Organizace

456 Nadace
134 Církve a církevní organizace 

66 Veřejná sbírka a dobrovolné vstupné

2 156 Celkem (v tisících Kč)
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ORGanIZaCE
ACI-AUTO COMPONENTS  

- INTERNATIONAL, s. r. o.

AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo

Agrochov Kasejovice-Smolivec, a. s.

Aluminium Group, a. s.

Anoli ekonom, s. r. o.

AQUATRADING s. r. o.

ara Shoes Czech, s. r. o.

ATELIER BÖHMOVÁ VĚRA s. r. o.

Austin Detonator s. r.o.

AvK Generátory  s. r. o.

Barum Continental spol. s. r. o. BCM

Beton Brož s. r. o.

Business Media CZ, s. r. o.

CENTRING spol. s. r. o.

Conseq Investment Management, a. s.

ContiMade, spol. s. r. o.

COTRING spol. s. r. o.

CZ TOP TRADE, s. r. o.

Česká spořitelna, a. s., region Severní 

Morava

České lupkové závody, a. s.

Češkův mlýn, spol. s. r. o.

Dřevo-union, s. r. o.

E.ON IT Czech Republic s. r. o.

EDEL -  nábytek, spol. s. r. o.

EJOT CZ, s. r. o.

ENDIS a. s.

EUROVAT - ASISTANCE spol. s. r. o.

EXO4US s. r. o.

FINKOS s. r. o.

GLYMARK s. r. o.

H R U Š K A , spol. s. r. o.

HaCase s. r. o.

HENKEL ČR, spol. s. r. o.

INDET SAFETY SYSTEMS  a. s.

IRISA výrobní družstvo

IZOTERM MORAVA spol. s. r. o.

JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně

JOVA - TERM, s. r. o.

JOYCE ČR, s. r. o.

KAVYL, spol. s. r. o.

KiK textil a Non-Food spol. s. r. o.

Kománek, Řehák a. s.ol. v.o.s.

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna 

Insurance Group

KS - program, spol. s. r. o.

Kultura města Mladá Boleslav a. s.

Ĺ Oréal Česká republika. s. r. o.

LARS M+K s. r. o.

Lázně Luhačovice, a. s.

LEGAL COMFORT s. r. o.

Lékárna MEDICENTRUM Vsetín

LÍHEŇ STUDENEC, s. r. o.

MADUS COMPANY s. r. o.

MARALE DŘEVO s. r. o.

MARTEK MEDICAL a. s.

MEDIAN s. r. o.

Nakladatelství Doplněk

OPEN terra s. r. o.

OPTIMUM - centrum pojištění, s. r. o.

Philips Česká republika. s. r. o.

Podravka - Lagris a. s.

PROTOCAR, a. s.

RASYGUARD, s. r. o.

RIM - CZ, spol. s. r. o.

ROBE lighting s. r. o.

ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o.

S-A-S spol. s. r. o. /STAVO-AUTO-SERVIS/

SERVIS CLIMAX a. s.

SMP Net, s. r. o.

SOTERAL, s. r. o.

SPECTRA, spol. s. r. o.

STORMWARE s. r. o.

Synthon, s. r. o.

TENNIS Zlín, a. s.

TESPORA profi s. r. o.

TM Stav, spol. s. r. o.

Torham, s. r. o.

Trachea, a. s.

VAKABRNOCZ s. r. o.

VAKLIMA spol. s. r. o.

Vakuum servis s. r. o.

VALATRANS a. s.

Valchář s. r. o.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

VS DOMY a. s.

VS TRAVELcestovní agentura. s. r. o.

Výroba účelové mechanizace Zlín

Výtahy Vsetín, s. r. o.

Weinhold Legal, v.o.s.

XERTEC a. s.

Zemědělské družstvo Bzová - Krhov

Zemědělské družstvo Francova Lhota

Zemědělské družstvo Korolupy

InDIVIDUální DáRCI
Doc. Ing. Alois Fiala CSc.

Ludmila Adamcová 

Vladislav Adámek 

Miroslav Adámek 

Mgr. Eva Adamíková 

Lydie Adámková 

Ing. Josef Adolt 

Dagmar Annerlind 

Jana Babicová 

MUDr. Otakar Bacík 

PhDr. Pavel Bajer 

Tomáš Balátě 

Ing. Pavel Balusek 

Eliška Bambuchová 

MUDr. Olga Bartončíková 

Ladislav Bartoník 

Stanislav Bartošík 

MUDr. Eva Bartošová 

Vlasta Bařáková 

Ing. Iva Batková 

Petr Bednařík 

Eva Běhalová 

Božena Bělešová 

MUDr. Daniel Bělov 

MUDr. Petr Benda 

Vladimír Berka 

DrPharm. Stanislava Berková 

Ing. Jaromír Bialek 

Ing. Jan Bílík 

MUDr. Milan Bílý 

Josef Blažek 

Ing. Břetislav Blažek 

Helena Bočanová 

Marie Brhlová 

Ing. arch. Ladislav Brožek 

Ing. Zbyněk Brych 

Petr Břoušek 

Miroslava Břoušková 

Jana Bubelová 

Lubomír Bureš 

MUDr. Anna Burešová

Marie Burgetová 

Ing. Vladimír Buzek 

Ing. Ilona Cápková 

MUDr. Zdeňka Cerhová 

Ing. Zdeněk Cetl 

Noemi Cvrčková 

Marie Cyroňová 

Libuše Čaníková 

Ing.arch. Irena Čehovská 

Milada Čechová 

Božena Čechurová 

Ing. Zdeněk Čejka 

MUDr. Miroslav Čermák 

Editha Černocká 

Jan Černocký 

Radek Černota 

 Zdeňka Číhalová 

Ing. Jaroslava Čížková 

Pavel Čmelík 

Emílie Dančáková 

Drahomíra Daňová 

Miloslava Davidová 

MUDr. Jarmila Davidová 

Drahomíra Davidová 

Jana Debeckerová 

Ing. Libor Dobiáš 

Alexandra Dobrovolná 

Alena Dostálová 

Eva Doubravová 

Ludmila Doupovcová 

Filip Dušek 

Jiří Dušek 

MUDr. Marie Dvořáková 

Ing. František Ebergényi 

František Ernest 

Anna Fabiánová 

Bohumír Farnik 

RNDr. Tomáš Ficker 

Ing. Josef Fišer 

Petr Fojtů 

Daniel Fojtů 

Ing. Gabriela Franková 

MUDr. Zdeněk Fritsch 

MVDr. Vojtěch Frkal 

Simona Fröhlichová 

Jana Füsterová 

Františka Gajdošová 

Jitka Gajdová 

Alena Gajdůšková 

Jarmila Galdová 

Zdislava Galetková 

Marie Galiová 

Marie Garguláková 

Blažena Telma Gerstbergerová 

Josef Gerža 

Zdeňka Gottwaldová 

Miloslav Gregar 

PhDr. Magda Gregarová 

Irena Gregarová 

Lubor Grigorescu 

MUDr. Olga Gröschlová 

Marek Grossman 

MUDr. Janka Grudmannová 

Milena Grygarová 

Mgr. Jitka Habartová 

Miroslav Hajdík 

Hana Hajdová 

Ing. Jan Hajzler 

Ing. František Haman 

Ing. Jiří Handlar 

MUDR. Jana Hanyšová 

RNDr. Vojtěch Hanzelka 

MUDr. Naděžda Harazínová 

Ing. Helena Havlová 

Rodina Hekrlová 

MUDr. Stanislava Hnilicová 

Alenka Hoffmannová 

Ing. Marie Hofmanová 

Jan Holáň 

Ludmila Holcová 

Vlastimil Holec 

Tomáš Holeček 

Ing. Bohuslav Honeš 

Simona Hornochová 

 Milena Hrabinová 

MUDr. Jana Hrbková 

 Anna Hricová 

 Milena Hrtusová 

MUDr. Matouš Hrubý 

 Rodina Hříbková 

Ing. Josef Hubáček 

 Jarmila Hurtíková 

 Jaroslava Hurtová 

 Ladislava Hurtová 

 Josef Hýbl 

 Antonín Hyžák 

Ing. Milan Chlápek 

 Josef Chmelař 

 Karel Chmelař 

 Eva Chmelinová 

MVDr. Hana Chocholatá 

 Vít Chovanec 

Ing. arch. Robert Chovanec 

MUDr. Marta Chromková 

MUDr. Pavel Chrz 

Věra Chudějová 

Anna Chupíková 

Mgr. Helena Chybová 

František Jahůdka 

Vlasta Janásková 

Ing. Hana Jandová 

Anna Janečková 

Jaroslav Janírek 

Jana Janoštíková 

Ing. Hana Janovská 

MUDr. Věra Jersáková 

Rodina Juhaňáková 

Marie Jungwirthová 

Antonín Juráň 

Jarmila Jurečková 

Ing. Stanislav Jurnečka 

Zdenka Juřicová 

Stanislav Juříček 

Ing. Martin Kadubec 

Pavel Kalouš 

Ivana Kaňáková 

Marie Karolová 

Petr Kasálek 

Lýdie Kašparová 

Miluše Katrušáková 

Eliška Katrušáková 

Jarmila Katrušáková 

Ing. Lenka Kauerová 

doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA 

Anna Kesslarová 

Anna Klesková 

MUDr. Jiřina Klimčáková 

Ing. Zdeněk Klimek 

Ing. Jiří Klimeš 

Věra Klímková 

PhDr. Eva Klímová 

MUDr. Ivona Klocová 

MUDr. Jana Klocová 

 Ludmila Klvánková 

 Marie Klvánková 

 Čestmír Knap 

 Vlasta Kneblová 

Vlasta Kocurková 

Marie Kocurková 

Ing. Pavel Kočíb 

Eva Kolářová 

Ing. Jasna Kolářová 

František Kolínek 

PaedDr.  František Komňacký 

Ing. Jiří Komoň 

 Blažena Koňaříková 

MUDr. Alena Konečná 

Ivana Kopecká 

MUDr. Pavla Korbášová 

Josef Korchaník 

Jiřina Kořenková 

Jitka Kostruhová 

Václav Kotrla 

Karel Kotrla 

Zdenka Kotrlová 

Lýdie Kotrlová 

Miriam Kotrlová 

Věra Kotrlová 

Eva Koutková 

Bohumil Kovář 

Ing. Josef Kovář 

Richard Kovaříček 

František Kovařík 

Margita Kovářová 

Vlasta Kovářová 

Ing. Jaroslav Kozák 

MUDr. Andrea Kramarčíková 

Josef Kratina 

Jarmila Kratinová 

Kateřina Kratochvílová 

Marie Krčková 

Jana Krejčí 

Ing. Jan Krchák 

František Krpenský 

Drahomíra Krystyníková 

Vlasta Krystýnková 

Jana Krytinářová 

MUDr. Ludmila Kubínová 

Alois Kučera 

Anna Kučerová 

Anna Kulhánková 

Zdeněk Kurečka 

Helena Kvítková 

Blanka Labaštová 

Mgr. Jaromír Lacný 

Ing. Anna Lachetová 

JUDr. Miloslav Langer 

Ing. Soňa Langerová 

Jana Laštovicová 

Ing. Ludvík Lederer 

MUDr. Jitka Lenártová 

Jan Leška 

MuDr. Petr Leška 

Pavel Lopatář 

Paní Lukáčová 

Jan Lukáš 
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Květoslava Luttyová 

Michaela Luttyová 

 Ivana Lysáková 

Richard Macek 

Jaroslav Macík 

Leoš Macík 

Jana Macíková 

 Lenka Maczková 

 Karel Machač 

 Marie Machálková 

 Marie Machalová 

 Ivan Machulka 

 Lubomír Málek 

MUDr. Anna Malinovská 

MUDr. Alois Maloušek 

Ing.  Stanislav Malý 

Ing. Antonín Maňák 

Mgr. Ludmila Markesová 

Františka Martinková 

Petr Martiš 

Josef Masař 

Věra Mäsiarová 

Rodina Matelová 

Mgr. Libor Mathauser 

 Jan Matůš 

 Marie Matůšová 

 Petr Mauler 

 Alena Merendová 

 Antonie Měrková 

Mgr. Božena Mertová 

MUDr. Jaroslava Micková 

Ing. Jan Mička 

Hana Mičková 

MUDR. Alena Miffková 

Věra Michalíková 

MUDr. Jana Michalová 

Aleš Mikala 

Leo Miklenda 

Ing. Jan Mikuláštík 

Miloslav Mikulík 

Václav Mikušek 

Ludmila Mikušíková 

Ing. Antonín Minařík 

Jana Minářová 

František Molek 

Dagmar Molková 

Jan Monček 

Libuše Moravanská 

Ing. Ladislav Moravec 

Irena Mořkovská 

Marie Mořkovská 

Judit Moskowitz 

Miroslav Mrázek 

Jindřiška Mrlinová 

Ing. Marie Mrňová 

Martina Mrvová 

Jaromír Naiser

Jana Najtová 

MUDr. Lubomír Navrátil 

MUDr. Marie Němečková  

Ing. Karim Nemeh 

Lenka Neubauerová 

Ing. Karel Neužil 

MUDr. Zdeněk Nezdařil 

Ing. Martin Nováček 

Berta Nováková 

RNDr. Jitka Novotná 

RNDr. Lenka Novotná 

MUDr. Jaroslava Ochmanová 

Ing. Jaromír Olbert 

Ing. Petr Ondrušek, CSc. 

MUDR. Dagmar Opekarová 

 Marie Ostřanská 

Bc. Ludmila Othová 

Eva Ovesná 

Ing. Pavel Pakosta 

Blažena Palová 

Ing. Radoslav Panajotov 

Ing. Vítězslav Pastor 

JUDr. Radomír Pavelka 

Miroslava Pavlůsková 

Pan Pecha 

Ing. Libor Pechar 

Jiřina Pekáčová 

Vladislava Peltsarszka 

Libuše Peltsarszka 

MUDr. Oldřich Peterka 

Květa Petrová 

Bohunka Petřeková 

Ing. Jaroslav Petřvalský 

Radomír Picek 

Tomáš Píchal 

Ing. Milan Pikner 

Dana Pilíšková 

Jaroslav Placr 

Karel Pleskač 

Josef Podaný 

Jiřina Podzemná 

Pavel Poláček 

Dalibor Polášek 

Božena Polášková 

Miroslava Pončíková 

Marie Popelářová 

Jindřiška Porubová 

Zdeňka Porubová 

Miroslav Posád 

PhDr. Vladimír Pospíšil 

Ludmila Poživilová 

RNDr. Jiří Prachař 

MUDr. Eva Procházková 

Jana Procházková 

MUDr. Jaromíra Prokešová 

Petr Přivřel 

MUDr. Jaroslava Pumprová 

Jaroslav Punčochář 

Petr Ramiš 

Jana Rasocha 

Božena Rašková 

Emilie Rašková 

Tamara Reisig 

Zdeňka Richterová 

Eva Rodková 

Mgr. Hana Romanovská 

Ing. arch. Marie Romportlová 

Ing. Jiří Rosůlek 

Vojtěch Růžička 

MUDr. Eliška Rybová 

Doc. PhDr. Vladimír Řehan 

Prof. PhDr. Pavel Říčan, Csc 

Věra Řišicová 

Věra Sachrová 

Jana Samková 

Olga Sávová 

Ing. Lubomír Sedláček 

Ing. Eva Sedláčková 

Ing. Jiří Sekanina 

Ivo Semrád 

Jarmila Schieferdeckerová 

MUDr. Marie Sílová 

MUDr. Marcela Simperová 

Jiřina Skalská 

Milada Sklářová 

Ing. Anna Skokanová 

Vlasta Skrobáková 

Zuzana Slaměnová 

Anna Slánská 

Eva Slezáková 

Danuše Slováčková 

Zdeňka Smahelová 

Ing. Ladislav Smejkal 

Pavel Smetana 

Karel Smilek 

Jiřina Smolíková 

Ing. Milena Spáčilová 

Věra Srněnská 

Jiří Stacke 

Mgr. Šárka Staníčková 

Ladislav Staroba 

MUDr. Karel Starzyk 

Luděk Stolař 

Milada Stoličková 

Ing. Jaromír Straka 

Jan Strnadel 

Olga Strnadová 

Jiřina Stromšíková 

Ing. Vladimír Stříž 

Ing.arch. Marta Stupková 

Ing. Dušan Suchánek 

Jarmila Surá 

Petr Surovčák 

Marián Surovčák 

Ludevít Surovčík 

Ing. Tomáš Surý 

Jaroslav Sušeň 

Eva Svobodová 

Růžena Svobodová 

MUDr. Kazimír Swaczyna 

Viktor Sypták 

MUDr. Helena Szabc'ová 

Jaroslav Šabršula 

Ing. Jan Šebesta 

Růžena Šenkeříková 

Zbyněk Ševců 

Anna Ševčíková 

MUDr.  Dagmar Šimečková 

Paní Šimková 

Lumír Šindelář 

MUDr. Jaroslav Šipula 

Ing. Vladimír Škabraha 

Josef Škarpa 

Marcela Škrobánková 

Václav Škubna 

Iveta Šmídová 

Petr Šmotek 

MUDr. Mgr. Jiří Šob 

Martina Šopíková 

MUDr. Dagmar Špájová 

Ing. Petr Špalek 

Anežka a Antonín Šrajerovi 

Jaroslav Šrámek 

Ing. Dalibor Štalzer 

Miroslav Štefka 

MUDr. Dagmar Štefková 

Marie Šumanová 

Jana Švábová 

František Švec 

Libuše Švecová 

Ing. Roman Švehlák 

Marie Šviráková 

Iveta Táborská 

MUDR. Eva Taichová 

Dušan Tajzler 

Vladimír Tajzler 

Ing. Jiří Tesák 

Emílie Tichá 

Ladislav Tkadlec 

Ing. Jana Tolarová 

Lenka Tomešková 

Kamila Toncrová 

Marie Trávníčková 

Josef Trchalík 

Ludmila Trchalíková 

Ing. Karel Trlica 

Jiřina Trlicová 

Ing. Pavel Trněný 

Alois Trochta 

Pavel Troubelík 

Eva Urbachová 

Ludmila Urbanová 

Jitka Vahalíková 

Ludmila Vajdíková 

Miroslava Valášková 

MUDr. Dana Valová 

Anežka Valová 

Eva Valová 

MUDr. Pavel Vandas 

MUDr. Ludmila Váňová 

Františka Vašíčková 

MUDr. Karel Vašků 

Ing. Hedvika Vávrová 

Jindřich Včelica 

Ing. Jan Veit 

MUDr. Oldřich Velký 

Vladimír Vévoda 

Květoslava Věžníková 

Hana Věžníková 

PaedDr. Arnošta Vieweghová 

Lýdie Vilémová 

Vlasta Vizinová 

Marta Vodáková 

František Vodehnal 

Ing. Eva Vodičková 

MUDr. Olga Vojancová 

Eva Vorobelová 

Ladislav Voves 

MUDr. Hana Vracovská 

MUDr. Pavla Vránová 

MUDr. Ladislava Vránová 

Ludmila Vráželová 

Bohumil Vrla 

Anna Výchopňová 

MUDr. Aurelie Vymětalová 

Drahomíra Zádrapová 

Daniel Zajíc 

Jiří Zajíček 

Květoslava Zajíčková 

Renata Zajíčková 

Helena Zajíčková 

Dagmar Zapletalová 

Jaromír Zbranek 

Jaroslava Zbranková 

Zdeněk Zemánek 

Marie Zezulková 

MUDr. Zbyhněv Zientek 

Alena Zikmundová 

Evžen Zobač 

Jan Zouhar 

Jana Zralá 

Antonín Zrůna 

Ing. Petr Zukal 

Marie Žáková 

Karel Žamboch 

Vlasta Žambochová 

Monika Žárská 

Ing. Dan Žárský 

MUDR. Magda Živná 

Soňa Životská 

Ing. Miroslav Žucha 

CíRkVE a CíRkEVní ORGanIZaCE 
Diakonie ČCE 

Diakonie ČCE - hospic CITADELA

Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Wien- 

Innere Stadt-Lutherische Stadtkirche

Farní sbor ČCE Hošťálková

Farní sbor ČCE Pozděchov

Farní sbor ČCE Pržno

Farní sbor ČCE v Jablůnce

Farní sbor ČCE v Leskovci

Stiftung Diakoniewerk Neumünster

naDaCE
Byznys pro společnost 

Nadace Divoké Husy

Nadace OKD

NADACE PRO RADOST

NADACE pro výstavbu penzionů pro 

seniory s komplexními službami

Nadace Rozvoje občanské společnosti–

Sbírkový projekt POMOZTE DĚTEM!

Nadační fond JUDr. Martina Růžičky

Nadační fond Zlatá Praha

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

EU a jIné
Program švýcarsko-české spolupráce

STáTní SPRáVa  
a  SaMOSPRáVa
Město Vsetín

Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR

Úřad vlády ČR

Úřady práce

Zlínský kraj

fIREMní kOlEkTIVY DOBROVOlníků
zaměstnanci České spořitelny, a. s.,  

region Severní Morava, Vsetín

zaměstnanci Kooperativa pojišťovna, a. s., 

Vienna Insurance Group, Zlín

MEDIální PaRTnEŘI
OSA

Rádio Valašsko

TV Beskyd

Valašský deník

Vsetínské noviny

Touto cestou si dovolujeme poděkovat i Vám, jejichž jména nejsou v seznamu uvedena, neboť jste si přáli zůstat v anonymitě. 
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