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AŤ MAJÍ TVÉ RUCE VŽDY CO DĚLAT,
AŤ JE V TVÉ PENĚŽENCE VŽDY PÁR MINCÍ,
AŤ SLUNCE POŘÁD SVÍTÍ NA TVÉ OKNO,
AŤ PO KAŽDÉM DEŠTI NÁSLEDUJE DUHA,
AŤ MÁŠ VŽDY NA BLÍZKU RUKU PŘÍTELE,
AŤ TOU RUKOU JE POMOCNÁ RUKA.
Vážení uživatelé a přátelé našeho spolku,
bulletin Infosruka vychází opět po roce, aby vás informoval o nejdůležitějších událostech
v z.s. Pomocná ruka za rok 2019. V říjnu 2019 jsme oslavili již 20. výročí založení
našeho spolku a tak začínáme další desetiletí. Bohužel v době, která nás všechny
zaskočila a nevíme, jaké problémy nebo potíže související s pandemii coronaviru nás
ještě čekají nebo budou důsledkem. Proto vám uživatelům, pracovníkům, přátelům,
sponzorům a dalším přeji, abychom tuto nejistou dobu překonali ve zdraví, jak fyzickém,
tak psychickém. Naše sociální služba musí fungovat i v době, kdy spousta profesí je
nucena pozastavit svoji činnost a zůstávat v domácí karanténě. Proto jsem velmi vděčná
za náš kolektiv osobních asistentek, které dennodenně za vámi uživateli dochází a
pomáhají vám tak nelehkou situaci zvládnout.

Miluše Hovorková
předsedkyně spolku a ředitelka asistenční služby
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Události, akce, čísla ve spolku za rok 2019
Osobní asistence
Také v roce 2019 jsme zaznamenali zájem o služby osobní asistence, s konečným počtem 41
uživatelů,8 mužů a 33 žen.
Službu jsme realizovali ve městě Prostějově, Kostelci na Hané, Vranovicích, Držovicích,
Doloplazech, Žešově, Seloutkách, Plumlově, Krumsíně, Bedihošti a Alojzově.
Věkové složení našich uživatelů služeb je:
27-64 let
11 osob
65-80 let
10 osob
nad 80 let
20 osob

Osobní asistenti odpracovali v terénu u klientů celkem 11.828 standardních asistenčních
hodin, v sobotu a neděli 150 hodin a 14,5 hodin v době svátků.
V roce 2019 nebyla podána žádná stížnost na kvalitu poskytovaných sociálních služeb, ani na
práci asistenta nebo vedení spolku.
O práci spolku vyšlo několik článků ve Večerníku, Radničních listech a v internetových PV
novinkách.
Během roku 2019 měl spolek celkem 26 zaměstnanců.
Na hlavní pracovní poměr bylo zaměstnáno 7 pracovnic, na dohodu o pracovní činnosti
15 asistentek, na dohodu o provedení práce 3 asistenti. Sociální práci vykonávala ve spolku
sociální pracovnice.
Zaměstnanci spolku splňují kvalifikační předpoklady k práci v sociálních službách podle §
108/2006 sb. zákona o sociálních službách a své vědomosti si neustále doplňují absolvováním
různých seminářů, školících akcí a supervizí, které pro naši organizaci smluvně vykonává
Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková. Odbornou stáž jsme absolvovali v Lipce a Senza dílně.
Organizace také vede registr zájemců o práci osobního asistenta, do kterého bylo zařazeno
27 nových žádostí o přijetí.
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Naše organizace je již velmi dobře známa poskytováním kvalitních služeb. O tom svědčí i to, že
v listopadu 2019 si nás opět vybrali ředitelé tenisových turnajů MARRY CUP
a u příležitosti závěrečného turnaje sezony v Prostějově nám předali šek na 54.100,-Kč.

Charitativní sbírky
V roce 2019 proběhly 2 charitativní sbírky starého šatstva, oděvů, lůžkovin, hraček, potřeb pro
domácnost a jiného materiálu. Sbírky pořádáme ve spolupráci s Diakonií Broumov, která si pro
sebraný materiál vysílá dopravní auta.
Na letošní rok byla naplánována sbírka v termínu čtvrtek 19.3., která se z důvodu pandemie
nekonala a tak je náhradní termín ve čtvrtek17.9. 2020 od 10 do 15,30 hodin na Základní škole
Jana Železného Sídliště svobody.
Akce pro zdravotně postižené děti
Od roku 2000 pořádáme pravidelně v květnu velkou sportovně zábavnou akci pro zdravotně
postižené děti a mládež ve věku od 3 do 26 let. Projekt jednodenní sportovně zábavné akce
s názvem „ Cestování časem aneb 20 let Pomocné ruky “ již podle názvu byl ohlédnutím za
proběhlé akce zaměřené na integraci zdravotně handicapovaných z Asociace Radost Prostějov
- tělesně postižení se sociálně handicapovanými z Dětského domova Plumlov, na rozvoj a
prohlubování dovedností jak tělesných, tak duševních, na překonávání barier a začlenění do
kolektivu. Soutěže jsme vybrali z minulých akcí podle nejlépe hodnocených a během
sportovního odpoledne jsme si uplynulé roky připomínali vystavenými obrázky. Velmi mne pak
překvapilo, když jsem jako poděkování za uspořádání těchto akcí od předsedy Asociace Klubu
Radost pana Frantala obdržela kytici a dárkový koš.
Akce proběhla dne 11.5.2019 ve sportovní hale Základní školy Jana Železného Sídliště
svobody v Prostějově a zúčastnilo se na ní 59 dětí a mládeže se svými doprovody, v celkovém
počtu asi 130 osob. Jako hosta jsme přivítali zastupitelku města Boženku Sekaninovou.
Po příchodu do haly obdržel každý účastník tašku s drobnými dárkovými předměty. Po zahájení
účastníci soutěžili v 10 sportovně zábavných disciplínách. Za absolvování soutěžních disciplín
dostávali účastníci žetony, které si v oáze výher měnili za dárky : knihy, CD, DVD, hračky,
sportovní potřeby, psací potřeby, cukrovinky, plyšové hračky, drobné dárkové předměty, trička.
Po ukončení soutěží bylo rozdáno občerstvení, následovala bohatá tombola a na závěr
diskotéka. Z akce je pořízena fotodokumentace a byly uveřejněny články v médiích.

Informační bulletin

Letošní 21. akce se bohužel z důvodů pandemie již konat nemůže a tak se příští rok budeme
rozhodovat, zda v této tradici pokračovat nebo ne.

Vážení přátelé,
děkuji vám všem za podporu naší činnosti, za finanční zajištění děkuji MPSV prostřednictvím
Olomouckého kraje, městu Prostějov, sponzorům - zde chci hlavně poděkovat firmě Žaluzie
NEVA s.r.o., která nás již několik let 2x ročně obdaruje nemalou částkou, společnosti Marry CZ
a dále všem, kteří finanční částkou podpořili akci pro zdravotně handicapované děti a mládež –
Přidal s.r.o., Linaplast s.r.o., OK servis Kaplánek, Asmont s.r.o., Axtone s.r.o. a všem ostatním,
co akci podpořili dary nebo zajištěním občerstvení.

Miluše Hovorková

