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Úvodní slovo

„Ne, nikdo nebude zapomenut, kdo býval ve světě velikým… kdo miloval lidi, stal se 
velikým oddaností…“ Sören Kierkegaard

Moje krátké vstupní pojednání by dost dobře mohlo mít titulek: Pořád dokola, aneb 
práce není nikdy dost. Velmi dlouze a těžce jsem přemýšlela nad tím, jaká úvodní 
slova napsat k letošní výroční zprávě, aby nebyla jako obyčejně a už po desáté 
(svatá dobroto!)  o práci. Usilovné hledání originálního tématu mě vedlo 
nejrůznějšími směry a skončilo vždy neomylně – u práce. Jak jinak. Vždyť práce je prý 
podstatou člověka, jak už kdysi napsal jeden filosof, ne zrovna blahé paměti. Co je 
ale podstatou práce samotné? Jistě by bylo možné uvést více možností, včetně 
té nejzákladnější, tedy obstarávání živobytí. Dovolím si teď skromně připojit jednu 
vlastní myšlenku – podstatou práce může být také láska k bližnímu. Díky této lásce se 
práce stává posláním, stává se službou. V rýmařovském středisku diakonie uběhl další 
rok naplněný křesťanskou službou, která není právě lehká. Péče o lidi je nepřetržitá 
a stejná – tedy „pořád dokola“, ať je všední den či svátek, síla pečovatele musí být 
vytrvalá, trpělivost nekonečná, optimizmus nevyčerpatelný. Takovou práci zvládne 
naplno jen opravdu oddaný služebník, jenž je vyzbrojen láskou k lidem a veden Boží 
rukou. A tak se pracovníci střediska „stávají velikými oddaností“.
A proč že práce není nikdy dost? Vedení střediska ani jeho pracovníci se nespokojují 
s tím, co už je zavedeno a v klidu funguje. Sledují dění ve společnosti, vnímají její nové 
potřeby a snaží se na ně reagovat. Tak vznikl záměr na vytvoření nové služby – bylo 
požádáno o povolení otevřít dětskou skupinu. V případě kladného stanoviska všech 
náležitých rozhodovacích orgánů bude služba zavedena od září 2018. Jak vidno, 
zaměstnanci Střediska Diakonie ČCE v Rýmařově si umějí i novou práci přidávat, 
aby ulehčili lidem od starostí nebo aby jim třeba „jen“ rozdávali radost v podobě 
voňavého horkého punče prodávaného na náměstí po celý adventní čas.
Ani v uplynulém roce se naše středisko nemohlo obejít bez pomoci zvenčí – bez všech 
zjevných i skrytých podporovatelů, dárců a dobrovolníků. Proto všem, kteří
ke společnému dílu jakýmkoli způsobem přispěli, patří můj upřímný dík. Zvláště 
děkuji za Boží přízeň, která se stále viditelně projevuje v úspěšném fungování
a rozvoji střediska.
Ráda bych také srdečně poděkovala za přínosnou spolupráci spolupracujícímu 
farnímu sboru ČCE v Olomouci, zvláště pak všem členům Dozorčí rady střediska. 
Ta se v roce 2017 obnovila, neboť vypršelo funkční období radě bývalé a proběhly 
volby nové rady. Všem bratrům a sestrám, kteří svou činnost v DRS ukončili, ještě 
jednou srdečně děkuji a s novými se těším na plodnou spolupráci. Vzhledem k tomu, 
že mi ostatními členy byla na další funkční období znovu přisouzena role 
předsedkyně, bude, dá-li Pán, příští rok úvodní slovo k výroční zprávě opět … o práci!

Mgr. Zdeňka Sedláčková, předsedkyně DRS Rýmařov



Pečovatelská služba

Je terénní služba, kterou v rýmařovském regionu seniorům a osobám se zdravotním 
postižením zajišťuje v jejich přirozeném sociálním prostředí celkem 13 odborně 
způsobilých pracovníků přímé péče. Vedoucí pečovatelské služby je 
Bc. Marcela Maňurová. V roce 2017 jsme tuto službu poskytovali celkem 220 
uživatelům v rýmařovském regionu a Břidličné.

Nejčastějšími úkony služby jsou:

– dovoz obědů – u 132 uživatelů,
– úklid domácnosti – u 22 uživatelů,
– zajištění léků – u 48 uživatelů,
– pomoc při úkonech osobní hygieny – u 25 uživatelů,
– zajištění nákupu – u 26 uživatelů,
– praní a žehlení prádla a jejich drobné úpravy – u 11 uživatelů,
– pomoc při sebeobslužných činnostech, nácvik soběstačnosti, 
 vertikalizace – u 10 uživatelů,
– pomoc při podávání jídla – u 6 uživatelů,
– dohled nad užíváním léků – u 2 uživatelů,
– méně časté, ale přesto důležité poskytované služby jsou: doprovod k lékaři,   
 pomoc při oblékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na  
 lůžko nebo vozík, zajištění kontaktu s ostatními institucemi…

V současné době zajišťuje naše středisko pečovatelskou službu i ve třech domech 
s pečovatelskou službou (DPS), a to v Rýmařově – na třídě Hrdinů č. 20 a č. 22, dále 
na ulici Revoluční č. 30 a na ulici Lidická č. 14. Všechny tři objekty spravuje město 
Rýmařov, naše středisko v nich zajišťuje služby na základě smluv uzavřených s jejich 
obyvateli. 
Každý týden, a to v úterý, vozíme obyvatele z DPS na nákupy do místních obchodních 
středisek.

Pečovatelská služba je hrazena 
dle zákona 108/2006 Sb., 
o sociálních službách 
a prováděcí vyhláškou 
č. 505/2006.



Dále zajišťujeme zájemcům tyto fakultativní služby:

Suchá pedikúra

Tato služba je vhodná zejména pro seniory a pro občany s dg. diabetes mellitus
(cukrovka), neboť se při ní nepoužívají ostré nástroje, které mohou i při nejvyšší 
opatrnosti uživateli způsobit poranění. Může být aplikována v provozovně střediska, 
která byla k tomuto účelu upravena, nebo přímo v domácnosti uživatele.

Masáže

Klasická (relaxační) masáž:
účinky této masáže jsou hluboce relaxační a zároveň posilující a osvěžující; 
uvolňuje masírované svalstvo, obohacuje krev kyslíkem a zlepšuje výživu buněk.
Reflexní masáž:
spočívá v mechanickém působení na hyperalgické zóny, které doprovázejí 
onemocnění vnitřních orgánů, užívá se při ní sestava speciálních technik a hmatů, 
které se volí dle aktuálního stavu pacienta.
Lymfatická masáž:
zjednodušeně řečeno jde o zdraví prospěšnou jemnou masáž lymfatických cest, která 
napomáhá odtoku přebytečné vody (působící otoky) a toxických látek z těla, podpo-
ruje detoxikaci, zvyšuje imunitu a pomáhá proti otokům nebo chronické únavě.
Lávové kameny:
tato masáž patří mezi relaxační typy masáží. Horké lávové kameny navozují 
uklidňující stav. Kameny zvlhčené aromatickým olejem se přikládají na unavené 
a bolavé svaly, čímž dochází k jejich uvolnění, k odbourání pocitů nepříjemného 
napětí a k oživení mysli. 
Parafínové zábaly:
horké parafínové procedury se používají již léta ke zmírnění bolestí při artritidě,
 při zánětech šlach, svalů a při otocích, parafín je produkt, který má neobyčejnou 
schopnost zadržovat teplo, parafínová vrstva zlepšuje krevní oběh a otevírá póry, 
výsledkem je tzv. minisauna, při které může kůže účinněji absorbovat krémy udržující 
její vlhkost, vláčnost a výživu. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Ve středisku je možno zapůjčit mechanické vozíky, polohovací postele, chodítka, WC 
židle apod.

Biolampa

Pronikající elektromagnetické vlnění posiluje buněčný metabolismus, čímž dochází 
k významnému zrychlení regeneračních schopností a hojivých procesů, snižuje se 
bolestivost, potlačují se zánětlivé pochody ve tkáni. 



Ošetřovatelská služba

Byla poskytována v rýmařovském, bruntálském, vrbenském a moravsko-berounském 
regionu. V roce 2017 jsme poskytli péči 602 pacientům.

Jde o odbornou zdravotní péči, poskytovanou lidem po hospitalizaci, dlouhodobě 
a chronicky nemocným, lidem v terminálním stadiu života. Služba je určena všem 
věkovým kategoriím.

Ošetřovatelská služba je poskytována na podkladě indikace praktického lékaře nebo 
ošetřujícího lékaře v nemocnici.

Domácí péče byla vykonávaná 7 kvalifikovanými, odborně způsobilými 
všeobecnými sestrami s praxí, které prokázaly svou bezúhonnost a účastní se 
celoživotního vzdělávání dle zákona č. 96/2004Sb. Vedoucí ošetřovatelské služby 
je Bc. Marcela Maňurová.

Dle indikace ošetřujícího lékaře byly nejčastěji zajištěny tyto úkony:

 – odběry krve a biologického materiálu, měření glykemie,
 – aplikace injekcí a infúzí,
 – převazy a ošetření ran,
 – péče o stomie (nejčastěji ileostomie, kolostomie a tracheostomie),
 – kontinuální podávání analgetik a jiných účinných léků pomocí lineární   
  infuzní pumpy,
 – ošetřovatelská rehabilitace,
 – oxygenoterapie, 
 – méně časté, ale přesto důležité poskytované úkony: odsávání hlenů, 
  podávání léků, měření EKG. Prevence a ošetření proleženin, podání   
  tekutin a stravy, zábaly, obklady, sledování vitálních funkcí, hodnocení   
  aktuálního zdravotního stavu.

Ošetřovatelská služba je hrazena zdravotními pojišťovnami pacientů.



Služba osobní asistence

Je terénní služba, kterou v rýmařovském regionu osobám s mentálním a zdravotním 
postižením v jejich domácím prostředí zajišťuje čtveřice odborně způsobilých 
pracovníků přímé péče. Vedoucí osobní asistence je Bc. Marcela Maňurová.
V roce 2017 jsme tuto službu poskytovali 11 uživatelům v rýmařovském regionu 
a Břidličné.
Osobní asistence je hrazena dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Domov odpočinku ve stáří

Domov odpočinku ve stáří je poskytovatelem pobytových sociálních služeb, které 
směřují k podpoře uspokojování individuálních potřeb uživatele, a zajišťuje bezpečné 
služby s přístupem orientovaným zejména na člověka. Zařízení zajišťuje své služby 
prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu. Činnost domova odpovídá 
potřebám uživatelů služeb podle typu služby, kterou využívají. V přestavěné budově 
bývalé fary jsou poskytovány celkem tři druhy sociálních služeb:

     Domov pro seniory
     Domov se zvláštním režimem
     Týdenní stacionář

Celodenní péči o uživatele služeb zajišťují pracovníci v přímé práci, odbornou 
zdravotnickou péči poskytuje zdravotní sestra. Uživatelům služeb Domova jsou 
stejně jako v minulém roce k dispozici místní praktičtí lékaři, takže každý si může 
vybrat svého ošetřujícího lékaře, který o něj pečuje formou návštěvní služby. 
V Domově vždy 1x týdně ordinuje smluvní lékař, který zároveň posuzuje zdravotní 
stav žadatelů o službu z hlediska kontraindikace k přijetí. Rehabilitační péče probíhá 
mimo Domov, většinou ve zdravotnických zařízeních. Nácvik chůze, kondiční 
cvičení provádějí po domluvě s lékařem pracovníci v přímé práci nebo zdravotní 
sestra. V rámci fakultativních činností mohou uživatelé služeb dle svého rozhodnutí 
využívat služeb kadeřnice či pedikérky, nákupů, dopravu na výlety, kopírování 
písemností ad.
Domov nabízí uživatelům služeb různé aktivity a kulturní činnosti, které mohou 
využít ve svém volném čase. Uživatelé služeb se aktivit či jakýchkoli jiných 
společenských akcí účastní vždy dle svého zájmu, nálady a aktuálního zdravotního 
stavu. V Domově se konají pravidelné měsíční aktivity, služba domova pro seniory 
nabízí aktivity uživatelům služeb 1x týdně, služba domova se zvláštním režimem 
a týdenního stacionáře 2x týdně. V případě, že se aktivita v naplánovaný den
z různých důvodů nekoná (například z důvodu nepřítomnosti pracovnice),
je nahrazena nebo opakována. V ostatní dny mají uživatelé služeb možnost účastnit 
se aktivit individuálních, jako je předčítání knih, doprovod na procházky, který 
uživatelé služeb pravidelně využívají, práce s PC či jiná zájmová činnost, o kterou mají 
uživatelé služeb zájem. Další pravidelnou aktivitou jsou setkávání uživatelů služeb 



a pracovníků spojená s oslavou narozenin uživatelů, která jsou organizována 
1x měsíčně.
Každé pondělí se na Domově konají také bohoslužby s římskokatolickým duchovním 
správcem Mgr. Karlem Rechtebergem. Před samotnou bohoslužbou mají uživatelé 
služeb možnost modlitby Růžence. Duchovní správce Mgr. Karel Rechtenberg také 
navštěvuje uživatele služeb na pokojích, je-li to jejich přáním. V pravidelných 
intervalech (2x měsíčně) dojíždí do Domova pastorační pracovnice 
ze spolupracujícího farního sboru ČCE v Olomouci, Ing. Noemi Batlová. Uživatelům 
služeb nabízí individuální návštěvy a poté společné setkání v kapli.
V první polovině roku docházela do Domova jednou týdně canisterapeutka se svým 
psem, ve druhé polovině roku 2017 1 x za 14 dní z důvodu časové vytíženosti 
canisterapeutky, která začala vykonávat práci pro terénní služby střediska 
(původně byla zařazena na pracoviště STD). Již koncem roku bylo známo, že od roku 
2018, nebude canisterapie probíhat z důvodu odchodu canisterapeutického psa 
do „důchodu“. I na toto jsme však mysleli a v rámci projektu vnoučat požádali 
o zakoupení plyšových terapeutických zvířat z Aposu Brno. Měli jsme štěstí a získali 
jsme plyšová terapeutická zvířata jak pro skupinovou práci, tak pro některé 
jednotlivé uživatele služeb Domova se zvláštním režimem, kterým plyšové 
terapeutické zvíře dělá radost po celý den v lůžku.
Do konce června mohli také uživatelé služeb využít zdarma masérských služeb, 
které zajišťuje soukromá střední škola Prima, s. r. o. Rýmařov prostřednictvím svých 
studentů. Od září – nového školního roku – však došlo k ukončení spolupráce mezi 
střediskem a střední školou, důvodem je nedostatek studentů, kteří vykonávají praxi 
na dalších smluvených místech. Uživatelé však mohou i nadále využívat masáže 
placené, poskytované nejen zaměstnanci střediska, ale i kteroukoliv jinou službou.
I v roce 2017 měli uživatelé služeb možnost navštěvovat kavárničky, které byly 
pořádány obcí Dolní Moravice s PhDr. Jitkou Vaculovou a které se v zimních měsících 
konaly přímo v Domově. Poté se jejich konání přesunulo na obecní úřad Dolní 
Moravice, tak jako v předešlých letech.
Mezi pravidelné aktivity – které se během roku konají, již lze zařadit spolupráci 
s Městským muzeem Rýmařov, jehož pracovníci do Domova dojíždějí a pro uživatele 
služeb přednášejí na různá témata (historie rýmařovského regionu, výtvarné 
či sochařské umění aj.). Mluvené slovo bývá doplněno obrazovými publikacemi, 
fotografiemi, ukázkovými předměty, prezentacemi ad. Během roku nás také 
navštěvovaly dobrovolnice, které se s uživateli setkávají při výtvarných aktivitách 
probíhajících odpoledne.
Během roku 2017 se jako v předešlých letech konala pravidelná setkání uživatelů 
služeb a pracovníků Domova. Jejich cílem byla diskuze nad podněty a připomínkami 
obyvatel (ty mohou být individuální či společné) – jsou jedním z důležitých 
nástrojů, jež používáme ke zkvalitnění našich služeb. Tradičně také bylo v každém 
měsíci při setkání pracovníků a uživatel služeb blahopřáno těm uživatelům služeb, 
kteří oslavili narozeniny, a byly jim předány drobné dary. 
V měsíci lednu se konaly individuální aktivity uživatelů služeb. V únoru proběhla 
beseda o Anglii, která byla zajištěna sociální pracovnicí, Domov navštívili také 
pracovníci Muzea Rýmařov. V březnu jsme oslavili MDŽ předáním kytic uživatelkám 



služeb Domova. V dubnu se uživatelé služeb měli opětovně možnost účastnit 
přednášky pracovníků Muzea, konaly se také velikonoční pašije a následovala 
společná oslava Velikonočního pondělí. V květnu se uživatelé služeb podívali 
s pracovnicemi paní Janou Niekischovou a Janou Šubíkovou do rybárny v Nové 
Dědině u Uničova, konala se také třetí přednáška pracovníků Muzea Rýmařov. 
Již tradičně jsme v červnu společně s uživateli služeb grilovali klobásy za účasti všech  
pracovnic Domova. Léto pak patřilo odpočinku, uživatelům byly nabízeny pouze 
pravidelné nebo individuální aktivity. V měsíci září byli uživatelé pozváni 
na Vinobraní, které pořádala obec Dolní Moravice. Říjen byl zasvěcen dnům 
otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb, při této příležitosti Domov navštívili 
také klienti terénních služeb, kteří měli možnost si Domov prohlédnout, ale také 
pro ně bylo připraveno společné posezení s uživateli Domova. Tradičně byl měsíc 
listopad věnován památce zesnulých. V tomto měsíci se konaly také dvě přednášky 
pracovníků Muzea. 

Nejnáročnějším měsícem z celého roku, co se týče různých aktivit a společenských 
akcí, byl měsíc prosinec. V tomto měsíci nás navštívily děti a žáci MŠ a ZŠ Dolní 
Moravice, taktéž žáci ZŠ Břidličná. Mikulášskou besídku připravili také dobrovolní 
hasiči a pracovníci obecního úřadu Dolní Moravice. Konaly se i bohoslužby 
s římskokatolickým duchovním správcem Mgr. Karlem Rechtenbergem, vánoční 
bohoslužby s FS ČCE Olomouc s farářem Mgr. Janem Lukášem. V předvánočním čase 
jsme také společně vyráběli vánoční výzdobu, zdobili vánoční stromek, tvořili 
a zdobili vánoční skleněné dózy na svíce na jídelní stoly. Tradičně jsme se věnovali 
společnému pečení a zdobení vánočního cukroví, uživatelům služeb byly předány také 
vánoční dárky ve formě vánočních šišek s přáním do nového roku. Vánoční koledy 
přijeli uživatelům služeb zazpívat členové pěveckého sboru Bernardini a naposledy 
v roce nás také navštívili pracovníci Muzea Rýmařov s vánoční tematikou. 

Uživatelům služeb jsme během roku nabízeli účast na projektech jiných organizací, 
do kterých se mohli aktivně zapojit, například Polabská stuha, Vyšívací babička aj. 
Uživatelé služeb byli také během roku zváni na různé akce, které pořádala 
obec Dolní Moravice – např. na Velikonoční Jarmark či Vinobraní. Uživatelům 
jsme nabízeli i kroužek základů cizích jazyků, zájem však neměl nikdo.



Další aktivity domova odpočinku ve stáří

Pravidelné aktivity:
-  1 x týdně bohoslužba – římskokatolický duchovní správce; odešel Mgr. Marek  
 Žukovski, nový duchovní správce Mgr. Karel Rechtenberg;
-  1 x týdně masáže prováděné studenty soukromě střední školy Prima Rýmařov; 
 masáže probíhaly do 21. 6. 2017, po prázdninách již studenti praxe v Domově 
 nevyužili;
-  1 x týdně canisterapie;
-  1x – 2x týdně aktivity dle přání a zájmů uživatelů služeb;
-  1x za 2 týdny kavárničky pořádané obcí Dolní Moravice;
-  1x za 2 týdny setkání s pastorační pracovnicí FS ČCE Olomouc Noemi Batlovou;
-  1x za měsíc výtvarné odpoledne s dobrovolnicemi;
-  1x za měsíc setkání pracovníků s uživateli služeb;
-  1x za měsíc předání drobných darů k narozeninám obyvatel Domova.

Nepravidelné aktivity:

-  v měsíci únoru –  beseda o Anglii, přednáška pracovníků Muzea Rýmařov;
-  v měsíci březnu – pěvecký sbor Bernardini;
-  v měsíci dubnu – přednáška pracovníků z Muzea Rýmařov; společná oslava 
    Velikonočního pondělí, bohoslužby – velikonoční pašije;
-  v měsíci květnu – Výlet do rybárny v Nové Dědině u Uničova; přednáška 
    pracovníků z Muzea Rýmařov;
-  v měsíci červnu – společné opékání buřtů; 
-  v měsíci září –  Vinobraní obce Dolní Moravice;
-  v měsíci říjnu –  Den otevřených dveří, Týden sociálních služeb, posezení 
    s klienty terénních služeb střediska;
-  v měsíci listopadu – bohoslužba – památka zesnulých; 
         2x přednáška pracovníků Muzea Rýmařov;
-  v měsíci prosinci –mikulášské a vánoční besídky – MŠ a ZŠ Dolní Moravice, 
      ZŠ Břidličná, vánoční bohoslužby s římskokatolickým 
      duchovním správcem Mgr. Karlem Rechtenbergem, 
      vánoční bohoslužby s FS ČCE Olomouc s farářem 
      Mgr. Janem Lukášem, společné pečení a zdobení 
      vánočního cukroví, předání vánočních šišek uživatelům   
          služeb s přáním do nového roku, návštěva pěveckého 
      sboru Bernardini, přednáška pracovníků Muzea Rýmařov.

Uživatelům jsme nabízeli také kroužek základů cizích jazyků, zájem však neměl nikdo.





Sociálně terapeutická dílna

Posláním Sociálně terapeutické dílny Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově je 
podpora osob s mentálním nebo kombinovaným postižením v co nejsamostatnějším 
životě v běžném sociálním prostředí a dále individualizovaná podpora při rozvoji 
pracovních, sociálních a motorických schopností vedoucích uživatele ke zvýšení 
šance k nalezení uplatnění na volném trhu práce, nebo nabídnutí 
odpovídající – uživateli přijatelné – smysluplné činnosti.

Sociálně terapeutická dílna poskytuje služby s následujícím obsahem:
 – práce v dílnách: zácvik v některých tradičních řemeslech 
  (práce se dřevem, pletení košíků, tkaní…),
 – nabídky denních aktivit k udržení a rozvoji osobnosti: výuka alternativní 
  komunikace, hudební a výtvarné aktivity, relaxační cvičení…,
 – nácvik sebeobslužných činností,
 – osobnostní rozvoj,
 – udržení a rozvoj získaných zkušeností a znalostí,
 – nabídka k využívání veřejných služeb (kulturní a společenské) formou 
  nástěnky,
 – zajištění obědů v jídelně Základní školy Rýmařov.

Dílnu v roce 2017 navštěvovalo celkem 35 uživatelů z Rýmařova a okolí. Maximální 
návštěvnost dle individuální docházky je 25 uživatelů na den. Během pobytu 
v Sociálně terapeutické dílně dopomáhá uživatelům osm pracovníků v přímé práci, 
sociální pracovnice a vedoucí služby Nela Habanová. Uživatelé se během pobytu 
v Sociálně terapeutické dílně věnují upevňování pracovních návyků a dovedností 
formou práce v dílnách – k dispozici pro ně je ruční dílna (zpracování dřeva), tkací, 
keramická, košíkářská, dílna ručních prací, dílna na výrobu ručního papíru, šicí dílna, 
arteterapie. Zaměřujeme se na dodržování pracovního harmonogramu, kdy se 
snažíme uživatelům naší službyvytvořit fiktivní zaměstnání, do kterého denně 
docházejí. Dále naši uživatelé docházejí do Kavárny – občerstvení Buřinka, kde 
probíhá praktický nácvik pracovní aktivity v rámci přípravy na zaměstnání
číšník/servírka. Uživatelé se zde věnují obsluze hostů a rozvíjení komunikace se 
zákazníky.
Dalšími úspěchy služby jsou účinkování uživatelů na společenských akcích 
pořádaných městem Rýmařov či dalšími různými organizacemi. V lednu 2017 
vystupovali na 14. společenském plese střediska, v červnu prodávali své výrobky 
na Janovickém zámku, v prosinci vystupovali na vánočních trzích v Rýmařově, 
zúčastnili jsme se prodeje výrobků v Dolní Moravici. V tomto roce jsme poprvé 
uspořádali pro děti Mikuláše s čertem a andělem na náměstí v Rýmařově, kde 
proběhlo předání mikulášských balíčků.



Díky možnosti praktických nácviků pracovních činností se nám v tomto roce 
podařilo umístit jednoho uživatele naší služby na trh práce a jednu uživatelku 
do vzdělávacího procesu. Našim příznivcům, dobrovolníkům, městu Rýmařovu a všem 
nám příznivě nakloněným organizacím bychom chtěli poděkovat za celoroční 
podporu při těchto aktivitách, které činí život uživatelů služby STD pestřejším, 
zábavnějším a smysluplnějším. 
V rámci rýmařovského adventu pracovníci STD již čtvr tým rokem nabízeli 
na městských trzích rychlé občerstvení (langoše, klobásy,
alkoholické i nealkoholické punče ad.)

Uživatelé dílny se také zúčastnili těchto akcí:

Leden:
-  vystoupení na plese Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově;
Červen:
- prodej výrobků na Janovickém zámku;
Prosinec:
-  vystupování na náměstí v Rýmařově - zahájení adventu;
-  prodej výrobků v Dolní Moravici;
-  Mikuláš s čertem a andělem na náměstí v Rýmařově;
-  prodej vánočního punče na náměstí v Rýmařově;



Zpráva o činnosti střediska za rok 2017
I v roce 2017 se podařilo udržet v provozu všechny typy služeb, které středisko 
poskytuje občanům Rýmařovska, a to bez negativního vlivu na kvalitu standardů 
sociální péče. Středisko patří ke středně velkým zaměstnavatelům, spolupracuje 
s orgány státní správy, samosprávy, se zdravotními pojišťovnami, školami, využívá 
také práce dobrovolníků, a buduje si tak pevnou síť sociálních a ekonomických 
vztahů. Svou prací přispívá k šíření dobrého jména jak celé Diakonie ČCE, 
tak i samotné ČCE.

Středisko získalo výtěžek Svatodušní sbírky 2017

Středisko se stalo jedním ze dvou příjemců výtěžku celocírkevní Svatodušní sbírky 
2017. Na základě projektu „Zkvalitnění pobytu obyvatel v domově pro seniory 
v Dolní Moravici“ obdrželo 462 311,68,- Kč, které použilo k obnovení sedacích 
souprav a výměně stávajících mechanických lůžek za lůžka elektricky polohovatelná 
včetně matrací a aktivních antidekubitních matrací. Uživatelé služeb domova se nyní 
mohou sami napolohovat pomocí elektrického ovládání (nebude docházet tak často 
k dekubitům, zlepší se kvalita jejich života), obměna je přínosem i pro zaměstnance 
Domova, kterými jsou prakticky pouze ženy – ušetří si fyzickou námahu. Zakoupila se 
2x sedací souprava Fox 3+1+1, jedenkrát trojpohovka, jedenkrát pohovka rohová, 
1 konferenční stolek, 14 ks postelí.

Seniorská setkání

V roce 2017 jsme opět uspořádali několik již tradičních seniorských setkání s dětmi 
ze základní umělecké školy, z mateřských a základních škol atd., jejichž cílem bylo 
aktivní a společné trávení odpoledne. O těchto akcích byli informováni také ostatní 
občané města Rýmařova a okolních obcí v místním a regionálním tisku, stejně jako na 
webových stránkách střediska. Konkrétně šlo o následující akce: 16. 5. 2017 oslava 
Dne matek; 20. 6. 2017 opékání buřtů v zahradě střediska; 12. 12. 2017 
Mikulášská besídka.
Každý lichý týden v úterý (s výjimkou letních prázdnin) mohou rýmařovští senioři 
přijít na tzv. Kavárničku, která je pořádána v prostorách na třídě Hrdinů 48, dále mají 
ve stejný den možnost být dopraveni na nákupu v Penny marketu (a zpět domů).

14. Společenský ples

20. 1. 2017proběhl velmi úspěšný ples Diakonie s výtěžkem 75 238,- Kč. Peníze byly 
využity na zkvalitnění činnosti střediska.

Projekt Ježíškova vnoučata

V jeho rámci každý z uživatelů služeb DOS uvedl přání, která by chtěl splnit. 
Zpravidla se jednalo o knihy, křížovky, kosmetiku, omalovánky pro seniory,
kalendáře, polštářky, růžence; objevila se však i specifičtější přání – dřevěný kříž, 



zakoupení vlastního televizního přijímače ad. Téměř všechna přání byla nakonec 
splněna, několik dárců pořídilo pro uživatele služby Domov pro seniory společenské 
hry a pro uživatele služby Domova se zvláštním režimem plyšová terapeutická zvířata 
(psy a kočky). DOS získal prostřednictvím jednoho dárce a projektu dataprojektor 
a plátno, které jsou využívány pro společné projekce filmů a přednášky. Projektu se
věnovala sociální pracovnice DOS každodenně po dobu přibližně dvou měsíců, 
včetně zadávání přání do databáze, komunikace s dárci, roztřiďování darů, předávání 
samotných darů se zpětnou vazbou konkrétním dárcům ad.

Změna vedení účetnictví a auditora

Vzhledem k nutnosti zajistit bezproblémové vedení účetnictví střediska 
(aby nedošlo k výpadku v případě nemoci ad.), rozhodla správní rada střediska o tom, 
že účetnictví střediska bude s platností od 1. 1. 2017 vykonávat firma Daně 
a audit s. r. o. z Ostravy-Mariánských Hor. Jelikož tato firma nemůže společně 
s vedením účetnictví střediska zajistit i audit jeho hospodaření, vyvstala nutnost 
získat pro středisko nového auditora. SRS proto vybrala na základě pozitivních 
referencí firmu MIRÓ Audit Services s.r.o., Hvozdíková č. ev. 103, Brnky, 250 66 Zdiby, 
okr. Praha-východ.

Finanční dar FS ČCE Olomouc

Jako každý rok obdržela Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově finanční dar od 
farního sboru ČCE Olomouc. Šlo o částku 22 056,- Kč, která byla beze zbytku 
využita na zkvalitnění služeb střediskem poskytovaných. Správní rada střediska 
děkuje touto cestou jménem svým, jménem zaměstnanců i jménem uživatelů 
služeb všem členům spolupracujícího olomouckého sboru za jejich obětavost 
a štědrost, která přináší prospěch uživatelům sociálních služeb zajišťovaných 
pracovníky našeho střediska.



Statutární orgány
V souladu s Řádem diakonické práce tvoří již od r. 2007 řídící struktury střediska do-
zorčí rada a správní rada. Obě tyto řídící složky spolu úzce a bezkonfliktně 
spolupracovaly a scházely se ke své činnosti v souladu s dikcí ŘDP a statusem
střediska.

Dozorčí rada střediska:
 
V roce 2017 měla 12 řádnych členů a 2 náhradníky:

Předsedkyně dozorčí rady:   Mgr. Zdeňka Sedláčková
Místopředsedkyně dozorčí rady:  Ing. Noemi Batlová

Členové:        Náhradníci

Mgr. Eva Nováková  Daniel Hromádka  Mgr. Jan Lukáš
Mgr. Petra Chovancová  Ondřej Holubec  Eva Zubalová 
Mgr. Dagmar Konečná  Anežka Přikrylová
Pavel Raška ml.   Pavel Raška st.  
MUDr. Bohumil Servus  Bc. Lubomír Vraj  

Správní rada střediska:

Je tvořena zaměstnanci střediska:

Předsedkyně správní rady:   Mgr. Marcela Staňková, DiS.
Členka správní rady:    Jana Haberhauerová
Členka správní rady:    Bc. Marcela Maňurová
Členka správní rady:    Renata Škurková
Člen správní rady:    Mgr. Vladimír Stanzel



Činnost střediska v roce 2017 zajišťovali:

Ředitelka střediska, 
předsedkyně SR:   Mgr. Staňková Marcela, DiS.

Členka SR:    Haberhauerová Jana
Člen SR:    Mgr. Stanzel Vladimír
Admin. pracovnice:  Nyíri Ilona

Vedoucí PS a OS,
členka SR:    Bc. Maňurová Marcela
Učetní, členka SR:  Škurková Renata
Manažerka DOS:   Bršťáková Renáta
Vedoucí STD:   Habanová Nela
Sociální pracovník:  Bc. Staněk Lubomír  Štefelová Zuzana, DiS.
     Bc. Tvrdcová Lucie
Zdravotní Sestry:   Bc. Maňurová Marcela  Zapletalová Kateřina  
     Peterková Vladimíra  Mgr. Drlíková Jana
     Kratochvílová Věra  Bc. Fúziková Petra
Zdr. asistentka:   Petruňová Vladislava
Pečovatelé:    Borovičková Pavlína  Burešová Marcela
     Hlaváčková Andrea  Konečná Edita
     Janíková Pavlína   Niekischová Jana
Riedlová Iveta   Opluštilová Zuzana  Wojnarová Renáta
Habanová Michaela  Pytlíčková Karla   Krčová Vladimíra
Kopecká Kateřina   Chocholatá Kateřina  Supková Nikola
Slováková Eva   Šandová Jana   Šubíková Jana
Tomešová Renata   Winklerová Jana   Zapletalová Petra
Zifčáková Ivana   Vozihnojová Iveta   Černíková Veronika
Chocholatý Josef   Kubelka Jaromír   Soviš Vít
Drlíková Iveta   Zámečníková Marie  

Uklízečky:    Pavelková Michaela  Káfoňková Olga



Vztah organizace k jiným společnostem:

Naše středisko spolupracuje s institucemi státní správy a samosprávy (městské 
a obecní úřady, okresní úřady, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ministerstva ČR, 
zdravotní pojišťovny), se Sociálním odborem MěÚ v Rýmařově, praktickými 
a odbornými lékaři, s nemocnicemi v Rýmařově, Bruntále, Šumperku, Opavě, 
Fakultní nemocnicí v Ostravě, ČČK, oficiálními církvemi působícími ve městě.

Poděkování:

zejména našim dobrovolníkům za jejich obětavou a nezištnou pomoc.

Děkujeme všem spolupracujícím institucím:

MPSV ČR, KÚ Moravskoslezského kraje, MV ČR, MZ ČR, SPMP Kouzelná buřinka, 
Městský úřad Rýmařov, Obecní úřad Tvrdkov, Obecní úřad Horní Město, Obecní úřad 
Dolní Moravice, Městský úřad Břidličná, zdravotní pojišťovny.

Děkujeme za dobrou spolupráci všem praktickým a odborným lékařům z 
Rýmařovska i zdravotním sestrám.

Děkujeme rovněž sponzorům:

FS ČCE Olomouc, Dům zdraví s. r. o. - MUDr. B. Servus, Římskokatolická farnost 
Rýmařov, Perfect distribution, a. s., Psychologická praxe Štěpaník, s.r.o., 
Benu Česká republika a.s., Lékárna Avion, RD Project & Partners, s.r.o., 
MUDr. Lašáková, MUDr. Růžička, pí. Tichá, p. Šimr, Mgr. Wolff, p. Bartes.

Děkujeme i ostatním drobným dárcům. Rovněž srdečně děkujeme všem, kteří nás 
mají rádi a jakkoliv podporují naši činnost.















































KONTAKTNÍ ADRESA

Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově
tř. Hrdinů 48
795 01 Rýmařov

tel.:  +420 554 211 294
email:  rymarov@diakonie.cz
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č. ú.:  1844564329/0800
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