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Úvod

Vážení a milí spoluobčané,

Je mou milou povinností, seznámit vás s průběhem roku 2014, kdy jsme vám byli  
k dispozici s našimi sociálními službami. Také jsme prožili společný rok s našimi klienty 
v Domově Jitka a sdíleli spolu dny dobré i ty, kdy nám bylo těžko.
Každým rokem zvažuji, čím novým vás oslovím, když spousta věcí se opakuje a již dobře 
je znáte. Inspiraci jsem dostala při čtení knihy paní Jiřiny Šiklové – Matky po e-mailu.  
V knížce najdete mnoho věcí, kdy si uvědomuji, jak ke každému věku patří i určité 
stejně prožívané trápení, na které se lze těžko připravit. Jen je třeba obrnit se trpělivostí, 
a hledat co nám pomůže tíhu izolace unést. A v knize jsem našla krásnou povzbuzující 
Modlitbu od Antonieho de Saint-Exupéry. Natolik mne oslovila, že jsem hned věděla: 
chci se s ní podělit a toto je jedinečná možnost.

„Neprosíme o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro všední den. Nauč mne umění malých kroků. 
Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si dovedl správně rozdělit 
čas. Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil co je prvořadé a co druhořadé. Prosím o 
sílu pro kázeň a míru, abych životem jen neproklouzával, ale abych si běh dne rozumně 
rozdělil, abych si všiml záblesků světla a výšin a abych si alespoň tu a tam našel čas pro 

kulturní prožitek.
Ochraň mne před naivní vírou, že 
v životě musí jít vše hladce. Daruj 
mi střízlivé poznání, že těžkosti, 
porážky, neúspěchy a zvraty jsou 
samozřejmostí, doplňkem života, 
kterými rosteme a zrajeme.
Připomeň mi, že srdce často 
stávkuje proti rozumu. Pošli mi 
v pravou chvíli někoho, kdo má 
odvahu říci mi pravdu v lásce. 
Dej mi denní chléb pro tělo i duši, 
projev tvé lásky, přátelskou ozvěnu 
a alespoň občas prožitek, že mne 
někdo potřebuje. Vím, že mnohé 
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problémy se vyřeší tím, že se nic nedělá, dej mi, abych uměl čekat, nechat Tebe a jiné 
vždy se vymluvit. Vím , že nejdůležitější věci si člověk neříká sám sobě, ale jsou mu 
řečeny.
Propůjč mi nutné vnuknutí, abych ve správném okamžiku odevzdal balíček dobra, se 
slovy nebo bez nich, na správném místě.
Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život.
Nedávej mi, co si přeji, ale co potřebuji. Nauč mne umění malých kroků.    
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Domov Jitka o.p.s.

Základní informace 

Název společnosti: Domov Jitka o.p.s.
Sídlo: Jasenická 1362 Vsetín, 75501
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:
-  Alice Slováková, Bc. - předsedkyně
-  Mgr. Barbora Manďáková
-  Jana Martinková, Dis
-  Ivana Humplíková, Bc.
-  Mgr. Alena Šišková
-  Zdenka Ondrušková
Kontrolní orgán společnosti:

 Dozorčí rada:
-   Bronislav Czudek, Mgr (předseda)
-   Jan Zajíček, Ing
-   Lydie Trlicová, Ing

Změny v zakládací listině společnosti v roce 2014 zapsané v Rejstříku obecně 
prospěšných společností u Krajského soudu Ostrava.
V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná peněžitá nebo jiná plnění stávajícím členům 
orgánů společnosti.
Společnost nemá ve smyslu zák. 248/1965 Sb. vedlejší činnost.
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Zaměstnanci společnosti v roce 2014:

• management : ředitelka – HPP úvazek 1,0 

• sociální oblast: sociální pracovník – HPP – úvazek 1,0

• zdravotní oblast: zdravotní sestra -  HPP - úvazek 1,35 + 5 sestřiček na DPP

• pracovníci v sociálních službách

V Domově Jitka pracuje /mimo mateřskou/ stálý tým cca 7 zaměstnanců. Ostatní v pra-
covním týmu hlavního pracovního poměru v počtu cca 2 osob doplňují počet z nej-
různějších projektů /úřad práce, projekty jiných subjektů . V rámci úvazků je to 7,53  
a z toho 6,53 v přímé práci s klienty. Dále pak cca 12 zaměstnanců na DPP v přímé práci 
s klienty – cca 2 100 hodin. Mezi nimi je také „učitelka“ jak jí říkají naši klienti, která se 
pravidelně každý týden věnuje  individuálním potřebám jednotlivců.
 
• technickohospodářská oblast :
fundraiser společnosti – DPP – 300 hodin ročně
účetní a mzdovou agenda je zaještěna dodavatelsky

Dále jsou našimi velmi potřebnými spolupracovníky dobrovolníci registrovaní ve sdru-
žení Adorea i ti neregistrovaní.

týdenní stacionář pro osoby s mentálním  a kombinovaným postižením

Domov Jitka o.p.s.

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/
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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 2014:
celkem službu využilo 11 klinetů / ……………….. /
Kapacita byla využita během roku  na 94 %
 • 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.

týdenní stacionář pro osoby s mentálním  a kombinovaným postižením
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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  

 a schopností
• klient co nejméně závislý na službě.

 - v případě volné kapacity bylo schváleno správní radou, nabídnout v mimořádných 
případech službu také lidem nad 64 let.    

Počet klientů v odlehčovací službě v roce 2014:
odlehčovací služba pobytová –  dospělí- 13 klientů /
odlehčovací služba pobytová -  děti – 12 klientů
odlehčovací služba ambulantní – 2  klienti
Kapacita dvou lůžek  byla využita během roku na  77 %

 V případě zájemců se opět potvrzuje, že o odlehčovací službu pobytovou  je zájem 
především ze strany  rodin dětí s poruchou autistického spektra . Dále v případech péče o 
náročné klienty s kombinovaným postižením /  mentální, psychické, epilepsie, poruchy 
osobnosti, agresivní chování a sebepoškozování /, případně s poruchou hybnosti v 
kombinaci s demencí v důsledku postižení mrtvicí. Na základě konzultace s pečujícími 
rodinami brání většímu využívání služeb cena odlehčovací služby. Služba je využívána 
opravdu jen v případech, kdy rodina nemůže zvolit jiné / levnější / řešení.

• 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 Domova Jitka, nebo 

klienta z jiného prostředí, na úhradě. V případě získání darů mohou být v nabídce také 
speciální terapie a rehabilitace, které nejsou dotovány z veřejných prostředků. 
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Naši klienti Odlehčovací služby v roce 2014



Domov Jitka o.p.s.

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 autistického spektra.
• 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

 Dopolední činnosti jsou alternativou k pracovnímu týdnu lidí v běžné společnosti. 
Využitím nejrůznějších terapií podporujeme u klienta jeho dovednosti, případně 
předcházíme situacím nepokoje, agresivity a strachu způsobeným nejrůznějšími vlivy 
prostředí, kontaktu s druhými i napětím ve vlastním světě. 
pondělky: příjezd klientů, vzájemné informace s klienty a opatrovníky jak bylo o 
víkendu, muzikoterapie
úterky: tématické „Kolečko|“, ergoterapie a práce v kuchyni, hipoterapie v Růžďce v 
létě, procházky v zimě
středy: setkání s přáteli v Pondělníčeku, zde také canisterapie, odpoledne čas dle vlastní 
volby
čtvrtky: procházky, tématické „Kolečko|“, vaření v Elimu,  ergoterapie + výtvarné 
techniky s paní učitelkou, 
pátky: tématické „Kolečko|“,  účast na společném úklidu vlastních pokojů i společných 
prostor, odjezdy domů
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Přehled činnosti za rok 2014

Oblast poskytování ošetřovatelské péče poskytované zdravotními sestrami

V roce 2013 jsme avizovali úsilí, které jsme vynaložili do snahy, vyřešit složitou situaci 
v oblasti podávání léků v pobytových sociálních službách, které poskytujeme. Tento 
problém mají téměř všechny pobytové služby, kde Všeobecná zdravotní pojišťovna 
vydala pro lékaře metodiku, kdy smí indikovat poukaz, na základě kterého sestřička léky 
podá a pojišťovna uhradí.  Úhrady za tyto úkony přitom zdaleka nepokryjí náklady na 
mzdy sester, a to nehovořím o podílu režií s ošetřovatelským provozem souvisejících.

Na základě smírčího jednání doporučeného právníkem JUDr. Haluzou, který nás ve 
sporu s VZP zastupoval, došlo k uznání části neuznaných úkonů a také k navrácení 
těchto prostředků, které jsme museli vracet pojišťovně za rok 2012. Konstatuji, že smírčí 
komise na Ústředí VZP Praha jednala věcně a kompetentně a respektovala úkony, kde 
byly lékařské poukazy na podání léků vystaveny a řádně zdůvodněny. 



Domov Jitka o.p.s.

Je mi jen líto, že tolik vyplýtvaného času ředitelů sociálních služeb, kteří se musejí tímto 
způsobem a mnohdy soudními spory domáhat oprávněných finančních prostředků za po- 
skytnuté zdravotní služby, je až nedůstojné. Jedná se přitom o snahu, zachovat dobrou pro- 
fesionální péči, kdy klient s potřebou  ošetřovatelské a rehabilitační péče v prostředí sociál- 
ních služeb, není schopen sám se domoci svých práv. Přitom každý jiný způsob podávání  
léků /např. prostřednictvím služby home kare/, než vlastní zdravotní sestrou, /která má 
většinou kumulovaný úvazek jako pracovník v přímé péči/, je pro pojišťovnu nákladnější.

Prostřednictvím Asociace poskytovatelů sociálních služeb probíhají intenzivní jednání 
mezi MPSV, MZČR a VZP za účasti odborníků práva na všech stranách. Spor zatím 
není vyřešen a smutným výsledkem je krizový postoj Domova pro seniory Diakonie ve 
Velkých Losinách. Paní ředitelka má moji velkou úctu, že dokázala najít odvahu, jít proti 
proudu, v podstatě jednat podle platných zákonů a ukázala na absurdní situaci v této 
oblasti. Mrzí mne, že v médiích to byly její služby, které si vzaly klienty jako rukojmí. 
Situaci pak velmi podrobně rozebíral a odborně komentoval časopis „Sociální služby 
č. …..“ Mrzí mne, že se nenašel odvážný reportér, který by se této kauze pravidelně 
věnoval a přinášel objektivní informace z následných jednání. Běžný občan se smířil 
s informací, jak ty sociální služby zneužívají svého postavení a nechají své klienty v 
ohrožení. 
Máme demokracii  a média přesto mají strach se chovat nezávisle a objektivně. Snad se 
to jednou naučíme. Takové jednání je vždy na ochranu slabých a chudých, kteří nemají 
vliv ani peníze cokoliv změnit.  

Závěrem tohoto oddílu si dovolím doufat, že snad kompetentní lidé, kteří si dokážou 
představit, že jejich rodiče, nebo oni sami budou jednou klienty domovů pro seniory, 
najdou důstojné řešení pro všechny zúčastněné strany. 

Oblast technicko hospodářského provozu Domova Jitka o.p.s.

K poskytování zdravotních služeb byla nutná aktuální kontrola pracovištěm Vsetínské 
hygieny. Na základě kontroly v našem zařízení, jak vyhovují využívané prostory, byly 
stanoveny podmínky, které jsme museli zajistit. Jednalo se o:
- Samostatný koutek s vybavením pro sestru, ošetřovatelský materiál a dokumentaci 
sjednotit do jednoho prostoru / ošetřovna 
- Stavebně oddělit tzv.“ čistý a špinavý provoz / úklidové prostory, prádelna, místnost 
pro žehlení prádla, lůžkoviny odvážet do specializované prádelny, …/
- Zajistit šatnu a prostor k přestávce v práci pro pečující personál /
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- Koberce v místnostech pro klienty nahradit umyvatelným materiálem  

K těmto podmínkám vypracoval pan Jan Šimunič projektovou dokumentaci s realizačním 
rozpočtem  /cca 158.000,- / v roce 2013 a v roce 2014 jsme začali shánět finance na tyto 
stavební úpravy. Do konce roku 2014 se nám podařilo přes Nadaci Život 90 a sponzorské 
dary sehnat 70.000,-Kč a realizovat zázemí pro sestřičku. Další práce byly ponechány na 
rok 2015, kdy budou zajištěny další finance. 
S výsledkem jsme byli všichni spokojeni, protože z malinké kanceláře se vyklubal 
pracovní prostor pro sestru,  sociální pracovnici i místo pro dalšího pracovníka. Potěšily 
hlavně přehledné, oddělené a nové úložné prostory pro dokumentaci. Bohužel se zmenšila 
společenská místnost pro klienty asi o polovinu, ale kolegové v přímé péči mají pěknou 
šatnu a trochu soukromí k přestávce v práci.

Projekt ve spolupráci s Úřadem práce Vsetín „Podpora mladým do 30 let“ 

Nabídli jsme podporované pracovní místo pro mladého člověka do 30 let s malou praxí, 
který u nás získával zkušenosti v různých oblastech. 
Slečna Veronika byla velmi učenlivá. Byla zapojována do nejrůznějších THP činností, 
(práce na projektech, vyúčtování faktur, vytvoření archivu dokumentů, změna 
vizualizace www stránek, aj.) vše v náročných podmínkách - téměř mezi klienty, tak, jak 
to u nás máme. Práci s podporou týmu zvládla. Myslím si, že projekt byl k oboustranné 
spokojenosti a vzájemné získané zkušenosti byly užitečné. Období spolupráce bylo od 
června 2014 do května 2015. 

Projekt – Ozdravný pobyt Kýchová

Další ročník ozdravného pobytu v krásné valašské přírodě – v obci Huslenky – ubytovna 
Celnice, byl letos s podporou Fondu kulturních a sociálních potřeb Zlínského kraje. 
Zúčastnily se i některé maminky našich klientů a také účastníci byli i naši přátelé z 
„Pondělníčku“ aj. Pobyt byl ve znamení trempského vaření.

Projekt – Podpora hipoterapie, jako volnočasová aktivita osob se zdravotním postižením

Program tohoto projektu byl celkem náročný na dojezdovou vzdálenost. Každé úterý jsme 
jezdili meziměstskou veřejnou dopravou  ze Vsetína do Růžďky k paní Borovičkové, Velmi 
nám v té době pomohli dobrovolníci, kteří vypomáhali hlavně při přesunech autobusem a 
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dohledem na místě. Zaznamenali jsme také jeden velký úspěch, kdy klientka Alenka, která 
měla velké obavy a nikdy zatím na koni neseděla, překonala strach a svezla se jako královna 
přes celou obec.
Také tento projekt byl podpořen Zlínským krajem. Jen zájemců o aktivitu jsme čekali trochu 
větší. Ale je to asi tím, že akcí je spousta a lidé si taky rádi odpočinou. Tak třeba někdy jindy.

Projekt – Přestavba budovy a transformace služby - naše vize a dlouhodobý záměr 

V roce 2014, kdy se dopracovával nový Komunitní plán města Vsetína, se tento náš záměr 
stal konečně součástí tohoto zásadního dokumentu pro další jednání, tentokrát již se Zlínským 
krajem. Jedná se o transformaci služby týdenního stacionáře na službu s celoročním provozem, 
která by také korespondovala s odlehčovací službou a také by lépe vycházely ekonomické 
parametry této služby.  
Jednalo by se však zásadně o komunitní typ bydlení. Zejména pak chceme jednolůžkové 
pokoje. Je to sice zdánlivý přepych, ale u naší cílové skupiny z hlediska  současných zkušeností, 
je velmi důležitým prvkem pro spokojené bydlení.
V současné době jsme ve fázi, že již několik let usilovně hledáme spolehlivého projektanta, 
který bude sdílet naše představy o novém „domečku“ a v první fázi nachystá architektonickou 
studii. Postupně získáváme pro náš záměr osoby, které nás podpořily i finančním darem na 
zaplacení projektové dokumentace. Pokud nebudeme mít alespoň architektonický záměr  
a hrubý rozpočet, nemáme šanci ucházet se o prostředky i iROPu. 

týdenní stacionář pro osoby s mentálním  a kombinovaným postižením
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Název činnosti / projektu / náklady výnosy Výsledek 
hospodař

ení

komentář 

 
Registrované sociální služby

    

Týdenní stacionář 2 595 483,46 2 587 043,46 ‐8 440  

Odlehčovací služba 591 576,48 590 857,48    ‐719  

            Ostatní realizované 
projekty mimo sociální služby 

       

Projekt Ozdr. pobytu Kýchová / 
podpora Zlín.kraje – 17000,‐ /

65 817,80 65 817,80 0 Projektu se zúčastnilo xxx 
osob na 5 dnů 

Projekt Podpora hipoterapie 
v Růžďce / podpora ZK 11.000,‐/

45 958 45 958 0 Projektu se zúčastnilo xxx    
osob v  yyy  dnech 

Projekt / záměr přestavby budovy 
finance  na stavební dokumentaci 
– dary /

0 42 000 42 000 Záměr směruje k naplnění 
vize Domova Jitka o.p.s. – 
poskytovat důstojné zázemí 
komunitního typu 

Projekt Stavební úpravy / dle 
požadavků vsetínské hygieny „. 
projekt p. Šimuniče ‐ rozpočet 
158 tis /

53 144 Nadace Život 90
50 000 

Ostatní dary 
práv.os. 
20 000 

16 856 Stavební úpravy realizovány 
jen částečně, další budou 
v roce 2015 z finančního 
daru RWE STORRAGE 

Projekt ÚP‐podpora mladých do 
30 let. Smlouva na 1 rok
/ Veronika  Teplá, Dis /

134 278 134 278 0 Projekt bude dále 
pokračovat i v dalším roce  
do 30.5.2015 

     

Celkem k 31.12.2014 3 486 257,74 3 535 954,74  49 697,‐  

Projekty v roce 2014:
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V roce 2014  jsme v rámci rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců byli účastni 
těchto vzdělávacích projektů.
- Zvyšování kvality sociálních služeb ve ZK /Krajský úřad ZK + Domov Jitka/, kde jsme 
využívali nabídky tohoto projektu pro jednotlivé zaměstnance. 
- Vzdělávání přes ANNO Zlín a přes Asociaci poskytovatelů sociálních služeb , kde byly 
pro nás velmi příznivé ceny a mohlo se zúčastnit více zaměstnanců.
- Vzdělávání přes VKCi Vsetín –  nabídka využívaná převážně pro nové zaměstnance.
- Vzdělávejte se pro růst! / ÚP Vsetín jsme bohužel využít nemohli, z důvodů nezařazení 
našich služeb do cílové skupiny vzdělávání. Zde jsme v minulých letech úspěšně získali 
odborné lektory k naší cílové skupině, kde cítíme největší potřebu odborného vedení a 
informací /osoby s autismem a osoby s poruchami chování/.
V současné době se zaměřujeme na témata vztahující se ke klientům s tzv. duální 
diagnózou. Tyto nabídky se zatím objevovaly ojediněle a v našem zaměření je důležité, 
aby se vzdělání zúčastnily všechny skupiny zaměstnanců. 
 
Přehled aktivit uskutečněných Domovem Jitka, o.p.s.  v roce 2014 mimo běžné 
denní činnosti.

LEDEN 
- Pondělníček /každou středu/: klub přátel v Horním sboru evangelické církve  - 
společenské hry, canisterapie, povídání…
- Vycházka našich klientů s cílem - zhlédnutí výstavy řezbářských prací v muzeu na 
zámku Vsetín.

ÚNOR
- 13.2. Účast na Valentinské diskotéce v Zašové, p. Dagmar  a p. Petr 

BŘEZEN 
- Navštívila nás pracovnice firmy Skanska a předala klientům drobné dárky.
- 6.3. Návštěva restaurace u Výchopňů na hranolky a kofolu. Návrat zpět do domečku 
procházkou pěšky.
- 11.3.  Wellness den s klienty Soc. služ. Fryšták, s jejich odbornými pracovnicemi - 
kosmetika, masáže, aromaterapie.

DUBEN
- Prohlídka výstavy Šikovné ručičky s tématem jara a Velikonoc, připravenou učiteli a 
žáky SŠ Turkmenská /p. Maruška a Zuzanka/
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- Návštěva cirkusu Berousek ve Vsetíně – všichni přítomní klienti – 9 osob.
- Prodej výrobků v Domě kultury na velikonočním jarmarku Svátek jara
- Velmi úspěšný prodej výrobků ve firmě Austin Detonator 

KVĚTEN
- Hipoterapie v Růžďce.
- 12.5. návštěva sponzorů ze Skansky. Přinesli pro naše zařízení a klienty mnoho věcných 
darů pro zábavu i užitek /hračky, kosmetické dárky, sladkosti/
- 14.5. Při cestě do Pondělníčku - návštěva výstavy výtvarných prací dětí z mateřské 
školky Na kopečku v galerii Stará radnice.
- 20.5. Klientka p. Dagmar se zúčastnila soutěže ve zpěvu Nad oblaky / pod záštitou 
Zlínského kraje / s výborným výsledkem.  Získala, kromě dárkového koše, doporučení 
do následujícího, celostátního kola.
- 28.5. Společenská akce s rozloučením s pracovnicí p. Podzimkovou, odcházející do 
důchodu na farní zahradě s opékáním špekáčků, živou hudbou a tancem.

ČERVEN 
- Účast na dni Diakonie před Domem kultury s vystoupením dětského tanečního souboru 
Texasky, pak návštěva cukrárny.
- Hipoterapie v Růžďce.

ČERVENEC 
- Výlet do Teplic n. Bečvou. Do jeskyní a k propasti s dobrovolníkem Patrikem. 
- Návštěva restaurace Prádelna – oslava svátku p. ředitelky.
- Hipoterapie v Růžďce.

SRPEN
- Návštěva zámku ve Vizovicích s dobrovolníkem Patrikem.
- Hipoterapie v Růžďce.
-  25 - 29.8.2014 Ozdravný pobyt v chatě Celnice v Kychové 

ZÁŘÍ 
- Klientky p. Dagmar, Maruška a sl. Míša začaly chodit ve čtvrtek do kurzu vaření, p. 
Dagmar opět chodí i do Angličtiny a do Oveček na tvoření. Sl. Míša začala navštěvovat 
v rámci pracovní rehabilitace zařízení Ovečky.
- Účast na vernisáži výstavy fotografií profesionálního fotografa - fotografie několika 
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klientů sociálních zařízení Zlínského kraje v Domě kultury. Tam setkání s přáteli z 
Fryštáku.
- Po cestě do Pondělníčku prohlídka výstavy výrobků klientů Naděje ve Staré radnici.
- Účast na otevřeném dni Charity před Domem kultury. Děvčata si tam zkusily vyrobit 
brožku Smajlík z plíšku.
- Výlet do Halenkova na soutěž Heligonek. Jela p. Marie, Svatava a sl. Erika.
- Bazén v městských lázních.

ŘÍJEN
- P. Dagmar se zúčastnila celostátního kola pěvecké soutěže v Olomouci s písní Pátá. 
Získala, jako ostatní, na památku upomínkové předměty. 
- P. Maruška byla s pracovnicí o víkendu v kině. 
- plavání v bazénu měst.lázní  /sl. Petra/
- V rámci týdne sociál.služeb návštěva Naděje Sychrov a Camino - všichni klienti. 
Probíhalo tam různé tvoření.

LISTOPAD
- Benefiční country večer pořádaný naším zařízením v DK ve Vsetíně. Zúčastnily se jako 
diváci i naše klientky p. Svatava, Maruška, p. Marta a sl. Andrea a sl. Petra.
- Společenský oběd v restauraci Bečva ve Vsetíně, Trávníky. Všichni klienti.
- Plavání - bazén měst.lázní  / p. Dagmar a sl. Petra/
- Výlet do Hovězí na Kateřinský jarmark /p. Svatava a p. Maruška/
- Návštěva DZR v Pržně /všichni klienti/ - taneční zábava. 

PROSINEC
- Mikulášská besídka v Pondělníčku s Mikulášem, Andělem a čertem /v převlečení 
pracovníci Domova Jitka/.
- Prodej výrobků ve stánku na Mikulášském dni v centru města.
- Sl. Petra, Michaela a p. Maruška se s pracovnicí zúčastnily předvánoční slavnosti v 
kulturním domě v Zašové /tanec, občerstvení, setkání s přáteli – např. s naší bývalou 
klientkou Petrou Hurtíkovou/. Akci pořádalo Sociální zařízení Zašová.
- Návštěva divadla ve Zlíně - pohádka o Sněhurce. 
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4. přehled nákladů a výnosů za rok 2014 v jednotlivý službách 

výnosy týdenní stacionář odlehčování služba Celkem 

Dotace MPSV 1.146.000 116.500 1.262.500

Zlínský kraj 0 0 0

Město Vsetín - provoz 100.000 45.000 145.000

Město Vsetín - nájem 0 0 0

Úřad práce - dotace na prac. místo 230.300 0 230.300

Ostatní obce 10.500 52.000 62.500

Přímé platby klientů 795.500 284.000 1.079.500

Fakultativní služby 0 1.000 1.000

Dary / právnické osoby 97.500 0 97.500

Dary / fyzické osoby 8.000 0 8.000

Nadace 0 0 0

Z činnosti klientů 10.000 0 10.000

Zdravotní pojišťovny 155.200 79.900 235.100

Ostatní / zúčtování fondů-darů 34.000 12.500 46.500

Celkem výkony 2.587.000 590.900 3.177.900

Hospodářský výsledek -8.400 -700 -9.400

 
 
 
 
 
 
 

náklady týdenní stacionář odlehčování služba Celkem 

spotřeba materiálu 79.800 14.700 94.500

majetek do 40 tis. 11.100 1.000 12.100

potraviny 86.700 20.000 106.500

spotřeba energie 89.500 21.600 111.100

opravy a údržba 8.000 0 8.000

cestovné 37.500 3.100 40.600

spojení 49.700 4.300 54.000

ostatní služby  190.500 44.000 234.500

nájemné 0 0 0

terapie klienti / nakoupené 17.400 0 17.400

obědy klienti 84.000 17.500 101.500

mzdové náklady 1.266.000 254.800 1.520.800

dohody o provedení práce 118.900 114.500 233.400

Dohody o pracovní činnosti 0 0 0

zákonné odvody na soc.+zdrav.poj 462.600 80.700 543.300

Ostatní výdaje 32.700 3.000 35.700

nedaňoné náklady + pojistky 18.700 3.000 21.700

odpisy majetku 42.300 9.400 51.700

celkem náklady 2.595.400 591.600 3.187.000

  

 
 
 

Přehled nákladů a výnosů za rok 2014
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Výsledovka po činnostech analyticky Strana 1

Domov Jitka o.p.s. Rok: 2014 Dne: 09.07.2015 Tisk vybraných záznamůIČ: 28634764

Činnost:

Číslo 
účtu

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stavNázev účtu

Náklady
0,00 210,00210,000,00210,00Ostatní služby518

518013 210,00210,00210,000,00Obědy 0,00

Služby 210,00210,000,00210,000,0051x
0,00 -36,00-36,000,00-36,00Mzdové náklady - HPP521

521002 -36,00-36,00-36,000,00Refundace mzdových nákladů 0,00

Osobní náklady -36,00-36,000,00-36,000,0052x
0,00 22 738,0022 738,000,0022 738,00Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku551

551002 22 738,0022 738,0022 738,000,00Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 22 738,0022 738,000,0022 738,000,0055x

0,00 22 912,00 0,00 22 912,0022 912,00Náklady celkem

Výnosy
0,00 74 450,0074 450,0074 450,000,00Zúčtování fondů648

648001 22 738,0022 738,000,000,00Zúčtování bezúpl.daru budovy DJ ve výši ú 22 738,00
648002 51 712,0051 712,000,000,00Zúčtování převedeného DHM ve výši odpisu 51 712,00

Ostatní výnosy 74 450,0074 450,0074 450,000,000,0064x
0,00 30 000,0030 000,0030 000,000,00Přijaté příspěvky (dary) - organizace682

682000 20 000,0020 000,000,000,00Přijaté příspěvky (dary) - organizace 20 000,00
682001 10 000,0010 000,000,000,00Přijaté příspěvky (dary) - soukromé osoby 10 000,00

Přijaté příspěvky 30 000,0030 000,0030 000,000,000,0068x
0,00 -72 379,00-72 379,000,0072 379,00Provozní dotace691

691004 -72 379,00-72 379,0072 379,000,00Dotace ÚP 0,00

Provozní dotace -72 379,00-72 379,000,0072 379,000,0069x

0,00 72 379,00 104 450,00 32 071,0032 071,00Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období 9 159,00
Hospodářský zisk celkem 9 159,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2014, Datum <= 31.12.2014
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Rozvaha a výsledovka za rok 2014
Rozvaha analyticky Strana 1

Domov Jitka o.p.s. Rok: 2014 Dne: 25.02.2015 Tisk vybraných záznamůIČ: 28634764

Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Aktiva
3 828,000,000,003 828,00Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00018000

01x Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 3 828,000,003 828,00

1 270 410,980,000,001 270 410,98Stavby 0,00021000
795 830,000,000,00795 830,00Budova stacionáře - dar města Vsetína 0,00021001
81 105,000,000,0081 105,00Samostatné  hmotné movité věci a soubory hmotných movitých v 0,00022000
68 589,000,000,0068 589,00Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00028000

02x Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 0,00 0,00 2 215 934,980,002 215 934,98

38 067,000,000,0038 067,00Pozemek č.p. 5772 0,00031001
6 784,000,000,006 784,00Pozemek č.p. 5773 0,00031002

55 116,00-16 320,00-16 320,0071 436,00Pozemek č.p. 5771/3 0,00031003
16 320,0016 320,0016 320,000,00Pozemek č.p. 5771/4 0,00031004

03x Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 0,00 0,00 116 287,000,00116 287,00

25 240,000,000,0025 240,00Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00042100
04x Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, po 0,00 0,00 25 240,000,0025 240,00

53 320,0026 660,0026 660,0026 660,00Poskytnutá záloha na projektovou dokumentaci 0,00051001
05x Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek26 660,00 0,00 53 320,0026 660,0026 660,00

-3 828,000,000,00-3 828,00Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00078000
07x Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 0,00 -3 828,000,00-3 828,00

-478 603,00-43 195,000,00-435 408,00Oprávky ke stavbám 43 195,00081000
-45 476,00-45 476,000,000,00Oprávky ke stavbám-Budova DJ-dar m 45 476,00081001
-47 046,0014 221,0022 738,00-61 267,00Oprávky k samost. hmotným movitým v 8 517,00082000
-68 589,000,000,00-68 589,00Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0,00088000

08x Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 22 738,00 97 188,00 -639 714,00-74 450,00-565 264,00

1 818 857,98 -47 790,00 1 771 067,9897 188,0049 398,000xx

32 396,00-6 303,00665 423,0038 699,00Pokladna 671 726,00211000
21x Peníze 665 423,00 671 726,00 32 396,00-6 303,0038 699,00

755 279,15103 143,943 533 922,43652 135,21Účty v bankách 3 430 778,49221000
22x Účty v bankách 3 533 922,43 3 430 778,49 755 279,15103 143,94652 135,21

0,000,00342 512,000,00Peníze na cestě 342 512,00261000
26x Převody mezi finančními účty 342 512,00 342 512,00 0,000,000,00

690 834,21 96 840,94 787 675,154 445 016,494 541 857,432xx

26 838,1742,65228 699,2126 795,52Odběratelé 228 656,56311000
11 713,006 713,006 713,005 000,00Poskytnuté provozní zálohy 0,00314000
2 340,00-2 340,00-2 340,004 680,00Poskytnuté zálohy na vodné a stoč 0,00314001

0,000,000,000,00Poskytnuté zálohy na el. energii 0,00314002
16 178,0016 178,0016 178,000,00Poskytnuté zálohy na plyn 0,00314003
10 000,0010 000,0010 000,000,00Ostatní pohledávky - dary 0,00315001

31x Pohledávky 259 250,21 228 656,56 67 069,1730 593,6536 475,52

210,00-10 100,000,0010 310,00Pohledávky za zaměstnanci 10 100,00335000
120,00120,0015 300,000,00Pohl. za zaměstnanci za obědy 15 180,00335001

33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 15 300,00 25 280,00 330,00-9 980,0010 310,00
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Poděkování paní Věrce Podzimkové
V květnu 2014 byla uspořádána zahradní slavnost na počest významného jubilea paní Věrky. Dalo 

by se říct odchod do důchodu. V jejím případě je to však jen pomyslná dělicí čára jejího aktivního 
života.Paní Věrka  je člověk , který má velké obdarování a srdce dobrovolníka.  V sociálních službách 
Domova Jitka /dříve Stacionáři /našla od roku 2001 své pravé místo v profesním životě.  Její nasazení 
pro lidi s hendikepem a jejich rodiny nekončilo s její pracovní  dobou.  Jakoby  člověka v jakékoliv 
tíživé situaci  přitahovala.  Vždy s velkou ochotou a upřímností byla k dispozici laskavým slovem , 
pochopením, někdy i penězi ale hlavně svým časem.  

Domov Jitka děkuje paní Věrce také za její  práci v činnosti  fundraisera. Touto prací pomáhá najít 
firmy a lidi, kteří  se  poskytnutím  peněžních i nepeněžních darů,  účastní na zajištění  provozu Do-
mova Jitka. Také jim patří velký dík za srdce na pravém místě.
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DENCOP LIGHTING s. r. o., CENTROPROJEKT a.s., TVD - TECHNICKÁ VÝROBA, 
a. s., V-PODLAHY, s. r. o., Černocký řezník a uzenář, RONAS s.r.o., WOCO STV s.r.o.
CONTINENTAL BARUM, TM STAV, spol. s r.o., PWO UNITOOLS CZ a.s., GLASS 
SERVICE, MIROSLAV POSAD, CRESSTO, s.r.o., COMET SYSTÉM, SEVIS 
CLIMAX s.r.o., GREINER PECKAGING, CEROZ FRUCHT s.r.o., LUKROM, spol. 
s r.o., STROZA s.r.o., VAKUUM SERVIS s.r.o., ZPV s.r.o., C.B.G. IMPEX, INDET 
SAFETY SYSTEMS, LAPP KABEL s.r.o., Roman Pelikán

Jiří Roháček, Vojtěch Rýznar, Karel Boch, František Buček, Igor Macášek, Lýdie Srbová, 
Radomír Bardas, Dagmar Honsová
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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, lidem z veřejné služby za rok 
2012 a všem přátelům, rodinám  a známým, kteří pomáhají ve chvílích radosti i bolestí. 
V neposlední řadě také institucím a úřadům, kde také nacházíme pochopení, vstřícnost  
a spoluúčast při řešení problémů. Doufáme v jejich přízeň i v dalším roce.   



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




