




Vážení přátelé, 
 
uplynulý rok 2012 byl pro naši organizaci jedním z nejpestřejších. 
 
Zásadní změnou byla transformace subjektu z občanského sdružení na obecně 
prospěšnou společnost. K tomuto kroku nás již delší dobu vedlo několik důvodů: Jednak to 
byla chystaná novela občanského zákoníku, se kterou souvisely také legislativní změny smyslu 
a fungování neziskových organizací. Obecně prospěšná společnost na rozdíl od občanského 
sdružení lépe vystihuje smysl a principy naší práce, je také mnohem věrohodnější formou 
organizace směrem k veřejnosti, protože obecná prospěšnost je od počátku hlavním cílem 
našeho snažení. 
Kromě toho – od roku 2005 jsme byli úzce propojeni (manažersky i personálně) s organizací 
Zdislava Vsetín, o.p.s., která nabízela pečovatelskou službu. Bylo evidentní, že řídit dvě 
organizace, propojené společným personálem, bylo nejen zbytečně komplikované, ale často 
také neefektivní.  
Od 1.2. 20012 jsme převedli dvě služby z Letokruhy, o.s. pod Zdislavu Vsetín, o.p.s. – a tím 
jsme získali žádoucí právní subjektivitu. Na podzim roku 2012 jsme se potom vrátili 
k původnímu názvu a organizaci přejmenovali na Letokruhy, o.p.s., která toho času nabízí 
klientům tři sociální služby – denní stacionář ve Valašské Polance, terénní odlehčovací službu 
a terénní pečovatelskou službu na Vsetínsku a v Mikroregionu Hornolidečsko. 
 
K našim největším úspěchům loňského roku patří získání Certifikátu Vážka pro denní 
stacionář ve Valašské Polance. Audit služeb proběhl na začátku dubna 2012 a ziskem 93,55 
procentních bodů jsme se stali v daný okamžik nejlepším denním stacionářem v České 
republice. Hodnoticí zprávu auditu České alzheimerovské společnosti si můžete prohlédnout 
na našich nových webových stránkách. 
 
Vážení přátelé a příznivci naší organizace, děkujeme vám za jakoukoli formu podpory - 
děkujeme za finanční i věcné dary, děkujeme třeba i jen za vlídné slovo a výraz uznání. Váš 
zájem o naši práci je pro nás pokaždé velkým povzbuzením do dalších dnů. 
 
 
Ve Vsetíně dne 22.5.2013     Mgr. Helena Petroušková  

Ředitelka organizace Letokruhy, o.p.s. 
  



Zaměstnanci: 
Ředitelka organizace:    Mgr. Helena Petroušková 
 
Vedoucí sociálních služeb  
a sociální pracovník:   Mgr. Eva Keclíková 
 
Účetní:     Zdenka Ondrušková 
 
Pracovnice v sociálních službách: Eva Juřičková, Pavla Kozubíková, Magda 

Bednářová, Renata Plachtovičová, Dana 
Plánková, Eva Kabrhélová, Ladislava Šerá, 
Renata Hromádková, Andrea Šmerdová, Jana 
Řiháková, Jiřina Plšková, Marie Matoušková, 
Veronika Vašková, Zdenka Baránková 

 
 
Odborná spolupráce: 
MUDr. Lenka Šebelová – odborný psychiatr 
Mgr. Alena Střelcová – psycholog a supervizor 
 
Poslání organizace: 
Poskytujeme terénní a ambulantní sociální služby, které podporují samostatnost klientů, 
umožňují běžný způsob života a uchovávají vazbu na přirozené domácí a rodinné prostředí. 
 
Místní a časová působnost: 
Denní stacionář – obce Mikroregionu Hornolidečsko, Vsetínsko: pondělí až pátek od 7,00 do 
15,30 hodin 
Terénní pečovatelská služba – obce Mikroregionu Hornolidečsko, Vsetínsko: nepřetržitý provoz 
Terénní odlehčovací služba - obce Mikroregionu Hornolidečsko, Vsetínsko: v pracovní době od 
7,00 do 22,00 hodin (dle domluvy i jinak) 
 
Cíle organizace: 
Hlavním cílem je umožnit osobám závislým na pomoci druhých setrvat v přirozeném domácím 
prostředí prostřednictvím podpory jejich samostatnosti a podpory rodinných pečovatelů. 
 
Cílová skupina: 
Senioři a osoby zdravotně postižené. 
 
Věková struktura cílové skupiny: 
Mladí dospělí (19-26 let) 
Dospělí (27-64 let) 
Mladší senioři (65-80 let) 
Starší senioři (nad 80 let) 
  



Zpráva o činnosti v roce 2012: 
Naše organizace nabízela v roce 2012 následující spektrum služeb: 
 
• Zprostředkování psychologického poradenství pro klienty i pečovatele 
• Zprostředkování odborného poradenství pro klienty i pečovatele 
• Distribuce propagačních materiálů z fondu ČALS a z vlastních zdrojů 
• Odlehčovací služby v domácnostech klientů  
• Terénní pečovatelskou službu 
• Přednáškovou a osvětovou činnost 
• Trénink paměti a reminiscenční terapii 
• Služby denního stacionáře ve Valašské Polance 
• Screening paměti v rámci projektu Dny paměti 

 
Poradenská činnost: 
• Našim klientům slouží dostatek odborných materiálů - publikace anebo informační letáky 

České alzheimerovské společnosti, případně informační materiály z jiných zdrojů. 
 

• Poskytujeme nejen telefonické, ale i osobní poradenství – schůzku je nutno dohodnout 
předem. 

 
Veřejné akce: 
• Sbírka Pomerančový den: v září jsme uspořádali v rámci celonárodní akce Pomerančový 

týden ve Vsetíně, ve Valašských Kloboukách a ve Valašské Polance veřejnou sbírku, která 
se konala u příležitosti Světového dne Alzheimerovy nemoci. 
 

• Díky grantu ze Sociálního fondu Zlínského kraje jsme obdrželi finanční prostředky na 
uspořádání přednáškových akcí pro rodinné a profesionální pečovatele. Přehled nabízených 
přednášek najdete na našem novém webu. 
 

• V říjnu jsme uspořádali ve Valašské Polance a ve Vsetíně Den otevřených dveří v rámci 
celonárodní kampaně Týden sociálních služeb. 

 
 
Veškerý finanční výtěžek ze sbírek, přednáškových akcí a benefičních představení jsme použili 
na pokrytí provozních nákladů organizace (nájmy, materiálové potřeby, energie, služby a 
podobně). 
  



Terénní odlehčovací služba: 
Odlehčovací terénní službu jsme v roce 2012 poskytli 29 klientům a stále jsme jediným 
poskytovatelem tohoto druhu služby ve Zlínském kraji. Cílem je  ulevit rodinným pečovatelům, 
kteří se starají 24 hodin denně a z různých důvodů potřebují čas od času zastoupit. Ve službě 
jsme strávili v roce 2012 celkem 1 004 hodiny. 
 
Denní stacionář: 
Tuto službu v současnosti využívají občané Valašské Polanky, Leskovce a Lužné. 
V roce 2012 jsme dosáhli maximální možné kapacity, kterou nám dovolují pronajaté a prostory, 
a poskytli službu sedmi uživatelům. 
 
Pečovatelská služba: 
V roce 2012 jsme měli v péči 113 klientů. Při zajištění základních úkonů pečovatelské služby 
jsme najezdili za svými klienty celkem 22 045 kilometrů. 
 
Trénink paměti a reminiscenční terapie: 
Služby jsou určeny nejen seniorům s poruchami kognitivních funkcí, ale také zdravým 
seniorům (jako účinná preventivní metoda). Trénink paměti mohou využít i mladší lidé, trpící 
poruchami kognitivních funkcí mozku po úraze, po cévní mozkové příhodě nebo z jiných příčin. 
Klienti k nám přicházejí zejména na doporučení lékaře (psychiatra, neurologa, klinického 
psychologa), ale kontakt mohou navázat i individuálně, z vlastního rozhodnutí. 
Služby poskytujeme na svém pracovišti nebo přímo v domácnostech klientů.  
 
Pletení obvazů pro malomocné: 
Tato doplňková činnost nemá pro naši organizaci žádný finanční efekt, přesto nám přináší 
velikou radost. Přibližně 50 žen ze Vsetína, Horní Lidče, Lidečka, Střelné, Valašské Polanky a 
Otrokovic pletou po celý rok obvazy, které se posílají z naší republiky do leprosárií v Africe a 
Indii, kde slouží jako vrchní obvazový materiál. V loňském roce jsme takto vyexpedovali více 
než 3 000 obvazů. 
Finanční prostředky na zakoupení příze pocházejí ze sponzorských, účelově vázaných darů.  
 
Dny paměti: 
Informace k projektu naleznete na straně 5. 
 
Bazální stimulace: 
Informace k poskytované službě naleznete na straně 6. 
  



Dny paměti: 
 
Dny paměti jsou celonárodní projekt na podporu včasného záchytu poruch paměti. Vyšetření je 
bezplatné, probíhá na našem pracovišti, ve výjimečných případech je možno navštívit zájemce 
o tuto službu v jeho domácnosti. 
 
Po třech letech existence projektu je již evidentní, že testy mají velmi dobrý záchyt a vysokou 
vypovídací schopnost.  
 
Zájemci se mohou objednávat na těchto telefonních číslech: 
Mgr. Eva Keclíková – 773 833 787 
  



Bazální stimulace: 
 
Bazální stimulace je ošetřovatelská metoda určená dětem i dospělým s těžkými změnami 
ve smyslovém vnímání nebo v oblasti hybnosti a komunikace zejména po cévních mozkových 
příhodách, v komatózních stavech, dlouhodobě upoutaným na lůžko, neklidným a 
dezorientovaným, geriatrickým klientům, seniorům s demencí, umírajícím. 
 
Naše pracovnice byla proškolena v Institutu bazální stimulace a stala se držitelkou 
Mezinárodního certifikátu v bazální stimulaci, platného ve všech zemích Evropské unie. 
 
Bazální stimulaci nabízíme klientům v jejich domácím prostředí po ukončení akutní léčby, 
případně na oddělení LDN Vsetínské nemocnice, a.s. 
 
Službu hradí klient z vlastních prostředků nebo z příspěvku na péči.  
 
 
Kontakt: Mgr. Eva Keclíková – 773 833 787 
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Finanční zpráva 2012 
 
Náklady:    Zdroje krytí: 
Materiálové: 302 880 Kč   1.   Tržby z prodeje služeb: 939 931 Kč 
Spotřeba energií: 65 375 Kč  2.   Tržby za vlastní výrobky: 3 415 Kč 
Opravy a údržba: 50 517 Kč  3.   Tržby z hospodářské činnosti: 226 300 Kč 
Cestovné: 5 336 Kč   4.   Zapůjčení kompenzač. pomůcek: 1 240 Kč 
Náklady na reprezentaci: 841 Kč  5.   Tržby z prodeje DHM: 28 000 Kč 
Služby: 300 353 Kč   6.   Dary: 279 803 Kč 
Osobní náklady: 1 605 445 Kč  7.   Příspěvky obcí: 147 000 Kč 
Daně a poplatky: 4 325 Kč   8.   Příjmy ze sbírky: 12 344 Kč 
Ostatní náklady: 31 943 Kč  9.   Dotace Město Vsetín: 250 960 Kč 
Odpisy: 38 143 Kč   10. Dotace MPSV: 360 000 Kč 
Poskytnuté příspěvky: 1 990 Kč  11. Dotace Zlínský kraj: 72 000 Kč 

Celkem: 2 407 148 Kč  12. Dotace Sociální fond Zlínský kraj: 36 000 Kč 
     13. Dotace ÚP Vsetín: 2 118 Kč 
     14. Dotace ESF: 27 633 Kč 
     15. Plnění pojišťovny: 13 500 Kč 
     16. Lektorská činnost: 3 200 Kč 
     17. Členské příspěvky: 3 400 Kč 
     18. Úroky z BÚ: 304 Kč 
      Celkem: 2 407 148 Kč 
 
 
  



Poděkování starostky města Vsetína: 
  



Základní informace: 
 
 
Sídlo organizace:  Letokruhy, o.p.s. 

Tyršova 1271 
Vsetín, 755 01 

 
Telefon:    571 999 222, 225 
Mobil:    777 565 030 
 
E-mail:    Helena.Petrouskova@letokruhy-vs.cz 
Web. stránky:   www.letokruhy-vs.cz 
 
IČO:    268 700 11 
Bankovní spojení:  198 372 925/0300 
 
 
 
Ředitelka: 

 
Mgr. Helena Petroušková 

telefon:  571 999 225 
mobil:  777 565 030 
e-mail:  Helena.Petrouskova@letokruhy-vs.cz 

 
 

Vedoucí sociálních služeb a sociální pracovnice: 
 

Mgr. Eva Keclíková 
telefon:  571 999 222 
mobil:  773 833 787 
e-mail:  eva.keclikova@letokruhy-vs.cz 

 
 

Pracoviště Valašská Polanka - denní stacionář: 
(podkroví zdravotnického střediska ve Valašské Polance) 
 

Mgr. Eva Keclíková 
adresa:  Valašská Polanka 378 
telefon:  571 999 222 
mobil:  773 833 787 
e-mail:  eva.keclikova@letokruhy-vs.cz 

  



Poděkování: 
 
 
Orgány obecní a krajské samosprávy: 
 
Město Vsetín, Zlínský kraj, Obec Valašská Polanka, Obec Lidečko, Obec Leskovec, Obec 
Seninka, Obec Francova Lhota, Obec Lužná, Obec Ústí u Vsetína, Obec Pozděchov, Sdružení 
obcí Hornolidečsko, 
 
 
Orgány státní správy: 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 
 
Právnické osoby: 
 
Walfer spol. s r.o., Kraft Foods CR, s.r.o., Valašské Meziříčí, Reklamní klinika, s.r.o. – Ing. 
Lukáš Otevřel, Vsetín, Zlínstav, a.s. Zlín, Bartoň & Bartoň, s.r.o. Vsetín, Austin Detonator, 
s.r.o., Město Vsetín, Zlínský kraj – výtěžek z charitativního koncertu 
 
 
Fyzické osoby: 
 
Ing. Jarmila Mekinová – Valašské Meziříčí, MUDr. Ivo Janáček – Vsetín, Marie Petroušková 
 
 
Dobrovolníci: 
 
Ladislav Mikulenka, Petr Babovec, Jana Bučková, Alena Kozubíková a dobrovolnice – 
zaměstnankyně firmy Austin Detonator, s.r.o. – Marta Pilčíková, Jana Tajzlerová, Jana Srbová, 
Dagmar Molková. 
  





 






