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ÚVODNÍ SLOVO

 Moje milé kolegyně, kolegové, milí uživatelé, rodiče a přátelé střediska Světlo ve Vrchlabí. Rok 2014 uplynul 
velmi rychle a já se zamýšlím nad tím, čeho všeho jsme v tomto roce dosáhli. Byl to rok velkého rozvoje všech 
sociálních služeb. Došlo k velkému nárůstu uživatelů v jednotlivých službách a na základě toho také k  navýšení 
počtu nových zaměstnanců. 

 Celý rok probíhala jednání o možnosti přestěhování Střediska Světlo do prostor bývalé Hotelové školy
ve Vrchlabí, probíhala jednání s Městem Vrchlabí a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje o možnosti 
zaregistrování nové preventivní sociální služby – sociálně aktivizačních služeb (SAS), podařilo se dostat 
do povědomí široké veřejnosti bezplatnou pomoc občanské poradny, kterou jsme během celého roku poskytovali 
na dobrovolnické bázi. 

 Podařilo se nám získat navíc finanční prostředky z dalších dvou grantů. „ Čtení pomáhá” – celkem 67.874,- Kč 
na nové vybavení kuchyně centra denních služeb a  47.382,- z Grantu České pošty na vybavení pro uživatele 
rané péče.

 Během roku 2014 se podařilo prohloubit spolupráci mezi sborem Českobratrské církve evangelické 
ve Vrchlabí, který pro nás v roce 2014 uspořádal „Den pro Diakonii.“ Akce se zúčastnili zástupci Města Vrchlabí, 
zástupci zřizovatele Diakonie ČCE i široká veřejnost. Šlo o velmi zdařilý počin, který bychom velmi rádi 
zrealizovali i v příštích letech. Velký dík patří Mgr. Petrovi Chlápkovi, Mgr. Jakubovi Kašparovi, sdružení TÁMAR 
a všem členům sboru.   
  Hana Liptáková  | ředitelka střediska Světlo

 Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí

Pražská 858, 543 01 Vrchlabí 
+420 734 646 900 / +420 499 423 566 

liptakova.svetlo@diakonie.cz 
http://vrchlabi.diakonie.cz 

 43464343
 3489192389 / 0800

název

adresa           
tel. / fax

          
e-mail             

www
IČ

bankovní spojení            

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí nestátní nezisková organizace se samostatnou 
právní subjektivitou začleněnou do rámce Diakonie 
Českobratrské církve evangelické

Kontaktní údaje
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PODĚKOVÁNÍ

Hana Liptáková  | ředitelka střediska Světlo

město Vrchlabí Ministerstvo práce a sociálních věcí Krajský úřad Kráovehradeckého kraje   město 
Hostinné     paní Dana Némethová pan Jiří Kletvík Hančův sportovní klub Benecko Základní škola 
speciální a praktická Diakonie ČCE Vrchlabí ACR DESENG s.r.o, Lučany nad Nisou  Občanské sdružení    
Na Dvoře Dolní Branná KRPA PAPER, a.s.  TJ Spartak Vrchlabí, o.s.  Elektro Chromý s.r.o. Vrchlabí    
Autoservis Vajs Dolní Kalná   obec Chotěvice  obec Jívka  obec Kunčice 

Přispěvatelé, dárci a sponzoři

 Pro dobrý chod každé služby a instituce je důležitý kompetentní, profesionální a spolupracující tým. A já mám 
to štěstí, že takový tým mám, že s ním denně mohu pracovat, přemýšlet o rozvoji střediska, cítit jeho podporu a 
být jeho součástí. Chci proto všem těm, kteří tvoří tento tým, velmi poděkovat. Bez jejich práce by středisko Světlo 
nebylo tím, čím je. Kvalitní a profesionální službou pro všechny, kteří jí potřebují.

 Za stálou podporu a pomoc děkuji členům dozorčí a správní rady střediska. Poděkování patří zřizovateli, od 
kterého se mně i celému středisku během uplynulého roku dostalo pomoci, podpory i metodického vedení. Je 
výborné být součástí velkého týmu.   

 Dále děkuji Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, děkuji za konstruktivní spolupráci, navýšení dotací i 
úvazků. Městskému úřadu ve Vrchlabí děkuji za možnost účastnit se tvorby strategického plánování, které se 
během uplynulého roku začalo rozvíjet. Děkuji také za dotace, které od města dostáváme. Děkuji Městu 
Hostinné, Kunčice nad Labem, Jívka, Chotěvice, Lánov, Libštát a všem další obcím a sponzorům, kteří nám 
svými dotacemi nebo sponzorskými dary umožňují stálé zvyšování kvality poskytovaných služeb. 
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VIZE

 Chceme být organizací, které se daří spoluvytvářet prostřednictvím profesionálních služeb prostředí 
spolupráce a silné komunity ve vztazích k uživatelům i k veřejnosti, ale i stabilní a funkční pracovní zázemí
 pro pracovníky a dobrovolníky.

POSLÁNÍ

 Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí spoluvytváří a podporuje fungování otevřené a respektující 
společnosti. Poslání je naplňováno prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb a dalších aktivit, které 
pomáhají zvýšit kvalitu života osob všech věkových kategorií ve Vrchlabí a okolí:   rané péče centra denních - RP,
služeb osobní asistence podporovaného zaměstnávání občanské poradny -  - OA,  - PZ a  - OPCDS, 

HODNOTY

 Pro naši práci je důležitou hodnotou křesťanská láska, což pro nás znamená přijímat druhého člověka - 
uživatele, jako jedinečnou a neopakovatelnou bytost a respektovat individuální vlastnosti, schopnosti , osobní 
záliby a přání uživatelů, podporovat je v osobním rozvoji.
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STRUKTURA ORGANIZACE

 Středisko Diakonie je církevní právnickou 
osobou s vlastní právní subjektivitou začleněnou 
do Diakonie ČCE, která sdružuje po celé České 
republice desítky středisek a škol.

Hana Liptáková  předsedkyně správní rady, ředitelka
Mgr. Magda Kumprechtová   členka správní rady
Mgr. Barbora Hlaváčová, Dis.   členka správní rady 

SPRÁVNÍ RADA   statutární orgán

Šárka Jeriová  předsedkyně DR
Mgr. Petr Chlápek  farář ČCE ve Vrchlabí
Petra Matějcová  zástupce zaměstnanců
Mgr. Jaroslava Tauchmanová zástupce MěÚ Vrchlabí
PhDr. Eva Březinová odborník, člen ČCE
Mgr. Hana Jüptnerová  odborník, člen ČCE
Mgr. Jakub Kašpar  náměstek ředitele KRNAP

DOZORČÍ RADA   
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PRACOVNÍCI STŘEDISKA

Mgr. Marcela Sobotková   |vedoucí, sociální pracovník RP HPP  
Mgr. Hana Šimonová   | administrativní práce DPP 
Bc. Iva Jirková, DiS.   sociální pracovník RP  0,5 HPP|

Raná 
éčeP

Mgr. Adéla Cupáková, Dis.  |vedoucí, sociální pracovník CDS HPP  
Květa Charvátová    | pracovník v sociálních službách CDS HPP
Radka Krčmová   | pracovník v sociálních službách CDS HPP
Dana Goldmannová    | pracovník v sociálních službách CDS HPP
Jitka Vanclová   |pracovník v sociálních službách CDS  HPP
Jana Brožová   | pracovník v sociálních službách CDS DPP

Centrum 
enních D
lužebS

Bc. Pavla Doubková 
Bc. Alena Kolínová
Mgr. Jana Kalvachová   | vedoucí, sociální pracovník osobní asistence OA HPP
Romana Mejdrová                                                  | pracovník v sociálních službách OA DPP 
Milada Křížková   | pracovník v sociálních službách OA DPP
Iva Studecká   | pracovník v sociálních službách OA DPP
Václav Zahálka   | pracovník v sociálních službách OA DPP

Osobní 
sistenceA

Mgr. Barbora Hlaváčová, Dis.  | vedoucí projektu PZ, pracovní konzultant HPP 
Věra Zezulová   | pracovní konzultant HPP
Lucie Zuzánková   | pracovní konzultant HPP
Kristýna Janatová, Dis.   | pracovní konzultant HPP

pracovní konzultant HPPPavel Lipták   | 
Mgr. Jindřiška Vébrová   | projektový manažer HPP

Podporované 
aměstnáváníZ

Ing. Petra Demlová  | ekonom, účetní 0,5 HPP
Bc. David Hlaváč   | správa a servis počítačové sítě DPP
Jaroslav Novotný  | řidič, údržba DPČ
Alena Bujárková   | úklid DPČ

Technické 
zázemí 
střediska

Hana Liptáková    |ředitelka střediska HPP Vedení střediska

 Jednotlivým uživatelům poskytuje sociální sužby tým pracovníků střediska. V roce  pracovalo  2014
ve středisku celkem    a .22 na HPP 15 na DPP 2 na DPČzaměstnanců ,  
 

 Velikost pracovního týmu vycházela z potřeb, které bezprostředně vyplývaly z množství úkolů plněných 
při poskytování sociálních služeb.
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UD U 2014ÁLOSTI ROK

  proběhl již tradičně. Jde o akci, kdy může široká veřejnost středisko Světlo navštívit, popovídat si s uživateli, 
se zaměstnanci a ozdobit si krásné vánoční perníčky, které si mohou odnést domů

Perníkový den

  proběhl 21. 9. 2014 na Faře Českobratrské církve evangelické. Pozváni byli zástupci Města Vrchlabí, 
zástupci zřizovatele Diakonie ČCE Praha, konkrétně pracovnice střediska humanitární a rozvojové pomoci, 
která informovala o dění v Sýrii. Za organizaci a úspěšný průběh celé akce velmi děkujeme Mgr. Petrovi 
Chlápkovi, Mgr. Jakubovi Kašparovi, TÁMAR, členům sboru a všem těm, kterým se podařilo vytvořit přátelskou 
a konstruktivní atmosféru tohoto dne

Den pro Diakonii

  za účasti našich pozvaných dlouholetých přátel (žáků Základní školy speciální a praktické Diakonie ČCE 
ve Vrchlabí, Dětského domova ve Vrchlabí, skupiny Ten Sing a mnoha dalších) proběhl již tradičně 
na přelomu listopadu a prosince

Adventní koncert
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 podporu rozvoje či zachování soběstačnosti, schopností a dovedností 

  podporu rozvoje samostatnosti, s důrazem na nácvik praktických činností pro běžný život

  podporu sociálního začleňování do běžné společnosti, včetně podpory využívání běžně dostupných zdrojů

  podporu k zodpovědnému rozhodování o svém životě

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB | CDS

 služba je určena lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku 7 - 64 let žijícím zejména ve Vrchlabí 
a okolí v dosahu do 35 km, kteří potřebují podporu při zajištění činností a úkonů běžného denního života a 
pečující osoby jim nemohou zajistit celodenní péči v přirozeném prostředí
 

 c entrum denních služeb je službou, kterou středisko Světlo poskytuje klientům již od svého vzniku, tedy od 
roku 1992. Jde o službu sociální péče, která má ambulantní formu (klienti tedy dojíždějí do CDS)
 

 s lužba je poskytována v pracovní dny od 7.30 do 15.00 hodin, maximální kapacita je 14 klientů v jeden 
okamžik

Základní informace o CDS

Klientům přináší služba především

 Posláním centra denních služeb je poskytovat sociální služby lidem s mentálním nebo kombinovaným 
postižením, podporovat je v dosažení co největší míry samostatnosti ve všech oblastech života a napomáhat jim 
vést život obvyklý pro jejich vrstevníky. 

Poslání

Mt 7,12 

Jak byste chteli, aby lidé jednali s vámi,
tak i vy ve všem jednejte s nimi. 

10



 1,0 úvazek vedoucího, sociálního pracovníka
 2,65 úvazku pracovníka v sociálních službách

Centrum denních služeb rovněž úzce spolupracuje se studenty, vysokými, vyššími odbornými a středními 
školami, které připravují budoucí profesionály pro práci v sociální oblasti.

činnosti centra denních služeb | CDS

Personální zajištění služby: 

 v průběhu roku 2014 poskytlo CDS služby , z nichž , ostatní v 20 klientům více než třetina žije ve Vrchlabí
okolních obcích (Hostinné, Dolní Lánov, Jilemnice apod.)
 CDS nově přijalo 3 klienty, řada stávajících využívá službu ve větším rozsahu
 celkem byla služba pro klienty otevřena 234 dní
 pracovníci klientům poskytli služby v rozsahu více než 6 500 hodin
 , kteří pomáhají se zajišťováním kulturních, sportovních a dalších akcí v roce 2014 věnovali CDS dobrovolníci
celkem 593 hodin 
 činnosti a aktivity jsme prezentovali  v časopise PULS10 články

Centrum denních služeb v číslech: 
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    Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Individuální pomoc uživatelům 
při úkonech osobní hygieny podle míry jejich potřeby

  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  Pomoc a podpora při podávání jídla a pití dle míry potřeby 
klienta 

   Výchovné a vzdělávací činnosti Trénink paměti, trénink soustředění, výuka a práce na PC, činnosti vedoucí 
k upevnění školních dovedností, pravidelné besedy na zvolená témata apod.

 Pracovní činnosti  Kreativní činnosti jako je výroba svíček, keramiky, mýdla a výtvarné činnosti

 Sportovní aktivity   Zumba, kondiční cvičení, vycházky s hůlkami, boccia, stolní tenis, běžecké lyžování apod.

 Hudební aktivity      Kapela Slunečnice a biblická hodina

  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   Doprovody na kulturní akce, výlety, do posilovny, 
do bazénu, do tělocvičny, do jídelny apod.

  Sociálně terapeutické činnosti  Nácvik péče o domácnost (nácvik používání předmětů denní potřeby,  
nácvik přípravy jídla, nácvik stolování, nácvik žehlení, nácvik úklidu apod.)  Nácvik sociálních 
a komunikačních dovedností a kompetencí (nácvik nakupování, cestování, používání peněz, nácvik 
společenského vystupování, chování na veřejnosti, nácvik samostatného pohybu mimo prostory poskytovatele, 
nácvik řešení běžných situací v kontaktu s dalšími lidmi, nácvik sebeovládání, nácvik specifických 
komunikačních dovedností apod.) Nácvik péče o vlastní osobu (nácvik oblékání, obouvání, prostorové 
orientace, osobní hygieny, nácvik a rozvoj jemné a hrubé motoriky apod.)

  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  Doprovody 
při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřady, poštu apod.) Individuální podpora při uplatňování práv,   |
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  Doplňkové – fakultativní činnosti   K základním činnostem nabízíme dopravu do centra i zpět pro klienty, kteří 
nemají možnost spojení veřejnou či vlastní dopravou

činnosti centra denních služeb | CDS

Služba CDS zajišťuje klientům tyto základní činnosti: 
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kalendárium centra denních služeb | CDS

 2 5. 1.       

 25. 4.             

 26. 4.           

 13. 5.       

 16. 6.         

 18. 6.       

  30. 6. – 3. 7. 

 7. – 9. 11.   

  16. 9.          

  2. 10.      

  30. 11.       

  9. 12.       
  

ocenění tří klientů za jejich sportovní úspěchy v běhu na lyžích a ve stolním tenise v kategorii 
handicapovaných sportovců při vyhlášení nejlepších sportovců města Vrchlabí

klienti se zúčastnili kulturní akce „Patříme k sobě“ v Jilemnici

uspořádání 10. ročníku tradičního turnaje v boccie, kterého se zúčastnilo celkem 66 hráčů

hudební vystoupení klientů v Domě s pečovatelskou službou ve Vrchlabí a pro Sjednocenou 
organizaci nevidomých a slabozrakých

výlet na hrad Valdštejn 

výlet do Prachovských skal

 účast některých klientů na 11. speciální olympiádě v Brně (stolní tenis, boccia)

účast na celorepublikovém turnaji speciální olympiády ve stolním tenise ve Dvoře Králové 

účast na akci „Hraní bez hranic“ v Nové Pace

výlet do Krkonošského muzea v Jilemnici

vystoupení a pořádání tradičního Adventního koncertu v KD Střelnice

 Perníkový den – akce pro klienty, jejich rodiny  i širokou veřejnost
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centrum denních služeb 2014 | CDS

 Pro klienty centra denních služeb je důležité učit se samostatnosti v běžném životě – koupit si lístek, jízdenku, 
objednat si jídlo, zaplatit jej, najít dopravní spojení apod. Tyto možnosti se pracovníci CDS snaží zprostředkovat 
klientům mimo jiné i účastí na společenských, kulturních a sportovních akcích. 

 Centrum denních služeb spolupracuje při realizaci sportovních akcí s  při .SK Krkonoše TJ Spartak Vrchlabí

za pracovníky Centra denních služeb  | Květa Charvátová | Radka Krčmová | Mgr. Adéla Cupáková, Dis.
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 Pracoviště rané péče ve Vrchlabí nabízí podporu a provázení rodičům s dítětem raného věku (0-7 let) 
se zdravotním postižením  | mentálním, pohybovým nebo kombinovaným nebo s dítětem, které je ohroženo 
nepříznivým vývojem v důsledku postižení.
Snahou je, co největší začlenění rodiny do běžného života podle jejích potřeb a přání. 

Služba rané péče je poskytována terénní formou, tzn. návštěvy dítěte přímo v rodině, v jeho přirozeném 
prostředí, případně ambulantně v našem středisku. Termíny návštěv v rodinách jsou dopředu domlouvány
s rodiči tak, aby byl respektován běžný harmonogram dne.

P ůsobnost je do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje. 
  Služba rané péče je poskytována bezplatně.

PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE | RP

Cíle sociální služby raná péče  podpora celé rodiny
podpora psychomotorického vývoje dítěte 

 podpora a pomoc při začleňování rodiny s dítětem s postižením 
do běžného způsobu života, ve kterém je speciálního pouze tolik, kolik je 
nezbytně potřeba

Nabídka služeb raná péče

 návštěvy sociálního pracovníka v přirozeném 
prostředí dítěte - přímo v rodinách
  podpora rozvoje dovedností dítěte na základě jeho 
individuálních potřeb a potřeb rodiny
 p ůjčování stimulačních hraček/didaktických 
pomůcek/ literatury
 sociální poradenství
 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 
rodiny
 | s polupráce s odborníky  psycholog, logoped, 
fyziorerapeut, atd.
  zprostředkování canisterapie, hipoterapie
 p omoc při výběru předškolního nebo školního 
zařízení pro dítě
 společná setkávání rodičů a dětí  pracoviště rané péče

Deti jsou hosté, kterí hledají cestu (Jiřina Prekopová)
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činnost pracoviště rané péče | RP

 Z ákladem sociální služby raná péče jsou konzultace (návštěvy) v rodinách uživatelů služeb rané péče. Délka 
a průběh návštěv se řídí potřebami a přáním rodičů. Služba rané péče podporuje rodiny s dítětem se zdravotním 
postižením zejména při zvládání dlouhotrvající psychické, fyzické a finanční zátěže. 

 Kapacita uživatelů byla v průběhu roku navýšena na 30 rodin, nově byla uzavřena smlouva s 8 rodinami.

 V roce 2014 využily sociální službu rodiny z měst a obcí v ORP Vrchlabí i ORP Trutnov.

 Pracoviště rané péče ve Vrchlabí je členem Asociace pracovníků v rané péči, z.s. (APRP), jež je celostátní 
profesní organizací sdružující poskytovatele rané péče. Členy APRP jsou organizace hlásící se k dohodnuté 
kvalitě poskytované služby, poskytující ranou péči v souladu s popsanou dobrou praxí a jsou držiteli platné 
garance kvality služby rané péče.

  V rámci spolupráce s vysokými, vyššími odbornými a středními školami se zaměřením na sociální práci 
/speciální pedagogiku byla studentům umožněna odborná praxe na pracovišti.

 V  průběhu roku probíhala společná setkávání rodičů s dětmi, která patří mezi vyhledávané aktivity služby rané 
péče. Jednotlivé schůzky byly tematicky zaměřené, s cílem podpořit vzájemnou výměnu informací, praktické 
nápady a společné sdílení. 

  Pracoviště rané péče získalo finanční dar ve výši 47 832 Kč od České pošty, s.p. Finanční dar byl použit na 
zajištění projektu „Společně jde všechno lépe“. Záměrem projektu bylo vybavit prostory, sloužící ke společnému 
setkávání rodin v místní komunitě zajímavými stimulačními pomůckami a dalšími prvky.



  | |  Týden rané péče RP 2014   prosinec 19
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akce pracoviště rané péče | RP

  Vyhledávanou aktivitou služby rané péče jsou schůzky rodičů a dětí se zdravotním postižením, které jsou 
tematicky zaměřené. Během setkání mají rodiče možnost vzájemné výměny informací, týkající se např. 
doporučení vyzkoušených a osvědčených kompenzačních pomůcek, pobytů v lázních nebo si prostě jen tak 
mezi sebou popovídají o tom, co se daří nebo co je trápí.

5. březen Canisterapie setkání rodičů a dětí s cílem předvést terapeutickou metodu, 
při které se využívá úzkého kontaktu se psem

10. duben Velikonoční tvoření   jarní setkání s vítáním Velikonoc, výroba papírových 
zvířátek a okýnek s jarními motivy k zavěšení

24. duben Zdravá manipulace s dítětem aneb jak mít zdravá záda  beseda 
s fyzioterapeutkou paní Šárkou Staňkovou, DiS.

10. květen Hipoterapie, Canisterapie a AVK    zábavně naučné odpoledne pořádané 
sdružením No limits, o. s.

24. květen Pohádková cesta zámeckým parkem   benefiční akce pořádaná občanským 
sdružením Chobotnička o.s., výtěžek akce byl věnován pro potřeby klientských 
rodin služby rané péče

24. září Hipoterapie a AVK akce pro rodiče s dětmi s cílem seznámit se 
s fyzioterapeutickou metodou využívající speciálně připraveného koně, 
konkrétně pohyb jeho hřbetu v kroku, pod vedením fyzioterapeutky Bc. Barbory 
Volfové

24. - 30. listopad Týden rané péče  kampaň věnovaná osvětě služby raná péče s akcemi pro 
veřejnost i pro klientské rodiny. 

V rámci Týdne rané péče proběhly tyto akce:
24.11.  Den otevřených dveří aneb návštěvy vítány 
26.11. Pojďte s námi do Snoezelenu – prohlídka multisenzorické místnosti 
 v ZŠ speciální DČCE
27.11. Tvoříme aneb placky, které nejsou k jídlu – kreativní tvoření pod vedením 
ředitelky chráněné dílny ROS ZEFYRA
30.11. Tradiční Adventní koncert pro veřejnost
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pracoviště rané péče | RP

Individuální projekty – pomoc jednotlivým rodinám 

 Během roku 2014 se podařilo díky individuálním projektům získat od nadací a společností, které podporují 
osoby se zdravotním postižením, finanční prostředky pro jednotlivé rodiny. Finanční pomoc byla určena zejména 
na zakoupení kompenzačních pomůcek pro děti zdravotním postižením.

Poděkování za finanční podporu služby raná péče v roce 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  Královéhradecký kraj město Vrchlabí město Hostinné    |  |  |  | městys
Libštát obec Chotěvice  obec Třebihošť  Autoškola RAABE Vrchlabí Česká pošta s.p.  o.s. Na  |  |  |  |  |obec Jívka
dvoře  pan Kučera – Stavebniny Krkonoše Vrchlabí  paní Naďa Pěničková – dětský obchod „Moje děťátko“ |  |

Mgr. Marcela Sobotková  | sociální pracovnice, vedoucí RP  



 | |Perníkový den  CDS   prosinec 2014 22
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OSOBNÍ ASISTENCE | OA

Cíle

  umožnit klientovi zůstat v přirozeném prostředí 
 udržení nebo zlepšení kvality klientova života 
 podporování klienta v samostatnosti 
 podpora klienta v zapojování se do společenského 
života

Poslání
 Posláním osobní asistence je, aby lidé, kteří tuto 
službu využívají, mohli žít doma stejným způsobem 
jako jejich vrstevníci, tzn. kompenzovat uživatelovo 
postižení v těch činnostech, které nemůže vykonávat 
samostatně, dopomáhat mu při získávání vzdělání, 
rozvoji osobnosti a uspokojování biologických
i sociálních potřeb.

Způsob poskytování služby osobní asistence

 Služba je poskytována v domácnosti nebo na místě a v čase, který si klient vybere a v maximální míře podle 
jeho zvyklostí. Důležitý je způsob, jakým je práce provedena | osobní asistent se na provedení musí přímo 
domluvit s uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem.
 Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytování osobní asistence a podle individuálního plánu, 
ve kterém si klient a zástupce poskytovatele dohodnou cíl spolupráce a činnosti k jeho naplnění. 

Nabízené činnosti

 Služba osobní asistence má zabezpečit uživateli základní životní potřeby. Biologické (  ) např. toaleta, hygiena
a sociální (  ). K tomu poskytujeme tyto základní činnosti:např. doprovázení do školy, zaměstnání, kulturní vyžití

  |Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  např. pomoc při oblékání, přesunech, podávání jídla
 | Pomoc při osobní hygieně  např. sprchování, použití WC
 | P omoc při zajištění stravy  např. pomoc s přípravou jídla
 | Pomoc při zajištění chodu domácnosti  např. drobný úklid, péče o prádlo, nákupy
 | Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  např. pomoc v péči o dítě, pomoc s nácvikem a upevňováním 
schopností a dovedností
 | Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  např. doprovázení za kulturou, do zájmových 
kroužků, na úřady, na vycházky, nebo rozhovor
 | Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  např. pomoc 
při vyřizování úředních záležitostí 

K základním činnostem můžeme poskytnout také fakultativní činnosti:
 Dovoz služebním autem
 Zajištění léků, receptu

Doma je doma
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OSOBNÍ ASISTENCE | OA

Rozvoj služby

 Nejmladší služba našeho střediska, která zahájila činnost v roce 2013, se v roce 2014 dále rozvíjela. Využilo 
ji celkem , někteří po část roku, někteří po celý rok. Většina klientů byli senioři žijící v domácím 20 klientů
prostředí, u kterých služba osobní asistence doplnila péči jejich příbuzných. Asistence byla poskytována 
v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách a také o víkendech a svátcích  Služba může být poskytována .
ve všech obcích, které spadají pod . Rozvoj této služby je zcela v souladu se strategií ORP Vrchlabí
Královéhradeckého kraje a z velmi dobrého hodnocení našich uživatelů vyplývá, že i službou velmi potřebnou 
a poskytovanou na profesionální úrovni. 

 Nejvíce byla využívána pomoc s osobní hygienou, s přípravou jídla a s ostatními pracemi v domácnosti. Klienti 
také rádi vzpomínali, vyprávěli, ukazovali fotografie nebo se vrátili ke svým zálibám z dřívějška. Pomoc 
neprobíhala vždy jen podle individuálních plánů, což u takového typu služby ani není možné, ale asistentky 
se často musely vyrovnat s nečekanými a obtížnými situacemi. 

Mgr. Jana Kalvachová  | sociální pracovnice, vedoucí OA

Zajištění služby

 Personální obsazení:  pracovník v sociálních službách  a sociální pracovník . Sociální úvazek 2,0 úvazek  1,0
pracovnice každého uživatele služby navštívila a vytvořila s ním plán poskytování služby.

 Osobní asistentky mohly využívat pouze jeden osobní automobil, který umožnil významné zkrácení doby 
přesunů mezi jednotlivými klienty. V  služebním automobilem při poskytování služby celkem roce 2014 ujely
1865 kilometrů, jezdily také na kole a hromadnou dopravou. A k tomu mnoho kilometrů nachodily za každého 
počasí pěšky. Osobní asistentky se v roce 2014 průběžně vzdělávaly a splnily předepsaný počet hodin 
vzdělávání.

 Vedoucí služby osobní asistence byla do konce roku 2014 paní Mgr. Jana Kalvachová.



 | |JobClub PZ září 2014     25
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PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ | PZ

 Podporované zaměstnávání (PZ) na Trutnovsku a Jičínsku navazuje na projekt z let 2011 – 2013, je opět 
financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR. 
Projekt je opět na dva roky, svoji činnost zahájil 15. března 2013 a . skončí 14. března 2015

 Projekt Podporované zaměstnávání na Trutnovsku a Jičínsku, registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00056 
pomáhá osobám se zdravotním znevýhodněním (dle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., osoby zdravotně 
postižené) najít zaměstnání na otevřeném trhu práce. Vytyčeného cíle dosahujeme nejen ve Vrchlabí, ale i na 
ostatních pobočkách PZ, a to ve Dvoře Králové nad Labem, Nové Pace, Jičíně a v Trutnově, kde je o tuto službu i 
v roce 2014 velký zájem. Každou pobočku a určitý počet uživatelů má na starosti pracovní 
konzultantka/konzultant, což je osoba, která pomáhá svým uživatelům hledat zaměstnání na otevřeném trhu 
práce, vyjednává se zaměstnavateli, naučí je základům na počítači, pomůže sepsat životopis, motivační dopis a 
v případě úspěchu může dle přání uživatele či zaměstnavatele poskytnout pracovní asistenci přímo na pracovišti 
po dobu nezbytně nutnou. Realizační tým projektu Podporované zaměstnávání tvoří vedoucí PZ, 3 pracovní 
konzultantky a projektový manažer. V lednu 2014 došlo ke změně na postu vedoucí PZ, v září potom nastoupil na 
pobočku ve Vrchlabí nový pracovní konzultant.

 Součástí tohoto projektu je podpora zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců formou příspěvku na mzdu, tzv. 
Podpora de minimis. V roce 2014 se nám podařilo  tento monitorovací indikátor a pomohli jsme nalézt splnit
zaměstnání 6 uživatelům, 4 z nich pracovali na plné pracovní úvazky a 2 na částečné úvazky. Příspěvek na mzdu 
jsme poskytli zaměstnavatelům po dobu 6 měsíců.  Těchto 6 uživatelů pracovalo u zaměstnavatelů: Život bez 
bariér, z.ú., Farní sbor ČCE, Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, Péče o duševní zdraví – region 
Pardubice, pobočka Jičín, S. C. Servis group, s.r.o. a  Amulet logistic, a.s.

 Nedílnou a důležitou součástí projektu jsou partneři, aktuálně spolupracujeme s úřady práce a městskými 
úřady na všech na našich pobočkách, díky tomu jsou občané o naší službě informováni a stále častěji se na nás 
obrací s prosbou o pomoc. Jsme rádi, že v druhém roce realizace projektu máme naplněnou kapacitu 60 osob. 

Mgr. Barbora Hlaváčová, Dis. 
| pracovní konzultantka
  a vedoucí PZ

 V roce 2014 jsme pro uživatele připravili několik 
skupinových setkání, tzv. JobClubů, tyto JobCluby 
pro nás připravili externí lektoři (Život bez bariér, z.ú.) 
a zúčastnili se jich uživatelé na všech pobočkách. V 
červenci a v září proběhlo skupinové poradenství na 
téma „ “, v listopadu Podepsat můžeš, přečíst musíš
pak vyslechli přednášku na téma „ “. Klamavá reklama
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31.12.2014
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ROZVAHA k 31.12.2014

 Zprávu nezávislého 
aud i to ra  o  ověřen í 
výsledků hospodaření 
naleznete k nahlédnutí 
ve středisku nebo na 
našich internetových 
stránkách.
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31 |Adventní koncert  30.listopad 2014


