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ÚVOD
"V dětsky jednoduchém počítání znamená křížek plus. Nesouce své křížky životem nerosteme součty, 
neboť s nimi nepočítáme jako s veličinami kladu... Doučovací hodiny s Kristem..." (Alois Volkman)

Rok 2021 je za námi. A byl to náročný rok. Další rok s Covidem, respirátory,
testy a napětím, jak zajistit provoz, když někdo onemocní. Navíc jsme v dubnu
rozjeli sociální podnik CHCEŠ – MŮŽEŠ, do kterého jsme přesunuli část
stávajících aktivit. Díky této změně se mohou pečovatelky v Pečovatelské službě
více věnovat péči o klienty, kteří vyžadují dlouhodobou péči. Začátky však 
s sebou přinesly, jak už to u nových věcí bývá, nepředvídatelné komplikace. 
A když nám do toho postupně odešlo pět dlouholetých kolegů do důchodu 
či se rozhodli změnit obor práce, tak, myslím, i ti nejotrlejší z nás začínali
pociťovat únavu.

S odstupem pár měsíců však rok 2021 vnímám jako velmi úspěšný. Především
proto, že jsme vše plánované i neplánované, chtěné i nečekané ustáli a vyšli 
z toho zkušenější a silnější. Zvládli jsme spoustu věcí posunout k lepšímu. 
A to nemluvě o množství lidí, kteří díky naší pomoci můžou zůstat doma.

Při tomto ohlížení se zpět si více, než kdy jindy, uvědomuji, jak úžasní lidé 
se v Letokruzích i v CHCEŠ – MŮŽEŠ sešli. Jim především patří díky za všechny
úspěchy a zvládnuté výzvy loňského roku. Díky nim se do budoucnosti dívám 
s nadějí, že i v budoucnu společně zvládneme vše, co nás čeká.  

 
Jitka Bajzová, ředitelka

 



ZÁKLADNÍ INFORMACE1.
Název společnosti: Letokruhy, o.p.s. 
Sídlo: Tyršova 1271, Vsetín, 755 01 
IČ: 26870011 
Číslo účtu:. ČSOB Vsetín – 198372925/ 0300 

Zakladatelé: 
Mgr. Helena Petroušková
Mgr. Zdeněk Petroušek
Mgr. Eva Keclíková
 
Regitrace: Krajský soud v Ostravě, dne 15.9.2005, vložka 0, pod číslem 205 

Statutární orgány společnosti: 
Ředitelka: Jitka Bajzová, DiS. – je statutárním zástupcem obecně prospěšné
společnosti 

Správní rada: 
Mgr. Lenka Petřeková - předsedkyně
Zdeněk Bajza
Bc. Dagmar Urbanová

Kontrolní orgán společnosti: Dozorčí rada: 
Ing. Elena Stáňová - předsedkyně
Jana Řiháková, DiS.
Mgr. Martina Hoňková

V roce 2021 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. 



pracovní zařazení
počet
osob

výše
úvazku

typ pracovně právního
vztahu

ředitelka/vedoucí
Pečovatelské služby

1 1
smlouva o výkonu funkce

ředitele

vedoucí Denního stacionáře 1 0,25 pracovní smlouva

koordinátor Pečovatelské
služby

1 0,25 pracovní smlouva

sociální pracovnice 1 1 pracovní smlouva

pracovník v sociálních
službách

11 7,67 pracovní smlouva

pracovník v sociálních
službách

1 0,16 dohoda o pracovní činnosti

pracovník v sociálních
službách

2 0,04 dohoda o provedení práce

pomocné a úklidové práce 3 0,02 dohoda o provedení práce

ZAMĚSTNANCI

Účetní a mzdová agenda je zajištěna dodavatelsky. 

V roce 2021 nám pomáhala dobrovolnice paní Marie Matošková. 
Celkem odpracovala 75 hodin.



poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0

pozemky 0

 stavby 0

hmotné movité věci a jejich soubory 991

drobný dlouhodobý hmotný majetek 0

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0

ÚDAJE O STAVU MAJETKU 

Stav fondů meziročně narostl o hodnotu 115 tis. Kč. Přírůstek je tvořen zaúčtováním přijatých
finančních darů v roce 2021, které budou čerpány v následujících účetních obdobích podle
potřeb organizace a účelu daru. Celkový stav účtu fondů činí 916 tis. Kč

Údaje o stavu majetku Letokruhů, o.p.s. k 31.12. 2021 v tis.

Údaje z rozvahy - krátkodobé závazky Letokruhů, o.p.s. v tis.

dodavatelé 58

zaměstnanci 264

závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 141

 ostatní přímé daně 0

 jiné závazky 0



2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
POSLÁNÍ
Posláním Pečovatelské služby je dopomoc klientům s úkony v oblasti péče o sebe a
domácnost, které nemohou zvládnout sami tak, aby i přes své zdravotní handicapy
prožívali důstojný život ve svém domácím prostředí.

CÍL PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:
Cílem pečovatelské služby je umožnit klientům žít co nejdéle je to možné v domácím
prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a
tuto pomoc nemohou zajistit jinou osobou nebo veřejně dostupnou službou.

VĚKOVÁ KATEGORI KLIENTŮ: 
Mladí dospělí (19 – 26 let)  
Dospělí (27 – 64 let)  
Mladší senioři (65 – 80 let)  
Starší senioři (nad 80 let)



2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

DENNÍ STACIONÁŘ
POSLÁNÍ
Posláním Denního stacionáře Letokruhy je zajistit potřebnou péči seniorům a
dospělým, kteří potřebují pomoc jiné osoby, a umožnit jim smysluplně prožívat čas v
bezpečném prostředí.

CÍLE DENNÍHO STACIONÁŘE:
a)Klient má zajištěnu potřebnou péči a podle svých možností se do ní zapojuje.
b)Klient podle svých možností rozvíjí nebo udržuje své schopnosti.
c)Klient navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s dalšími lidmi.
d)Rodina klienta má ulehčenu péči o svého blízkého. 

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

VĚKOVÁ KATEGORI KLIENTŮ: 
Mladí dospělí (19 – 26 let)  
Dospělí (27 – 64 let)  
Mladší senioři (65 – 80 let)  
Starší senioři (nad 80 let)



název činnosti náklady výnosy
výsledek

hospodaření

Pečovatelská služba 4 816 397,22 4 858 914,50 42 517,28

Denní stacionář 1 288 555,69 1 301 986,53 13 430,84

Projekty a činnosti v roce 2021 (se samostatným analytickým
dělením v účetnictví o.p.s. v tis. Kč):

Ostatní realizované činnosti mimo sociální služby

3. NÁKLADY A VÝNOSY 2021

název činnosti náklady výnosy
výsledek

hospodaření

Fakultativní činnosti 
při Pečovatelské službě

36 353 36 353 0

Fakultativní činnosti 
při Denním stacionáři

1730 1730 0

Domovnictví 23 480,80 49 800 26 319,20

Celkem k 31. 12. 2021 6 166 516,71 6 250 723,03 84 206,32



4.PODPOROVATELÉ LETOKRUHŮ, o.p.s.
Orgány obecní a krajské samosprávy: 

Zlínský kraj, Město Vsetín, 
Fond sociálních služeb v ORP Vsetín a obcích připojených do spolufinancování

 
Orgány státní správy: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 

Fyzické osoby: 
MUDr. Ivo Janáček 

MUDr. Milana Husičková
Ing. Alois Vašků 

Mgr. Ing. Michal Jadrníček
 
 



























"Lidé pro nás stromy sázejí,
sázejme je též."

Výroční zpráva za rok 2021
 

Letokruhy, o.p.s.
Tyršova1271, 755 01 Vsetín

www.letokruhy-vs.cz


