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Úvod

Vážení a milí spoluobčané,

uplynul rok 2017, kdy byly poskytovány sociální služby malou neziskovou organizací – 
Domovem Jitka o.p.s. Základy naší práce a sounáležitost s životem lidí s handicapem byly 
položeny již v roce 2001. Vývoj v čase ukazuje, že myšlenka, která vedla zakladatele tímto 
směrem, byla nadčasová. Nabídka bydlení s poskytnutím profesionální péče pro malou 
komunitu lidí s handicapem je také současným trendem. Vyplynul  ze zkušeností  a analýz 
v této oblasti na úrovni profesní, s akceptováním zkušeností z praxe. Jen v malé skupině je 
možné poskytnout péči se zaměřením na osobu jednotlivce. Jen v malé skupině lze zvládnout 
i péči v prostředí, kde specifické chování není výjimkou. 

Také díky cílenému vzdělávání zaměstnanců, se zaměřením na lektory, kteří v této oblasti 
mají osobní zkušenosti a vzdělání, nám umožňuje vykonávat takto náročnou práci. Prostor 
pro supervizi /v začátku přijímanou s velkým despektem/ má čím dál větší význam. Jsem 
přesvědčená, že je to také díky správné volbě supervizora. Již od roku 2013 nám pomáhá hledat 
tu správnou cestu. Dokáže nám nastavit zrcadlo, jež může pomoci každému, kdo je ochotný 
dívat se a poslouchat nejen sebe, ale i ty druhé. 

Někdy je opravdu obtížné vidět světlo v tunelu, ale pro mne osobně  má velký význam jedna 
mimořádná zkušenost z  naší služby: 

Klientka P. je u nás od roku 2009 
a zpočátku bývala 2 - 3x ročně 
na dlouhé pobyty v psychiatrické 
léčebně. Díky lékům byla její bytost 
značně zneschopněná, pokud však 
léky byly sníženy, ovládala ji její 
nemoc a závislosti. Soužití s ní bylo 
velmi náročné.  Jak pro její rodinu, 
tak pro spoluklienty i personál. 
V současné době je tato žena 
schopná alespoň část dne smysluplné 
činnosti. V psychiatrické léčebně byla 
naposledy začátkem roku 2016.  A dá 
se říct, že má občas i radost že života. 
Nikdo nevíme, jak to bude dlouho,  
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ale děkujeme za každý den. Velký podíl na této změně má také spolupráce s lékaři, kde hledáme 
společně hranici možného snížení  léků a také postupná změna přístupů k její osobě. Její 
specifické chování je častým tématem při konzultaci s odborníky. Postupně měníme způsob 
komunikace a hledáme zlatou střední cestu.

Propojení se sociální rehabilitací společnosti Elim zpočátku vypadalo jako velká utopie. 
Společným hledáním a zkoušením funkčních i nefunkčních přístupů se podařilo téměř nemožné. 
Paní P. je pravidelným účastníkem nabízených aktivit a sama plánuje s naší společnou podporou 
jejich četnost. Že se to někdy nedaří, je součástí života.

Pod vedením supervizora a jiných specialistů se také učíme  přijmout skutečnost, že některé 
věci nelze ovlivnit, natož změnit. Netrápit se tím, je další velké umění.

Pro mne je tato zkušenost velkou odměnou a také ujištěním, že naše cesta je správná. Děkuji 
celému týmu pracovníků, včetně dobrovolníků, podporovatelů a přátel. Také děkuji za důvěru 
a spolupráci rodinám našich klientů.

Markéta Koudelová
Ředitelka Domova Jitka o.p.s.
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1. Základní informace 

Název společnosti: Domov Jitka o.p.s.
Sídlo: Jasenická 1362 Vsetín, 755 01
IČ: 28634764
Číslo účtu:. U ČSOB Vsetín – 239 834 816 / 0300
 

Zakladatelé:
-   Občanské sdružení Domov Jitka, IČ 26517272
-   Farní sbor Českobratrské evangelické církve ve Vsetíně (Dolní sbor) IČ 47659068
 
Zakládací listina ze dne 26.7.2010
Regitrace: Krajský soud v Ostravě, dne 19.8.2010, vložka 0, pod číslem 292
 
Statutární orgány společnosti:
Ředitelka: Markéta Koudelová – v souladu se změnou legislativy od 1.1.2011 je 
statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti
Správní rada:
-   Bc. Alice Slováková - předsedkyně
-   Jana Martinková, Dis
-   Mgr. Ivana Humplíková 
-   Alena Šišková
-   Zdenka Ondrušková
-   Věra Podzimková

Kontrolní orgán společnosti:
 Dozorčí rada:
-   Mgr. Bronislav Czudek (předseda)
-   Lydie Trlicová 
-   Daniel Fojtů

V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná peněžitá nebo jiná plnění stávajícím členům 
orgánů společnosti.  Společnost měla ve smyslu zák. 248/1965 Sb. vedlejší činnost  
ve velmi mírném rozsahu.
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Zaměstnanci společnosti v roce 2017:

Pracovní zařazení  Počet osob Výše úvazku Typ prac. práv. vztahu
Ředitelka 1  1 Pracovní smlouva
Sociální pracovnice 1  0,7 Pracovní smlouva
Pracovník v soc. službách 7  5,5 Pracovní smlouva 
přímá péče a základ. vých.  13  1,15 Dohoda o proved. práce
nepedagogická činnost 2  0,1 Dohoda o prac. činnosti
Všeobecná zdrav. sestra 2  1,0 Pracovní smlouva
 5  0,3 Dohoda o prov. práce
Pracovní terapeut 1  0,15 Dohoda o prov. práce
Technicko hospodářská  2  0,2 Dohoda o prov. práce
oblast / fundraiser, ostatní 8     0,1 Dohoda o prov. práce
Celkový součet 34 +   10,1 

Ad + celkový počet zaměstnanců na fyzické osoby: 28 osob/z toho 6 osob je  
v souběhu zdravotní sestra a pracovník v sociálních službách / a 8 osob souběh úvazku  
v drobných projektech.
Celkové náklady na mzdy činily: 1.871 tis v HPP, 369 tis DPP + DPČ, 637 pojištění

Účetní a mzdová agenda je zajištěna dodavatelsky. Dále jsou našimi velmi potřebnými 
spolupracovníky dobrovolníci registrovaní ve sdružení Adorea, i ti neregistrovaní.

Údaje o stavu majetku Domova Jitka o.p.s. k 31. 12. 2017 v tis. 
poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         44
pozemky           241
stavby         1 418
hmotné movité věci a jejich soubory          81
drobný dlouhodobý hmotný majetek          53
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek          25

Údaje z rozvahy – krátkodobé závazky Domova Jitka o.p.s. v tis.
dodavatelé             46
zaměstnanci           229
závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění      99 
ostatní přímé daně            26
jiné závazky               1
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Stav fondů meziročně narostl o hodnotu  232 tis. Kč. Přírůstek je tvořen zaúčtováním 
přijatých finančních darů v roce 2017, které budou čerpány v následujících účetních 
obdobích podle potřeb organizace a účelu daru. Celkový stav účtu fondů činí 997 tis. Kč

2. Druh poskytovaných služeb, územní působnost

Druh poskytovaných služeb:

Společnost zajišťuje zejména tyto registrované sociální služby se zajištěním základních 
činností na základě požadavků zákona 108/2006 Sb.

 Služby týdenního stacionáře

Poslání: 
Posláním služby týdenního stacionáře Domova Jitka je poskytnout lidem s mentálním 

a kombinovaným postižením sociální služby s ubytováním od pondělí do pátku. Zajistit 
jejich potřeby odpovídající mírou podpory a pomoci. Poskytnout možnost začlenit se v co 
největší možné míře do běžné společnosti. A to v oblasti sociální, kulturní i ekonomické. 
Umožnit těmto osobám žít plnohodnotný život s ohledem na jejich individuální přání, 
cíle a možnosti. 

- pobytová služba je poskytována maximálně 9 ti klientům /změna od 1. 1. 2014 - snížení 
kapacity ve prospěch odlehčovací služby/

Cíle – čeho se snažíme dosáhnout:
	 Začlenění klienta do společnosti v co nejvyšší možné míře. 
	 Rozvoj samostatnosti klienta v každodenních běžných úkonech. 
	 Klient co nejméně závislý na službě. 

Počet klientů v týdenním stacionáři v roce 2017:
Celkem službu využilo 9 klientů z těchto lokalit: Vsetín, Velké Karlovice, Zlín, 

Bystřička, Hovězí, Kopřivnice, Jablůnka. Kapacita byla využita během roku  na 97 %
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Služby odlehčovací
 
Poslání: 
Posláním odlehčovací služby Domova Jitka je umožnit pečující rodině, případně 

samostatné fyzické osobě nezbytný odpočinek a možnost obstarání vlastních potřeb 
a zájmů. Dále rozvoj samostatnosti osoby využívající odlehčovací službu nebo alespoň 
zachování a nezhoršení jejího dosavadního fyzického, psychického a duševního zdraví.

Odlehčovací služba může být:
- pobytová – v souběhu s provozem týdenního stacionáře -  2 lůžka /změna v registraci 
od 1. 1. 2014/
- ambulantní – max. 4 klienti v průběhu jednoho dne
- pobytová víkendová – poskytovaná na základě individuálního zájmu pečujících osob

Cíle – čeho se snažíme dosáhnout:
	 Umožnit odpočinek pečujícím osobám 
	 Začlenění klienta do společnosti v co nejvyšší možné míře 
	 Rozvoj samostatnosti klienta nebo alespoň zachování jeho dosavadního zdraví 
	 Klient co nejméně závislý na službě. 
 

 - v případě volné kapacity přijmeme také osoby nad 64 let
 

 Počet klientů v odlehčovací službě v roce 2017: 

Odlehčovací služba pobytová -  do-
spělí: 18 klientů z těchto lokalit: 
Vsetín, Zubří, Ratiboř, Rožnov pod 
Radhoštěm, Huslenky, Bystřička, 
Zlín, Pozlovice, Střítež nad Ludinou, 
Pozlovice, Nedašov, Holešov, Valaš-
ské Meziříčí
Odlehčovací služba pobytová -  děti: 
3 klienti z těchto lokalit: Rožnov pod 
Radhoštěm, Valašské Meziříčí
Odlehčovací služba ambulantní: 3  
klienti -  Vsetín, Huslenky, 
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Kapacita dvou lůžek  byla využita během roku na  78 %
V roce 2017 jsme poskytli delší odlehčovací službu opět rodině dětí s autismem z Rož-
nova pod Radhoštěm. Pečující osobě - mamince se stupňují závažné zdravotní problémy  
a pobyt dětí /14 a 19 let/ si vyžadoval navýšení pracovníků o asistenta. Díky přispění Na-
dačního fondu Kolowratek na úhradu asistenta v individuální odlehčovací službě mohla 
být tato realizována. Služba byla využita v době operace a následné rehabilitace pečující 
matky.

Služby fakultativní pro smluvní klienty  

Například – canisterapie, hipoterapie, společenské akce a výlety, zajištění kadeřníka 
nebo pedikůry, ozdravné pobyty, doprava na individuální aktivitu klienta, atd. 

Fakultativní služby jsou poskytovány se spoluúčastí klienta na úhradě. V případě 
získání darů mohou být v nabídce také speciální terapie a rehabilitace, které nejsou 
dotovány z veřejných prostředků. 

Působnost poskytovaných služeb:
Registrované sociální služby jsou poskytovány v rámci územního působení Zlínského 

kraje v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Vsetína. 

Cílovou skupinu Domova Jitka o.p.s. tvoří:
	 Muži a ženy s mentálním 

a kombinovaným postižením. 
(Za kombinované postižení se 
považuje mentální postižení 
doplněné fyzickým postižením 
nebo duševním onemocněním.) 
	 Věk 18 – 65 let. Ve  

výjimečných případech je možno 
přijmout klienta mladšího než 18 
let. V případě odlehčovací služby 
je věk klienta od 11 let. 
	 Lidé s poruchou autis- 

tického spektra 
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	 Lidem na vozíčku nebo s postižením autistického spektra poskytujeme také 
osobní asistenci. Osobní asistenci jsme schopni poskytnout vždy pouze jednomu 
klientovi v průběhu denní služby. Klienti na vozíku mohou využívat pouze přízemní část 
budovy, která je bezbariérová. 
	 Lidé bydlící ve Zlínském kraji, výjimečně i v jiných částech Moravy

Přehled pravidelných činností v průběhu týdne v roce 2017

  Dopolední činnosti jsou alternativou k pracovnímu týdnu lidí v běžné společnosti. 
Využitím nejrůznějších terapií  a činností podporujeme u klienta jeho dovednosti, případně 
předcházíme situacím nepokoje, agresivity a strachu, způsobených nejrůznějšími vlivy 
prostředí, kontaktu s druhými, i napětím ve vlastním světě. Pokud již není možný rozvoj 
osobních dovedností, snažíme se o to, aby člověku zůstaly co nejdéle zachovány jeho 
dosavadní schopnosti a dovednosti v rámci důstojného života. 
pondělky: příjezd klientů, vzájemné informace s klienty a opatrovníky a rodinou jak 
bylo o víkendu, odpoledne individuální témata.
úterky: tématické „Kolečko“,  v zimním období dopoledne cvičení v Alcedu, v létě 
odpolední vycházky na zahrádku
středy: setkání s přáteli v Pondělníčku, zde je možnost užít si canisterapii s pejskem paní 
Borovičkové, odpoledne čas dle vlastní volby
čtvrtky: procházky, tématické „Kolečko“, vaření v Elimu, ergoterapie  s paní učitelkou, 
osobní volba ve využití času 
pátky: tématické „Kolečko“,  účast na společném úklidu vlastních pokojů i společných 
prostor, odjezdy domů
V rámci každého dne podle 
aktuální situace v náladě je 
možné najít prostor na vlast-
ní zájmy, případně  na rozvoj 
nebo stabilizaci dovedností 
klienta.
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3. Přehled činnosti za rok 2017

Oblast poskytování ošetřovatelské péče poskytované zdravotními sestrami – sou-
část poskytovaných sociálních služeb

Vztahy se zdravotními pojišťovnami jsou již stabilizované a úhrady za výkony pokrývají 
téměř celou mzdu zdravotních sester. Ostatní ošetřovatelský provoz je vykrýván z darů. 
Je to velký posun proti roku 2012, kdy jsme měli zhruba 1/5 současných úhrad.
Díky vyjednávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb, tripartity i soudním sporům 
o úhrady za poskytovanou ošetřovatelskou péči se daří nalézt řešení. Úhrady za úkony 
jsou však stále velmi nízké a zdaleka nestačí pokrýt režijní náklady spojené s ošetřo-
vatelským provozem. Velmi se však zlepšilo povědomí odborníků – lékařů o nutnosti 
indikovat ošetřovatelskou péči v pobytových sociálních službách. Bez těchto předpisů je 
veškerý personál včetně ředitele vystaven neúměrnému riziku odpovědnosti za případné 
problémy v důsledku neindikované, ale poskytnuté ošetřovatelské péče. Jsme vděčni za 
tuto změnu a pochopení odpovědnosti.  
V roce 2015 daly výpověď 2 zdravotní sestry. Dohromady tvořily 1 pracovní úvazek  
v HPP.  Zůsaly jen sestřičky na dohody. Od roku 2016 zajišťují tuto práci 2 zdravotní 
sestry již v důchodovém věku. Jsme velmi vděčni za jejich ochotu dále pracovat. Také  
v roce 2017 dále hledáme zdravotní sestřičku, která umožní našim ochotným pracujícím 
důchodkyním mít více času na své osobní věci. Zájem o práci zdravotní sestry v sociál-
ních službách (zejména v neziskovém sektoru) je v podstatě nulový. 
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Oblast ostatních aktivit obecně prospěšné společnosti Domova Jitka o.p.s.

Projekt - Ozdravný pobyt se v roce 2017 uskutečnil v Bystřici pod Hostýnem. V re-
kreačním středisku ČCE - Sola Gratia.  Tentokrát byl zastřešen Spolkem pro Do-
mov Jitka. Ozdravný pobyt podpořil také Zlínský kraj. 

Byl to již jedenáctý ročník ozdravného pobytu. Tentokrát v krásné oblasti Hostýnských 
vrchů. Zúčastnily se i některé maminky našich klientů a také naši přátelé z „Pondělníč-
ku“. Celý jeden červnový týden jsme si všichni užili sounáležitosti s přírodou, zvládali 
jsme náročné fyzické aktivity i tradiční „táborové“ ponocování  a společné radovánky 
s muzikou a tancem. Počasí nám přálo, a když pršelo, tak málo. Byl to mimořádný zá-
žitek i pro personál zajišťující servis, protože jsme měli poprvé luxus plné penze, a tak 
bylo více času na společné prožitky.
Samotný výlet na Svatý Hostýn byl třešničkou na výborném dortu.  
Sluší se zde poděkovat také naši dárcům, kteří přispěli k zajištění této krásné akce. Jsou 
to: Ing. František Buček, Ing. Jiří Dušek a firmy: MONTAKO s.r.o., GLASS SERVI-
CE a.s. a PWO Czech Republic a.s.  

Projekt – Přestavba budovy a transformace služby - naše vize a dlouhodobý záměr 
V roce 2017, byla podána tzv „rozvojová“ žádost na Zlínský kraj. Tato měla být podkla-
dem pro zadání nové  stavební studie pro budoucí bezbariérovou budovu pro poskyto-
vání našich služeb. 
V roce 2018 budeme vědět, zda bude tento záměr  podpořen, či nikoliv. 

Projekt – Zahrádka – moje zdraví, potěšení i práce
V roce 2017  pokračujeme v návštěvách naší zahrádky a užíváme si její, zatím nekulti-
vovanou, krásu. 
Zatím chybí zázemí pro trochu pohodlí, ale k opékání špekáčků nám to nevadí. Všechno 
má svůj čas. 
Je zde velký potenciál do budoucna… Tato aktivita vyžaduje nároky na počet personálu 
a byly zde využity dotace z úřadu práce na podporu zaměstnaných pracovníků. 

Projekt – Veřejná služba
Od podzimu roku 2016 jsme zahájili spolupráci s pracovní skupinkou z Elimu. Tato 
pokračovala i v roce 2017, tentokrát jako tzv. veřejná služba zastřešená přes úřad práce. 
Dva muži nám pomáhali zejména na zahrádce, při stěhování a terénních úpravách u Do-
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mova Jitka. V létě postupně sundali všechna křídla oken, kde odstranili staré, oprýskané 
nátěry a znova je natřeli. Byli také k ruce zedníkovi, který nám renovoval nevhodný 
prostor, kde máme venkovní posezení.  Oceňujeme jejich snahu a pomoc. Navíc se takto 
propojily dvě služby, jinak celkem vzdálené. Naši klienti často s těmito muži hovořili 
a dokonce i spolupracovali například při pečení buchet.   

Projekt – Rehabilitace u Robinsonek
V roce 2017 se podařilo získat podporu ze Zlínského kraje na tuto mimořádnou aktivitu. 
Pravidelně jsme vyjížděli s klienty do malebného zázemí spolku Robinsonky. Jednalo se 
o Paseky v Želechovicích. Projekt se velmi vydařil. Nové prostředí, kontakt se zvířátky, 
relaxační a uvolňovací terapie , společné povídání, zpívání a kochání se panenskou pří-
rodou. Vždy jsme našli i ochotné dobrovolníky na doplnění vozidel, která byla třeba pro 
přepravu . Zúčastnilo se 10 klientů, kteří měli deset výjezdů na tuto aktivitu. Akce byla 
hodně náročná na přepravu z důvodů vzdálenosti i terénní náročnosti pro použitá vodila. 

Tradiční benefiční akce –  Country večer s podporou Nadace Divoké husy
V pátek 24.11.2017 se Malý sál Kulturního domu Vsetín rozezněl a roztančil hudbou 
country. Tuto benefici pořádá Domov Jitka již pátým rokem. Brzy se sál naplnil klienty, 
jejich rodiči, pracovníky a přáteli Domova. Úvodem  vystoupily děti z MŠ Na Kopečku 
a skupina Broučči a Minibroučči ze ZŠ Sychrov. Celým večerem nás provázela muzika 
skupiny Atapana. Cílem bylo ziskat finanční prostředky na pořízení nových postelí, mat-
rací a lůžkovin. Díky podpoře Nadace Divoké husy byl přímý výtěžek z akce zdvojnáso-
ben - získali jsme 26. tisíc. Dále akci finančně podpořili: CRESSTO s.r.o., Rožnov pod 
Radhoštěm, SIMEX CONTROL s.r.o., Vsetín, ESAS AUTO s.r.o., Valašské Meziříčí 
a Greiner Packaging Slušovice s.r.o. Věcnými dary do tomboly přispěli: Řezník a Uze-
nář Jan Černocký, Řeznictví a uzenářství Ritter, Cukrárna Kafé Ma Té, Papírnictví 
Olšák, Destel spol. s r.o., Důbrava chemické výrobní družstvo Valašské Klobouky, Me-
doks, s.r.o. Všemina, Výroba valašských papučí, Jaroslav Kolínek, Hana Mladá, Sylva 
Šmardová, Jednota, spotřební družstvo ve Vsetíně a Vladimír Grossl-Občerstvení Pod 
Kostelíčkem. Děkujeme všem příznivcům za podporu. 
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Vzdělávací aktivita – seminář o životě s parkinsonovou chorobou

Byla to velmi zdařilá akce. Lektoři Mgr. Patrik Burda a Ing. Romana Skála Rosenbaum 
byli nejen odborníky v dané oblasti. U paní Rosenbaum osobně se rozběhla tato nemoc 
po druhém porodu ve věku 30 let. Pozvali jsme také zájemce z řad jiných poskytovatelů 
sociálních služeb a jejich ohlasy na zážitek ze semináře s člověkem, který, ač mlád, má 
toto závažné onemocnění, byly jednoznačné. Výjimeční lidé,  nepředstavitelná zkuše-
nost. Praktické a využitelné rady do oblasti přímé péče a komunikace nejen s lidmi s tou-
to nemocí jsme sdíleli vzájemně a budou využitelné i pro naši praxi. Osobní statečnost 
paní Romany je obdivuhodná.
Pár vět z osobního sdělení lektorky - paní Ing. Romany Skály - Rosenbaum... “Když 
bylo prvnímu synovi 2,5 roku, narodil se druhý. Zpět do práce po třech měsících. Běhám 
jak šílená, abych stihla děti, práci, domácnost, jsem na vše sama s manželem (Izraelec). 
Letím z autobusu do školky, proč nemůžu udělat krok? Nejde to, už po několikáté. Proč 
se mi třesou ruce? Ani celá čokoláda, která ve mně denně mizí, po celý měsíc nemá vliv 
na mé ruce. Začíná se přidávat křeč do ruky, nemohu ji posouvat, když píšu, a ty blechy, 
kterými končím řádek, ani nepřečtu...“
Kdo by chtěl vědět více, že života statečné ženy, uvádím kontakt na článek, ze kterého 
je úryvek: (zdroj, 14.8.2017, 12:46: http://ona.idnes.cz/muj-boj-s-nemoci-parkinsonova-
-nemoc-d6z-/zdravi.aspx?c=A150527_102049_zdravi_pet; článek ze dne 28.5.2015).
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Projekty a činnosti v roce 2017 / se samostatným analytickým dělením v účetnictví 
o.p.s. v tis. Kč /:

Název činnosti /projektu/  náklady výnosy Výsledek      komentář
     hospodaření

Registrované sociální služby
Týdenní stacionář 2.944 2.954 10 Služba splnila parametry nastave- 
      né ZK na 100 bodů
Odlehčovací služba 1.037 1.038 1 Služba splnila parametry nastave- 
      né ZK na 85 bodů

Ostatní realizované projekty a činnosti mimo sociální služby
Besedy    16 11 -5 
– vzdělávací aktivita
Country večer s podporou 5 5 0 
Nadace Divoké husy 
Hospodářská činnost 2 2 0 
Projekt Rehabilitace 36 36 0 S podporou Zlínského kraje  
u Robinsonek     7.000
Canisterapie a hipoterapie 18 18 0 
Ozdravný pobyt  4 4 0 Uskutečnil Spolek pro Domov 
Sola Gratia – spoluúčast ops    Jitka s podporou ZK 11.000
Věcný dar  12 12 0 
Projekt -Zahrádka,  4 4 0 
moje zdraví, …
Ostatní činnosti  19 23 4
a zaúčtované položky 
roku 2017 

Celkem k 31.12.2017 4.097 4.107 10 

V roce 2017  jsme se v rámci rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců  zaměřili  
na odborníky z oblasti práce s osobami se specifickými potřebami.  
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Přehled aktivit uskutečněných v roce 2017 mimo výše uvedené pravidelné denní 
činnosti.

LEDEN - oslava narozenin - Marta 55let
Alcedo - zpěv - Dagmar - 1x týdně 
Plavání měst. lázně - Dagmar, Daniel

ÚNOR – Alcedo /cvičení - Dagmar 
Domov Harmonie/ zpívání - Marie, Dag-
mar, Marcela
Fašankový rej - Marie, Svatava
Oslava narozenin v pondělníčku - Marie 51 
let, účast všech klientů včetně odlehčovací 
služby
Návštěva z firmy - SKANSKA - spojená s programem v Domově Jitka, klienti byli bo-
hatě obdarováni, společně jsme připravili občerstvení a program (zpívání při kytaře, po-
vídání)
Plavání - městské lázně - Dagmar, Marie

BŘEZEN - Maškarní bál - fara  ČCE Vsetín Dolní sbor, všichni naši klienti včetně za-
městnanců, pozvání přijali i klienti odlehč. 
služby, + klienti z chráněného bydlení Ro-
kytnice, + klienti z Pržna
návštěva klientky Marty v PL Štemberk – 
Míša, Marie
návštěva divadla Hovězí – Marcela, Dag-
mar, Milada, Marie, Svatava, Michaela
návštěva ZŠ Luh 2 – sportovní odpoledne 
– Svatava

DUBEN- Akce v Kateřinicích /Auxilium 
– křest pohádkových knížek pro autisty/ 
ředitelka s kolegy a klienti Tomáš, Marie, 
Svatava,
Opékání na zahrádce - všichni klienti
Městské lázně - Petra, Tomáš, Daniel, Dáša,  
Marie

Oslava narozenin Milady - všichni klienti
Domov Harmonie - pravidelné pondělní 
zpívání

KVĚTEN - Zahradní slavnost - všichni kli-
enti + Zašová + odlehčovací služba
Práce s klienty na zahrádce v Jasenicíc, pří-
prava na častější pobyty - hrabání, osazení 
venkovního WC
Městské lázně - p. ředitelka, Petra, Dagmar, 
Marie + Daniel v doprovodu s asistentem 
Pavlem
Firma Tajmac - ZPS, a.s. Malenovice - pro-
deje výrobků klientů na akci firmy

ČERVEN - Zlínské jaro - vystoupení  
při zahájení výstavy neziskových organiza-

cí „Normální je pomáhat“.
Nad oblaky - vystoupení klientky Dagmar + Marcely - zámek Vsetín
Prodejní akce v Rožnově p Radhoštěm - veletrh sociálních služeb
Opékání špekáčků na zahrádce v Jaseni-
cích, hraní na kytaru, zpívání.
Městský bazén - plavání

ČERVENEC - Ozdravný pobyt Sola  Gra-
tia Bystřice pod Hostýnem - klienti s Jitky 
a další zájemci o pobyt.
Opékačka na naší zahrádce v Jasenicích

SRPEN - výlet do Luhačovic, kolonáda - 
Marie, Svatava
Slunečný mlýn Lužná - muzikoterapie, 
opékání špekáčků, Petra, Marie, Svatava
Opékačka na naší zahrádce v Jasenicích

ZÁŘÍ- Valašské záření – Soňa Marcela, 
Svatava, Marie
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Náklady a výnosy za rok 2017 v jednotlivých službáchNávštěva lázeňského města Teplice nad Bečvou - Marie, Svatava, Marcela
Hubertská slavnost - Huslenky: Svatava, Marie
Táborák s Alicí - v Janové u rybníka - opékání, hra na kytaru všichni naši klienti +odleh-
čovací služba - Daniel, Soňa
Opékačka na naší zahrádce v Jasenicích

ŘÍJEN - Rozlučková akce - bowling, klientka Míša odchází bydlet se svojí rodinou. 
Jarmark neziskových organizací - Rožnov p Radh: Petr, Dagmar, Petra, Marcela, Soňa, 
Marie, Michaela
Návštěva výstavy Naděje v kině Vatra + promítání filmu, klienti z Jitky. 
Účast klientky Marcely, Marie na školení pro zaměstnance - KDO SI HRAJE NEZLOBÍ 
- Mgr. Iva Humplíková
Návštěva Slunečného mlýna v Lužné + výlet do Kelče, Babic a na farmu v Mikulůvce 
- Marie, Svatava

LISTOPAD - Country večer v kulturním domě - Petra, Marie, Svatava, Soňa, Daniel
Úprava zahrádky u stacionáře - 2 dny, účastnila se Petra

PROSINEC - Prodeje v Austinu - M. Chebi + praktikantka
Návštěva Mikulášských trhů ve Valašských Kloboukách - Marie, Svatava
Prodej výrobků našich klientů - ve firmě ON Semiconductor Czech republic, s.r.o. Rož-
nov pod Radhoštěm
Návštěva Mikulášských trhů Vsetín - Marcela, Marie, Petr
Rozsvícení Vánočního stromu - Marie, Marcela
Podvečerní procházka Vánočním Vsetínem - Marie, Martin
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Podporovatelé Domova Jitka o.p.s.
Závěrem informací děkujeme všem dárcům a podporovatelům za jejich solidaritu 
s naším zařízením. Velmi si vážíme lidí, kterým není lhostejný osud jejich „slabších“ 
spoluobčanů. Mnozí neumí sami obhájit  svůj nárok na důstojný život ve společenství 
jiných. Naše poděkování je také směřováno ke všem dobrovolníkům registrovaným 
i neregistrovaným. Doufáme v jejich přízeň i v dalším roce.
Poděkování patří také státním i obecním institucím za podporu našich služeb. Mezi nimi 
jsou:
MPSV ČR, Zlínský kraj, Město Vsetín, Statutární město Zlín, Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko, Kopřivnice, obce Hovězí, Huslenky, Velké Karlovice a Jablůnka. Také 
spoluprací s Úřadem práce Vsetín a Úřadem práce Zlín jsme získali podporu pro 
pracovní místa a tím zajistili vícezdrojové financování našich služeb. Děkujeme také 
za spolupráci všem lékařům našich klientů i jiným odborníkům a poskytovatelům nejen 
sociálních služeb, se kterými jsme v roce 2017 spolupracovali. 

Podpora finančními dary:               
LAPP KABEL s.r.o.
SONAVOX CZ s.r.o.
STROZA s.r.o.
ZPV Rožnov s.r.o.
V-PODLAHY, s.r.o.
Karel Boch KBH
ČEROZFRUCHT s.r.o.
MEZOPRAVNA s.r.o.
Mgr. Igor Macášek
INDET SAFETY SYSTEMS a.s.
CRESSTO s.r.o.
Continental Barum s.r.o.
Spol C.B.G. IMPEX s.r.o.
TVD Technická výroba,a.s.
ESAS AUTO, s.r.o.
COMET SYSTEM s.r.o.
ing. Radomír Bardas
Simex Control s.r.o.
Greiner Packagink Slušovice s.r.o.



Ing. Martina Sivalová
Dencop Lighting s.r.o.
LUKROM, s.r.o.
TM STAV s.r.o.
AUSTIN DETONÁTOR s.r.o.
VAKUUM SERVIS s.r.o.
WOCO STV s.r.o.
VS PLASTIK, s.r.o.

FINANČNÍ DARY - OZDRAVNÝ POBYT
Spolek pro Domov Jitka
MONTACO s.r.o.
GLASS SERVICE a.s.
Ing.František Buček
Ing. Jiří Dušek
PWO Czech Republic a.s.
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DARY, SLEVY a PODPORA V ROCE 2017

Krmenčíková Alena
Cukrárna Kafé Ma Té, Marie Trchalíková
Střípek štěstí Zlín, Anna Lišková
Řeznictví a uzenářství Zdeněk Ritter Valašské Klobouky
Jednota spotřební družstvo ve Vsetíně
Důbrava, výrobní chemické družstvo Valašské Klobouky
Stanislav Olšák papírnictví
Řezník uzenář Jan Černocký
Výroba valašských papučí, Valašské Klobouky Jaroslav Kolínek
Medoks Všemina
Vladimír Grössel Občerstvení Pod Kostelíčkem
Hana Mladá
Sylva Šmardová
Spolek Pondělníček
ČCE Horní sbor Vsetín
ON Semiconductor - zaměstnanci
a další nejmenovaní podporovatelé, dobrovolníci a příznivci



Domov Jitka o.p.s.
obecně prospěšná společnost

Jasenická 1362  755 01 Vsetín
tel.: 571 424 850

e-mail: info@domovjitka.cz
www.domovjitka.cz

I vy můžete pomoci finančním příspěvkem na č.ú. 239834816/0300


