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NESTE BØEMENA JEDNI DRUHÝCH.
(GAL. 6,2)

Ing. Dan árský
øeditel

Zaènu témìø od konce. V záøí jsme definitivnì
dokonèili a slavnostnì otevøeli Domov
Vyhlídka s osmnácti lùky, na který jsme
témìø jedenáct let ádali prostøedky, a jsme
v roce 2016 uspìli a dílo mohlo zaèít. Pestrá
paleta sociálních slueb na Vsetínsku tak
získala dalí dùleitý odstín a je na nás, aby
rychle nevybledl, ale záøil stále jasnìji. Obìtaví dárci darovali na Vyhlídku bezmála jedenáct milionù korun, za co vyslovujeme
srdeèné podìkování i uznání. Souèástí areálu
domova je také ná novì zøízený vzdìlávací
institut VIDIA, od nìho si slibujeme dobøe
zacílenou nabídku vzdìlávání pøedevím pro
nae pracovníky, vdy je nás i s dohodáøi
témìø dvì stì.

V práci s rodinami se nám podaøil husarský
kousek, kdy vznikl, ale také se zaèal
pravidelnì scházet fotokrouek dìtí ze sociálnì vylouèených rodin. Jen vytrvat a budeme
se jistì radovat z nejednoho úspìchu mladých fotografù.
Naplno se rozbìhlo CéDo, nae dobrovolnické centrum. e o nìm slyíte poprvé? Není
divu, vdy jsme ho pojmenovali teprve nedávno, pøestoe funguje u více ne rok.
I s jeho pomocí jsme uvítali desítky ochotných
a pracovitých lidí z festivalu UNITED pøi
úklidech v naich domovech pro seniory.
Neváhejte a také vy se zapojte jako pravidelní
dobrovolníci. Uvidíte, e budete bohatì

odmìnìni, by ne penìzi. Nu a závìrem se
dostávám na úplný konec roku, kdy jsme
v nároèném klání zdatných neziskovek získali
v rámci Èeské republiky druhé místo v anketì
Neziskovka roku 2018 poøádané nadací
NROS. Váíme si toho, dìkujeme za ocenìní,
ale nadto dìkujeme Hospodinu za jeho
ochranu jak pracovníkù, tak uivatelù po celý
rok.
Dan árský

POSLÁNÍ Diakonie ÈCE  støediska Vsetín: Chceme pomoci zvýit kvalitu ivota sociálnì potøebným
v regionu. Chceme pøispìt k tomu, aby uivatelé Diakonie byli plnohodnotnou souèástí spoleènosti,
cítili se tak a spoleènost je pøijímala.
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Poèet zamìstnancù k 31. 12. 2018: Hlavní pracovní pomìr  110 zamìstnancù, DPP a DPÈ  62 osob

peèovatelská sluba
Strmá 26, Vsetín (kanceláø vedoucí peèovatelky)

Posláním Domácí péèe  terénní peèovatelské sluby je poskytovat ve Vsetínì a blízkém okolí pomoc seniorùm
v jejich domácím prostøedí k dosaení èi udrení dobré kvality ivota.
Sluba je urèena seniorùm s chronickými
chorobami èi s poruchami pamìti a orientace
v rozsahu, který ztìuje schopnost jejich
samostatného pobytu v domácím prostøedí.
Za seniora je povaována osoba starí 65 let.

Péèi poskytujeme v pracovních dnech,
v èase od 7 do 16 hodin. V roce 2018 jsme
v domácím prostøedí peèovateli o 63 seniorù:
52 en a 11 muù. Nejstarímu je 95 let a naí
slubu vyuívá ji 12 let.

Cílem Domácí péèe je umonit seniorùm
s poruchami pamìti èi sníenou schopností
orientace co nejdéle zùstat ve svém pøirozeném prostøedí, tedy neodcházet do zaøízení
pobytové péèe, ít ivot v co nejvìtí moné
míøe obdobný ivotu svých vrstevníkù,
zachovat svùj zpùsob ivota, návyky, obvyklé
èinnosti a pohybové schopnosti.

V rámci naich slueb zajiujeme i dovozy
obìdù. Pøi rozvozu 5 201 obìdù jsme ujeli
8 601 km. Obìdy odebíráme z kuchynì
vsetínské nemocnice, která nabízí výbìr
ze 4 druhù diet.
Celkový poèet ujetých kilometrù v rámci
sluby Domácí péèe je 17 375 km.

Souèástí sluby Domácí péèe je i pùjèovna
kompenzaèních pomùcek. V letoním roce
jsme zapùjèili 24 pomùcek, nejèastìji se
jednalo o chodítka a invalidní vozíky.
V èervnu se nám podaøilo díky podpoøe
MPSV rozíøit ná vozový park koupí nového
osobního auta Citroen Berlingo.
Ke konci roku jsme se pøestìhovali do nových
kanceláøských prostor  z Domova Jabloòová
do Domova Vyhlídka. Konkrétnì z jedné
velké kanceláøe do dvou meních, co je jistì
z pohledu soukromí pøi jednání se zájemci
o slubu vhodnìjí.

STATISTIKA DOMÁCÍ PÉÈE
63
2105
1631
728
5201
1039

poèet uivatelù
poèet kontaktù
poèet hodin pøímé péèe
poèet hodin strávených pøejezdy
poèet rozvezených obìdù
poèet hodin strávených rozvozy obìdù

5

denní stacionáø
Strmá 26, Vsetín

Posláním stacionáøe je poskytovat pomoc seniorùm a osobám starím 50 let k dosaení èi udrení dobré kvality
ivota prostøednictvím osobní úèasti na aktivitách stacionáøe. Nae sluba je urèena pro seniory
a osoby nad 50 let ze Vsetína a okolí s chronickými chorobami nebo se syndromy demence, poruchami pamìti
a sníenou schopností orientace v rozsahu, který neumoòuje nebo ztìuje samostatný pobyt v domácím
prostøedí.
Prostory stacionáøe Zahrada se nacházejí
v pøízemí budovy Domova Jabloòová, Strmá
26, ve Vsetínì. Senioøi mohou vyuívat nae
sluby ve vední dny od pondìlí do pátku, od
7.30 do 17 hodin. Tøicet uivatelù zùstávalo
pravidelnì ve stacionáøi do 16 hodin odpoledne, dalích sedm a do 17 hodin.
Denní kapacita stacionáøe je nejvýe 12 uivatelù. Vzhledem k tomu, e ne vichni senioøi
vyuívají naich slueb kadodennì, je poèet
seniorù, kteøí docházeli do Denního stacionáøe Zahrada celkem 37.
I tento rok byl plný aktivit a to smìrem k seniorùm, k rodinným pøísluníkùm, veøejnosti
i samotným pracovníkùm stacionáøe. Celý
pracovní tým absolvoval stá  tentokrát jsme
se nechali inspirovat prací stacionáøe Diakonie v Ostravì. Pro peèující rodiny jsme
zorganizovali besedu na téma Jak peèovat
o èlovìka s demencí, kterou vyuilo pøes
dvacet lidí. Pøednáela jim nae dlouholetá
kolegynì Mgr. Milue Makyèová, která své
praktické rady èerpala jak z pracovních
zkueností ve stacionáøi, tak i z tìch osobních.
Postupnì se toti starala o oba své rodièe se
stejnou diagnózou.
Seniorùm, kteøí docházeli do stacionáøe, jsme
bìhem roku pøipravili celou kálu rùzných
aktivit, které slouily k tréninku pamìti.
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Pøipravili jsme øadu besed, pøi nich jsme se
setkávali se zajímavými lidmi a s mnoha
tématy: napø. vzpomínání na kolní léta,
cestování, valaské tradice, zahradnictví
a dalí. Nejoblíbenìjím hostem stacionáøe je
ovem zcela tradiènì pan Michna se svou
tahací harmonikou. U jeho písnièek si vdycky
spokojenì zanotujeme a nìkteøí si dokonce
i zatancují.
Vyhledávaným a oblíbeným programem jsou
pùldenní výlety na známá místa. Postupnì
jsme navtívili Juøíèkùv mlýn, Ekofarmu Horní
Lideè, Prenské paseky. Kdy poèasí dovolilo,
vdìènì jsme vyuívali i nai pøilehlou zahradu
na Jabloòové. Seli jsme semínka kvìtin, sázeli
byliny a samozøejmì posedìli pøi dobrém
kafíèku se zpìvem v altánku. A kdy poèasí
nepøálo, schovali jsme se ve stacionáøi a spoleènì vaøili a pekli buchty, u toho vzpomínali
na døívìjí èasy, a nakonec si náramnì
pochutnali!
Milujeme také návtìvy dìtí z Mateøské koly
Na Kopeèku. Tentokrát jsme je mohli pozvat
do vìtích prostor, a to do sálu novì otevøeného Domova Vyhlídka, které je propojený
s Domovem Jabloòová. Pøed Vánocemi nás
dìti potìily svým vystoupením o jídle  a my
jsme je na oplátku obdarovali naimi vlastnoruènì upeèenými perníèky! S pìkným programem za námi pøili také áci Základní koly

Integra. Strávili jsme s nimi pøíjemné odpoledne na naí zahradì a pohostili je výbornou
buchtou.
Novinkou, kterou jsme zavedli na pøání
seniorù, jsou pravidelné návtìvy kadeønice.
Ty, jak je asi nasnadì, vyuívají pøedevím
uivatelky stacionáøe.
V tomto roce jsme zaznamenali velký nárùst
zájmu o sluby Denního stacionáøe Zahrada.
Díky tomu jsme si uvìdomili, e prostory
stacionáøe nám zaèínají být malé, a e tuto
situaci budeme muset zaèít øeit. Pøesto víme,
e pøi stabilním, optimistickém a vstøícném
týmu pracovníkù, se dá vechno spoleènì
zvládnout.

STATISTIKA ZAHRADY
37
1665
4208

poèet uivatelù
poèet návtìv
poèet hodin pøímé péèe
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Domov Jabloòová - domov se zvlátním reimem
Strmá 26, Vsetín

Posláním Domova Jabloòová je plnohodnotné zajitìní sociální, peèovatelské a zdravotní pomoci a podpory
uivatelùm s duevním onemocnìním. Individuálním pøístupem ke kadému uivateli s pøihlédnutím k jeho
potøebám a schopnostem chceme zajistit dùstojné proívání ivota, zapojení do spoleèenského dìní
a respektování jeho lidských práv. Nae sluba je urèena seniorùm s chronickým duevním onemocnìním
(osobám s Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí) od 55 let vìku, kteøí mají sníenou sobìstaènost
z dùvodu tìchto onemocnìní a jejich sociální i zdravotní situace vyaduje stálou pomoc a podporu.

I pøes to, e se nám v prùbìhu roku pod okny
den co den ozývaly velijaké zvuky, vycházející z realizované rekonstrukce vedlejí
budovy a provoz v Domovì se tak potýkal
s rùzným omezením, podaøilo se nám ve
zdárnì pøeklenout.

Na zahradu u Domova jsme dostali darem od
pana Kostky ivé sekaèky na trávu  dva malé
zakrslé beránky, kteøí naim uivatelùm
zpestøovali pobyt na zahradì. Na zimu jsme
beránkùm poøídili útulný døevìný domek, aby
se mìli kde schovat pøed mrazem.

Pracovníci se úèastnili nìkolika kolení, kurzù
a stáí, aby poskytovaná péèe byla co nejkvalitnìjí. V druhé polovinì roku prùbìnì
pøicházely nové pracovní posily, aby se u nás
zapracovaly a plynule pøely do ji zrekonstruovaného Domova Vyhlídka.

Kdy u probíhaly rùzné stavební úpravy
ve vedlejí budovì, nemohli jsme ani na
Jabloòové zahálet. Kuchyòská linka ve spoleèenské místnosti dostala nový kabát, podaøilo se nám vymalovat nìkteré pokoje uivatelù
a také spoleèné prostory chodeb a schoditì.
Pro zkvalitnìní práce peèovatelù a vìtí
komfort uivatelù jsme poøídili nového
pomocníka - zvedák Viking.

Moc dìkujeme také naim vìrným dobrovolníkùm  úèastníkùm køesanského festivalu
UNITED, kteøí opìt celé jedno odpoledne
vìnovali gruntování a úklidu v naem Domovì. Novì se nám podaøilo získat dvì
dobrovolnice, které pravidelnì docházely za
naimi uivateli a spoleènì trávili volný èas
rùznými aktivitami.

Protoe to byl rok nelehký, na závìr patøí podìkování vem pracovníkùm za jejich výdr,
ochotu, pracovní nasazení a za to, e pøes
vechna úskalí mìli úsmìv na tváøi, laskavé
slovo a vytváøeli naim uivatelùm pøíjemnou
domáckou atmosféru.

Zrealizovali jsme také rùzné pravidelné akce
pro uivatele, z nich nejvìtí úspìch mìla
Zahradní slavnost s doprovodem kapely
Polanèanka.

STATISTIKA DOMOVA JABLOÒOVÁ
23 lùek
28

poèet uivatelù
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z toho novì pøijato

6

z toho zemøelo

4

z toho ukonèilo slubu

96,6 %
84,4 let
8

kapacita

vyuití kapacity
prùmìrný vìk
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HARMONIE
Ohrada 1864, Vsetín

Posláním Domova Harmonie je poskytovat seniorùm - uivatelùm sluby - laskavou podporu, sociální, oetøovatelskou a zdravotní péèi, aby zde proívali svùj podzim ivota klidnì, plnohodnotnì a dùstojnì. Chceme pro nì
vytvoøit prostøedí a ivotní podmínky, které by byly co nejvíce podobné opravdovému domovu.
Sluba je urèena seniorùm, kteøí dosáhli 65 let
a kteøí nejsou schopni pro svoji nemoc, zdravotní postiení nebo ztrátu sobìstaènosti ít
sami ve svém domácím prostøedí a jejich
situaci není moné zvládnout ani za pomoci
jejich blízkých èi terénních slueb. Kapacita
sluby je 42 lùek, z toho je 22 pokojù
jednolùkových a 10 dvoulùkových.
V Domovì Harmonie èas bìí jako voda a nejinak tomu bylo i v roce 2018. Kadodenní
ivot uivatelù i personálu byl pøíjemnì
naruován a obohacován hosty zvenèí.
A u to byl muský pìvecký sbor Lumír, sbor
Kosáci, Pìvecké sdruení Valaských
uèitelek, dìti z M Ohrada, Z Ohrada èi Z
Turkmenská, studenti SPS a SZ, cimbálovka Falenica èi známá èesko-polská písnièkáøka Beata Bocek. Oblíbené a vyhledávané
jsou také besedy se zajímavými hosty, zvlá
kdy jsou doprovázeny promítanými fotografiemi. V roce 2018 si pro nás nachystal
besedu Státní okresní archiv Vsetín, kdy jsme
mohli nahlédnout na Valasko do let 1914
 1918. Dalí beseda nabídla fotoprocházku
po poutních místech celého svìta. Nae
aktivizaèní pracovnice Martina Valùková
pøila také s výborným nápadem  uspoøádat
v jídelnì Domova Harmonie pro nae uivatele Vánoèní jarmárek. Pozvala øadu svých
známých, kteøí doma vyrábí vánoèní dekorace, výrobky z látky (patchwork), z drátkù,
papíru nebo zdobí perníèky, a ti se na chvíli
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zabydleli kadý za svým stolkem jako
ve svém stánku. Pozvání k návtìvì jarmárku vyuili také senioøi Denního stacionáøe
Zahrada a rodinní pøísluníci i dalí pøátelé.
Spoleènì jsme proili velice pøíjemné odpoledne a u se tìíme, e se jarmárek stane
tradièní pøedvánoèní akcí Domova Harmonie.
Pravidelnými návtìvníky naeho domova
jsou také duchovní z místních sborù a církví,
kteøí pøináejí naim uivatelùm povzbuzení
a tolik potøebnou duchovní podporu. Jsme
vdìèní, e jsou s námi i ve chvílích, kdy se
naposledy louèíme se zesnulými obyvateli
Domova.
Stejnì jako si zvelebujeme vlastní domácnosti, zvelebujeme také spoleèné prostory
Domova Harmonie. Podaøilo se nám napøíklad zútulnit spoleènou koupelnu, tak aby
koupel nebyla pouhou oèistou tìla. Chodby
jsme postupnì zaplnili staronovými obrazy
a na verandì v 2. nadzemním podlaí pøibylo
zrcadlo z dob mládí naich seniorù. Díky
naim tìdrým dárcùm jsme mohli vymìnit
ètyøi staré mechanické postele za postele
moderní s elektrickým polohováním, které
pøinesou pohodlí a úlevu jak seniorùm, tak
naim peèovatelkám.
Jako nekoneèný evergreen vnímáme personální otázku. V prùbìhu roku jsme se s øadou
zamìstnancù rozlouèili a dalí øadu nových

zauèovali. Jednalo se jak o pozice peèovatelek, tak i zamìstnancù zajiujících provoz
domova. Pøes to, e aktivnì hledáme a oslovujeme nové pracovníky mnoha rùznými
zpùsoby, nepodaøilo se nám obsadit vechny
pozice. O to víc si ceníme vech, kdo
zùstávají, protoe se v této práci nali, umí
peèovat srdcem a díky tomu kadodennì
ulehèují ivot naim seniorùm.

STATISTIKA
DOMOVA HARMONIE
42 lùek

kapacita

53

poèet uivatelù
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z toho novì pøijato

99,02 %

vyuití kapacity

86,6 let

prùmìrný vìk
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odlehèovací sluba
Ohrada 1864, Vsetín

Posláním odlehèovací sluby Pohoda je poskytovat seniorùm  uivatelùm sluby - laskavou podporu a sociální,
oetøovatelskou a zdravotní péèi po dobu nebo v situaci, kdy není moné o nì peèovat v jejich pøirozeném,
nejèastìji domácím prostøedí. Chceme, aby krátkodobý, èasovì ohranièený pobyt v odlehèovací slubì strávili
klidnì a dùstojnì. Chceme pro nì vytvoøit prostøedí a ivotní podmínky, které by byly co nejvíce podobné
domovu. Cílem sluby je umonit peèující fyzické osobì nezbytný odpoèinek.
Sluba je urèena pro seniory ve vìku od 65 let, kteøí z dùvodu zhorení
svého zdravotního stavu a sníení sobìstaènosti potøebují péèi svých
blízkých k tomu, aby mohli i nadále ít v bìném domácím prostøedí.
Sluba má k dispozici 4 jednolùkové pokoje vybavené rádiem a TV,
které se nacházejí ve 2. nadzemním patøe Domova Harmonie.

STATISTIKA POHODY
4 lùka
24
95,5 %
83,8 let
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kapacita
poèet uivatelù, z toho 6 opakovanì
vyuití kapacity
prùmìrný vìk

Posláním Domova Vyhlídka je zajitìní celodenní komplexní péèe seniorùm v prostøedí, které se podobá jejich
opravdovému domovu, a vede k proití jejich spokojeného stáøí. Cílovou skupinou Domova jsou osoby od 65 let
vìku v nepøíznivé sociální situaci, kteøí z dùvodu své nemoci, sníené sobìstaènosti nebo zdravotního postiení
nemohou ji setrvat ve svém domácím prostøedí, a to ani za pomoci rodiny, terénních nebo ambulantních
sociálních slueb.
Domov Vyhlídka jsme slavnostnì otevøeli
14. záøí. Slavnost to byla velkolepá. Pøilo
témìø na dvì stovky návtìvníkù, kteøí mìli
zájem se podívat, jaké e to dalí diakonické
dílo na Vsetínì vzniklo! Tomu vemu ale pøedcházela spousta a spousta práce, od úklidu a
vybavení interiéru, a po dopilování posledních pøíprav pøed slavností.
První obyvatele Domova jsme pøivítali
v listopadu. Prùbìnì jsme jich do konce
roku z provozních dùvodù pøijali deset. Nejen
obyvatelé Domova se postupnì zabydlovali
a zvykali si na nové prostøedí. Rovnì
zamìstnanci se seznamovali a sívali s nový-

mi prostory. I pøes to byl Domov naplnìn
domáckou atmosférou, vzájemným respektem a úctou k druhému.
Pøed Vánocemi jsme stihli pro nae obyvatele
uspoøádat adventní vystoupení dìtí z Mateøské koly Sychrov, které probìhlo v krásných
spoleèných prostorech Domova. Na vystoupení jsme pozvali i uivatele z Jabloòové
a stacionáøe Zahrada. Vichni jsme proili
pìkné dopoledne, které na nás dýchlo
pøedvánoèní atmosférou.

tìdroveèerní odpolední posezení se slavnostní tabulí, kam jsme pozvali i rodinné pøísluníky uivatelù, pana øeditele Diakonie Vsetín
a pracovníky Domova Vyhlídka. Ze spoleèenské místnosti se linula vùnì tìdroveèerního
menu, cukroví a brzy také zpìv koled, smích
a spoleèné povídání. Kadý uivatel nael
pod stromeèkem svùj dárek.
A tak jsme ukonèili rok 2018, rok nového
zaèátku i výzev

A první Vánoce v Domovì nebyly pro nové
uivatele vùbec smutné! Uspoøádali jsme

STATISTIKA VYHLÍDKY
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kapacita lùek

10

poèet uivatelù

10

z toho novì pøijato

0
0

z toho zemøelo
z toho ukonèilo slubu

55,56 %

vyuití kapacity

79,8 let

prùmìrný vìk

11
13

Smetanova 1484, Vsetín

Posláním domácího hospice Devìtsil je umonit osobám se zdravotním postiením v terminálním stádiu proít
poslední dny ivota v rodinném kruhu a známém prostøedí. Souèasnì zachovat v maximální moné míøe vysokou
kvalitu ivota a pøístup k co nejkvalitnìji poskytovaným slubám. Zároveò poskytnout vestrannou podporu,
pomoc a odpoèinek peèujícím osobám.
Rokem 2018 jsme vstoupili do tøetího roku
provozu naí sluby. Hlavním cílem bylo
uzavøení smluv se zdravotními pojiovnami
pro odbornost 926. Jedná se o mobilní
specializovanou paliativní péèi v domácím
prostøedí pro pacienty v terminálním stadiu
nevyléèitelné nemoci. Odbornou pomoc
poskytujeme u pacientù doma nepøetritì
24 hodin dennì 7 dnù v týdnu.

V prùbìhu roku jsme hospicovou péèi zaèali
poskytovat také v naich domovech pro
seniory. Tato spolupráce je zatím v zaèátcích
a proto bychom rádi podìkovali zvlátì
Domovu Harmonie, který byl prvním zaøízením, kde jsme si mohli spolupráci vyzkouet.
Získané zkuenosti vyuijeme i v ostatních
domovech pro seniory, kterým jsme své sluby zaèali nabízet.

V první polovinì roku jsme se úèastnili
nìkolika setkání Fóra mobilních hospicù, kde
jsme si pøedávali informace o poadavcích
a pravidlech ministerstva zdravotnictví
a pojioven. Následovalo odeslání ádostí
na vechny zdravotní pojiovny. Po dlouhém
vyjednávání se nám to podaøilo  kromì jedné
jsme uzavøeli smlouvy se vemi zdravotními
pojiovnami, a to dokonce nejen v okrese
Vsetín, ale také Zlín. V takový úspìch jsme
doufali jen ve skrytu due.

Prùbìnì jsme také doplòovali sklad se
zdravotními pomùckami. Díky nadaci Umìní
doprovázet jsme získali kyslíkový koncentrátor. Finanèní podpora z Ministerstva zdravotnictví nám umonila poøídit dvì elektrické
polohovací postele i s antidekubitními matracemi, které vyuívají hojnì také klienti odlehèovací sluby. Díky zapojení do projektu
Pomáhej pohybem Nadace ÈEZ jsme
získali finance na mzdy zdravotních sester. Ke
konci roku jsme zakoupili nové auto pro
terénní odlehèovací slubu.

Jako bonus nám vìtina pojioven vyla
vstøíc a uzavøela s námi také smlouvy na
odbornost 925 - Domácí oetøovatelskou
péèi. Ceníme si toho zvlátì proto, e takto
mùeme do své péèe pøijmout daleko více
pacientù.

14

Zdravotní slubu Domácího hospice Devìtsil
vyuilo 20 pacientù. Èasto jsme zajídìli
smìrem na Kloboucko, kde jsme se starali
o pacienty napø. ve Vlachovì Lhotì, Vrbìticích, Vlachovicích, Brumovì-Bylnici, v jiných
smìrech pak v Prlovì, dále ve Veminì,
Halenkovì, Huslenkách, Ratiboøi a samozøejmì ve Vsetínì.
Velkou odmìnou jsou nám ústní i písemná
podìkování od peèujících, kterých se nám
v prùbìhu roku dostává. Velice si toho
ceníme a touto cestou bychom jim chtìli
podìkovat i my. Na nich toti leí nejvìtí díl
péèe, která je vyèerpávající fyzicky, ale
pøedevím pak psychicky.
Souèástí Domácího hospice je i sociální
odlehèovací sluba.

STATISTIKA DOMÁCÍHO HOSPICE DEVÌTSIL
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poèet klientù zdravotní sluby

28

poèet klientù odlehèovací sluby

2105

poèet kontaktù v odlehèovací slubì

1788

poèet hodin pøímé péèe

sociálnì aktivizaèní sluby
pro rodiny s dìtmi
Smetanova 1484, Vsetín (kanceláø pracovníkù Mozaiky)

Posláním Mozaiky je poskytovat terénní a ambulantní sociálnì aktivizaèní sluby pro rodiny s dìtmi, které ijí
v sociálnì nepøíznivých podmínkách, a tak napomáhat jejich zaèlenìní do spoleènosti a pøedcházet sociálnímu
vylouèení.
Kdy se ohlííme zpìt za rokem 2018, byl to
pro nás skuteènì nároèný rok. Museli jsme se
vyrovnat s mnoha pøekákami, zejména
s výmìnou øady zamìstnancù Mozaiky.
I pøesto jsme v nièem neomezili nai terénní
a ambulantní práci v rodinách. Pomáhali jsme
v rùzných ivotních situacích, jako je hledání
bydlení nebo zamìstnání, podpora pøi
vzdìlávání, hospodaøení nebo øeení dluhové
problematiky. Rodinám jsme ukazovali
monosti, jak s dìtmi smysluplnì trávit volný
èas, jak upevòovat své rodièovské kompetence a vztahy v rodinì.
Od èervence 2018 jsme rozbìhli nový projekt
s názvem Plus dva pro rodiny, který potrvá tøi
roky. Díky projektu byla rozíøena kapacita
sociálnì aktivizaèních slueb pro rodiny
s dìtmi Mozaika o dva pracovní úvazky.
Projekt se zamìøuje na pomoc pøedevím
rodinám ijících v sociálnì vylouèených
lokalitách, jako Poschla, ulice Jiráskova a
dalí. Cílem projektu Plus dva pro rodiny je
eliminovat rizika plynoucí z nepøíznivé
sociální situace, v ní se cílová skupina
nachází. V prùbìhu spolupráce budou sociální pracovníci spoleènì s rodièi rozkrývat

problémy rodiny, zejména v oblastech zamìstnanosti, bydlení, zdraví a vzdìlávání.
V záøí 2018 probìhla v Mozaice kontrola poskytovaných slueb, které jsou financovány
v rámci individuálního projektu Podpora
a rozvoj vybraných sociální slueb ve Zlínském kraji. Pod drobnohledem se ocitla nejen
nae dokumentace, ale i pracovní postupy.
Výstupy z této kontroly byly kladné. Sluba
tak nemusela vypracovávat ádná nápravná
opatøení.
I sociální byt Diakonie Vsetín v roce 2018
pomáhal, konkrétnì rodinì, která se postupnì uèila vem povinnostem spojeným
s odpovìdným bydlením. Nakonec se nám
podaøilo pomoci rodinì získat nové bydlení
v bìné bytové zástavbì. Nauèili jsme rodinu
systematicky pracovat na plnìní povinností
vùèi pronajímateli a dodavatelùm slueb.
Rodina si osvojila dovednosti a schopnosti
potøebné pro bezproblémové souití v majoritní spoleènosti. Doèasným uvolnìním sociálního bytu se nám naskytla pøíleitost na
drobné i vìtí úpravy, které noví nájemníci
jistì ocení. Dalí rodina tak bude moci zaít

zaèátek nové ivotní etapy, kterým ho bude
provázet sociální pracovník, který této rodinì
poskytne pomoc a podporu.
Tradiènì, ji pátým rokem, jsme se i letos
zapojili do akce s názvem Vánoèní krabice od
bot. Jedná se o akci, kdy dìti, které ijí
v dostatku, darují své hraèky jiným dìtem,
které nemají takové monosti. Tato akce je
veøejností velice oblíbená. Setkáváme se
s tím, e nejen jednotlivé dìti, ale i celé rodiny,
církevní sbory i kolní kolektivy se v pøedvánoèním èase zastaví a darují tìstí druhým.
Jen díky tìmto dárcùm se nám podaøilo
potìit okolo 600 dìtí, které by jinak pod
stromeèkem nic nenaly. Vem dárcùm jetì
jednou dìkujeme!
Sluby Mozaiky jsou financovány v rámci
individuálního projektu Podpora a rozvoj
vybraných sociálních slueb ve Zlínském kraji
a spolufinancovány Evropskou unií.

STATISTIKA MOZAIKY
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Nemùete nikoho nic nauèit. Mùete mu nanejvý pomoci,
Galileo Galilei
aby to sám v sobì nalezl.

nízkoprahové zaøízení
pro dìti a mláde
Poschla 988, Vsetín

V Rubikonu mohou najít podporu dìti a mladí ve vìku 6-26 let, kteøí mají starosti, nemají kam jít, nebo nevìdí co
s volným èasem. Poskytujeme jim pomoc pøi øeení osobních problémù (kola, rodina, kamarádi, atd.)
a pomáháme jim tak pøedcházet prùvihùm v osobním ivotì a umìt se dobøe poprat s nástrahami kolem nich
(zaèlenit se do spoleènosti). Jsme s nimi v jejich radostech a starostech, nabízíme prostor pro zábavu, pomoc,
radu
V roce 2018 jsme se snaili nai práci
i nadále rozvíjet a zkvalitòovat, i pøes to, e byl
tento rok znaènì personálnì nestabilní
a tudí nároèný. V druhé polovinì roku se
podaøilo tým Rubikonu stabilizovat, proto
jsme se mohli soustøedit na aktualizaci
smìrnic a metodik, a po malých krùècích se
pøipravovat na vnitøní kontrolu Diakonie,
kterou oèekáváme v èervenci roku 2019.
Návtìvnost klubu byla i pøes èasté personální výpadky vysoká, a to pøedevím v klubu
malých. S klienty naí sluby jsme tradiènì
uspoøádali spoustu akcí a nìkolik poznávacích, vzdìlávacích i preventivních programù.
Vyhláená ètvrtletní témata nás smìrovala
k realizaci nejrùznìjích akcí a workshopù.
S radostí jsme pøijímali návrhy na aktivity od
samotných klientù, kteøí se poté podíleli na
jejich pøípravì a realizaci a právì tak rozvíjeli
své schopnosti a dovednosti.

Pokraèovali jsme také ve zvelebování klubových prostor - probìhla celková výmìna
elektroinstalace, topení, koberce v hudebnì,
koupì nových dveøí a pro kvalitnìjí práci
s naimi klienty jsme poøídili interaktivní dataprojektor.
V roce 2018 pokraèoval projekt Muzika nás
baví podporovaný Zlínským krajem. Díky
tomuto projektu mohou nai klienti i nadále
rozvíjet svùj talent v rámci hudebních dílen.
Pohybovì nadaní klienti pak zase získávají
dovednosti v taneèních dílnách. Obì tyto
dílny byly vedeny zkuenými lektory, co se
odráí na kvalitì veøejných vystoupení,
kterých se dìti a mladí lidé úèastnili. Byla to
napøíklad Slavnostní akademie, vernisá
výstavy Spoleènost pøátelská vem generacím èi Valaské záøení, které je poøádáno
Mìstem Vsetín.

STATISTIKY RUBIKONU
UIVATELÉ

NÁVTÌVNOST

POÈET INTERVENCÍ

vìk

kontaktù

intervencí

6 - 14 let 53
15 - 26 let 33
Celkem

86

2290

815

Velkého úspìchu a uznání se nìkterým
naim klientùm dostalo na fotografické
soutìi umný Vsetín. Vyhráli hned nìkolik
prvních míst a èestných uznání. To ve díky
svému citu pro fotku i pravidelným úèastem
na fotoworkshopech vedených výbornou
lektorkou, která se jim pravidelnì vìnuje.
Povzbudilo je to k zapojení i do dalích fotosoutìí, a tak se tìíme, jaký výèet úspìchù
budeme moci v pøítím roce na tìchto
stránkách vypsat.
Pracovníci Rubikonu se v roce 2018 zapojovali do Pracovní skupiny NZDM ZK, kde se
vichni pøítomní pracovníci podíleli na tvorbì
jednotné metodiky vykazování KISSOS.
Pracovníci Rubikonu se samozøejmì vzdìlávali i v rámci svých plánù osobního rozvoje,
kdy se mj. úèastnili i stáí v jiných NZDM, kde
mohli poznat práci svých kolegù a nechat se
jejich prací inspirovat.

DALÍ PROJEKTY
Otevøeli jsme nový domov pro seniory,
Domov Vyhlídka
Vyhlídka vychází z naí patnáctileté zkuenosti s péèí o seniory a je tøetím domovem pro
seniory, který jsme vybudovali a provozujeme. Vznikl po roèní stavbì/rekonstrukci
objektu bývalé koly. Nabízí 18 lùek v deseti
jednolùkových a esti dvoulùkových pokojích v moderní budovì, která vychází ze
Stavebního desatera Diakonie Vsetín.
Vyhlídka je zaøízena tak, aby se zde senioøi
cítili jako doma. Kadý pokoj je jedineèný
svým nábytkem, tapetami nebo výmalbou,
záclonami, kachlièkami v koupelnì. Souèástí
domova je i prostor pro aktivizaci seniorù
a pro pøedávání dobré praxe.

major donors. S jejím vyuitím jsme bìhem tøí
let získali pro projekt významné regionální
i nadregionální dárce z øad firem a individuálních osob. K podpoøe projektu se pøipojila
Diakonie ÈCE 2,8 mil. Kè a veøejná správa:
MPSV 28.493.540 Kè, Zlínský kraj 3 mil. Kè,
mìsto Vsetín 3 mil. Kè.

Vsetín s. r. o., Isolit - Bravo, spol. s r. o.,
Jan Èernocký, øeznictví a uzenáøství s. r. o.,
Kayaku Safety Systems Europe a. s.,
KBH, KOMA MODULAR s. r. o., KOVAR
s. r. o., KS - program, spol. s. r. o., Lesy Èeské
republiky, s. p. - Øeditelství LÈR, Jarka
Budínská, Jana Martiová, Ing. Jan Mìrka,
Mìsto Vizovice, M & V, spol. s r. o., Nadace
Agrofert, OPEN RE - ECO s. r. o., Pekaøství
Støelná s. r. o., REMAK a. s., RIM - CZ, spol.
s r. o., ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o.,
Rozvádìèe Vsetín s. r. o., SVÌT OKEN s. r. o.,
TM Stav spol. s r. o., Ing. Karel a Ing. Lenka
Trlicovi, UNTRACO s. r. o., VASMO s. r. o., Jan
Vedral, Ing. Josef Veleík, VN - Ú s. r. o., VS
PLASTIK s. r. o., ivot 90, z. ú.
SPOLEÈNÌ VE KOLCE

Vyslovili jsme nebo napsali 208 individuálních
ádostí, absolvovali 181 schùzek v rámci celé
ÈR. Lidé byli skvìlí. Ke vzniku Vyhlídky se
darem pøipojilo 77 firem a individuálních osob
Souhrnnì vìnovali 10,29 milionu korun.
S vybavením domova nábytkem nám pak
pomohly stovky drobných dárcù. Pøispívali
skrze úèet veøejné sbírky, do kasièek veøejné
sbírky nebo darem hotovostním. Celkem
darovali 264 tisíc korun.

Kde jsme vzali prostøedky na stavbu?
Jedenáct let jsme o nì ádali veøejnou správu.
Bez úspìchu. Situace ohlednì nedostateèných kapacit lùek v pobytových zaøízeních
v regionu i celé ÈR se zhorovala. Proto jsme
v roce 2016 pøevzali ze zahranièí metodu

Projekt Spoleènì ve kolce realizujeme tøetím
rokem. Tento projekt posiluje zaèleòování
dìtí se specifickými vzdìlávacími potøebami,
zejména socio-kulturnì znevýhodnìných
dìtí, do mateøských kol a buduje inkluzivní
prostøedí v mateøských kolách ve Vsetínì.
V rámci projektu spolupracujeme s mateøskými kolami ve Vsetínì a se Spoleèností
pro kvalitu koly, z. s..
V prùbìhu roku 2018 navtìvovalo ná
pøedkolní klub kolièka 21 dìtí; programù
a poradenství vyuilo celkem 20 rodièù.
Zároveò byl dopracován vzdìlávací program
pro pøedkolní klub, který se od záøí 2018
zaèal postupnì zavádìt do praxe.
kolièka nadále spolupracuje se 6 partnerskými mateøskými kolami, bìhem roku dìti
ze kolièky navtívily mateøské koly a zapojily se do pøichystaných programù. Pracovnice kolièky absolvovala 2 dvoudenní stáe ve
dvou partnerských mateøských kolách.

Dìkujeme Vám vem, kteøí jste mylenku
nového domova pro stárnoucí pomohli
uskuteènit. Níe uvádíme jména tìch, kteøí
pøispìli nejvýznamnìjími èástkami: Austin
Detonator s. r. o., Continental Barum
s. r. o., ÈEPS, a. s., EP Ronov, a. s.,
HáBéCéèko, nadaèní fond, Hirschmann
Czech s. r. o., Chirurgická Ambulance

Pracovníci kolièky a zástupci mateøských
kol se úèastnili multidisciplinárního setkání
na téma Seznámení s nástrojem supervize.
Zároveò probìhlo v daném roce 20 vzdìlávacích semináøù zamìøených na prohlubování odborných kompetencí pedagogických
pracovníkù a pracovníkù ve vzdìlávání. Kurzy
úspìnì absolvovalo 192 úèastníkù.

V záøí 2018 zaèalo navtìvovat mateøskou
kolu 5 dìtí ze kolièky, které se úspìnì
adaptovaly. Rodièùm bylo poskytnuto poradenství v souvislosti se zahájením docházky
dìtí do mateøské koly v novém kolním roce.
Jedná se o dìti nejen pøedkolního vìku, ale
také mladí, které nemají povinnou docházku.
Nadále pùsobí kolní asistentky ve 3 partnerských mateøských kolách. kolní asistentky
pracují na zapojování dìtí do hlavního vzdìlávacího proudu a posilování proinkluzivního
prostøedí v mateøských kolách.
Dìkujeme vem partnerským mateøským
kolám a Spoleènosti pro kvalitu koly, z. s.
za dobrou spolupráci pøi realizaci projektu.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

NAE CESTA
Diakonie Vsetín ji tøetím rokem realizovala
také projekt Nae cesta. Cílem projektu bylo
v prostorách komunitního centra na Poschle
prostøednictvím komunitní práce aktivizovat
vlastní zdroje vsetínské romské komunity.
Pomáhali jsme získat dovednosti k øeení
obtíných situací vlastními silami a pøispìt
k budování potenciálu èlenù komunity.
Dospìlí mìli prostor pro setkávání, pro øeení
své problematické ivotní situace, pro
nácviky v organizování konkrétních aktivit
a také ke spoleènému plánování. V rámci
projektu bylo rovnì podpoøeno fungování
a rozvoj taneèního krouku, který z vlastní
iniciativy zaloila a vede èlenka vsetínské
romské komunity. Komunitní centrum navtívilo celkem 73 èlenù komunity
Bìhem roku 2018 docházelo v komunitì
k jejímu zøetelnìjímu vnitønímu dìlení na
aktivnìjí èleny, kteøí se zapojovali do pracovních skupin v rámci komunitního plánování,
byli schopni najít si zamìstnání a aktivnì øeit
svoji situaci. Èást èlenù komunity naopak

upadala do vìtí letargie a odevzdanosti
nepøízni osudu, øeili stále se opakující existenèní problémy, nebyli ochotni spolupracovat, a tak vzrùstalo napìtí uvnitø komunity.
Této situaci bylo velmi obtíné èelit a hledat
z ní cestu. Díky uskuteènìní 6 komunitních
setkání, kde se øeila celá øada závaných
témat tíících celou komunitu, se podaøilo
motivovat èleny komunity k aktivnìjímu
zapojení se do ivota a dìní nejen na Poschle.
A u to bylo velikonoèní a podzimní tvoøení
pro eny, tvoøení adventních vìncù, návtìva
oslavy Mezinárodního dne Romù v Ostravì
nebo pomoc s pøípravou a realizací akce
Talent Zlínského kraje, který poøádal spolek
Div Laèes, ve se setkalo s pøijetím a dalo
impuls k dalím aktivitám. Èlenové komunity
se neváhali zapojit do realizace dìtského
karnevalu, Letního dìtského dne, Slavnostní
akademie s pracovníky Mozaiky a Rubikonu.
Nejvíce úspìnou akcí roku 2018 byla
Mikuláská nadílka. Mikulá se svou druinou
letos rozdal 180 balíèkù a akce byla velmi
zdaøilá. Velký rozvoj a úspìchy zaznamenal
taneèní krouek vedený èlenkou komunity.
Fungoval pravidelnì 2x týdnì po celý rok
a dìti, které jej navtìvují, vystoupily celkem
na 8 veøejných èi poloveøejných vystoupeních. Na vlastní kùi tak mohly zaít, e
vyvinuté úsilí, snaha a práce na sobì pøináí
úspìch a uznání.

hodnotitelù v neziskovce a po prezentaci
finalistù pøed odbornou porotou v Praze.
Obsahem hodnocení je napøíklad efektivita
øízení organizace, øízení lidských zdrojù
a vedení, øízení financí a komunikace a PR.

Projekt byl realizován za finanèní podpory Úøadu
vlády Èeské republiky a Rady vlády pro záleitosti
romské meniny

VIDIA Vsetín

Dalí aktivity
Diakonie Vsetín je druhá nejlepí velká
neziskovka v ÈR
Právì takové ocenìní se dostalo vsetínské
Diakonii od hodnotitelù Nadace rozvoje
obèanské spoleènosti (NROS) v 6. roèníku
ocenìní NEZISKOVKA ROKU, které probìhlo
26. listopadu 2018 v praském Divadle Archa.
Cesta k prestinímu ocenìní nebyla úplnì
jednoduchá. Dokladem je jeho tøífázové
hodnocení, které zahrnuje vyplnìní sebehodnotících formuláøù, kontrolní návtìvu

U umístìní mezi finalisty bylo pro nás
obrovským ocenìním! Hodnotitelé nám dali
dùleitou zpìtnou vazbu o kvalitì naich
øídících procesù, které se nejen vyrovnají
øídícím procesùm v ziskovém sektoru, ale
v lecèem pøedèí i bìný komerèní prostor.
Nadto si uvìdomuji, e ani nejlepí procesy
nezajistí práci srdcem. Proto mé podìkování
míøí i k zamìstnancùm Diakonie Vsetín za
jejich nároènou a obìtavou práci, která se
dotýká konkrétních lidí na Valasku, uvedl
øeditel Diakonie Vsetín Dan árský.

V závìru roku se podaøilo pøijmout na
èásteèný úvazek jednu pracovnici, která
zahájila první kroky k rozbìhu naeho dlouhodobì zamýleného projektu: vzdìlávacího
institutu VIDIA Vsetín. Vzdìlávání naich
pracovníkù, ale také pracovníkù jiných
organizací èi irí veøejnosti bude probíhat na
druhém poschodí novì vybudovaného
domova Vyhlídka v prostorách, které tomuto
zámìru plnì vyhovují. Mimo jiné zde máme
akustickou pøedìlovací stìnu, která umoní
soubìh dvou aktivit, napøíklad aktivizace
seniorù a vzdìlávacího kurzu, ani by se tyto
skupiny vzájemnì ruily. Je zde kuchyòka
i zázemí pro pomùcky. Celý zámìr by mìl
vést ke kvalitnìjímu vzdìlávání naich pracovníkù, vyuití naich zkueností prostøed-

nictvím lektorování nìkterých kurzù naimi
lektory z praxe a v neposlední øadì úspoøe jak
na cenì kurzù, tak na cestovném a stravném.
Na rok 2019 je pøipravena celá øada zajímavých kurzù a tak se vichni máme na co
tìit.
Dobroèinný obchùdek
Ji ètvrtým rokem provozujeme Dobroèinný
obchùdek v centru mìsta. Sortiment sestávající z obleèení, skla, keramiky, doplòkù
obleèení, textilií aj. zùstává v podstatì
nezmìnìn. Je velmi pozitivní, e vedle vítané
sluby obyvatelùm mìsta i irího okolí, kteøí
nemusejí vyhazovat nepouívané kvalitní
vìci, které díky obchùdku poslouí nìkomu
dalímu, je touto aktivitou podporována
èinnost naich sociálních slueb. Trby v tomto roce byly doposud nejvyí a pøesáhly est
set tisíc korun. Velkou zásluhu na tom mají
pracovnice obchùdku. Zvlátì jsme vdìèni za

obìtavou slubu dobrovolnic, které spolehlivì a vytrvale pokrývají èást provozní doby
obchùdku. Souèástí sortimentu obchùdku je
také fair trade prodej zejména kávy, èokolády
a èajù. Takto jsme alespoò malým dílem
zapojeni do podpory drobných øemeslníkù
a producentù z rozvojových zemí. Z této
aktivity v podstatì nemáme ádné pøíjmy, ale
zato máme dobrý pocit, e i my mùeme
pomoci. Rádi uvítáme dalí ochotné dobrovolnice (dobrovolníky), kteøí by se zapojili do
této dobroèinné práce.
Dobrovolníci, praktikanti, stáisté
Koordinátorka dobrovolníkù odvedla v roce
2018 kus dobré práce. Podaøilo se napøíklad
domluvit spolupráci se ètyømi kolami,
abychom v následujícím roce mohli poøádat
besedy o dobrovolnictví pro áky S a Z,
a tak je získali pro monou spolupráci
v budoucnu. V prosinci probìhlo historicky
první setkání naich dobrovolníkù. Setkání se
neslo v pøedvánoèní atmosféøe, ale nechybìlo velké podìkování za èas, který dobrovolníci vìnovali naim klientùm nebo jiným
aktivitám pro Diakonii Vsetín. Také se nám
podaøilo vstoupit do Národní asociace dobrovolnictví, co nám otevøelo dveøe k nejnovìjím informacím a zkuenostem z této oblasti.
V roce 2018 pùsobilo v organizaci celkem 21
pravidelných a 108 jednorázových dobrovolníkù! Tøi dobrovolnice pravidelnì prodávaly
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v naem Dobroèinném obchùdku, kde
strávily prùmìrnì 91 hodin mìsíènì.
V naem úsilí nám pomáhaly i skupiny dobrovolníkù  napøíklad dvacítka lidí z Horního
sboru ÈCE pøi jarní brigádì na zahradì
Domova Jabloòová nebo mladí lidé, kteøí
pøijeli na køesanský festival UNITED, ale èást
prvního dne festivalu pomáhali s velkým
úklidem na Jabloòové.
Ani letos nechybìli pøi pomoci Diakonii Vsetín
firemní dobrovolnické kolektivy, konkrétnì
zamìstnanci ÈSOB a. s., poboèka Vsetín
a zamìstnanci Kooperativa pojiovny, a. s.
Vienna Insurance Group. Dobrovolnické
pomoci se nám dostalo také z prùmyslové
lakovny Hajdik, a. s., která zastavila vlastní
výrobu, aby nám vèas (jetì pøed slavnostním
otevøením Domova Vyhlídka) stihla renovovat
plot kolem domova vèetnì sloupkù, døevìných lavièek a døevìného mùstku spojujícího
Domov Jabloòová se zahradou. Cena jejich
pomoci byla vyèíslena na 100.430 korun!
Dìkujeme.
Velice si váíme i dobrovolníkù, na které jsme
se mohli obrátit v prùbìhu roku s korekturami
textù, fotografováním na akcích pro veøejnost,
s prosbou o odbornou konzultaci èi s pøekladem do cizího jazyka. Rovnì nám pomáhali
jako poøadatelé na Sbírce atstva, Dobroèinné aukci Domov nebo pøi akci Brouèci.
Odbornou stá èi praxi u nás konalo celkem
37 osob, kteøí strávili v naich slubách
celkem 1254 hodin. Spoleèensky prospìné
èinnosti a obecnì prospìné práce u nás
vykonávalo 6 osob, odpracovaly celkem 440
hodin.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určená správní radě Diakonie ČCE – střediska Vsetín

Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky Diakonie ČCE – střediska Vsetín, IČ 736 33 178 (dále jen „Účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá
z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Údaje o Účetní jednotce jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.
Podle mého názoru podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Účetní jednotky k 31.12.2018, nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 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 mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na Účetní jednotce nezávislá a splnila jsem
i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a mou zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární orgán.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydávám žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky
seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi
o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální
náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážu posoudit, uvádím, že
- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Účetní jednotce, k nimž jsem dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán Účetní jednotky je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními 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 Účetní jednotky povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Účetní jednotky 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 podvodem 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 zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností:
- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout 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 chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Účetní jednotky relevantním 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 provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Účetní jednotky uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná
(materiální) nejistota existuje, 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 Účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data této zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost 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 plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému
Ve Valašském Meziříčí dne 10.6.2019

Ing. Hana Novotná
auditor
číslo oprávnění 1682
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Úèetní období: 1.1. 2018  31. 12. 2018

Název:
Sídlo organizace:
Právní forma:
Statutární zástupce:

Diakonie ÈCE - støedisko Vsetín
Strmá 34, 755 01 Vsetín
církevní organizace
Ing. Dan árský, Mgr. Marta Doubravová, Mgr. Jitka Adámková, Ing. Eva lebková

Datum vzniku: registraèní èíslo, datum:
Dne 1. 7. 2004 na základì zákona è. 3/2002 Sb. o svobodì náboenského vyznání, u Ministerstva kultury ÈR pod èj. 9296/2004-10687
Úèel (poslání):

Støedisko je zøízeno za úèelem poskytování sociálních slueb a dalích obecnì prospìných slueb dle statutu støediska
Hlavní èinnost:

Poslání organizace:
a) zaøízení Strmá 26, 755 01 Vsetín poskytuje sluby:
1) Denní stacionáø
2) Peèovatelskou slubu
3) Osobní asistence
4) Domov se zvlátním reimem
b) zaøízení Poschla 988, 755 01 Vsetín poskytuje sluby:
1) Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde
2) Sociálnì aktivizaèní sluby pro rodiny s dìtmi
3) Terénní programy
c) zaøízení Ohrada 1864, 755 01 Vsetín poskytuje sluby:
1) Domov pro seniory
2) Odlehèovací sluba
d) zaøízení Smetanova 1484, 755 01 Vsetín poskytuje:
1) Odlehèovací slubu
e) zaøízení Strmá 34, 755 01 Vsetín poskytuje sluby:
1) Domov pro seniory
2) Odlehèovací sluba

23

Støedisko poskytuje tyto dalí obecnì prospìné sluby:

a) Za úèelem prohlubování kvalifikace pracovníkù v sociálních a veøejných slubách zajiuje vzdìlávání a poøádá semináøe,
konference a stáe.
b) Pro uivatele slueb zajiuje svoz a rozvoz jídla.
c) Vytváøí programy k rozvoji komunitního ivota, zamìøuje se na práci s rodinami, mj. organizuje tábory, kulturní a sportovní
èinnost, pracovní rehabilitaci, program k podpoøe zamìstnanosti.
d) Poskytuje pastoraèní péèi.
e) Pùjèuje kompenzaèní pomùcky.
h) Spoleènì ve kolce - program OPVVV, podpora integrace dìtí ze sociálnì znevýhodnìného prostøedí do hlavního
vzdìlávacího proudu.
ch) Nae cesta - podpora a rozvoj komunitní práce v sociálnì vylouèené komunitì.
Støedisko je oprávnìno vykonávat následující vedlejí hospodáøskou èinnost:

a) Hostinská èinnost
b) Výroba kartáènického a konfekèního zboí, detníkù, upomínkových pøedmìtù a dalích výrobkù zpracovatelského prùmyslu
c) Pronájem prostor a prostranství
d) Vydavatelská a nakladatelská èinnost
e) Pronájem a pùjèování vìcí movitých
Vedlejí (hospodáøská) èinnost:

Vedlejí hospodáøská èinnost má pouze doplòkový charakter k hlavní èinnosti, pro kterou je støedisko zøízeno.
Kategorie úèetní jednotky: malá
Zakladatel (zøizovatel): Èeskobratrská církev evangelická
Vklad: ádné
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II.

OBECNÉ ÚÈETNÍ ZÁSADY

II.1.

Dlouhodobý majetek

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku vechny stavby a jejich technické zhodnocení bez ohledu na výi poøizovací ceny.
K 1. 7. 2007 pøevzala úèetní jednotka od SSL Vsetín dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který byl ve vìtinì pøípadù u
odepsán. V ostatních pøípadech pokraèuje v odpisech zapoèatých pùvodním vlastníkem. Úèetní odpisy se daòovým odpisùm
nerovnají.
Od roku 2008 u novì poøízeného dlouhodobého majetku se doba a sazba úèetních odpisù øídí daòovými, odepisuje se
rovnomìrnì.
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou pouitelnosti vyí ne 1 rok a s poøizovací
cenou vyí ne 40.000 Kè, úètuje o nìm na úètech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.
Hmotný majetek v poøizovací cenì nií ne 40.000 Kè úètuje organizace do nákladù. Hmotný majetek v poøizovací cenì vyí
ne 3.000 Kè, ale nií ne 40.000 Kè s dobou pouitelnosti delí ne 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou pouitelnosti vyí ne 1 rok a s
poøizovací cenou vyí ne 60.000 Kè.
Nehmotný majetek v poøizovací cenì nií ne 60 tis. Kè úètuje organizace do nákladù. Nehmotný majetek v poøizovací cenì
vyí ne 3.000 Kè, ale nií ne 60.000 Kè s dobou pouitelnosti delí ne 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci. Úroky
zahrnujeme do majetku u staveb.
II.2.

Cenné papíry a podíly

Oceòují se v souladu se zákonem o úèetnictví.
Organizace vlastní 100% podíl ve výi 50 tis. Kè v organizaci Vsetínská diakonická s.r.o., IÈ 04654137 (oceòovací rozdíl nebyl
proveden z dùvodu zanedbatelnosti èástky)
II.3.

Zásoby

Organizace eviduje v zásobách pracovní trièka, èistící prostøedky, obaly potravin (pøepravky), PR pøedmìty, asistenèní balíèek,
léky a knihu Slovíèko nakonec. O tìchto materiálech a zboí úètuje zpùsobem B. Potraviny v Domovì Harmonie jsou úètovány
zpùsobem A.
II.4.

Pohledávky

Pohledávky se oceòují pøi svém vzniku jmenovitou hodnotou.
Organizace vytvoøila v roce 2018 opravnou poloku k pohledávkám ve výi 4 400 Kè. Tyto pohledávky byly pozdìji odepsány.
Dále úètuje o dohadu na zvýení èi sníení plateb od zdravotních pojioven.
II.5.

Cizomìnové transakce

Majetek a závazky poøízené v cizí mìnì se oceòují v èeských korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku.
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II.6.

Èasové rozliení

Organizace úètuje o nákladech pøítích období. Prostøednictvím nákladù pøítích období èasovì rozliuje náklady, které souvisí
s dalími èi dalími obdobími. Organizace nerozliuje náklady, které se kadoroènì opakují a náklady, které jsou svou èástkou
nevýznamné.
II.7.

Bezúplatnì nabytý dlouhodobý majetek, investièní dotace a dary

Ve vlastním jmìní na úètu skupiny 901  Vlastní jmìní organizace úètuje o zdrojích poøízení bezúplatnì nabytého dlouhodobého
majetku stejnì tak jako o investièních dotacích nebo úèelových investièních darech.
V návaznosti na ustanovení o vìrném obrazu úèetnictví od roku 2015 úètováno odlinì od metod stanovených standardy v
poloce odpisù poøízených z dotace.
( -551/-901 místo 901/649)
II.8.

Veøejná sbírka

Organizace v roce 2018 neorganizovala ádnou veøejnou sbírku.
II.9.

Pøijaté dary

Pøijaté individuální dary úètuje organizace ke dni pøijetí na pomocný úèet 395801, které po rozèlenìní rozúètuje mìsíènì
interním dokladem do fondù ve prospìch fondu 912  Fond darù na hlavní èinnost. Výjimeènì se úètují pøímo ve prospìch
výnosù na úèet 68x  Pøijaté dary. Prùbìnì, popø. nejpozdìji k rozvahovému dni, organizace úètuje o pouití darù z fondu
podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospìch úètu 68x  Pøijaté dary. Vykazovaný stav fondu individuálních darù odpovídá
výi dosud nevyèerpaných darù.
II.10. Pøijaté dotace

Pøijaté dotace jsou prostøedky poskytnuté z veøejných zdrojù, tedy zejména ze zdrojù státního rozpoètu, z rozpoètù územnì
samosprávných celkù, ze zdrojù státních rozpoètù cizích státù apod.
O tìchto prostøedcích úètuje organizace pøi pøijetí na závazkových úètech skupiny 34, popøípadì rovnou ve výnosech na úètu
69x  Dotace. V pøípadì, e není celá pøijatá èástka dotace do konce roku pouita, je zbylá èástka vykázána jako závazek na
úètu skupiny 34  Závazky vùèi státnímu rozpoètu. V pøípadì, e je pouito v rámci dotovaného projektu více ne bylo zatím v
rámci dotace pøijato, úètuje organizace dohadné poloce na vrub úètu 388  Dohadné poloky ve prospìch úètu 691  Dotace,
tak aby výsledek hospodaøení z dotace byl vdy nulový.
Organizace úètuje o dohadných polokách aktivních v pøípadì písemnì pøislíbených dotací na ji probìhlé èinnosti (promítnuté
v nákladech), které vak budou finanènì pøijaty a v dalím období napø. dotace OTTO Per Mile ve výi 1 088 tis. Kè.
Z dotaèního titulu MPSV oèekáváme èástku 3 950 tis. Kè, na základì rozhodnutí poskytovatele.
II.11. Vlastní jmìní

Ve vlastním jmìní na úètu skupiny 901  Vlastní jmìní organizace úètuje o zdrojích poøízení bezúplatnì nabytého dlouhodobého
majetku a umìleckých dìl.
Z úètu 932 bylo pøevedeno 3 205 tis. Kè do vlastního jmìní. Jedná se o vyrovnání odpisù z roku 2016 (zmìna úèetní metody
odpisù).
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II.12. Daò z pøíjmù

Organizace je veøejnì prospìným poplatníkem v souladu s §17a zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní
pozdìjích pøedpisù (dále jen ZDP).
Organizace uplatòuje osvobození darù podle §19b odst. 2 b) ZDP vdy kdy je to moné.

III. DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZÙM
III.1. Dlouhodobý majetek

III.2. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního èi zdravotního pojitìní

Organizace ádné takové dluhy neeviduje.
III.3. Dlouhodobé závazky

Organizace neeviduje ádné dlouhodobé závazky se splatností delí ne 5 let od rozvahového dne.
K rozvahovému dni evidujeme úvìr ve výi 3 950 tis. Kè, který je uhrazen v roce 2019 dotací z MPSV a pùjèku ve výi 4 000 tis.
Kè, takté v roce 2019 je splacena.
Oba závazky byly pouity k financování stavby Domov Vyhlídka.
III.4. Majetek neuvedený v rozvaze

Kromì drobného majetku ve výi 14 719 tis. Kè neeviduje organizace ádný majetek neuvedený v rozvaze.
III.5. Závazky nevykázané v rozvaze

Organizace neeviduje ádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.
III.6. Osobní náklady

Prùmìrný poèet zamìstnancù
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Osobní náklady na zamìstnance

III.7. Odmìna pøijatá statutárním auditorem

Organizace podléhá povinnosti auditu úèetní závìrky.
Odmìna auditora je ve výi 24 200 Kè.
III.8. Náklady a výnosy mimoøádné svým objemem nebo pùvodem

Z dùvodù rekonstrukce a otevøení Domova Vyhlídka eviduje organizace vìtí mnoství drobného majetku do 40. tis. Kè.
III.9. Zástavy a ruèení

Investièní úvìr na rekonstrukci domova Vyhlídka je zajitìn zástavním právem k nemovitosti Domova Jabloòová. Zùstatek úvìru
rozvahovému dni èiní 3 950 tis. Kè.
III.10. Pøijaté dotace

V roce 2018 byly pøijaty následující provozní dotace:
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V roce 2018 byly pøijaty následující investièní dotace:

Vechny výe uvedené dotace byly plnì vyèerpány.
III.11. Pøijaté dary

V roce 2018 byly pøijaty dary od individuálních dárcù, organizací, nadací, církví i z veøejných sbírek Diakonie ÈCE (Praha). V
tomto roce bylo více významných dárcù, vzhledem k dokonèení rekonstrukce Domova Vyhlídka.
Celkovì do fondù pøibylo 9 824 tis. Kè. Dalí èást ve výi 369 tis. Kè byla úètována pøímo do výnosù. Vìcné dary jsme obdreli
ve výi 77 tis. Kè.
Z fondù darù organizace v roce 2018 vyuila dary ve výi 9 783 tis. Kè.
III.12. Poskytnuté dary

Organizace neposkytla ádné dary jiným organizacím ani osobám.
III.13. Výsledek hospodaøení a daò z pøíjmu

Výsledek hospodaøení za rok 2017 ve výi 43 047,34 Kè byl pøeveden do Fondu reprodukce dle ustanovení správní rady.
Za rok 2018 organizace vykazuje ztrátu ve výi -274 242,90 Kè. Základ danì z pøíjmu pøed sníením základu danì dle §20 odst.
7 ZDP je ve výi 208 058 Kè.
Základ danì byl zaokrouhlen a sníen na 0 Kè uplatnìním sníení základu danì v souladu s §20 odst. 7 ZDP a slevou na
podporu vzdìlávání dle §34h.
III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamikem sestavení úèetní závìrky

Mezi rozvahovým dnem a okamikem sestavení úèetní závìrky nenastaly ádné významné události.
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III.15. Aktivity v oblasti ochrany ivotního prostøedí a pracovnìprávních vztahù

Principy ochrany ivotního prostøedí v maximální moné míøe zaèleòujeme do naich èinností jak pøi práci s klienty (napø.
témata ekologické výchovy pøi práci s dìtmi a mládeí), tak pøi zajiování bìného chodu organizace (tøídìní odpadu, úspora
energií, recyklace tonerových náplní, oboustranný tisk apod.). V domovech pro seniory jsme poøídili dekontaminaèní pøístroje
pøi likvidaci plen - z nebezpeèného odpadu se stává bìný komunální odpad. Organizujeme sbìr pouitého atstva, které je
dále dle moností vyuíváno nebo zpracováváno jiným zpùsobem.
Aktivity podporující pozitivní pracovnìprávní vztahy a péèe o zamìstnance:
 5 týdnù dovolené, vìrnostní odmìny
 Pøíspìvek na obìdy, masáe, oèkování proti chøipce
 Pøíspìvek a zajitìní výuky angliètiny pro zamìstnance
 Prorùstová mzdová politika organizace
 Podpora prohlubování odborných vìdomostí a dovedností zamìstnancù, monost stáí v ÈR i v zahranièí
 Moderní vybavení a pracovní pomùcky chránící zdraví zamìstnancù /zvedák Viking/
Ve Vsetínì dne 14. 6. 2019
Sestavil: Hana Kukulová, úèetní
Schválil: Ing. Dan árský, øeditel
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A.I.1.

Souèet B.III.1. a B.III.7.

HOSPODAØENÍ V ROCE 2018

NÁKLADY 52 091 (v tisících Kè)
Osobní náklady

35 817

Spotøeba materiálu

4 557

DDHM

4 192

Ostatní sluby

2 719

Energie

1 868

Ostatní náklady

1 086

Nájemné

749

Opravy a údrba

562

Spoje

275

Odpisy

266

PASIVA 132 947 (v tisících Kè)
Jmìní 116 979 / Výsledek hospodaøení celkem -274 / Dlouhodové závazky 555 / Rezervy 200 /
Krátkodobé závazky 15 393 / Jiná pasiva 94
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VÝNOSY 51 817 (v tisících Kè)
22 359

Trby za vlastní výkony a za zboí

20 150

Zlínský kraj

3 501

Dary a nadaèní pøíspìvky

2 807

Obce

2 447

Ostatní dotace

553

Ostatní výnosy

HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK 2017: -274 (v tisících Kè)

AKTIVA 132 947 (v tisících Kè)
Dlouhodobý majetek 117 021 / Zásoby 153 / Pohledávky 3 673 / Krátkodobý fin. majetek 10 971 / Jiná aktiva 1 129
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ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA

ØEDITEL

ÚSEK SLUEB PRO
RODIÈE, DÌTI A MLÁDE

ÚSEK SLUEB
SENIORÙM

ÚSEK
ZDRAVOTNÍ

ÚSEK SPRÁVY
STØEDISKA

VIDIA VSETÍN

Nízkoprahové zaøízení
pro dìti a mláde
RUBIKON

Domácí péèe

Domácí hospic
DEVÌTSIL

Ekonomické oddìlení

Vzdìlávací institut
Diakonie Vsetín

Denní stacionáø
ZAHRADA

Personálnì - projektové
oddìlení

Sociálnì aktivizaèní sluby
pro rodiny s dìtmi
MOZAIKA

Domov se zvlátním
reimem JABLOÒOVÁ

FR a PR oddìlení

Projekt Spoleènì
ve kolce

Domov VYHLÍDKA
domov pro seniory

Projekt Nae cesta

Domov HARMONIE
domov pro seniory

Koordinátor dobrovolníkù

Projekt Douèování
Sociální byt

POHODA
odlehèovací sluba
pobytová
DEVÌTSIL
odlehèovací sluba
terénní
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A SUMMARY OF THE ACTIVITY OF DIACONIA VSETÍN FOR THE YEAR 2018
Diaconia Vsetín is a church legal entity acting at Vsetín and its neighbourhood. In the year 2018, Diaconia provided social services to 441 people
in total, out of which were 263 seniors and 178 users threatened by social exclusion from the society.

Services for seniors: Home care (nursing
service) looked after 63 users and 9,133 acts
were performed. (Workload: 2.8 full-timers, 4
agreements to perform a job). The service
was provided at the city of Vsetín and at 5
adjacent municipalities. The users used an
offer to borrow compensation aids and to
bring lunches from the kitchen of the Vsetín
Hospital, we distributed 5,201 lunches.
ZAHRADA (GARDEN) (a day centre for
seniors) with daily capacity of 12 users. The
service was provided to 37 users in total
during their 1,665 visits to the facility.
(Workload: 5.2 full-timers, 7 agreements to
perform a job).
We organized a lot of discussions, meetings
and trips for seniors in course of the year. The
interest in the service has increased considerably, we will have to enlarge the rooms.
Domov Harmonie (The Harmony Home)
with 42 beds looked after 53 users.
(Workload: 36.3 full-timers, 22 agreements to
perform a job and 10 agreements to perform
work). This Home also offers 4 beds for the
respite stay service named POHODA which
was used by 24 users. The capacity of the
Home has been used in 96.6 % and that of
the respite stay service has been used in
99.02 %. We have also been looking for new
staff members in the year 2018, especially to
the positions of caretakers. 29 large events for
users took place at the Home, the Christmas
Fair at the Home was a tremendous success.
We were assisted by 13 regular volunteers
who worked 1,092 hours.

The Home Jabloòová (a home with a special
regime focused on seniors with dementia)
with 23 beds provided 28 users in total with
services and 99.6 % of its capacity was used.
(Workload: 25 full-timers, 14 agreements to
perform a job and 5 agreements to perform
work). The year 2018 was marked by the
construction of the Home Vyhlídka (Panorama). And since the Home Jabloòová is
connected by a connecting corridor to the
new home, we fully enjoyed the construction
traffic and other limitations. We managed
everything, even to paint several rooms,
common areas in corridors and the staircase
at Jabloòová. We got two lambkins in the
garden at the Home and we arranged them
a cosy wooden small house for winter.
The Home Vyhlídka (Panorama) with 18
beds and 4 beds for the respite stay.
(Workload: 9.6 full-timers, 10 agreements to
perform a job).We solemnly opened the
Home Vyhlídka on the 14th September and
we welcomed the first dwellers in November
2018. We enjoyed an Advent performance of
children from the Nursery School Sychrov
before Christmas and we celebrated jointly
the first Christmas at the Christmas Eve's
table where families of the seniors also joined
us.
Devìtsil, a home hospice. (Workload: 4.5
full-timers, 8 agreements to perform a job).
The service is designed for people who are
incurably ill at the end of their life who want to
die in their home environment. This respite
service was used by 28 clients, the hospice
service was used by 20 patients. We drove to
10 adjacent municipalities within the distance

up to 25 km. We managed to conclude
contracts with nearly all health insurance
companies on the expertise number 926. We
have also started providing the hospice care
in our homes for seniors.
Services to socially excluded persons:
RUBIKON is a drop-in centre for children and
youth. 86 users had valid contracts, they
visited the centre 2,290 times and 815
interventions were provided. (Workload: 3.2
full-timers, 3 agreements to perform a job).
We organized many educational, sightseeing
and preventive programmes. Besides regular
dance and musical workshops, we have also
opened photographic workshops. Children
were provided with many opportunities when
they could show during public events what
they had learnt. Children from the photographic club were very successful in a photographic competition called "umný Vsetín" (Nice
City of Vsetín). The wiring system and the
heating system in the club have been totally
replaced.
The MOSAIC provided socially activation
services for families with children. In total, 51
families with children used the support within
1,783 interventions. (Workload: 5.9 fulltimers, 3 agreements to perform a job). From
July 2018 on, we started a new project named
Plus two for families which will last three years
and which resulted in two full-timers more. We
have successfully passed the inspection of
the provided services which are funded within
the IP "Support and Development of Selected
Social Services in the Zlín Region". Living in
a social flat of the MOSAIC assisted one
family in acquiring the skills which they now
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use in a newly obtained flat in common
residential buildings. The event "Vánoèní
krabice od bot" (Christmas Shoe Box) met
again conside-rable interest of the public - we
gave away 600 boxes.
Projects: TOGETHER AT NURSERY
SCHOOL  a project we have bee implementing for the third year already and which is
focused on integration of children with
special educational needs in nursery schools.
Our pre-school club "kolièka" (Little School)
for children aged 3 - 5 years was visited by 21
children during the year, 20 parents used the
programmes and consultancy. 20 educational seminars took place which were focused
on deepening professional skills of pedagogical staff and staff working in education. 192
graduates passed successfully these seminars.
NAE CESTA (Our Way) - we cooperated in
the project using the method of community
work. The community centre was visited by
73 members of the community, we had 438
contacts in total. Members of the community
got involved in the preparation and implementation of 10 events for children and adults
and assisted in the preparation of the events
organized by the Rubikon and by the Mosaic.
The dance club headed by a community
member achieved a great success. It worked
on regular basis twice a week throughout the

entire year. Children who attend it gave
performances at 8 public events and got
considerable credit for their performances.
We obtained a prestigious award THE NONPROFIT ORGANIZATION OF THE YEAR in
November 2018. We took the excellent
second place in the category "large non-profit
organization". We took the first steps to get
the project of Educational Institute VIDIA
Vsetín going which will make it possible for
our employees to get trained as well as for
employees of other organizations and also for
the general public. We have been running the
Charitable Small Shop in the centre of the
town for the fourth year already. This year's
revenues exceeded six hundred thousand
crowns. We carried out a lot of events for the
public in course of the whole year.
Fundraising resulted in support from hundreds of donors who donated recordbreaking
10,514,609 CZK for our activities. Refurbishment of the building in the Strmá street 26
which started in May 2017 was finalized until
the very last days before the solemn opening
of the Vyhlídka (Panorama) Home on the 14th
September 2018. This project was supported
by Diaconia with 2.8 million CZK as well as by
the public administration: the Ministry of
Labour and Social Affairs with 28,493,540
CZK, the Zlín Region with 3 million CZK, the
City of Vsetín with 3 million CZK. Donations for

the construction from companies and from
individual persons via the method Major
Donors achieved 10.29 million CZK. Next 264
thousand crowns were donated by hundreds
of small donors for furnishing the home with
furniture.
The Circle of Friends of Diaconia Vsetín has
51 members already, their support achieved
188,899 crowns in the year 2018.
Diaconia Vsetín was operated mainly on the
basis of subsidies from the Zlín Region, from
the City of Vsetín, from the Czech Cabinet
Office, from employment offices, from the
Ministry of Education, Youth and Sports, from
the Ministry of Labour and Social Affairs, from
the Ministry of Health, from foundations and
from domestic as well as foreign donors. We
submitted 57 applications for financial support in total, out of which 40 were successful.
Earnings for the year 2018 made 51 817
thousand crowns, costs made 52 091
thousand crowns. Profit and loss for the year
of 2018 reached -274 thousand crowns. Total
number of employees - full-timers in the
Centre were 110 as on the 31st December
2018 (103,6 work loads converted to the work
load) and 62 persons on agreements to
perform a job and agreements to perform
work.

Ein Jahresbericht über die Tätigkeit des Diakonie-Zentrums Vsetín im Jahre 2018
Wie in den vorigen Jahren leistete die
Diakonie Vsetín als kirchliche eigenständige
Organisation Sozialdienste für Senioren und
sozial benachteiligte Familien mit Kindern
und Jugendlichen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, in der Stadt Vsetín und
Umgebung. Im Jahre 2018 leistete sie
Sozialdienste für insgesamt 441 Personen,
davon für 263 Senioren und 178 Kunden, die
von sozialer Ausgrenzung bedroht sind.
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Unsere an Senioren gerichteten Dienstleistungen: Die häusliche Plege (Pflegedienst)
hat sich 63 Kunden gewidmet, und es wurden
9133 Einzelleistungen erbracht (2,8 Vollzeitmitarbeiterstellen sowie 4 freie Mitarbeiter-/innen). Dieser Dienst wird in der Stadt Vsetín
und in fünf benachbarten Dörfern geleistet.
Das Angebot der Ausleihe von Heil- und
Hilfsmitteln, sowie der Essenslieferung von
der Zentralküche des Vsetíner Kranken-

hauses ist willkommen, wir haben insgesamt
5201 Mittagessen geliefert.
Die Tagesstätte ZAHRADA für Senioren bietet
moderne und angenehme Räumlichkeiten
mit der Tageskapazität von 12 Benutzern.
PflegerInnen mit einer gemeinsamen
Beschäftigungszeit von 5,2 Vollzeitmitarbeiterstellen sowie 7 freie MitarbeiterInnen
sorgten für 37 Benutzer, die dieser Tages-

stätte insgesamt 1665 Besuche leisteten. Für
diese Senioren organisierten wir mehrere
gesellige Abende, Diskussionen und Ausflüge. Das Interesse an diesem Dienst wächst
beträchtlich, wir müssen dringend eine
Erweiterung der Räumlichkeiten erwägen.
In dem Seniorenheim HARMONIE mit 42
Betten kümmerten sich unsere Mitarbeiter um
53 Senioren. (36,3 Vollzeitmitarbeiterstellen
sowie 32 freie MitarbeiterInnen.) In diesem
Haus bieten wir auch 4 Betten für Aufenthalte
im Rahmen eines Entlastungsdienstes
Pohoda (Wohlbefinden) an, der von insgesamt 24 Senioren in Anspruch genommen
wurde und dadurch 99,02 % der Kapazität
des Entlastungsdienstes ausnutzte. Das
Seniorenheim nutzte 96,9 % seiner Kapazität
aus. Auch das Jahr 2018 wurde von der
Suche nach neuen Mitarbeitern gekennzeichnet, vor allem nach Pflegerinnen. Im Heim
wurden 29 grö βere Veranstaltungen f ür
unsere Kunden organisiert, einen riesigen
Erfolg hatte der Weihnachtsjahrmarkt. 13
Freiwillige halfen uns und leisteten 1092
Stunden Arbeit.
Im Heim DOMOV JABLOÒOVÁ (Heim mit
einer besonderen Pflege für Senioren mit
Demenz-Syndrom) mit 23 Betten kümmerten
sich unsere Mitarbeiter (25 Vollzeitmitarbeiterstellen sowie 19 freie MitarbeiterInnen) im Laufe des Jahres um 28 Senioren und
die Kapazitätsauslastung erreichte 96,6 %.
Das Jahr 2018 wurde von dem Bau des
Heimes Ausblick geprägt. Und weil das
Heim Jabloòová durch einen Verbindungskorridor mit dem neuen Heim kommuniziert,
genossen wir in reichem Maβe den regen
Betrieb an der Baustelle und verschiedene
Beschränkungen. Für den Garten des
Heimes Jabloòová erhielten wir zwei
Schafböcke, für die wir vor dem Winter ein
behagliches Holzhäuschen errichteten.
Das Heim DOMOV VYHLÍDKA (Ausblick) mit
18 Betten und 4 Betten für Aufenthalte im
Rahmen eines Entlastungsdienstes (9,6
Vollzeitmitarbeiterstellen sowie 10 freie
MitarbeiterInnen.) Das Heim wurde am 14.
September feierlich eröffnet und seine ersten
Bewohner haben wir im November 2018

willkommen geheißen. Vor Weihnachten fand
eine Adventsveranstaltung mit Kindern des
Kindergartens Sychrov, und erste Weihnachten dieses Heimes feierten wir gemeinsam
am Tisch am Heiligen Abend, Familien der
Senioren fehlten dabei nicht.DEVÌTSIL,
häusliches (ambulantes) Hospiz (4,5
Vollzeitmitarbeiterstellen sowie 8 freie
MitarbeiterInnen). Diese Dienstleistung ist
unheilbar Kranken in ihrer letzten Lebensphase gewidmet, die zu Hause sterben
wollen. Im Jahr 2018 wurde unser Hospiz von
48 Kranken genutzt, davon für 28 Personen in
der Form des Entlastungsdienstes und für 20
Personen leisteten wir den Hospizdienst im
engeren Sinne des Wortes. Das häusliche
(ambulante) Hospiz Devìtsil war auch in 10
benachbarten Gemeinden in der Entfernung
von bis zu 25 km tätig. Es ist uns gelungen,
Verträge mit fast allen tschechischen Krankenkassen zu schlieβen, Fachlichkeitsgrad
962. Wir fangen an, den Hospizdienst auch in
unseren Seniorenheimen anzubieten.
Die Dienstleistungen für sozial benachteiligte
Personen: RUBIKON, ein niederschwelliger
Klub für Kinder und Jugendliche hatte 86
eingeschriebene Nutzer, die diesem Klub
insgesamt 2290 Besuche geleistet haben
(815 Interventionen). (3,2 Vollzeitmitarbeiterstellen sowie 3 freie MitarbeiterInnen.) Wir
haben mehrere Bildungsausflüge und
Prävention-Programme organisiert. Musikund Tanzworkshops fanden regelmäβig statt,
dazu haben wir noch Foto-Workshops
eröffnet. Die Kinder konnten bei mehreren
verschiedenen Gelegenheiten (Veranstaltungen für die Öffentlichkeit) vorzeigen, was
sie sich in unserem Klub Rubikon angeeignet
hatten. Kinder vom Foto-Workshop waren
sehr erfolgreich im Foto-Wettbewerb umný
Vsetín. In den Räumlichkeiten des Klubs
wurden Elektroinstallationen und Heizung
gänzlich durch neue ersetzt.
Der Dienst MOZAIKA bietet Dienstleistungen
zur sozialen Motivierung und Aktivierung von
Familien mit Kindern an. Im Rahmen der
Hilfeleistung für Familien mit Schulkindern
konnten insgesamt 51 Familien mit Kindern
diese Unterstützung in Anspruch nehmen
(1783 Interventionen). (5,9 Vollzeitmi-

tarbeiterstellen sowie 3 freie MitarbeiterInnen.) Ab Juli 2018 wurde ein neus Projekt
Plus zwei für die Familien, das für drei Jahre
geplant ist und hat uns zwei neue Vollzeitmitarbeiterstellen ermöglicht. Wir haben eine
Kontrolle von Dienstleistungen, die im Rahmen des Investitionsprojektes Unterstützung und Entwicklung von ausgewählten
Sozialdiensten im Bezirk Zlín hinter uns
gebracht, und haben diese Kontrolle mit
Erfolg bestanden. Das Wohnen in der
Sozialwohnung von MOZAIKA hat einer
Familie geholfen, sich Fertigkeiten anzueignen, die sie jetzt in einer neu erworbenen
Gemeindewohnung anwenden kann. Wiederholt nahmen wir an der Spendeaktion
Vánoèní krabice od bot (Weihnachten in der
Schuhschachtel) teil, die noch erfolgreicher
als im Vorjahr war  es wurden 600 Geschenke gespendet und folglich verteilt.
Projekte: SPOLEÈNÌ VE KOLCE (Gemeinsam in den Kindergarten): September
2016  August 2019. Dieses Projekt zielt auf
die Inklusion von Kindern mit spezifischen
Bedürfnissen. Wir bieten einen Vorschulklub
für Kinder im Alter von 3  5 Jahren)
kolièka (Unsere kleine Schule) und
motivieren die Eltern, ihre Kinder in öffentliche
Kindergärten einschreiben zu lassen. Im Jahr
2018 besuchten diesen Klub 21 Kinder, 20
Eltern nutzen unseren Angebot vom Programmen und Beratung aus. 20 vertiefende
Ausbildungsseminare für pädagogische
Mitarbeiter fanden statt und 192 Personen
haben sie mit Erfolg absolviert. NAE
CESTA (Unser Weg): In diesem Projekt wenden wir die Methode der Kommunitätsarbeit
an. Das Ziel ist es, ein Chance-Projekt für die
Roma in Vsetín zu entwickeln. Unser
Kommunitätszentrum wurde von 73 Personen besucht, was insgesamt 438 Kontakte
darstellt. 10 Veranstaltungen für Kinder und
Erwachsene wurden auf der Plattform des
Kommunitätszentrums organisiert, au β erdem wurde mit der Vorbereitung der Veranstaltungen von RUBIKON und MOZAIKA
geholfen. Unter der Leitung von einem
Mitglied der Kommunität fanden ganzjährlich
zweimal in der Woche Tanzworkshops statt,
die einen besonders erfreulichen Erfolg bei 8
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öffentlichen Veranstaltungen verzeichneten.
Im November 2018 erhielten wir die PrestigeAuszeichnung NEZISKOVKA ROKU (Die
NGO des Jahres). Wir erreichten den zweiten
Platz in der Kategorie Große NGOs. Wir
starteten die ersten Schritte des Projektes
eines Bildungsinstituts VIDIA Vsetín, das
Bildungsangebote für unsere Mitarbeiter,
Mitarbeiter in anderen Organisationen sowie
für breitere Öffentlichkeit wird anbieten
können. Bereits seit vier Jahren betreiben wir
den Wohltätigkeitsladen Dobroèinný obchùdek, der sich in der Stadtmitte befindet und
dessen Einnahmen in diesem Jahr 600
Tausend CZK überschritten.
Im Laufe des Jahres haben wir mehrere
Veranstaltungen für die Öffentlichkeit vorbereitet.
Dank des Fundraisings haben wir Hunderte

von Geldgebern gefunden, die insgesamt
10,514.609 Mio CZK spendeten. Im Mai 2017
hatten wir mit der Renovierung des Hauses
auf der Strmá-Straße angefangen, das am 14.
September 2018 unter dem Namen Domov
Vyhlídka (Heim Ausblick) feierlich eröffnet
wurde. Dieses Projekt unterstützten die
Diakonie ÈCE (Diakonie der Evangelischen
Kirche der Böhmischen Brüder): 2,8 Mio CZK,
das Arbeits- und Sozialministerium:
28,493.540 Mio CZK, die Bezirksverwaltung
Zlín: 3 Mio CZK, die Stadt Vsetín: 3 Mio CZK.
Die mittels Major donors-Fundraisingsmethode erbrachten Spenden von Firmen und
Einzelnern: 10,29 Mio CZK. Hunderte von
Einzelnern spendeten dazu noch 264
Tausend CZK für die Möbelausstattung des
Heimes. Der Kreis der Diakonie-Freunde
Vsetín hat inzwischen 51 Mitglieder, die uns
im Jahre 2018 mit 188.899 CZK unterstützten.

Die Diakonie Vsetín finanzierte sich vor allem
über Fördermittel der Bezirksverwaltung Zlín,
der Stadt Vsetín und der benachbarten
Gemeinden, des Amts der Regierung, der
Arbeitsämter, des Schulministeriums, des
Arbeits- und Sozialministeriums, des
Gesundheitsministeriums, der Stiftungen
und der in- und ausländischen Spender.
Insgesamt stellten wir 57 Anträge auf
Fördermittel, von denen 40 erfolgreich waren.
Die Einnahmen betrugen 51 817 CZK, die
Ausgaben 52 091 CZK. Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag betrug -274 CZK. Im
Diakonie-Zentrum Vsetín waren am 31. 12.
2018 insgesamt 110 MitarbeiterInnen hauptberuflich tätig (103,6 Vollzeitmitarbeiterstellen) sowie 62 freie MitarbeiterInnen.

Dìkujeme za Vai pomoc a podporu v roce 2018
Váení pøátelé,
dìkujeme za Vai dárcovskou tìdrost. V roce 2018 jste nám vìnovali
10,5 mil. Kè. Budeme rádi, pokud nás kontaktujete a my Vás budeme
moci provést po slubách a zaøízeních Diakonie Vsetín, abyste se sami
pøesvìdèili, k èemu dobrému jste pøispìli:
 Provedeme Vás novým Domovem Vyhlídka pro 18 seniorù. Jeho
slavnostní otevøení probìhlo v záøí 2018, po roèní stavbì/rekonstrukci. Obsahuje prostory pro aktivizaci seniorù, zázemí pro
4 lùka Odlehèovací sluby Trnková a pro Vzdìlávací institut VIDIA.
Na vzniku Vyhlídky jste se Vy, individuální, firemní a nadaèní dárci
v roce 2018 podíleli èástkou 6,9 mil. Kè.
 Na Domovì Jabloòová Vám ukáeme nový, stabilní, elektrický
zvedák VIKING s dálkovým ovládáním. Obdobný zvedák jsme
v roce 2017 díky darùm mohli koupit pro seniory z Domova
Harmonie, kde se velmi osvìdèil. Umoòuje nám posadit
i imobilní klienty a etøí záda peèovatelek. Zvedák s pøísluenstvím
stál 135 278 Kè. Koupili jsme jej z darù.
 Setkáte se s nìkterými z naich klientù. Spolu s námi jim
pomáháte. V roce 2018 se jednalo o 263 seniorù a 178 dìtí
a mládee z rodin ijících v nepøíznivé sociální situaci.
 Pøi práci uvidíte tým lidí peèujících srdcem. Kruh pøátel èítající 51
pravidelných dárcù (s mìsíèními èi ètvrtletními dary) pøispívá ke
stabilizaci peèujícího týmu.
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 Ukáeme Vám prostory, kde probíhá Program douèování pro dìti

z uivatelských rodin navtìvujících bìnou základní kolu, odborné
uèilitì èi S, a jejich rodièe jim ji v uèení nemohou pomoci z dùvodu
nízkého stupnì vzdìlání. Program vyuívá 23 dìtí. Vechny postoupily
do dalího roèníku! Tento úspìch zaily díky úèelovému daru 87 000
Kè, z kterého po 16 mìsícù hradíme mzdy dvou pracovníkù na
douèování.

 Povíme Vám dalí dárcovské pøíbìhy roku 2018
Jak jste nám
vìnovali kyslíkový koncentrátor pro pacienty Domácího hospice
Devìtsil. Jakou jsme díky Vám pøipravili bohatou tombolu integraèního
Plesu SPOLEÈNÌ. e jsme s pomocí dárcù mohli uskuteènit akci pro
rodiny s dìtmi BROUÈCI dle odkazu Jana Karafiáta. Jak jste vybavili
VIDIU skládacími stoly a idlemi a dalí a dalí pøíbìhy
Dìkujeme Vám za dary finanèní, vìcné, dary Vaeho èasu, za Vae
pøímluvy a vstøícné slevy.
2018

1 980
4 943
2 838
35
644
74

Církve a církevní organizace
Firmy
Individuální dárci
Kasièky veøejné sbírky Diakonie ÈCE
Nadace
Obce

10 514 Celkem dary na provoz a investice (v tisících Kè)

ORGANIZACE:
CZ TOP TRADE s.r.o. / ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o. / ADK Vsetín s.r.o. / AGB elektro, spol. s r.o / AGROAD s.r.o. / Anoli
ekonom, s.r.o. / AQUATRADING s.r.o. / ATELIER BÖHMOVÁ VÌRA s.r.o. / Austin Detonator s.r.o. / AutoCont CZ a.s. / Autodoprava Bártl s.r.o. /
BS - Build servis spol. s r.o. / Business Media CZ s.r.o. / Conseq Investment Management, a.s. / Continental Barum s.r.o. / COTRING spol. s r.o. /
ÈEPS, a.s. / ÈESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. / EFFECT STUDIO VSETÍN s.r.o. / ELEKTRO HAJDÍK s.r.o. / ELEKTROSLUBY Jaroslav Mocek, s.r.o. /
ELONG elektro Ronov s.r.o. / ELPOS JOSEF TKADLEC, spol. s r.o. / EP Ronov, a.s. / EXO4US s.r.o. / FINKOS s.r.o. / GEMINI oèní optika s.r.o. /
GLASS SERVICE, a.s. / GYBAS, spol. s r. o. / GYNEKO spol. s r.o. / H R U  K A , spol. s r.o. / H9.99 s.r.o. / HAJDIK a.s. / Hirschmann Czech s.r.o. /
HORMONAL s.r.o. / Chirurgická ambulance Vsetín s.r.o. / IRISA, výrobní drustvo / Isolit-Bravo, spol. s r.o. / Jan Èernocký, øeznictví a uzenáøství s.r.o.
/ JIRDENT s.r.o. / Kayaku Safety Systems Europe a.s. / KBH / Kloboucká lesní s.r.o. / KOMA MODULAR s.r.o. / Kománek, Øehák a spol. v.o.s. /
Kovárna VIVA a.s. / KS - program, spol. s r.o. / LADOS, a.s. / LARS M+K s.r.o. / Láznì Luhaèovice, a.s. / Lesy Èeské republiky, s.p. /LÍHEÒ
STUDENEC, s.r.o. / M & V, spol. s r.o. / MEDICAL PLUS, s.r.o. / MEZOPRAVNA spol. s r.o. / Mlékárna irovnice spol. s r.o. / mmcité a.s. / MONELLÁNO, s.r.o. / MORAVIATEX pletárna s.r.o. / Nábytek Vaculík s.r.o. / Nástrojárna MATRIX s.r.o. / OPEN RE-ECO. s.r.o. / P L A T, spol. s r.o. / Perfect
Distribution a.s. / QUANTUM SOLIDUM CZ, s.r.o. / Radhotrans spol. s r.o. / RETIGO s.r.o. / RIM - CZ, spol. s r.o. / RIVIERA TOUR s.r.o. / ROBE
lighting s.r.o. / ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o. / Rostra s.r.o. / Rozvádìèe Vsetín, s.r.o. / RZ EKONOM s.r.o. / S-A-S STAVBY spol. s r.o. /
STAVO-AUTO-SERVIS / Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR, z. s., Oblastní odboèka Vsetín / Sklenáøství Sezima /
STAVOKOV - výrobní drustvo / SVÌT OKEN s.r.o. / TESPORA profi s.r.o. / Textilní banka.cz, z.ú. / TM Stav, spol. s r.o. / Trachea, a.s. / UNTRACO,
v.o.s. / Vakuum servis s.r.o. / VALATRANS a.s. / Valcháø s.r.o. / VASMO s.r.o. / Velkoobchod Zajac, s.r.o. / VIBOX, a.s. / VN-Ú s.r.o. / Vodovody
a kanalizace Vsetín, a.s. / VS PLASTIK, s.r.o. / VS TRAVEL cestovní agentura s. r. o. / Výroba úèelové mechanizace Zlín akciová spoleènost /
Výtahy Vsetín, s.r.o. / XERTEC a.s. / Zemìdìlské drustvo Bzová - Krhov / Zlínstav a.s. /
INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:
/ Ludmila Adamcová / Vladislav Adámek / Mgr. Eva Adamíková / Jarmila Adámková / Lydie Adámková / Mgr. Jitka Adámková / Ivana Babicová /
Tomá Balátì / Elika Bambuchová / Ing. Jiøí Bare / Mgr. Pavel Bartoò / Ing. Miroslav Bartoò / MUDr. Olga Bartonèíková / Milan Bartoek / Stanislav
Bartoík / Roman Barvíø / Marie Baøinová / Ing. Iva Batková / Karel Batla / Hana Bedlivá / Boena Bìleová / Ing. Pavel Bìlohlávek / Marta Bìáková /
Ing. Jan Bílík / MUDr. Milan Bílý / Jana Bobotová / Ing. arch. Ladislav Broek / Ing. Zbynìk Brych / Daniela Bubelová / Jarka Budínská / Lubomír Bure
/ Ing. Jana Buzková / Ing. Ilona Cápková / Bc. Ester Cvejnová / Noemi Cvrèková / Marie Cyroòová / Miroslava Èalová / Libue Èaníková / Petr Èech /
Boena Èechurová / Ing. Zdenìk Èejka / Josef Èernoch / Ing. Jaroslava Èíková / Denisa Èimáøová / Oldøich Èunek / Emílie Danèáková / Zdeòka
Daòková / Drahomíra Daòová / Jana Davidová / Taisia Davidová / Drahomíra Davidová / MUDr. Jarmila Davidová / Ján Débnar / Manfres Dìdic / Anna
Dìdicová / Anna Dobeová / Ing. Libor Dobiá / Josef Doèekal / MUDr. Svatava Doèekalová / Frantiek Dokoupil / Tomá Dopita / Alena Dostálová /
Eva Doubravová / Ing. Kamila Dragounová / Jan Duda / Filip Duek / Jiøí Duek / Ing. Martin Duek / Frantiek Duek / Petr Duek / Kristina Dvoøáková
/ Ladislav Faldík / Doc. Ing. Alois Fiala Csc. / Vladimír Fojt / Milan Fojtík / Ing. Radomír Fojtù / Petr Fojtù / Daniel Fojtù / Ing. Gabriela Franková / MVDr.
Vojtìch Frkal / Denisa Frydrýková / Rudolf Fukal / Helena Fukalová / Marie Galiová / Jiøí Gargulák / Jan Garlík / Jolana Gazdová / Blaena Telma
Gerstbergerová / Josef Gera / Mgr. Ale Gnida / PhDr. Miloslav Gregar / PhDr. Magda Gregarová / Irena Gregarová / MUDr. Janka Grundmannová /
Miroslav Grygara / Milena Grygarová / Vìra Gubániová / Jiøí Hába / Mgr. Jitka Habartová / Bohuslav Hajdík / Miroslav Hajdík / Ing. Jan Hajzler /
Frantiek Hala / Ing. Jiøí Handlar / Daniela Hanutiaková / Klára Hanychová / RNDr. Vojtìch Hanzelka / MUDr. Nadìda Harazínová / Mira
Hartmannová / Leona Hekrlová / MUDr. Natálie Hlavinková / Petr Hodoko / Aneka Holubcová / Jana Holubcová / Frantiek Hoøák / Marta Hoøelková
/ Josef Hovoøák / Milena Hrabinová / Radomír Hromada / Pavel Hrtáò / MUDr. Vojtìch Hrubý / Jaroslava Høebatková / Mgr. Anna Høíbková / Jiøí
Hubáèek / Ing. Josef Hubáèek / Martin Humpolec / Stanislava Hurtová / Josef Hýbl / Ing. Josef Chmelaø / Karel Chmelaø / Ing. Petr Chocholatý /
Josefa Chovanèíková / Jarmila Chromèáková / Zdenka Chromíková / MUDr. Pavel Chrz / Ivana Chudìjová / Jaroslava Chudìjová / Vìra Chudìjová /
Dana Chudìjová / Blanka Chupíková / Mgr. Helena Chybová / MgA. Hana Chytilová / Jan Janíèek / Jaroslav Janírek / Vojtìch Jano / Jana Janotíková
/ Jaroslava Janotová / Ing. Hana Janovská / Milan Janu / Karel Jaroek / Ing. Tomá Jelínek / Kateøina Jeriová / MUDr. Vìra Jersáková / Josef
Jindøich / Miroslava Jokeová / Ing. Marta Junáková / Jitka Jungwirthová / Marie Jungwirthová / Josef Juráò / Antonín Juráò / MUDr. Bernard Jureèek /
Karel Juøica / Zdenka Juøicová / Helena Kajová / Milena Kajová / Pavel Kalou / Karla Kamencová / Ivana Kaòáková / Ing. Miroslav Kantor / Irena
Karásková / Marie Karolová / Petr Kasálek / Ludmila Kaparová / Ing. Lenka Kauerová / Anna Kesslarová / Karel Kheil / Vlasta Kladòáková / tìpán
Klenotiè / Vìra Klímková / Zuzana Klímková / Zdena Kneblová / Milena Kneslíková / Jaroslava Kocourková / Ing. Pavel Koèíb / Ing. Jana Kojetská /
Ing. Jasna Koláøová / Blaena Koòaøíková / Ivana Kopecká / Petr Kopecký / Josef Korchaník / Jitka Kostruhová / Tomá Kotas / Miroslav Kotrla / Vìra
Kotrlová / Zdenka Kotrlová / Miriam a Pavel Kotrlovi / árka Koudelová / Martin Kovács / Frantiek Kovaøík / Petr Krabica / Mgr. Michal Králík / Josef
Kratina / Jarmila Kratinová / Ing. Bohumil Kratochvíl / Ing. Radovan Kratochvíl / Eva Krausová / Frantiek Krpenský / Drahomíra Krystyníková /
Alena Krytofová / Jan Køenek / Marie Køenková / Marie Køíová / Milan Kube / Jitka Kubeová / Jarmila Kubíèková / Anna Kuèerová / JUDr. Markéta
Elisabeth Kühn / Rostislav Kulich / Ing. Petr Kuliák / Marie Kunderová / Ing. Zdenìk Kureèka / Libue Kúøilová / Helena Kvítková / Alena Kyjaniová /
Blanka Labatová / Pavla Lachová / Alena Látalová / Ing. Ludvík Lederer / MUDr. Jitka Lenártová / MUDr. Petr Leka / Ivana Londová / Josef Loák /
Kvìtoslava Luttyová / Leo Macík / Karel Machaè / Ing. Jiøí Macháèek / Vlasta Machalcová / Mgr. Denisa Machálková / Pavel Machovský / MUDr. Anna
Malinovská / Jaroslav Malovaný / Jaroslav Maluèký / Petr Marálek / Mgr. Nikolaj Martinák / Ladislav Martinek / Petr Marti / Jana Martiová / Josef
Masaø / Vìra Mäsiarová / Rodina Matelova / Mgr. Libor Mathauser / Ing. Oldøich Matula / Marie Matùová / Jan Mazáè / Dagmar Melková / Antonie
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Mìrková / MUDr. Jaroslava Micková / Vìra Michalíková / Leo Miklenda / Otakar Mikolá / Petra Mikíková / Ing. Jan Mikulátík / Daniela Mikulèáková /
Miloslav Mikulík / Václav Mikuek / Ludmila Mikuíková / Anna Minarèíková / Marie Minaøíková / Jana Mináøová / Alena Mocková / Frantiek Molek /
Dagmar Molková / Jan Monèek / Libue Moravanská / Marie Moøkovská / Irena Moøkovská / Josef Motalík / Jindøika Mrlinová / Ing. Marie Mròová /
Markéta Muijsenberg / Zdeòka Mynáøová / Jaromír Naiser / Bc. Jana Najtová / Jaroslav Nakládal / MUDr. Lubomír Navrátil / Ludmila Nìmcová /
Ing. Karim Nemeh / Linda Nesetová / Lenka Neubauerová / Ing. Karel Neuil / Marie Nosálová / Ing. Jiøí Nosek / Eva Nováková / Vìra Novosadová /
Milena Novotná / Ing. Hana Novotná / RNDr. Lenka Novotná / RNDr. Jitka Novotná / Ing. Vladimír Novotný / Michal Ondru / Dita Ondruková /
MUDr. Dagmar Opekarová / Sylvie Orságová / Ing. Zdenìk Ostrèil / Jaromír Ostøanský / Eva Ovesná / Ing. Vítìzslav Pastor / Jiøí Pavelka / Miroslava
Pavlùsková / Jitka a Libor Pecharovi / Pavel Pelc / Vladislava Peltsarszká / Josef Pìsnièák / Adolf Petrá / Monika Petruelová / Jana Petøíková /
Tomá Píchal / Dana Pilíková / Jiøina Pivodová / Josef Podaný / Svatava Poláková / Vladimír Polívka / Martin Ponèík / Zdeòka Porubová / Jarmila
Procházková / Ivana Proislová / Vìra Prokopová / Petr Pøivøel / PharmDr. Hana Ptáèková / Vìra Puchmeltrová / MUDr. Jaroslava Pumprová /
Zdeòka Richterová / Mgr. Hana Romanovská / Ing. Jiøí Rosùlek / Milan Rozkoný / Nadìda Rudolfová / Jiøí Rùièka / JUDr. Vladimír Rybáø /
MUDr. Elika Rybová / Marie Rychtová / Doc. PhDr. Vladimír Øehan / Karel Øezníèek / Vìra Øiicová / Ing. Rudolf Samek / Ing. Jana Samková / Olga
Sávová / Ing. Lubomír Sedláèek / MUDr. Vlasta Sedláèková / Vìra Sedláèková / Ing. Jiøí Sekanina / Ivo Semrád / Jarmila Schieferdeckerová /
MUDr. Marie Sílová / Jiøina Skalská / Zdeòka Skopalová / Zuzana Slamìnová / Jan Slavìtínský / Ing. Eva Slezáková / Danue Slováèková / Lydie
Slováèková / Dagmar Slováková / Zdeòka Smahelová / Dana Smilková / Hedvika Smolinková / Jarmila Spurná / Vìra Srnìnská / Jiøí Stacke / tìpán
Stanèík / Erika Stanèíková / Hana Staòková / Karel Stavjaníèek / Frantiek Stojan / Jindra Strakoová / Jaroslava Strnadlová / Jiøina Stromíková /
Ing.arch. Marta Stupková / Ing. Duan Suchánek / Ale Suchánek / Jarmila Surá / Eva Surovcová / Marián Surovèák / Ing. Tomá Surý / Hana
Svitavská / Petra afaøíková / Libue alanská / Marie atná / Ing. Jan ebesta / Zbynìk evcù / Karel evèík / Oldøich evèík / Petr ico / Jaroslav
ilhán / Jaroslav imara / MUDr. Jaroslav ipula / Vlasta krobáková / Marcela krobánková / Iveta mídová / Tomá miøák / Petr motek / Zdenka
palková / Jaroslav rámek / Miroslava astná / Emilie tìpánová / Ing. Ina torková / Pavel ustr / Jana vábová / Jaroslava vecová / Iveta
Táborská / Duan Tajzler / Petr Tejèek / Radomír Teplíèek / Milan Tomatík / Jaroslav Tomeèka / Lenka Tomeková / Ing. Ing. Karel a Ing. Lenka
Trlicovi / Rudolf Trtík / Jaromír Uhøík / Eva Urbachová / Oldøika Urbánková / Jiøina Urbánková / Lubomír Vaculík / Hana Vaculíková / Ing. Miroslava
Vaculíková MBA / Josef Vala / Zdenìk Valèík / Anna Valèíková / Petr Valcháø / Petr Valcháø / MUDr. Dana Valová / Aneka Valová / MUDr. Pavel
Vandas / Ing. Vladimír Vanìk / Marie Vaòková / Zdeòka Vaøáková / Bøestislav Vaek / MUDr. Karel Vakù / PhDr. Hana Vèelaøová / Jan Vedral / Alena
Veèerková / Ing. Josef Veleík / Vladimír Vévoda / Kvìtoslava Vìníková / Ing. Ondøej Viceník / MUDr. Milada Viceníková / Milena Vilémová / Petra
Vilémová / Vlasta Vizinová / Ing. Jiøí Vodák / Pavel Vojvoda / Mgr. Kateøina Vokurková / Vìra Volkmerová / Ing. Jan Vopalecký / Ing. Stanislav Vostárek
/ MUDr. Hana Vracovská / Milada Vrajová / MUDr. Pavla Vránová / Eva Vrbachová / Gabriela Vrbová / Ing. Martin Vrla / Jana Vùchová / Jiøí Vychopeò /
MUDr. Aurelie Vymìtalová / Ing. David Výmola / Ing. Ludìk Vykovský / Karel Wandrol / Zdeòka Wernerová / Soòa Zahradníková / Anna Zajíèková /
Renata Zajíèková / Dagmar Zapletalová / MUDr. Alena Zatloukalová / Jana Zavadilová / Ing. Radomír Zboínek / Jaroslava Zbranková / Zdenka
Zemková / Blanka Zeáková / Ing. Renáta Zezulková / Ivana Zgarbová / Alena Zikmundová / Even Zobaè / Jana Zralá / Jiøina Zubíková / Ing. Petr
Zukal / Tomá Zvonek / Tomá Zvonek / áci Z Nový Jièín, Tyrova / Marie áèková / Vlasta ambochová / Eva árská / Ing. Dan árský / Monika
a Viktor ártí / Zdeòka ivotská / Marie iková / Ing. Miroslav ucha /
CÍRKVE A CÍRKEVNÍ ORGANIZACE: Èeskobratrská církev evangelická / Diakonie ÈCE / Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Wien-Innere StadtLutherische Stadtkirche / Farní sbor ÈCE Huslenky / Farní sbor ÈCE Nový Jièín / Farní sbor ÈCE Pozdìchov / Farní sbor ÈCE Prno / Farní sbor ÈCE
Rùïka / Farní sbor ÈCE ve Vsetínì - Horní sbor / Farní sbor ÈÈE v Pøerovì / Nadace Otto per Mille italské Valdenské církve / Evangelická luterská
církev Bavorsko
NADACE: HáBéCéèko, nadaèní fond / Nadace ÈEZ / Nadace J&T / Nadaèní fond JUDr. Martina Rùièky / Nadaèní fond Umìní doprovázet /
IVOT 90, z.ú. /
ORGÁNY VEØEJNÉ SPRÁVY: Mìsto Valaské Meziøíèí / Mìsto Vizovice / Mìsto Vsetín / Ministerstvo práce a sociálních vìcí / Ministerstvo
kolství, mládee a tìlovýchovy / Ministerstvo zdravotnictví / Obec Hoálková / Obec Hovìzí / Obec Liptál / Obec Luná / Obec Malá Bystøice /
Obec Pozdìchov / Obec Prno /Obec Ratiboø / Obec Ústí u Vsetína / Obec Velké Karlovice / Úøad práce / Úøad vlády ÈR / Zlínský kraj /
EU A JINÉ: Evropské strukturální a investièní fondy
MEDIÁLNÍ PARTNEØI: OSA / RÁDIO BLANÍK / REGIONÁLNÍ TELEVIZE / REKLAMNÍ AGENTURA ANNA / VALASKÝ DENÍK / VSETÍNSKÉ NOVINY
/ BUSINESS MEDIA, s.r.o.
FIREMNÍ KOLEKTIVY DOBROVOLNÍKÙ: ÈSOB a.s., poboèka Vsetín / HAJDIK a.s. / Kooperativa pojiovna, a.s., Vienna Insurance Group /

Touto cestou si dovolujeme podìkovat i Vám, jejich jména nejsou v seznamu uvedena, nebo jste si pøáli zùstat v anonymitì.
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