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Základní informace o PO 

 

Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 

Nová Horka 22 

742 13, Studénka 

IČ: 48804860 

 

ředitel: Mgr. Lukáš Spurný 

 

 

Hlavním účelem zřízení je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních sluţeb podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 

s rozhodnutím o registraci, jakoţ i zajišťování fakultativních činností s poskytováním 

sociálních sluţeb souvisejících. 

 

 

Rozhodnutí o registraci:  

č. rozhodnutí:    6142025 

datum vydání    30. 7. 2007 

druh sluţby:    domov pro osoby se zdravotním postiţením 

 

 

 

Rozhodnutí o registraci:  

č. rozhodnutí:    2712392 

datum vydání    25. 6. 2010 

druh sluţby:    chráněné bydlení 
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1. Popis zařízení  
 

Zámek Nová Horka, příspěvková organizace je jiţ šesté desetiletí poskytovatelem 

sociálních sluţeb, který pomáhá lidem se zdravotním postiţením. Sociální sluţba domov 

pro osoby se zdravotním postiţením sídlí v budově novohoreckého zámku. Ten je díky 

své historické hodnotě zapsán mezi kulturní památky České republiky.  

 

Zámek stojí v malé osadě Nová Horka, která je součástí města Studénka. Jde o patrovou 

trojkřídlou budovu původně postavenou v barokním stylu, posléze byla přestavěna 

rokokově a po poţáru v polovině 19. století upravena novogoticky do dnešní podoby. 

K zámku je z jeho západní strany přistavěna udrţovaná kaplička, která je pravidelně 

vyuţívána ke svému účelu. Romantiku areálu dotváří rozsáhlý zámecký park s duby 

starými téměř půl tisíciletí a také s unikátním liliovníkem tulipánokvětým. Park je volně 

přístupný veřejnosti. 

 

Mimo budovu zámku, kde jsou poskytovány pobytové sluţby, se v areálu nacházejí kromě 

kapličky ještě tři další objekty, ve kterých jsou zřízeny aktivizační místnosti pro klienty, 

prádelna, kotelna, sklady, garáţ, tělocvična, dílna apod.  

 

Objekt zámku je tvořen třemi podlaţími a suterénem. V suterénu je vyčleněn prostor pro 

šatnu personálu, aktivizační místnost a sklady. V prvním podlaţí jsou umístěny čtyři 

pokoje uţivatelů, jídelny, koupelna a toalety, klubovna, kanceláře, kuchyně, kulturní sál a 

místnosti pro provozní personál. Kulturní sál je zachován v původním stylu a slouţí 

k realizaci společných setkávání, kulturních akcí, školení apod. Z jedné z jídelen je moţné 

vejít do přilehlé kaple. Druhé podlaţí je určeno převáţně pro ubytování klientů. 

Dominantou je velký „vestibul“, dále jsou zde velké loţnice klientů, dvě koupelny a 

toalety, zázemí pro zdravotní personál a místnost pro personál v přímé péči. Třetí patro je 

podkrovní, částečně obytné, kde se nachází loţnice, sociální zařízení a dvě kanceláře. 

Zbylé prostory slouţí jako půda. Přístup do podkroví je umoţněn pouze dřevěnými 

točivými schody, s jejichţ zdoláním má bohuţel většina klientů potíţe.  

 

Budova je bariérová. První a druhé patro je spojeno dvojím širokým schodištěm a malou 

schodišťovou plošinou.  

 

Malá osada Nová Horka je součástí města Studénky od roku 1975 a v současné době v ní 

ţije okolo 320 obyvatel. V její blízkosti se nacházejí středně velká města, jako 8 km 

vzdálený Příbor, 10 km vzdálený Bílovec nebo v osmnáctikilometrové vzdálenosti leţící 

Nový Jičín. 20 km jihozápadně od Nové Horky leţí Ostrava. 

 

2. Charakteristika poskytované sluţby     

 

Domov pro osoby se zdravotním postiţením v Nové Horce poskytuje v souladu s §48 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách pobytovou sluţbu osobám, které mají 

sníţenou soběstačnost z důvodu zdravotního postiţení a jejichţ ţivotní situace vyţaduje 

pravidelnou pomoc jiné osoby. 

 

Sociální sluţby jsou určeny ţenám i muţům od 26 let se středně těţkou a těţkou mentální 

retardací a s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji. Současně mohou mít sníţenou 
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schopnost sebeobsluhy a potřebu asistence druhé osoby, přidruţenou tělesnou vadu, 

případně potřebu kompenzační pomůcky (chodítko, berle).  

V domově však navzdory stanovené cílové skupině uţívají sociální sluţby také klientky, 

které jsou v jejím rozporu.  

 

Ke dni 31. 12. 2010 bydlelo v domově pro osoby se zdravotním postiţením 51 klientů. 

Nejmladšímu je 27 let, nejstarší klientka letos oslavila 85 let.  

 

Organizace péče o klienty v domově je rozdělena na sociální úsek, ve kterém jsou 

převáţně ubytováni klienti se středně těţkou závislostí a úsek přímé péče s klienty 

s těţkou a úplnou závislostí. 

 

V úseku přímé péče provádějí pracovníci v sociálních sluţbách převáţně ošetřovatelskou 

a obsluţnou činnost, která je doplňována základní zdravotnickou péčí zdravotních sester. 

Při tom vyuţívají moderní rehabilitační pomůcky, masáţní přístroje, polohovací lůţka, 

antidekubitní matrace a podloţky, biolampy, biostimul apod. K dispozici je také vana 

s hydromasáţí. Součástí jejich práce je aktivizace klientů s těţkým postiţením a zjišťování 

a následné naplňování jejich potřeb. 

 

Sociální úsek a jeho pracovníci v sociálních sluţbách se stará o aktivizaci klientů a jejich 

přípravu na běţný ţivot v novém typu sluţby. Probíhají plánované tzv. nácviky 

samostatnosti, během kterých se klientky učí vařit, prát, ţehlit, hospodařit s penězi a 

nakupovat a vůbec komplexně pečovat o domácnost. Mimo toho pracovníci aktivně 

nabízejí klientům moţnosti volit si z řady zájmových a volnočasových činností, jako jsou 

ruční práce, cvičení v tělocvičně, výtvarné činnosti, hudební aktivity. Pracovníci tohoto 

úseku z větší části připravují klienty na jejich budoucí domov ve sluţbě chrněné bydlení. 

 

Strava je pro klienty i zaměstnance připravována v centrální kuchyni, která je umístěna 

v přízemí zámku. Kvalita stravy je na velmi dobré úrovni i přes nezbytné sníţení počtu 

kuchařek o jednu pracovnici. Připravuje se strava racionální i dietní. Je stanovena tzv. 

stravovací komise, která řeší podobu jídelníčku a sloţení a podobu podávání jídla. Jedním 

z členů je i zástupce klientů, který můţe vznášet připomínky k jídelníčku apod. Je 

zavedena moţnost výběru ze dvou obědů pro klienty i zaměstnance během celého týdne, 

vyjma víkendů a svátků. Klienti se stravují ve společných jídelnách v přízemí a v prvním 

patře. Do jídelny v patře je strava transportována speciálním výtahem přímo z kuchyně. 

V roce 2010 bylo vyrobeno v naší kuchyni asi 25 tis. porcí výborných obědů a přes 20 tis. 

snídaní, svačin a večeří.  

 

V samostatné budově leţící asi 50 metrů od zámku je zřízen vlastní prádelenský provoz, 

který zajišťují dvě pracovnice. Zde se pere veškeré osobní prádlo klientů, loţní prádlo i 

OOPP zaměstnanců. Prádelna je dobře vybavena pěti velkými pračkami, dvěma 

sušičkami, prádelenským lisem a mandlem. V roce 2010 zde bylo vypráno asi 33 800 kg 

prádla. 

 

Do domova pravidelně docházejí externí odborníci a zajišťují širší rozsah sluţeb přímo 

v místě sluţby. Jde o praktického lékaře, psychiatra, gynekologa, nebo dentistu. Praktický 

lékař dochází podle potřeby, minimálně jednou týdně, kaţdý měsíc přijíţdí psychiatr, 

přibliţně dvakrát ročně u nás ordinuje gynekolog a dentista. Naši klienti samozřejmě také 

docházejí do ordinací těchto a dalších lékařů, snaţíme se eliminovat nahrazování 

veřejných sluţeb. 
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3. Uţivatelé sluţby*: 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2010 – celkem  

Protoţe je v zařízení zastaven po dobu průběhu transformačního procesu příjem 

nových klientů, docházelo zejména z důvodu odchodů klientek pro ně do vhodnějších 

sluţeb k postupnému sniţování kapacity organizace: 

-  k  01.01.2010  61 

- od 16.03.2010  62 

- od 09.04.2010  61 

- od 16.06.2010  60 

- od 01.10.2010  51 

 

K výjimečnému navýšení kapacity došlo příchodem klientů z transformovaného 

zařízení Harmonie, p. o. (zámek Jindřichov). Dnem 1. 10. 2010 se devět klientek 

přestěhovalo do chráněného bydlení, které poskytuje naše organizace. 

 

3.2 počet klientů k 31. 12. 2010 

Ke dni 31. 12. 2010 uţívalo sociální sluţby domova pro osoby se zdravotním 

postiţením 51 klientů. 

 

3.3 rozdělení klientů k 31. 12. 2010 (viz tabulka): 

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ K 31. 12. 2010, POČTY DLE : 

POČTY KLIENTŮ 

ŢENY MUŢI     CELKEM 

 3.3.1 POHLAVÍ 47 4 51 

 3.3.2 DRUH POBYTU 

denní - - - 

týdenní - - - 

celoroční 47 4 51 

 3.3.3 VĚK 

rozpětí 45-85 27-46 27-85 

průměr 63,2 39 61,3 

modus 60 - 60 

 3.3.4 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti - - - 

I    lehká závislost 3 1 4 

II  středně těţká závislost 9 2 11 

III těţká závislost 8 1 9 

IV úplná závislost 27 - 27 

 3.3.5 TYP                           

 POSTIŢENÍ 

 3.3.5.1 osoby s mentálním postiţením 

lehké 5 - 5 

střední 17 4 21 

těţké 11 - 11 

hluboké 11 - 11 

 3.3.5.2 osoby s kombinovaným zdravotním postiţením (tělesné + 

mentální postiţení)  

 (osoby bez psychiatrické diagnózy) 24 - 24 

 3.3.5.3 osoby se zdravotním postiţením (i kombinovaným) a s 

psychiatrickou diagnózou 1 - 1 

 3.3.5.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  2 - 2 

 3.3.6 Osoby se závislostí na alkoholu, jenţ neodpovídají cílové skupině sluţby  - - - 

 3.3.7 MOBILITA 

bez omezení pohybu 22 4 26 

s částečným omezením  18 - 18 

s úplným omezením pohybu 7 - 7 

 
Pozn.:  - modus (nejčastější vyskytovaná hodnota – např. 72 let) 

Pozn.:   * u detašovaných pracovišť rozčleňte 

 

3.4 obloţnost v uplynulém roce (v  %) 

 Obloţnost sluţby domov pro osoby se zdravotním postiţením byla v roce 2010 

 ve výši 99,61%. 
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3.5 počet nových příjmů (rozdělení, viz tabulka):  

NOVÉ PŘÍJMY KLIENTŮ K 31. 12. 2010, POČTY DLE : 

POČTY KLIENTŮ 

ŢENY MUŢI     CELKEM 

 3.5.1 POHLAVÍ 0 4 4 

 3.5.2 DRUH POBYTU 

denní - - - 

týdenní - - - 

celoroční 0 4 4 

 3.5.3 VĚK 

rozpětí - 27-46 27-46 

průměr - 39 39 

modus - - - 

 3.5.4 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti - - - 

I    lehká závislost - 1 1 

II  středně těţká závislost - 2 2 

III těţká závislost - 1 1 

IV úplná závislost - - - 

 3.5.5 TYP                           

 POSTIŢENÍ 

 3.5.5.1 osoby s mentálním postiţením 

lehké - - - 

střední - 4 4 

těţké - - - 

hluboké - - - 

 3.5.5.2 osoby s kombinovaným zdravotním postiţením (tělesné + 

mentální postiţení)  

 (osoby bez psychiatrické diagnózy) - - - 

 3.5.5.3 osoby se zdravotním postiţením (i kombinovaným) a s 

psychiatrickou diagnózou - - - 

 3.5.5.4 osoby s psychiatrickou diagnózou - - - 

 3.5.6 Osoby se závislostí na alkoholu, jenţ neodpovídají cílové skupině sluţby - - - 

 3.5.7 MOBILITA 

bez omezení pohybu - 4 4 

s částečným omezením  - - - 

s úplným omezením pohybu - - - 

 

 

4 Personál: 

 
Domov se zdravotním postiţením – Nová Horka 

 

vzdělání  

počet pracovníků 

celkem počet pracovníků 

přepočtený 

stav (PS) 

ke dni 

31.12.2010 

% 

přímá péče 

sociální 

pracovníci 
THP ostatní pedagogičtí 

pracovníci  

pracovníci 

v sociálních 

sluţbách 

zdravotničtí 

pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

vysokoškolské 4,7 10,52 0 0 2 4,48 1 2,24 0,85 1,90 0,85 1,90 0 0 

vyšší odborné 1 2,24 0 0 1 2,24 0 0 0 0 0 0 0 0 

úplné střední 15,7 35,15 0 0 7 15,67 5 11,19 0 0 3,70 8,29 0 0 

vyučen 18,27 40,90 0 0 10,42 23,33 0 0 0 0 0 0 7,85 17,57 

základní 5 11,19 0 0 2 4,48 0 0 0 0 0 0 3 6,71 

celkem 44,67 100 0 0 22,42 50,20 6 13,43 0,85 1,90 4,55 10,19 10,85 24,28 

 
Pozn.:  
PS:  přepočtený stav pracovníků ke dni 31.12.2010 

 

Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve 

sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vţdy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 
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zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje 

v organizaci  11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním. 

Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní….. 

Sloupec 6) údrţbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři.. 

 

 

5 Vzdělávaní pracovníků 

 

5.1 počet absolvovaných školení, kurzů, seminářů apod. v roce 2010 zaměřených  

- na kvalitu poskytovaných sluţeb 

- k provozně – technickým záleţitostem 

 

Školení, kurzy, semináře apod. zaměřené na kvalitu poskytovaných sluţeb 

  

 Název semináře, školení, kurzu nebo konference datum Počet 

účastníků 

1. Přístupy k uţivatelům s problémovým chováním 11.-12.2.10 6 

2. Sexualita lidí nejen s mentální retardací 10.-11.3.10 15 

3. Pracovní jednání soc. zdravotní sekce 11.-12.3.10 1 

4. Zvládání zátěţe a stresu 24.03.2010 26 

5. Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje soc. sluţeb - stáţ 29.3.-

1.4.10 
2 

6. Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje soc. sluţeb 27.04.2010 5 

7.  Diabetes mellitus, novinky diabetologii 26.05.2010 3 

8. Osobní ochranné prostředky ve zdravotnické praxi 03.06.2010 1 

9. Aplikace zákona o sociálních sluţbách 24.06.2010 1 

10. Řízení rizik, rizikové plány 03.08.2010 17 

11. Deinstitualizace 02.09.2010 2 

12. Řízení rizik, rizikové plány 02.09.2010 3 

13. Zákon o sociálních sluţbách – aktuality a praxe 23.09.2010 1 

14. Komunikace s osobami s vysokou mírou závislosti na 

pomoci druhé osoby 

4.-5.10.10 6 

15. XIV. Gerontologické dny Ostrava 13.-14.10.10 2 

16. Krajská koordinační skupina 01.11.2010 1 

17. Sestra Moravskoslezského kraje 15.11.2010 1 

18. Standard č. 1 19.11.2010 1 

19. Supervize v rámci procesu transformace 24.11.2010 8 

20. Práce s klientem v kontextu transformace 30.11.2010 3 

21. Práce s opatrovníkem a rodinou v kontextu transformace  30.11.2010 2 

22. Standard č. 2 13.12.2010 1 

23. Zákon o sociálních sluţbách 16.12.2010 1 

24. Supervize – Zámek Nová Horka 25.11.2010 12 

   121 

 

V průběhu roku se zaměstnanci účastnili exkurzí v jiných zařízeních, ve kterých se mohli 

inspirovat pracovními postupy ve sluţbách chráněné bydlení a domov pro osoby se 

zdravotním postiţením. Několikrát jsme byli v Harmonii, p. o., dále také v Široké Nivě. 

Všichni zaměstnanci organizace byli na exkurzi v Chráněném bydlení Slovanská. Dva 

zaměstnanci v březnu absolvovali čtyřdenní stáţ v chráněném bydlení v Libereckém kraji. 
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Školení, kurzy, semináře apod. zaměřené k provozně – technickým záleţitostem 

 

 Název semináře, školení, kurzu nebo konference datum Počet 

účastníků 

1. Zdaňování mezd, roční zúčtování daní  13.01.2010 1 

2. Hygienické minimum pro kuchařky a kuchaře 24.02.2010 2 

3. Vedení lidí, jednání s lidmi, asertivní komunikace 12.04.2010 1 

4. Majetek příspěvkových organizací 2010 13.04.2010 1 

5. Pracovní setkání ředitelů APSS 22.04.2010 1 

6. Ústavní stravování 10.05.2010 2 

7. Hygienické poţadavky ve stravovacích sluţbách 19.05.2010 2 

8. Odměňování zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, 

Katalog prací 

14.09.2010 1 

9. Krajská konference hromadného stravování 13.10.2010 1 

10. Kurz pro manaţery 12.11.2010 1 

11. Účetnictví příspěvkových organizací 9.-10.12.10 2 

12. Změny v sociálním zabezpečení od r. 2011 16.12.2010 1 

   16 

 

6 Zvyšování kvality sociálních sluţeb 

 

a) uplatnění poznatků z  uvedených vzdělávacích akcí do praxe zařízení v souvislosti se 

zvyšováním kvality sociální služby – konkrétní příklady 

 

Vzdělávání pracovníků je povaţováno v naší organizaci za naprosto nezbytné. 

V souvislosti se snahou o zvyšování kvality poskytované péče, je kladen stále větší důraz 

na profesionalitu a odbornost pracovníků.  

Kaţdý zaměstnanec má vypracován tzv. individuální vzdělávací plán vţdy na určitou 

dobu, který předpokládá směr a intenzitu vzdělávání podle potřeb pracovníka, 

odpovídajícího úseku, organizace a potaţmo i uţivatelů.   

Úkolem kaţdého pracovníka je po absolvované vzdělávací akci vyhotovit písemnou 

zprávu o obsahu a kvalitě školení, kterou následně předá svému vedoucímu pracovníkovi 

a vloţí na společný server. S nově nabytými poznatky seznamuje své kolegy na pracovišti 

a také tyto informace předává na společných poradách pracovníků přímé péče a sociálního 

úseku.  

Vzdělávacích akcí se pracovníci neúčastní pouze mimo organizaci, ale také jsou tyto akce 

zajišťovány přímo v našem zařízení, prostřednictvím externích odborníků. V roce 2010 se 

konalo 5 vzdělávacích akcí přímo v naší organizaci. Tato forma se jeví jako velmi 

uţitečná, protoţe lze najednou proškolit mnohem více pracovníků a získané informace 

jsou zaváděny do praxe všemi, kteří vzdělávací akci absolvovali. 

 

Supervize 

místo konání:  Zámek Nová Horka, p. o. 

přednášející:  PaedDr. Eva Broţová, PhDr. Jaroslava Sýkorová 

- V roce 2010 se konaly 3 supervize transformačního týmu a 4 supervize pracovníků 

v přímé péči. 

- První den je věnován supervizi transformačního týmu, kdy dochází k hodnocení práce 

za uplynulé období. Tento den jsou v zařízení také přítomni zástupci kraje.  

- V odpoledních hodinách se probírají témata, která jsou pro nás důleţitá, která nás trápí 

nebo jen chceme slyšet, zda postupujeme správně.  
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- Po otevření chráněného bydlení byl první den odpoledne věnován společné supervizi 

pracovníků chráněného bydlení. 

- Druhý den dopoledne je věnován supervizi pracovníků v přímé péči v domově pro 

osoby se zdravotním postiţením. 

- V rámci supervize se kaţdý pracovník můţe vyjádřit a určit si téma, které by chtěl 

rozebrat.  

- Konkrétní příklady uplatnění poznatků ze vzdělávací akce do praxe: 

- objasnění procesu transformace a motivace pracovníků – co to je, k čemu to vede, 

příklady dobré praxe, 

- nastavení systému předávání informací, 

- individuální přístup k uţivatelům, 

- plánování nových sluţeb, 

- případové supervize. 

Většina pracovníků tyto supervize hodnotí velice pozitivně. Je zde prostor společně 

diskutovat o tématech a situacích, ve kterých se cítíme nejistě, navrhují se zde změny a 

plánují nové sluţby. 
 

Řízení rizik, rizikové plány 

místo konání:  Zámek Nová Horka, p.o. 

přednášející:  Bc. Věra Berková 

- Této přednášky se zúčastnil velký počet zaměstnanců, kteří vykonávají funkci 

klíčového pracovníka, ale také střední zdravotničtí pracovníci, sociální pracovnice a 

vedoucí přímé péče. 

- Obsahem této přednášky bylo seznámit pracovníky s jednotlivými riziky, byla 

objasněna definice rizika, pracovníci byli seznámeni s postupem, jak posoudit  

závaţnost rizika a jak se vytváří rizikové plány.  

- Tato přednáška byla zaměřena na práci s riziky přímo v programu IS Cygnus, který 

naše organizace pouţívá. 

- Konkrétní příklady uplatnění poznatků ze vzdělávací akce do praxe: 

- u kaţdého uţivatele našeho zařízení byla individuálně vytipována rizika, 

- následně byla jednotlivá rizika u uţivatelů zaznamenána do jejich dokumentace v 

programu IS Cygnus, do které pracovníci také uvádějí rizikové faktory vzniku rizika a 

také cíle a činnosti, které vedou k odstranění nebo k minimalizaci rizika, 

- tímto došlo k vytvoření rizikových plánů, 

- nastavil se způsob sledování a hodnocení rizik, 

- tímto se zajistil způsob předávání informací, 

- na základě této přednášky byla zmapována rizika u jednotlivých uţivatelů a nastaven 

postup, který vede k  minimalizaci nebo odstranění rizik. 

 

Deinstitucionalizace 

místo konání:  Ostrava 

přednášející:  Mgr. Johnová M. 

- Této vzdělávací akce se zúčastnili dva pracovnicí, kteří v roce 2010 nastoupili do 

našeho zařízení. 

- Obsahem přednášky bylo vysvětlení pojmů deinstitucionalizace a transformace, jejich 

hlavní cíle a klíčové oblasti. 

- Konkrétní příklady uplatnění poznatků ze vzdělávací akce do praxe: 

- pracovníci se začali podílet na přípravě uţivatelů na přechod do nových sluţeb, 

- jeden pracovník se podílel na vytváření sluţby chráněného bydlení a následně přešel 

do této sluţby pracovat, 
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- druhý pracovník se stal členem transformačního týmu a své poznatky se snaţí zavést 

do praxe. 

 

Stáž v chráněném bydlení 

místo konání:  Dolmen – obecně prospěšná společnost Liberec 
- V rámci zapojení naší organizace do projektu „Vzdělávání pracovníků jako základ 

rozvoje sociálních sluţeb“, absolvovali dva pracovníci naší organizace 4 denní stáţ 

v chráněném bydlení v Sosnové a Liberci. 

- Pracovníci byli seznámeni se způsobem přípravy uţivatelů na přechod do chráněného 

bydlení, s personálním zajištěním sluţeb, s práci s riziky, byla jim objasněna 

individuální práce s uţivateli, způsob práce klíčového pracovníka, moţnosti vyuţívání 

návazných sluţeb atd. 

- Konkrétní příklady uplatnění poznatků ze vzdělávací akce do praxe: 

- tito pracovníci byli součástí týmu, který připravoval sluţbu chráněného bydlení 

v Novém Jičíně, 

- podíleli se na přípravě uţivatelů na přechod do nových sluţeb. 

 

Komunikace s osobami s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby 

místo konání:  Ostrava 

přednášející:  Mgr. Červinková K.  

- Této přednášky se zúčastnilo 6 pracovníků naší organizace. 

- Cílovou skupinou byli pracovníci přímé péče a sociálního úseku. 

- Obsahem přednášky bylo účastníky seznámit se způsobem komunikace s osobami 

s vysokou mírou závislosti, s metodami komunikace a s pomůckami, které napomáhají 

ke kvalitnější komunikaci. 

- Konkrétní příklady uplatnění poznatků ze vzdělávací akce do praxe: 

- bylo zjištěno, ţe tyto techniky jsou časově velmi náročné a je důleţité, aby je začali 

pouţívat všichni pracovníci, 

- proto bylo dohodnuto, ţe se s těmito technikami začne postupně a nejprve 

s jednotlivými postupy budou seznámeni všichni pracovníci, 

- pracovníci začali vyuţívat techniky stimulace polykacích svalů u imobilních uţivatelů, 

- na základě předvedených pomůcek, pracovníci začali mapovat, které pomůcky by byly 

vhodné pro jednotlivé uţivatele. 

 

Exkurze do jiných sociálních služeb 

V roce 2010 se uskutečnily exkurze do sociálních sluţeb, do kterých se přestěhovali naši 

bývalí uţivatelé (Harmonie, p.o. – chráněné bydlení,  Archa Široká Niva – chráněné 

bydlení, atd.)  

- Těchto exkurzí se účastnili pracovníci i uţivatelé.  

- Tyto exkurze se nekonaly pouze proto, aby pracovníci a uţivatelé navštívili své 

známé, ale slouţily převáţně k tomu, aby si pracovníci i uţivatelé mohli udělat 

obrázek o těchto sluţbách. 

- Získané informace mají pracovníkům pomáhat při vytváření nových sluţeb.   

Konkrétní příklady uplatnění poznatků ze vzdělávací akce do praxe: 

- na základě exkurzí byli pracovníci seznámeni s náplní práce osobního asistenta 

v chráněném bydlení, personálním zajištění a vyuţíváním pracovní doby,  

- došlo k ujasnění moţností trávení volného času klientů – návštěvy dílen, zaměstnání, 

atd., 

- došlo k ujasnění vytváření metodických materiálů, 

- zjištění spolupráce klíčového pracovníka a uţivatele při hospodaření s financemi, atd. 



 12 

Exkurze do chráněného bydlení v Novém Jičíně na ulici Slovanské 

Po otevření sluţby chráněného bydlení v Novém Jičíně začali pracovníci společně 

s uţivateli zámku navštěvovat tuto sluţbu. Z počátku to bylo převáţně proto, aby se 

setkali se svými přáteli a známými, po čase se ukázalo, ţe tyto návštěvy jsou velikou 

motivací pro uţivatelé, kteří ţijí na zámku. Většina uţivatelů, kteří chráněné bydlení 

navštívili začali tvrdit, ţe by taky chtěli bydlet v chráněném bydlení. Také pro pracovníky 

mají tyto exkurze svůj význam, nejen proto, ţe vidí spokojené uţivatelé, ale také proto, ţe 

získané informace jim budou slouţit k vytváření dalších sluţeb. 

 

 

b) spolupráce s externími odborníky 
Externí podporu transformačního procesu naší organizaci zajišťují od roku 2008 dvě 

odbornice: PaedDr. Eva Broţová a PhDr. Jaroslava Sýkorová 

Od roku 2008 se způsob podpory a společného setkávání změnil. Původně byla podpora 

nastavena tak, ţe setkání se konala 4x-5x ročně a byla třídenní. V roce 2010 se společná 

setkání uskutečnila třikrát a byla jiţ pouze dvoudenní  (18. – 19. února, 22. – 23. července, 

24. – 25. listopadu). Také se změnil program setkávání. Původně se více času věnovalo 

transformačnímu týmu, kde se společně projednávalo plánování nových sluţeb, poznatky 

a zkušenosti externích odborníků (příklady dobré praxe) a supervize pracovníků byla 

pouze individuální, se zaměřením na případové studie a podporu při mapování potřeb a 

přání uţivatelů.  

Program setkávání v roce 2010: 

1. den 

- dopoledne:  supervize transformačního týmu (zhodnocení naší práce) 

- odpoledne: supervize transformačního týmu (podpora při vytváření nových 

sluţeb), po otevření chráněného bydlení v Novém Jičíně je tento 

čas věnován skupinové supervizi pracovníků chráněného 

bydlení 

2. den 

- dopoledne: skupinová supervize pracovníků přímé péče a sociálního úseku  

- odpoledne: supervize transformačního týmu – výstupy ze supervizí a 

stanovení úkolů na další období 

 

Externí odbornice jsou s námi v kontaktu, jsou informovány o kaţdé schůzce 

transformačního týmu písemným zápisem. 

 

Spolupráce s občanským sdruţením INSTAND (Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj 

kvality ve veřejných sluţbách)  

Naše organizace byla zařazena do projektu „Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje 

sociálních sluţeb“, konkrétně jeho části „vzdělávání pro pracovníky, kteří provázejí 

uţivatele z ústavu do alternativních sluţeb“, realizovaného Institutem pro podporu 

vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných sluţbách – INSTAND, o.s. Díky tomuto projektu 

mohli pracovníci absolvovat různá zajímavá školení, týkající se právě procesu 

transformace, zajišťování kvalitních sluţeb a dva pracovníci absolvovali stáţ v chráněném 

bydlení. 
 

Spolupráce s organizacemi - v rámci procesu transformace sociálních sluţeb 

V roce 2010 byla udrţena spolupráce s organizacemi, které jiţ mají dle transformačního 

procesu vytvořeny nové sluţby chráněného bydlení a umoţňuji nám nahlédnout a vytvořit 

si představu o této sluţbě.   
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- Harmonie, p.o. 

- Slezská Diakonie 

- Společnost Duha, Integrace osob s mentálním postiţením 

 

- stručný popis procesu, jak zařízení pracuje s problematikou kvalitou sociální služby  
 

Problematika kvality naší sociální sluţby je úzce propojena s procesem transformace, 

který v naší organizaci probíhá od roku 2008. 

Všechny změny, které se v naší organizaci jiţ uskutečnily, úzce souvisí s procesem 

transformace, jehoţ hlavním cílem je opustit objekt zámku a vytvořit na základě 

individuálních potřeb a přání uţivatelů sluţby nové. 

I přesto, ţe nyní je sociální sluţba poskytována v nevyhovujících prostorách zámku, 

snaţíme se, aby byly maximální moţnou měrou naplňovány standardy kvality sociálních 

sluţeb a tím došlo ke zkvalitnění ţivota lidí, kteří našich sluţeb vyuţívají. 

 

Změny, které se v roce 2010 uskutečnily a vedly ke zvýšení kvality sociální sluţby a tím 

zlepšení podmínek ţivota našich uţivatelů: 

 Příprava uţivatelů  a pracovníků na přechod do sluţby chráněného bydlení v Novém 

Jičíně 

V roce 2010 bylo mnoho času věnováno právě přípravě sluţby chráněného bydlení. 

Bylo nutné provést reorganizaci práce v celém zařízení. Pracovníci přímé péče, kteří 

měli zájem o práci v novém typu sluţby, začali chodit s uţivateli na nácviky. Na 

základě nácviku samostatnosti mohli pracovníci připravit Plán přechodu, zmapovat 

schopnosti a dovednosti uţivatelů a naplánovat sluţbu a míru podpory, kterou budou 

uţivatelé individuálně potřebovat. 

Byl vytvořen transformační tým pro chráněné bydlení v Novém Jičíně, který se 

scházel jednou za dva týdny. Tým společně pracoval na návrhu, jak bude sluţba 

v počátku fungovat, seznamoval se se základními metodickými postupy, s náplní práce 

asistenta v chráněném bydlení. 

Uţivatelé byli do přípravy chráněného bydlení zapojeni také. Společně vybírali 

nábytek a další vybavení domácnosti. Rozdělovali si pokoje a vybírali si spolubydlící. 

V rámci nácviků se také více cestovalo. Jezdilo se za nákupy do blízkého města, ale tři 

měsíce před přechodem se začalo jezdit do Nového Jičína, aby se uţivatelé  seznámili 

s prostředím, ve kterém budou ţít. Chodili se také dívat, jak postupují práce na vilce, 

jejich budoucím domově. 

 Na základě individuálních potřeb a přání uţivatelů se jeden uţivatel přestěhoval do 

domova pro seniory, jeden do domova pro osoby se zdravotním postiţením a  jeden se 

vrátil domů ke své sestře. I tito uţivatelé byli na přechod průběţně připravováni.  

 V rámci nácviku byl opět pronajat domek v Lichnově, kde si uţivatelé, ale i 

pracovníci mohli vyzkoušet samostatnější způsob ţivota. Tento pobyt slouţí ke 

zjištění samostatnosti uţivatelů ve zcela přirozeném prostředí. 

 Na základě odchodů uţivatelů do jiných sluţeb docházelo k postupnému sniţovaní 

kapacity uţivatelů na pokojích.  

 Uţivatelé začali vyuţívat sluţeb sociálně terapeutických dílen EFFATHA v Novém 

Jičíně.  Provoz dílen byl zahájen v březnu roku 2010. Při zahájení provozu do dílen 

docházelo 15 uţivatelů. V průběhu roku se počet sniţoval a to z důvodu odchodů 

uţivatelů do jiných sluţeb. K 31.12.2010 vyuţívalo sluţeb sociálně terapeutických 

dílen 10 uţivatelů. 

 Navýšil se počet uţivatelů, kteří se účastní nácviku samostatnosti na domečku. Během 

roku 2010 docházelo do nácviků 31 uţivatelů. Mapují se schopnosti nejen u uţivatelů 
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navrţených do chráněného bydlení, ale příleţitost k rozvoji osobnosti je umoţněna 

všem. 

 Nově byl vytvořen přehled o personálním zajištění budoucích sluţeb – fiktivní 

domečky s pracovníky. 

 Pracovníci v rámci individuálních potřeb a přání uţivatelů častěji vyuţívají návazných 

sluţeb v okolních městech - výlety, nákupy a kulturní akce. Těchto akcí se častěji 

účastní také uţivatelé s vysokou mírou závislosti.  

 Uskutečnilo se několik návštěv chráněného bydlení Slovanská, které byly motivací 

nejen pro uţivatelé, ale také pro pracovníky. 

 Intenzivnější zapojení pracovníků do procesu transformace - pracovníci se mohou 

účastnit setkání transformačního týmu a aktivně tak projevovat své myšlenky, 

představy a také uvádět představy a přání uţivatelů. 
 

 

7 Sociální podmínky klientů 

 

7.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství 

 

Z důvodu odchodů uţivatelů do jiných sluţeb se kapacita pokojů v průběhu roku 

sniţovala. 

 Počet pokojů celkem:  15 

  Kapacita pokojů:  

 jednolůţkový  4x  pokoj č. 11, 13, 14, 15 

 dvoulůţkový  1x  pokoj č.  X 

 třílůţkový  2x  pokoj č.  1, 4 

          čtyřlůţkový  5x  pokoj č.  2, 7, 8, 9, 10 

          pětilůţkový  2x  pokoj č.  3, 6 

                     devítilůţkový  1x  pokoj č.  5 

 

 Umístění sociálního příslušenství: 

 Loţnice nejsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. 

V přízemí se nachází jedna toaleta (2 klozetové mísy) a pouze jedna koupelna se 

sprchovým koutem, vanou a dvěma umyvadly.  

V prvním patře jsou tři toalety (6 klozetových mís), včetně  tří umyvadel a dvě různě 

veliké koupelny. Jedna koupelna je vybavena hydromasáţní vanou, jednou klasickou 

vanou a třemi sprchovými kouty, v druhé koupelně je jeden sprchový kout a klasická 

vana.  

Ve druhém patře (v podkroví) se nachází jedna toaleta s 1 klozetovou mísou a menší 

koupelna s vanou. 

 Z celkového počtu 15 pokojů je deset z nich vybaveno umyvadlem. 

 

7.2 možnost trávení volného času - počty a vybavenost společných prostor 

(společenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.) 

 

Naše organizace uţivatelům sluţeb nabízí různorodé volnočasové aktivity. Mají 

moţnost se sami rozhodnout jak, s kým a kde svůj volný čas stráví. K dispozici jsou 

jim všechny společné prostory budovy. K vycházkám mohou vyuţívat zámecký park i 

blízké okolí, po splnění dohodnutých náleţitostí.  

Svůj volný čas mohou trávit ve společenských nebo aktivizačních místnostech a 

vybírat si z nabídky činností podle svého uváţení. Aktivizace probíhají spíše 

v dopoledních hodinách. Pracovníci se zaměřují také na individuální práci – 
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rozhovory, výjezdy do města, nákupy v místním obchodě a procházky. Pracovníci 

mohou k výjezdům s méně pohyblivými klienty vyuţívat sluţební auto. 

K dispozici jim jsou mimo jiné tyto prostory: 

aktivizační místnost – „U ţelvy“ - PC a výukové programy pro uţivatele, tiskárna, 

televize, video, radiomagnetofon, pomůcky pro výtvarnou a vzdělávací činnost. 

Z důvodu sníţení počtu uţivatel, se tato místnost vyuţívá velice málo. 

aktivizační místnost – „Pastelka“ – dílna pro keramickou a rukodělnou činnost, 

materiál a pomůcky pro výrobu keramiky, barvy na sklo, textil, papír 

společenská místnost – „Jídelna“ - televize, DVD a VHS přehrávač, pomůcky pro 

výtvarnou a vzdělávací činnost, gauč, křesla, videokazety se sportovním zaměřením – 

„jak cvičit“, vzpomínkové videokazety a DVD, fotoalba 

tělocvična - posilovací stroje, rotoped, masáţní lehátko, masáţní míče, vodní mlha  

herna - televize, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem, rehabilitační 

míče, pomůcky pro výtvarnou a aktivizační činnost, didaktické pomůcky  

společenské prostory - stolní fotbal, rotoped, voliéra s exotickým ptactvem, 

polohovací vaky, ruské kuţelky, elektronické šipky 

nácvikové středisko Domeček – vybavená kuchyňka – sporák, lednička, rychlovarná 

konvice, dřez, nádobí, jídelní stůl a ţidle, pračka, sušáky na prádlo, ţehlička, ţehlicí 

prkno, sociální zařízení, vypalovací pec na keramiku, rádio 

společenská místnost Klubovna – TV, PC pro klientky, PC pro pracovníky, 

radiomagnetofon, videopřehrávač, rychlovarná konvice, rohová pohovka, křesla, 

jídelní stůl a ţidle, materiál pro ruční a výtvarné práce, šicí stroj, optická vlákna, 

akvárium s ţelvou 

zámecký sál – vyuţívá se k pořádání společenských a kulturních akcí (taneční zábavy, 

koncerty, promítání filmů), konání porad a školení zaměstnanců 

K odpočinku a relaxaci slouţí také pravidelně udrţovaný zámecký park, který je 

vybaven lavičkami a houpačkami a je volně přístupný jak uţivatelům našeho zařízení, 

tak i veřejnosti.  

 

7.3 další poskytované služby – rehabilitace, typy dílen, různé druhy terapií (arte, 

muziko, canis, hippo…) 

 

canisterapie – uvolňovací a rehabilitační cviky za pomoci externě docházejících 

vyškolených canisterapeutických psů se svými pány 

moţnost vyuţívání rehabilitačních pomůcek - v naší sluţbě jsou k dispozici 

moderní rehabilitační pomůcky, masáţní přístroje, perličková vana s hydromasáţí atd. 

K dalším pomůckám, které pomáhají zvyšovat kvalitu péče, patří také biolampy, 

biostimul, polohovací křesla a lůţka, antidekubitní matrace atd. 

petterapie – moţnost kontaktu s drobnými zvířaty chovanými v areálu zařízení 

(voliéra s exotickým ptactvem, vodní ţelva) 

aromaterapie – individuální i skupinová relaxace pomocí účinku éterických olejů a 

vonných tyčinek (sál, společenské místnosti) 

pohybová terapie – cvičení v tělocvičně (jóga, uvolňovací cviky, cvičení na 

posilovacích strojích, rotopedu, pohybová cvičení při hudbě, relaxační masáţe), 

individuální cvičení s overbaly a gymnastickými míči, nácviky chůze s 

kompenzačními pomůckami, individuální procházky 

dotyková terapie – bazální stimulace 

sportovní aktivity – soutěţe v ruských kuţelkách, šipkách, manuální zručnosti, 

v hodu na cíl 
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hudební činnost – nácviky písniček a společný zpěv s kytarou, hra na flétnu, cassio, 

kazoo a rytmické hudební nástroje, moţnost účasti na sborovém zpěvu pod vedením 

ředitele ZUŠ ve Studénce, společný zpěv při návštěvách ZŠ ul. Tovární ze Studénky, 

koncerty hudebních skupin i sólistů 

výtvarná činnost – uţití široké škály výtvarných technik a postupů, práce 

s keramickou a samotuhnoucí hlínou, papírem, textilními, přírodními a umělými 

materiály 

pracovně - aktivizační činnost – výkon nenáročných pracovních aktivit dle přání a 

schopností uţivatel (úklid na pokoji, údrţba parku, úklid voliéry, akvária), sluţby 

v kuchyňce klientek – mytí a příprava nádobí, prostírání, úklid jídelny 

nácvik rozumových činností – čtení, psaní, počítání, všeobecný přehled, mluvený 

projev, trénink paměti, práce s PC (výukové programy, Word – psaní dopisů) 

činnosti spojené s nácvikem samostatnosti - samostatné dodrţování hygienických 

návyků, nácvik třídění, věšení, skládání a ţehlení prádla, příprava jídla, vaření 

s dohledem, nácvik stolování, nácvik úklidových prací, samostatné vycházky mimo 

ZNH, hospodaření s penězi, cestování, zodpovědnost za osobní doklady, manipulace 

s penězi 

duchovní péče – moţnost navštěvovat zámeckou kapli (bohosluţby, přijímání 

svátostí, svatá zpověď), v případě zájmu návštěvy kněze přímo na pokojích uţivatelů, 

výlety na poutní místa  

aktivity směřující k integraci – Ples obyvatel, Kácení máje, Den otevřených dveří, 

Zámecká pouť, setkání s bývalými zaměstnanci, návštěva klientů v nových sluţbách, 

účast na Dětském dni v Nové Horce, Setkání s opatrovníky a dobrovolníky 

 

7.4 návaznost na další dostupné zdroje  

 

relaxační masáţe - jedenkrát v týdnu navštěvuje naše zařízení masér a uţivatelé si 

jeho sluţby hradí z vlastních finančních prostředků 

rekreace – společná tradiční rekreace se zařízením ISÚ Komorní Lhotka se v roce 

2010 uskutečnila v dubnu v Horní Lomné. Pobytu se zúčastnilo 18 uţivatelů 

v doprovodu  čtyř pracovníků 

V říjnu se uskutečnil týdenní pobyt 6 uţivatelek a dvou asistentek v rodinném domku 

v Lichnově.  

cestování hromadnými dopravními prostředky (autobus, vlak) - v doprovodu 

pracovníků v sociálních sluţbách, dobrovolníků, klíčových pracovníků nebo 

samostatně; uţivatelé cestují na lékařská vyšetření, na nákupy, výlety a zkoušejí si 

samostatně kupovat jízdenky, pouţívat průkazy ZTP, hospodařit s penězi, orientovat 

se v novém prostředí a navazovat sociální kontakty  

výlety – uţivatelé mají moţnost výběru místa, kam pojedou na zájezd. V uplynulém 

roce byl uskutečněn zájezd do zámku v Kroměříţi spojený s návštěvou řádových 

sester, které v našem zařízení pracovaly a oslavou narozenin pana faráře. Dále 

navštívili poutní místo Svatý Kopeček a ZOO v Olomouci. 

Uţivatelé byli na výletě v Novém Jičíně a Kopřivnici, kam cestovali veřejnou 

hromadnou dopravou v doprovodu pracovníků. 

Pro uţivatele s vyšším stupněm závislosti byl uskutečněn mimo jiné výlet do ZOO 

Ostrava. 

návštěvy obchodů v obci a blízkém okolí - s doprovodem i bez doprovodu (nákupy 

dle individuálních potřeb uţivatele – např. drogerie, obuv, oblečení, potraviny atd.) 

individuální výlety  

- doprovod na lékařská vyšetření 
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- Solná jeskyně 

- sportovní areály ve Studénce (bowling) 

- minigolf v Albrechtičkách 

- restaurace, cukrárny 

- kina, divadla, výstavy 

- informační centra (Albrechtičky, Sedlnice, Studénka) 

kadeřnice a pedikérka docházejí do zařízení dle potřeb klientek 

spolupráce s dobrovolnickou organizací ADRA  - spolupráci jsme zahájili koncem 

roku 2005. V současné době dochází k pravidelným kontaktům mezi našimi uţivateli 

a pěti dobrovolníky. Navštěvují uţivatele v zařízení, povídají si s nimi, doprovází je na 

vycházky, výlety a k lékařům, účastní se společenských a kulturních akcí.  

sociálně-terapeutické dílny Slezské diakonie v Novém Jičíně – provoz dílen byl 

zahájen v březnu tohoto roku. Při zahájení provozu do dílen docházelo 15 uţivatelů. 

V průběhu roku se počet sniţoval a to z důvodu odchodů uţivatelů do jiných sluţeb. 

Na konci roku vyuţívalo sluţeb sociálně terapeutických dílen pouze 10 uţivatelů. 

Pravidelně se dopravovali sluţebním autem i veřejnou dopravou s doprovodem. 

Věnují se činnostem jako je vyšívání, výtvarná činnost, práce s materiálem přírodním, 

umělým, s keramikou, vyrábí proutěné košíky. Mimo tyto činnosti se také účastní 

kulturních a společenských akcí (bowling, canisterapie, výlety, pečení, výstavy,…). 

 

7.5 kulturní a sportovní akce, jichž se klienti mohli v uplynulém roce účastnit aj. 

LEDEN 

    3.1.  koncert v kapli 

  21.1.  bowling ve Studénce 

             27.1.  sportovní soutěţ 

ÚNOR 

  17.2.  canisterapie 

  22.2.  Beskydské divadlo v Novém Jičíně 

  26.2.  Maškarní ples v Zámku 

BŘEZEN  

8.3. oslava MDŢ – koncert 

  zahájení docházky do soc.terapeutických dílen Slezské diakonie 

            filmotéky v sále a herně Zámku 

DUBEN 

            4.-5.4. velikonoce 

            15.4.  návštěva klientek v Domově pro seniory v Novém Jičíně 

           16.4.  návštěva filmového představení v kině Radost Bílovec 

            16.4.  jarní brigáda, opékání 

            23.4.  výlet na Skalky v Novém Jičíně 

            26.4.-1.5. rekreace v Horní Lomné 

          KVĚTEN  
             2.5.  Den otevřených dveří, pouť 

             6.5.  zájezd za řád.sestřičkami do Kroměříţe 

           20.5.  návštěva Čtyřlístku v Ostravě 

ČERVEN  

             1.6.  Den sociálních sluţeb Kopřivnice 

             4.6.  Dětský den v Nové Horce 

             9.6.  Kácení máje 

          23.6.  zájezd do ZOO Ostrava 

 SRPEN  
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26.8.  Sportovní hry v Komorní Lhotce 

  setkání s důchodci v Albrechtičkách 

ZÁŘÍ  

    1.9.  Sportovní hry v Zámku 

    2.9.  Den sociálních sluţeb v Novém Jičíně 

    8.9.  Sportovní hry s ostatními zařízeními 

  16.9.  společný zpěv na vestibulu s ředitelem ZUŠ 

  21.9.  setkání s důchodci v Bartošovicích 

  22.9.  Den otevřených dveří v CHB Slezské diakonie v Novém Jičíně 

  22.9.  Sportovní hry  

  23.9.  canisterapie se zpěvem – p.Knězková, pes Nero 

  25.9.  canisterapie – p. Křístek, pes Bára 

ŘÍJEN  

    6.10.  Den otevřených dveří v Zámku 

    9.-16.10.  rekreace v Lichnově 

  12.10.  Studénecký kapřík 

  22.10.  vernisáţ Nad oblaky – V.Bárová 

 LISTOPAD 
    1.11.  návštěva hřbitova v Albrechtičkách 

    6.11.  výlet na Motýlka do Kopřivnice 

    8.11.  předání ceny V.Bárové 

  11.11.  Beskydské divadlo NJ, návštěva v CHB NJ 

  16.11.  návštěva CHB v Široké Nivě 

  26.11.  výlov rybníka v Bartošovicích 

PROSINEC 

    2.12.  Mikulášská besídka v Nové Horka 

    5.12.  Mikulášská besídka v Albrechtičkách 

    6.12.  Mikulášská besídka v Domově Duha  

    7.12.  společné pečení vánočního cukroví 

    8.12.  Mikulášská besídka v Komorní Lhotce 

  14.12.  Beskydské divadlo NJ, výstavka Sedlnice 

  16.12.  divadlo Neslyším Brno, koncert skupiny Rarita 

  18.12.  vystoupení skautů ze Studénky 

  19.12.  canisterapie – Bára 

  20.12.  canisterapie – Nero 

  24.12.  štědrovečerní setkání u vánočního stromku 

 

 Všechny významnější akce včetně fotografii jsou vţdy prezentovány na  

 www.zameknovahorka.cz. 

 

7.6 způsob vzdělávání a udržování, rozvíjení schopností klientů – vzdělávání 

v zařízení x mimo zařízení – počty klientů 

 

Vzdělávání uţivatelů  je v současné době maximálně zaměřeno na získávání znalostí a 

dovedností potřebných pro ţivot v nových sluţbách.  

Uţivatelé se účastní nácviků dovedností spojených nejen s chodem domácnosti. 

Během roku 2010 docházelo do nácviků 31 uţivatelů. Mapují se schopnosti nejen u 

uţivatelů navrţených do chráněného bydlení, ale snaţíme se dát příleţitost k rozvoji 

osobnosti všem. V nácvikovém středisku Domeček si osvojují základy vaření, praní,  

nakupování a cestování veřejnou dopravou, také zásadám bezpečné manipulace 

http://www.zameknovahorka.cz/
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s elektrospotřebiči, telefonování, bezpečnému pohybu na silnici, v komunikaci 

s neznámými lidmi atp. Intenzivnější 3 měsíční nácvik probíhal u 9 klintek, které 1. 

října opustily naše zařízení a přešly do Chráněného bydlení Slovanská v Novém 

Jičíně. 

Vyzkoušet si podobu sluţby chráněného bydlení mohly uţivatelky při pobytu 

v Lichnově. Ţivot v domku byl blízký běţné domácnosti. Uţivatelky si samy 

plánovaly jídelníček, způsob organizace prací v domácnosti, trávení volného času. 

Měly moţnost se seznámit s hospodařením s penězi, s náklady na provoz domácnosti, 

rozhodovaly, jak utratí své kapesné. Samostatně nebo s podporou si vařily a uklízely. 

Vyzkoušely si ţivot v malém kolektivu s moţností většího soukromí. 

Na základě zkušeností získaných z individuálních nácviků a pobytu v Lichnově 

mohou zaměstnanci lépe mapovat schopnosti a potřeby uţivatelů. Snaţíme se budoucí 

sluţby nastavit tak, aby co nejlépe odpovídaly přáním a potřebám uţivatelů. 

S podobou nových sluţeb se seznamují prostřednictvím návštěv podobných zařízení, 

jako je například: 

Chráněném bydlení a návštěva bývalých klientek v Archa Široká Niva, návštěva 

bývalých klientek v Domově pro seniory Duha v Novém Jičíně, exkurze do Domova 

pro osoby se zdravotním postiţením Čtyřlístek v Ostravě, účast na  dni otevřených 

dveří Chráněného bydlení Slezské diakonie v Novém Jičíně, účast na Dni sociálních 

sluţeb v Kopřivnici a Novém Jičíně, návštěva klientek v Chráněném bydlení 

Slovanská NJ. 

Procvičovat si získané školní znalosti mohou uţivatelé prostřednictvím tréninku 

paměti v rámci obecného vzdělávání. Nepravidelných tréninkům paměti ze zúčastňuje 

okolo 7 uţivatel.  

Se svým klíčovým pracovníkem se učí hospodařit s aktivizačním kapesným – počítání, 

poznávání hodnoty peněz, uschování účtenky za nákup. 

Naše pozornost je také věnována rozvoji duševní oblasti - ve společenském a 

kulturním ţivotě, procvičování zásad společenského chování. Osvojováním si běţných 

návyků chování chceme uţivatelům usnadnit jejich postupné začleňování do 

společnosti. 

Své schopnosti a dovednosti si také prohlubují v rámci sociálně-terapeutických dílen, 

kde ne jen ţe manuálně tvoří, ale také navazují nové sociální kontakty jak mezi klienty 

z jiných zařízení, kteří zde docházejí, tak mezi pracovníky. Účastní se společenských i 

sportovních aktivit. Některé uţivatelky se dopravují veřejnou dopravou, učí se 

pouţívat průkazy ZTP.   

 

 

8 Stavebně - technický stav objektu, v nichţ jsou klientům poskytovány sluţby: základní 

charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+ 

rozsáhlé úpravy, 4) havarijní 

 

Souhrnně jsou hodnoceny parametry: 

8.1 stav obsluţného provozu:  8.1.1 kuchyně   2 

     8.1.2 prádelna   1 

     8.1.3 vytápění   2 

 

Kuchyně, prádelna i kotelna byly v minulých letech rekonstruovány, jsou proto ve 

velmi dobrém, resp. ve vyhovujícím stavu.  
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8.2 stav stavby:   8.2.1 statika   2 

     8.2.2 vnější plášť  4 

     8.2.3 střecha   2 

 

Střecha je ve vyhovujícím stavu kvůli nedávné kompletní rekonstrukci. Po zimě je 

vţdy ale potřeba provést opravu krytiny, která bývá na různých místech drobně 

narušená. Vnější plášť je vinou dlouhodobé eroze hodně narušený, na mnoha místech 

je obnaţeno zdivo a omítka opadá. Nestabilní jsou také špalety a parapety oken. 

 

8.3 technický stav:   8.3.1 elektroinstalace  3 

     8.3.2 rozvody tepla  2 

     8.3.3 vody   2 

     8.3.4 odpady   2 

 

Elektroinstalace v budově zámku je letitá a vyţaduje rozsáhlé opravy. Rozvody tepla, 

vody a odpady jsou odpovídající svému věku a jsou zatím ve vyhovujícím stavu.  

 

8.4 bariérovost objektu  
Objekt zámku je zcela bariérový. Přízemí spojuje s prvním patrem pouze schodišťová 

 plošina, která nesplňuje poţadavky běţného provozu, pouze zmírňuje omezení pohybu 

 imobilních klientů v budově. Mezi přízemím a suterénem vede schodišťová sedačka. 

 

 

9 Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok 2010 

Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok 2010 odeslány zřizovateli elektronicky na 

adresu kamila.marsalkova@kr-moravskoslezsky.cz. dne 18. 1. 2011.  

Uvedené úkoly se týkají sluţby domov pro osoby se zdravotním postiţením a také 

organizace jako celku. Úkoly pro sluţbu chráněné bydlení jsou uvedeny v druhé části této 

závěrečné zprávy. 

 

 1) 

Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé 

zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou 

formou, než přímým zaměstnáváním, uvést zdůvodnění. (splněno částečně) 

 

Průměrný roční přepočetný počet zaměstnanců v roce 2010  50,45 osob 

Z toho povinný podíl 4 %       2,018 osob 

Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona   

- zaměstnáním u zaměstnavatele v roce 2010    1,948 osob 

rozdíl          0,070 osob 

Plnění povinného podílu je splněno odběrem výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících 

více neţ  

50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním. V roce 2009 bylo v naší organizaci 

zaměstnáno 1,63 osob zdravotně znevýhodněných.  

Je nutno dodat, ţe 2 pracovnice byly v roce 2010 na dlouhodobé nemocenské. Pro zajištění 

kvality sluţby jsme je museli nahradit jinými pracovníky. Tím se zvedl počet zaměstnanců. 

Pokud bychom tedy měli o dva zaměstnance méně (ty, kteří nahradily nemocenské), splnili 

bychom povinný podíl, který by činil 1,938 osob, přímou formou.    

 

 

mailto:kamila.marsalkova@kr-moravskoslezsky.cz
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2) 

V úzké součinnosti se zřizovatelem pokračovat v procesu transformace zařízení, k 31. 12. 

2010 vyhodnotit transformační plán organizace. (splněno) 

 

Organizace pracuje v úzké součinnosti se zřizovatelem na všech krocích transformačního 

procesu vyplývajících z transformačního plánu, který byl zpracován. Průběţné 

vyhodnocování transformačních kroků probíhá na společných transformačních schůzkách, 

kterých se účastní také zástupci Kraje. 

Zpracování transformačního plánu organizace bylo jedním z úkolů pro zařízení v roce 2009.  

 

Transformační plán je rozdělen do 6 základních bodů.  

Bod 1) – Základní charakteristika organizace. 

Bod 2) – Sloţení transformačního týmu. 

K 31. 12. 2010 působí transformační tým v pozměněném sloţení, které odpovídá aktuálním 

potřebám transformačního procesu. Paní Radmilu Řehákovou, která je jiţ vedoucím 

chráněného bydlení nahradily Lenka Veselková, DiS. (PSS) a Bc. Marta Olejáková (SZP). 

Zástupce zřizovatele Mgr. Daniel Vrána přestal být členem rozšířeného transformačního 

týmu. V průběhu roku 2010 byl navíc vytvořen druhý transformační tým, který řešil konkrétní 

problémy a přípravy na spuštění Chráněného bydlení Slovanská, které je v provozu od 1. 10. 

2010. K tomuto datu také zase zanikl. Transformační tým působí v mezích svých stanovených 

kompetencí a pravidelně se schází. Ze schůzek bývají do několika dnů vypracovány zápisy, 

které obdrţí zástupce zřizovatele i externí odborníci. 

Bod 3) – Systém předávání informací. 

Předávání informací pokládáme v našem zařízení za velmi důleţitý proces. Proto je zde 

zaveden velmi propracovaný systém tak, aby zaměstnanci, klienti i veřejnost dostávali 

informace co nejdříve a v nezměněné podobě. Drţíme se struktury, která je v transformačním 

plánu uvedena. Kompletní vyhodnocení systému předávání informací je uvedeno v úkolu č. 6 

tohoto materiálu. 

Bod 4) – Analýza výchozího stavu v organizaci. 

Bod 5) – Hlavní cíl transformace zařízení. 

Cíl transformace v naší organizaci je pro nás základním ukazatelem, jakou cestou se ubíráme 

a budeme ubírat. Tento cíl zůstává nezměněn a má být podstatou nově vzniklé „sítě“ 

sociálních sluţeb. 

Bod 6) – Dílčí cíle. 

Podbod 6.1) – Příprava personálu zařízení. 

6.1.1. V přípravě personálu je postupováno podle transformačního plánu. Byly zpracovány 

dotazníky pro zaměstnance, ze kterých byla zjistitelná motivace pracovníků v rámci 

transformačního procesu, jejich ambice, vůle pro změny, potřeba vzdělávání, druh 

preferované sluţby apod. Zaměstnanci tyto dotazníky individuálně vyplnili a odevzdali 

k vyhodnocení. Individuálně pak hodnotili své postoje s vedoucím pracovníkem. Informace 

z dotazníků byly přínosné pro plánování sluţeb a jejich personálního obsazení, pro 

smysluplné plánování vzdělávání pracovníků, ale také pro motivaci zaměstnanců. V dalších 

letech jiţ nebudou zaměstnanci vyplňovat tento samý dotazník, hodnocení jejich postojů bude 

zjišťováno prostřednictvím modifikované podoby dotazníku, která vychází z aktuální 

problematiky v personální práci v zařízení.   

6.1.2. Na základě informací z dotazníků o individuálních potřebách zaměstnanců v oblasti 

dalšího vzdělávání, byly vytvořeny individuální vzdělávací plány pro zaměstnance. 

Společným rozhovorem vedoucího pracovníka a zaměstnance jsou navrţeny vţdy oblasti 

vzdělávání a orientační časové rozvrţení vzdělávacích akcí. Podle toho pak v průběhu roku 

pracovníci absolvují vyhledaný kurz či jiný typ vzdělávání. Bylo a je dbáno na to, aby kaţdý 
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pracovník v sociálních sluţbách splnil min. 24 hodin vzdělávání, které nařizuje zákon. 

6.1.3. Vzdělávací akce pro zaměstnance byly organizovány také podle potřeb zařízení. Spolu 

s potřebou zaměstnance byl vytvořen jakýsi průsečík zájmů, podle kterého se zaměstnanec 

vzdělává. Př.: Společnou potřebou organizace a zaměstnance P. J. je prevence vzniku 

dekubitů. Společně pak obě strany hledají seminář s podobným tématem. Důraz je kladen na 

oblasti vzdělávání, které pracovníci uplatní v návaznosti na transformační proces v nových 

sluţbách a v přechodu klientů do nich. 

6.1.4. Vzdělávací aktivity, které vyplývají z individuálních vzdělávacích plánů se průběţně 

naplňují. Řada zaměstnanců se účastnila seminářů občanského sdruţení INSTAND, o. s. 

„Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních sluţeb“, ale také dalších seminářů, 

stáţí, školení a vzdělávacích akcí. 

6.1.5. Dbáme na dostatečné informování zaměstnanců o aktuálním stavu transformačního 

procesu. Téměř na kaţdou schůzku transformačního týmu dochází PSS z přímé péče nebo ze 

sociálního úseku. Zápisy ze schůzek jsou dávány mezi pracovníky. Transformační tým 

navrhuje průběţně vzdělávací akce nebo exkurze do jiných zařízení v návaznosti na získání 

vědomostí a zkušeností o transformačním procesu. 

6.1.6. Prakticky všichni zaměstnanci přímé péče a sociálního úseku chtějí přejít v rámci 

transformačního procesu do nových sluţeb. Z řad pracovníků provozu se počet těch, kteří 

mají zájem o rekvalifikaci, zvyšuje. Někteří jiţ rekvalifikováni jsou, přešli z provozu do 

přímé péče a připravují se nové sluţby. Vytvoření kritérií pro výběr nových zaměstnanců 

v transformovaných sluţbách je sloţité. Organizace musí vycházet z aktuální nabídky 

zájemců o práci a v této souvislosti musí své nároky sniţovat. 

Podbod 6.2) – Příprava klientů zařízení. 

6.2.1. Transformační tým sestavil dle svého úkolu podobu dotazníku samostatnosti klientů. 

Tyto dotazníky vyplnili klienti s pomocí svých klíčových pracovníků, kteří byli o vyplňování 

řádně proškoleni na jedné ze svých schůzek. Dotazníky slouţily ke zmapování současné 

situace klienta, jeho dovedností, schopností, potřeb a přání. Byly základem pro smysluplné 

individuální plánování. 

6.2.2. V návaznosti na výše uvedené, proběhla a probíhá v organizaci aktualizace potřebnosti 

poskytované péče u jednotlivých klientů. V této souvislosti dochází také k aktualizaci 

poţadavků klientů na zvolený typ sluţby v rámci transformačního procesu. Klíčoví pracovníci 

navrhují klienty na základě analýzy jejich potřeb do odpovídajícího druhu sluţeb. 

6.2.3. Tzv. plány nácviků a plány přechodu byly zpracovány a plněny podle aktuálních potřeb 

klientů. Klienti, kterým se blíţila moţnost přechodu do nových sluţeb, absolvovali nácviky 

samostatnosti ve středisku „Domeček“ podle plánu s vyšší intenzitou. Klienti, kteří reálně 

vědí datum a místo přestěhování se do jiné konkrétní sluţby, mají zpracován individuální plán 

přechodu, podle kterého je postupováno. V tomto osvědčeném duchu plánujeme pokračovat. 

Nácviky samostatnosti pokračují průběţně a jsou součástí individuálního plánování. 

6.2.4. V organizaci je individuální činnost s klienty vedena s vědomím budoucího přechodu 

do jiné sluţby. Individuální činnost je řízena zpracovaným individuálním plánem, za jehoţ 

podobu a průběţné vyhodnocování je zodpovědný klíčový pracovník. Kvalita individuálního 

plánování se postupně zvyšuje. Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj samostatnosti klientů, 

podporu jejich sebevědomí a orientace. Pracovníci klienty aktivizují a podporují je 

v oblíbených činnostech. Individuální plány a činnosti jsou zaměřeny na přípravu klientů na 

odpovídající druh jejich budoucí sociální sluţby. 

6.2.5. Klientům, kteří touţili opustit naše zařízení a ţít v jiné lokalitě, neţ je spádová oblast 

poskytování sluţeb naší organizací, jsme pomohli s podáním ţádostí do jiných organizací. Na 

základě ţádostí právě odchází jiţ devátá klientka do jiného zařízení. Další mají ţádosti 

v řešení. Jedná se o sluţby domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postiţením a 

chráněné bydlení. Devět klientek odešlo do chráněného bydlení, které nově poskytuje naše 
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organizace. S registrací této sluţby jsme stanovili jasné vymezení cílové skupiny, které 

odpovídá poţadavkům na tuto sluţbu jak ze strany našich klientů, tak z veřejné potřebnosti 

v dané lokalitě. Cílové skupiny našich dalších vznikajících sluţeb se teprve profilují a pracuje 

na nich transformační tým. 

Podbod 6.3) – Spolupráce s ostatními subjekty zapojenými v procesu transformace. 

6.3.1. Zaměstnanci naší organizace se účastní komunitního plánování ve městech Kopřivnice, 

Nový Jičín a Studénka, kde jsou v kontaktu s jinými poskytovateli sociálních sluţeb a 

konzultují moţnou spolupráci. Účastní se krajských koordinačních schůzek, na kterých se 

setkávají se zástupci dalších transformovaných zařízení. Monitorují sociální sluţby v okolí a 

na základě toho pak případně dochází k zahájení spolupráce. Příkladem je spolupráce se 

Slezskou diakonií a docházka našich klientů do sociálně terapeutických dílen v Novém Jičíně. 

Mimo to naše organizace spolupracuje s blízkými krajskými organizacemi. Účastníme se 

veletrhů a dalších veřejných akcí, kde prezentujeme své sluţby a zejména naše vize 

transformačního řešení ústavní instituce.  

Podbod 6.4) – Investiční akce. 

6.4.1. Za účelem hledání vhodných nemovitostí pro potřeby nových sociálních sluţeb jsme 

byli a jsme v kontaktu s různými subjekty, jako např. města Nový Jičín, Kopřivnice, 

Studénka, Bílovec, Sedlnice, Příbor, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkový fond atd. Výsledkem je získání 

nemovitostí v Novém Jičíně, v Sedlnicích, téměř získání objektu v Kopřivnici a snad i ve 

Studénce. Do konce roku 2011 chceme mít všechny nemovitosti, které jsou potřeba k zajištění 

transformačního procesu v naší správě. 

6.4.2. Průběţně navštěvujeme organizace, které jiţ poskytují sluţby chráněného bydlení a 

moderní typ domova pro osoby se zdravotním postiţením, za účelem inspirace 

architektonického a materiálního vybavení našich plánovaných rekonstruovaných objektů. 

Pořádáme exkurze pro pracovníky, kteří toto budou plánovat. V tomto duchu jsme spolu se 

zřizovatelem plánovali rekonstrukci Chráněného bydlení Slovanská v Novém Jičíně, která 

proběhla v létě roku 2010. Plánujeme v obdobné praxi pokračovat při realizaci výstavby a 

rekonstrukcí dalších objektů v Kopřivnici, v Sedlnicích, případně ve Studénce.  

 

3) 

Zpracovat kasuistiky alespoň 3 uživatelů služby, kteří v rámci transformace zařízení přešli 

do jiného druhu služeb, ve formě vhodné ke zveřejnění. (splněno) 

 

Klíčoví pracovníci vytvořili kazuistiky 4 klientek, které opustili prostory zámku a nyní bydlí 

v prostředí, které jim vyhovuje. Kazuistiky jsou přílohou  č. 1 tohoto materiálu. 

 

4) 

Zajistit mapování procesu transformace zařízení formou fotodokumentace, popř. i formou 

jiného obrazového materiálu. (splněno) 

 

Transformační proces je od svého počátku pečlivě monitorován. A to jak formou písemnou, 

tak i prostřednictvím fotodokumentací a videozáznamů.  

Pracovníci sociálního úseku a klíčoví pracovníci pořizují fotodokumentaci nácviků 

samostatnosti klientů, zachycují důleţité mezníky v jejich ţivotě, pomocí fotek dokladují 

jejich rozvoj v rámci transformačního procesu. V průběhu roku 2010 jsme zahájili spolupráci 

s fotografem Imrichem Veberem, který svým profesionálním způsobem zachycoval klienty a 

děje v našem ústavním prostředí velmi autenticky. Výsledkem této spolupráce je mimo jiné 

také náš podíl na vytvoření fotografického materiálu transformovaných zařízení 

v Moravskoslezském kraji.   
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Pracovníci také pořizují videozáznamy rozvoje našich klientů. Jednak pro interní potřebu, ale 

také v rámci tvorby tzv. Manuálu dobré praxe, realizovaného ve spolupráci se 

sdruţením Instand, o. s. Tento materiál bude slouţit jako pomocná ruka při transformačních 

snahách v jiných nevyhovujících zařízeních. 

 

5) 

Zapojovat uživatele do procesu transformace, popsat způsob jejich zapojení. (splněno) 

 

Uţivatelé jsou do procesu transformace průběţně zapojováni. 

Způsoby jejich zapojení: 

- informování uţivatelů o zahájení a průběhu procesu transformace 

- zjišťování míry samostatnosti, individuálních přání a potřeb  

- exkurze uţivatelů do fungujících sluţeb chráněného bydlení 

- vyhledávání vhodných sluţeb (jiný druh sluţby, lokalita) 

- příprava uţivatelů na přechod do nových sluţeb 

- přechod a vyuţívání sluţby Chráněného bydlení na ulici Slovanské 

Informování uţivatelů o zahájení transformačního procesu  

Uţivatelům byl tento proces objasněn prostřednictvím klíčových pracovníků. Kaţdý 

pracovník se svým uţivatelem vyplnil dotazník „Zmapování současné situace“, kde měli 

uţivatelé moţnost vyjádřit, kde by chtěli bydlet. Tímto byly zjišťovány údaje o původních 

vazbách uţivatelů a kam by se případně chtěli vrátit. 

Někteří uţivatelé  uvedli, ţe se stěhovat nechtějí, ţe jsou zde spokojení, ţe zde ţijí dvacet a 

více let a proč by se stěhovali. Tyto odpovědi uvedli převáţně ti uţivatelé, kteří nic jiného neţ 

ústavní ţivot nezaţili. Někteří začali okamţitě přemýšlet a snít o tom, kde by chtěli bydlet, 

kam se chtějí vrátit atd. U těch klientů, kteří z nějakých důvodů nejsou schopni vyjádřit svá 

přání a potřeby, rozhodoval tým pracovníků, který bral v úvahu vazby uţivatele, jeho zjištěné 

potřeby a přání. 

Informování uţivatelů o průběhu procesu transformace 

Uţivatelé jsou o průběhu procesu transformace informováni prostřednictvím nástěnek v 

přízemí a v 1. patře, pro uţivatele s problémy v komunikaci jsou informace podávány 

alternativní formou – velké písmo, obrázky, fotografie. Také se konají pravidelné besedy v 

jídelně, kde jsou uţivatelé o všem informováni – seznamování s plánovanými akcemi, 

domlouvají se zde také nácviky soběstačnosti na pokojích, na „Domečku“, uţivatelé jsou 

mimo jiné seznamováni s předpisy, platnými pro ţivot v zařízení. A samozřejmě jsou 

uţivatelům informace předávány individuálními rozhovory s klíčovými pracovníky nebo 

jejich zástupci, popř. ostatními členy týmu. 

Zjišťování míry samostatnosti, individuálních přání a potřeb 

Velmi efektivní se stal Dotazník samostatnosti, který na začátku procesu transformace 

pracovníci s uţivateli vyplňovali.  Dotazník dal podnět pracovníkům, jaké schopnosti je 

potřeba u uţivatelů zjistit, co zvládají sami, co s asistencí, kde potřebují dohled, kde podporu.  

Na základě Dotazníku vznikly Plány nácviku, protoţe uţivatelé si mnoho činností, které 

běţný ţivot obnáší, neměli moţnost nikdy vyzkoušet. Plán nácviku měl mapovat, zda jsou 

uţivatelé schopni naučit se novým dovednostem, a jak se brzy ukázalo, mnozí si jen osvěţili, 

co si pamatovali z domova. 

Plány přechodu slouţily k tomu, aby pro uţivatele bylo zachováno to, nač byli zvyklí. Plán 

přechodu obsahoval i různá specifika a rituály, které měli uţivatelé zaţité.  

Tyto plány se velmi osvědčily, kdyţ v průběhu transformace byl brán zřetel na osobní přání 

uţivatelů – vrátit se do lokality, která je jim blízká a která jim umoţní častější kontakt 

s rodinou nebo známými. Prostřednictvím tohoto Plánu pak byli pracovníci, kteří přijali do 

sluţby našeho uţivatele, seznámeni s jeho osobností, s jeho schopnostmi a tím, co je pro něho 
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přirozené nebo specifické, aby byl uţivatelům přechod co nejvíce usnadněn, aby jim jejich 

noví asistenti v sociální sluţbě co nejlépe porozuměli. 

Plány přechodu uţivatelů, kteří přecházeli do Nového Jičína pak měly asistentkám 

připomínat, nač byli uţivatelé zvyklí, co patří k jejich denním zvyklostem a také jak se sami o 

sebe dokáţí postarat v oblastech sebeobsluhy, péče o domácnost a v širším kontaktu s běţnou 

společností, třeba v obchodě nebo při cestování. 

Všechny výše jmenované dokumenty vyplňovali pracovníci společně s uţivatelem. 

Exkurze uţivatelů ve fungujících sluţbách chráněného bydlení 

Uţivatelé měli moţnost účastnit se exkurzí a návštěv jiţ fungujících sluţeb, protoţe v procesu 

transformace jde především o jejich ţivot, o jejich obavy a nejistoty. Oni budou měnit styl 

svého ţivota a zkušenost z exkurzí je pro ně stejně cenná, jako pro pracovníky, kteří budou 

v nové sluţbě zaměstnáni. 

Exkurze se v osvědčených zařízeních opakovaly, aby co nejvíce uţivatelů mohlo na vlastní 

oči vidět a pochopit smysl těchto sluţeb a celé transformace.  

Vyhledávání vhodných sluţeb (jiný druh sluţby, lokalita) 

Uţivatelé, kteří uvedli, ţe se chtějí vrátit do lokality, která je jim blízká a která jim umoţní 

častější kontakt s rodinou nebo známými, nebo prostě uţ jen nechtěli čekat a chtěli začít 

vyuţívat těchto sluţeb okamţitě, se začalo s vyhledáváním vhodných sluţeb. 

Mnoho uţivatelů se na základě svých přání jiţ odstěhovalo z naší sluţby. 

Příprava uţivatelů na přechod do nových sluţeb 

Aby se zjistilo, jak budou uţivatelé na takový způsob ţivota reagovat, naplánovala se 

„dovolená“  v rodinném domku v Lichnově, kde jsme chtěli uţivatelům ukázat, jak to v běţné 

domácnosti chodí. Několik týdnů před odjezdem se konaly pravidelné schůzky pro účastníky 

této dovolené, na kterých se plánovalo. Jídelníčky – co se bude vařit, nákupy – co 

potřebujeme v domácnosti, abychom si připravili jídlo – co by se mohlo dělat ve volném čase, 

ale probírala se i úskalí takového ţivota. 

Samotný pobyt šesti uţivatelů a jedné asistentky byl výbornou zkušeností – nejen pro 

uţivatele, kteří byli nadmíru spokojení, ale i pro pracovníky, kteří zjistili, ţe je potřeba dvou 

lidí, kteří takovou dovolenou s uţivateli absolvují. Příští rok byla tato dovolená opět v plánu, 

organizačně pro pracovníky jinak zajištěná, pro uţivatelé pak tato změna přinesla více 

prostoru na individuální práci a ještě lepší proţitek. 

Aby informace, které se prostřednictvím Plánů přechodu zjišťovaly, byly objektivní, bylo 

zřízeno v areálu Zámku, ovšem mimo hlavní budovu, nácvikové středisko Domeček, jak jsme 

tomu všichni říkali. Nechtěli jsme si v něm hrát na chráněné bydlení, ale dát uţivatelům i 

pracovníkům prostor pro individuální práci při nácviku péče o domácnost.  

Domeček byl vybaven základními spotřebiči, které se v domácnosti pouţívají. Pračkou, 

ţehličkou, kuchyňka byla částečně zařízená, ale byla doplněna o potřebné nádobí. 

Také byl pro pracovníky vytvořen prostor, aby se mohli individuálně věnovat uţivatelům „v 

nácviku“. Aby mohli vyjíţdět MHD do blízkého města naučit se nakupovat, kontaktovat se 

s neznámými lidmi, zakoušet i nepříznivé situace a získávat zkušenosti nejen pozitivní, ale i 

negativní, to kdyţ se něco nedařilo nebo nepovedlo. 

Asistentky asi po roce opět vyplnily s uţivateli Dotazník samostatnosti a pokroky byly velmi 

zřetelné. Nejniţší hodnocení – neumí, nezná, nezvládne – nahradilo v nejhorším případě 

hodnocení – zvládá s asistencí. Na základě zjištěných skutečností naplánovaly asistentky 

nejen další nácvik, ale také potřebnou míru podpory v nové sluţbě.  

Příprava na přechod a vyuţívání sluţby chráněného bydlení na ulici Slovanské 
Uţivatelé se seznámili s pracovníky, kteří s nimi měli do nové sluţby, do chráněného bydlení 

v Novém Jičíně, přejít. Měli moţnost vybrat si svého klíčového pracovníka a s ním se asi dva 

měsíce před přechodem připravovat na změnu. 
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Dva týdny před plánovaným přechodem probíhalo balení a příprava na stěhování. Klíčový 

pracovník společně s uţivatelem balil věci, společně se rozhodovali, co si s sebou vezmou, co 

uţ nebudou v novém domově potřebovat a koupí si nové.  

Do domu bylo potřeba obstarat základní vybavení – zařídit kuchyň, pořídit spotřebiče a také 

pomůcky, které se v domácnosti běţně pouţívají – mycí a čistící prostředky, toaletní papír 

atd. Dosud uţivatelé tento materiál „fasovali“. Nyní byli u toho, kdyţ se všechno, do 

nejmenších detailů, nakupovalo. Mohli si vybrat talíře, skleničky, hrníčky, příbory… 

Bylo třeba pořídit si loţní povlečení, tak aby ladilo s barvou pokoje, kterou si uţivatel, 

pochopitelně, sám vybral. Byli přítomni jednání o vybavení domu  - věděli, ţe v obývacím 

pokoji bude sedací souprava – jaká, to si rozhodovali s pracovníky. Věděli, ţe budou mít 

jídelní stůl a ţidle k němu.  Ţe v kuchyni bude kuchyňská linka se sporákem, mikrovlnnou 

troubou a varnou konvicí. 

Uţivatelé a pracovníci, kteří do Nového Jičína přecházeli, se setkávali na společných 

schůzkách, kde se projednávaly další podrobnosti – kdo s kým bude bydlet v bytě a kdo s kým 

bude sdílet dvoulůţkový pokoj, si samozřejmě taky vybrali podle svého uváţení. 

Nakoupené věci do domácnosti a také osobní věci uţivatelů se průběţně odváţely do domu. 

Uloţení a uspořádání bytů, pokojů, kuchyně a společného obývacího pokoje začalo ovšem aţ 

první den, kdy se uţivatelé nastěhovali. Asistentky respektovaly, ţe se jedná o domácnost 

uţivatelů a vše si měli uloţit tak, aby zejména uţivatelé věděli, kde co najdou. 

První měsíce po přechodu přinášely mnoho změn a stále se ještě projevovaly „ústavní“ 

návyky.  Uţivatelé měli pocit, ţe stále musí uklízet. Kdyţ se pralo prádlo a věšelo ve společné 

sušárně, stále měli obavy, ţe se něco z jejich šatstva ztratí a několikrát denně chodili 

kontrolovat, jestli je prádlo suché, jestli si je mohou schovat do své skříně. 

Ráno brzy vstávali. Měli pocit, ţe kdyţ přijde pracovnice, musí být oblečené, po snídani, mít 

po sobě umytý hrnek a talířek, čekali na pokyn, ţe si mohou uvařit kávu a ptali se, zda mohou 

jít …kamkoli. Na WC, umýt se, dát si něco na svačinku. 

Velmi brzy si přivykli individuálnímu nakupování – co je potřeba si koupit, aby bylo co 

snídat a večeřet, protoţe tyto fáze stravování jsou individuální. Oběd se plánuje společně. 

Také si chtějí koupit něco na mlsání a taky něco, čím si mohou udělat radost. Novým 

kouskem oblečení nebo třeba záclonkou do pokoje či obrázkem na zeď.  

Uţivatelé museli změnit i zvyklosti, které se týkají lékařské péče. Přístup nového obvodního 

lékaře se všem velmi zamlouvá. Tento přístup je velmi individuální a na úrovni zcela 

srovnatelné s návštěvou lékaře člověka, který není v ústavní péči.  

Další moţnosti jsou všem stále ještě velmi otevřené, všichni uţivatelé ještě neměli moţnost 

zjistit, co ţivot v běţné společnosti obnáší, přesto za tři měsíce, kdy pobývají v chráněném 

bydlení na Slovanské, alespoň část z toho mohli ochutnat a není jediný uţivatel této sluţby, 

který by se chtěl do Zámku vrátit. Moţná na návštěvu, ale s příslibem, ţe se pojede „domů“. 

 

6) 

Zajistit plynulý tok informací o procesu transformace směrem 

- k pracovníkům organizace, 

- k uživatelům služby, jejich opatrovníkům či zákonným zástupcům, 

- k veřejnosti (splněno) 

 

Informování pracovníků: 

V organizaci je vytvořen systém porad, kterými jsou předávány informace. 

Porady vedoucích pracovníků, transformačního týmu, setkání s externistkami 

Z porad vedoucích pracovníků, porad sociálně zdravotnického úseku, porad klíčových 

pracovníků, transformačního týmu a setkání s externími pracovnicemi jsou pořizovány zápisy. 

Při interních poradách stvrzují zaměstnanci svým podpisem na prezenční listinu převzetí 
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informací. Na schůzky základního transformačního týmu jsou vţdy zváni pracovníci přímé 

péče. Zápis z porady TT je veřejný. 

Kaţdý zápis je předán na všechny pracovní úseky v písemné podobě. 

V elektronické podobě jsou zápisy z těchto porad ukládány ve společné síti. Do chráněného 

bydlení jsou zápisy z porada přeposílány e-mailem nebo předávány ředitelem nebo sociální 

pracovnicí. 

Stravovací porada 

Zápisy ze stravovacích porad jsou uloţeny u vedoucí stravování a zaměstnanci mají tyto 

zápisy k dispozici na poţádání. 

Besedy s klienty 

Zápisy z pravidelných besed s klienty jsou uloţeny u sociální pracovnice a jsou 

zaměstnancům k dispozici na poţádání. Besedy s klienty se konají kaţdý týden. 

Dokumentace klientů – informace o klientech 

Základní informace získávají pracovníci ranních schůzkách pracovníků přímé péče a 

sociálního úseku.  

Informace o klientech jsou sdíleny pracovníky přímé péče prostřednictvím IS Cygnus 

v souladu se směrnicí o ochraně osobních dat a údajů.  

Prostřednictvím nástěnek se pracovníkům přímé péče a sociálního úseku zprostředkovávají 

např. tyto informace: 

- nabídky školení 

- informace o kulturních programech (ples, divadlo atp.) 

-informace o klientkách, které vedou ke zkvalitnění péče (upřesňují např. způsob komunikace, 

specifika klienta, nabídka novým metod práce s klienty) 

- informace  o nepřítomnosti klientek v zařízení (akce mimo zařízení, program nácviků 

klientek atp.) 

 

Informování uţivatelů: 

- prostřednictvím nástěnek  v přízemí a v 1. patře, pro klienty s problémy v komunikaci jsou 

informace podávány alternativní formou – velké písmo, obrázky, fotografie 

- pravidelné páteční besedy s klienty v jídelně, kdy jsou seznamováni s plánovanými akcemi, 

způsobem, jak se na akce přihlásit; domlouvají se zde také nácviky soběstačnosti na pokojích, 

na „Domečku“, klienti jsou mimo jiné seznamováni s předpisy, platnými pro ţivot v zařízení  

- individuální rozhovory klienta s klíčovými pracovníky, jejich zástupci, popř. ostatními členy 

týmu, který poskytuje péči či podporu 

 

Informování rodiny, opatrovníků, veřejnosti: 

- Informace o procesu transformace jsou rodinným příslušníkům, opatrovníkům a blízkým 

osobám předávány na dnech otevřených dveří, při setkání opatrovníků a rod. příslušníků, kde 

klienti mohou svým blízkým ukázat nácvikové středisko domeček, kde probíhají intenzivní 

nácviky samostatnosti. Při této příleţitosti jsou výše jmenovaným osobám představeny naše 

plány do budoucna (domečky, lokality, druhy sluţeb, atd.).  

- Klienti společně s asistentem mohou dle svého přání informovat rodinné příslušníky, 

opatrovníky a blízké osoby písemnou formou, kde popisují, jak probíhá nácvik samostatnosti, 

kde si přejí bydlet, atd. 

- Rodinným příslušníkům, opatrovníkům a blízkým osobám jsou informace týkající se 

procesu transformace předávány individuálně, formou schůzek a rozhovorů. 

- Všeobecné informace o procesu transformace jsou také předávány pomocí našich 

internetových stránek a krátkých reportáţí v kabelové televizi, příspěvků do tištěných médií. 
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Informování veřejnosti, měst a obcí v okolí organizace, spolupracující samosprávy: 

- organizace průběţně informuje spolupracující samosprávy o průběhu procesu transformace 

- sděluje aktuality dle potřeby 

- účastní se komunitního plánování měst Studénka, Nový Jičín a Kopřivnice, kde předává 

informace o transformačním procesu 

Organizace nabízí další zdroje informací: 

letáky, www stránky, zveřejněné závěrečné zprávy o činnosti organizace na webu organizace, 

informační e-maily, telefonické poradenství, dny otevřených dveří, exkurze, prohlídky 

zařízení, praxe studentů, apod. 

 

9) 

Ověřit možnosti zrušení užívání jednotného pracovního oděvu pracovníků v sociálních 

službách a dle zjištěných možností zavést do praxe zařízení. (splněno) 

 

V souvislosti s transformací organizace se snaţíme podnikat kroky, které povedou k 

odstraňování ústavnického reţimu a k přecházení systému na domácké prostředí. Jedním 

z takových kroků je odbourání bílého zdravotnického pracovního ošacení pracovníků 

v sociálních sluţbách. Tento krok byl proveden jiţ na konci roku 2009, kdy jsme se rozhodli 

jednorázově sesbírat nevhodné bílé oděvy a nahradit je barevnými tričky s límečky nebo bez 

límečků a černými nebo barevnými kalhotami. Barvy a styly oblečení jsou variabilní, aby 

bylo dosaţeno odstranění uniformity PSS. Změna je brána pozitivně jak klienty, tak i 

zaměstnanci. Zdravotnické ošacení mají pouze zdravotní sestry. 

 

10) 

Individuálně zmapovat rizika pro uživatele služeb, a to v oblastech pádů, vzniku dekubitů, 

dehydratace, zneschopňování při péči o vlastní osobu, atd. Termín do 31. 8. 2010. (splněno 

a vyhodnoceno v požadovaném termínu) 

 

Určitá míra rizika je přirozenou součástí ţivota kaţdého člověka. Nikdo neţije ve 

vzduchoprázdnu, kaţdý denně automaticky podstupuje celou řadu rizik při běţných 

činnostech. Zdravotní postiţení klienta by samo o sobě nemělo být důvodem k jeho izolaci za 

účelem ochrany před nebezpečím. S rizikovými situacemi se dá pracovat. Není sice moţné je 

zcela odstranit, ale případné ohroţení lze sníţit na přijatelnou míru. 

U kaţdého klienta našeho zařízení byla individuálně vytipována rizika.  

Klíčový pracovník spolu s týmem, který tvoří minimálně dva další pracovníci v sociálních 

sluţbách a všeobecná sestra, zmapoval u klienta jednotlivá rizika. Toto mapování probíhalo 

podle připraveného metodického pokynu, zjištěné hrozící riziko bylo zaznamenáno do 

tabulky „zmapování rizik“.  

Zmíněný metodický pokyn byl vypracován mimo jiné na základě informací ze semináře 

„Řízení rizik, rizikové plány“, kterého se zúčastnila většina našich pracovníků. Při mapování 

rizik je totiţ důleţité si definovat, co se povaţuje za riziko a pak posouzení jeho závaţnosti. 

Následně byla jednotlivá rizika u klientů zaznamenána do jejich dokumentace (Plán péče a 

Ošetřovatelský plán) v programu IS Cygnus, do které pracovníci také uvádějí rizikové faktory 

vzniku rizika a také cíle a činnosti, které vedou k odstranění nebo k minimalizaci rizika. 

S plánem péče pracuje klíčový pracovník a s ošetřovatelským plánem zdravotnický 

pracovník. Proto je důleţitá jejich spolupráce a provázanost.  

V případě, ţe dojde i přes přijatá opatření k uskutečnění nějakého rizika (např. k pádu, 

poranění atd.), zdravotnický pracovník vyplní protokol, zaznamená tuto skutečnost do 

dokumentace klienta a provede zápis do denního hlášení. Tím je zajištěno předání informace 

dalším pracovníkům. 
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Seznam rizik, která byla v našem zařízení mapována 

 

 

Níţe popsané rizikové faktory a činnosti, které vedou k odstranění nebo k minimalizaci rizika, 

jsou pouhou nabídkou moţností. Kaţdý klient má vypracován individuální plán rizik podle 

jeho rizikových faktorů a činností, které jsou u něj prováděny. Příklad plánu rizik jedné z 

našich klientek je přílohou č. 2. 

Riziko pádu 

- stav, při kterém má člověk zvýšenou náchylnost k pádům, které mu mohou přivodit 

zranění 

rizikové faktory:  - porucha mobility nebo potíţe při chůzi 

- závratě při změně polohy 

   - únava, ztráta svalové síly 

   - vedlejší účinky léků 

   - problémy s rovnováhou 

   - nevhodné pouţívání kompenzačních pomůcek 

   - porušená tělesná hybnost 

   - poruchy zraku 

   - pády v anamnéze (v dokumentaci) 

   - neschopnost udrţet poţadovanou polohu – v lůţku, v invalidním 

vozíku, v křesle 

   - nejistota při chůzi 

   - bolest provázející pohyb atd. 

 

činnosti, vedoucí k odstranění nebo minimalizaci rizika: 

   - uvedení lůţka do základní nízké polohy 

   - umístění měkké matrace na zem k lůţku 

Riziko Počet klientů, 

kterým riziko 

hrozí 

(z celkového počtu  60 klientů) 

Riziko 

pádu 

  31 

Riziko úrazu, poranění   22 

Riziko sebepoškození    7 

Riziko bloudění, ztráty 

v přirozeném prostředí 

   5 

Riziko vdechnutí stravy, 

tekutin 

  19 

Riziko vzniku 

proleţenin 

   5 

Riziko opruzenin   21 

Riziko nedostatečného 

příjmu tekutin 

  16 

Riziko zácpy   23 

Riziko zneschopnění 

při péči o vlastní osobu 

  27  - v oblasti hygieny 5 

       - v oblasti stravování 18 

       - v oblasti vyprazdňování 1 

       - v oblasti orientace 7 

       - v oblasti hybnosti 2 
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   - zajištění bezpečného prostředí 

   - pouţívání vhodné obuvi 

   - kontrola správného pouţívání kompenzačních pomůcek 

   - zajištění kompenzačních pomůcek pro mobilitu 

   - kontrola celkového stavu klienta 

   - pomoc při chůzi, transferu z lůţka na vozík nebo křeslo a zpět 

   - volnost cesty, stabilní nábytek 

   - snadný přístup k věcem pravidelně pouţívaným 

   - vhodné osvětlení 

   - rovnost podlah 

Riziko úrazu, poranění 

- stav, při kterém je člověk ohroţen náhodným poraněním, poškozením zdraví (vznikem 

rány, popálenin, zlomenin aj.). 

rizikové faktory:  - předchozí úrazy v anamnéze 

- kombinovaný handicap (intelektový a fyzický) 

   - nedostatečná znalost zásad bezpečnosti 

   - nevhodná manipulace s varnou konvicí 

   - omezená nebo malá svalová koordinace 

   - potíţe se zrakem 

   - problémy s rovnováhou 

   - sníţená koordinace rukou a očí 

   - sníţená opatrnost 

   - volné koberce, rohoţky atd. 

   

činnosti, vedoucí k odstranění nebo minimalizaci rizika: 

   - zajištění bezpečného prostředí 

   - kontrola bezpečného prostředí 

   - vedení k dodrţování protipoţárních opatření 

   - vedení k bezpečné manipulaci s horkými jídly, nápoji 

   - zajištění podávání horkých jídel, nápojů 

   - zajištění kompenzačních pomůcek  

   - kontrola správného pouţívání kompenzačních pomůcek 

   - vyhodnocení rizikových faktorů 

   - kontrola bezpečného chování 

   - pomoc při chůzi, transferu z lůţka na vozík nebo křeslo a zpět 

Riziko sebepoškození 

- stav, při kterém je člověk ohroţen záměrným sebepoškozením vlastního těla 

rizikové faktory:  - dřívější sebepoškození v anamnéze 

- emocionální poškození 

   - impulzivní, nepřiměřené zvládání situací 

   - neodolatelná touha se poškodit 

   - nízká nebo nestabilní sebeúcta 

   - nízké nebo nestabilní vnímání tělesného obrazu 

   - psychotické stavy (halucinace) atd. 

    

činnosti, vedoucí k odstranění nebo minimalizaci rizika: 

   - vyhodnocení rizikových faktorů 

- sledování stavů, které by mohly narušovat ochranné zábrany klienta 

(psychotické poruchy, autismus, mentální retardace) 
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- sledování maladaptivních nebo strnulých osobnostních projevů s 

poruchami přizpůsobení (impulzivní, nepředvídatelné nebo nepřiměřené 

projevy chování, popudlivost aj.) 

   - zajištění úpravy prostředí s cílem sníţit příleţitost k sebepoškození 

   - kontrola projevů duševní tísně a úzkosti 

   - stanovení důvodů projevů násilí 

   - vyslechnutí a pomoc při rozeznávání reálné a bludné skutečnosti 

   - zapojení do aktivit, které povedou k posílení sebevědomí 

   - kontrola bezpečnosti zvýšeným dohledem 

Riziko bloudění, ztráty v přirozeném prostředí 

- stav, při kterém je člověk neschopen zapamatovat nebo vybavit si konkrétní informace 

a dovednosti 

rizikové faktory:  - bloudění a ztrácení se v přirozeném prostředí v anamnéze 

- dezorientace v čase, místě, situaci nebo osobách 

   - chronická zmatenost 

- poruchy krátkodobé i dlouhodobé paměti (týkající se starých i 

novějších skutečností) 

   - porušená interpretace podnětů a reakce na ně 

   - zřejmé projevy zapomínání, bloudění klienta (neví kde je) 

   - ztráta vlastní identity (neví kdo je) atd. 

    

činnosti, vedoucí k odstranění nebo minimalizaci rizika: 

   - sledování projevů chování a známek porušené paměti 

- zapojení do aktivního trávení volného času 

- podpora paměti prostřednictvím her, zpívání, tréninků paměti 

   - podpora orientace v čase prostřednictvím hodin, kalendářů, sezónních 

dekorací 

- podpora orientace místem - označení důleţitých předmětů, místností, 

cest (symboly, barvami) 

   - udrţování stálého a neměnného prostředí 

   - kontrola bezpečnosti zvýšeným dohledem 

   - kontrola pohybu / přítomnosti v zařízení 

   - doprovod na místa, která chce či potřebuje navštívit 

   - podpora v aktivitách, které chce či potřebuje udělat 

- předávání informací ostatním členům týmu o opatřeních při bloudění, 

ztrátě klienta 

- společná tvorba denního programu 

Riziko vdechnutí stravy, tekutin 

- stav, při kterém je člověk ohroţen vstupem stravy, tekutin nebo ţaludečního obsahu 

do dýchací trubice 

rizikové faktory:  - dřívější vdechnutí stravy nebo tekutin v anamnéze 

- neklid při jídle 

- mluvení při jídle 

   - nevhodná konzistence stravy 

- nevhodná poloha při přijímání stravy, tekutin 

   - omezení dávivého reflexu a reflexu kašle 

   - porušené polykání 

   - porucha vědomí 

   - zvýšená únavnost, sníţená pozornost 
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činnosti, vedoucí k odstranění nebo minimalizaci rizika: 

   - zhodnocení polykacích schopností 

- kontrola stavu chrupu a funkčnosti zubních protéz 

- zajištění bezpečného krmení - poloha vsedě s hlavou lehce 

předkloněnou 

   - vkládání soust do nepostiţené strany úst při ochrnutí jejich části 

- zajištění klidu během jídla: nepovídat, nesmát se 

   - vedení k dostatečnému ţvýkání a pomalému polykání stravy 

   - zajištění mleté, mixované nebo tekuté formy stravy 

   - sledování celkového stavu 

   - krmení pomalu, malá sousta, kratší intervaly mezi jídly 

   - kontrola dutiny ústní po jídle 

- zajištění stabilizované polohy po jídle 

- společná tvorba denního programu 

Riziko vzniku proleţenin 

- stav, při kterém je člověk ohroţen porušením koţní integrity 

rizikové faktory:  - imobilizace 

- infekce 

- mechanické faktory (střiţná síla, tlak, zábrany v pohybu) 

   - obezita 

- vlhkost působící na kůţi 

   - vliv exkretů a/nebo sekretů 

   - vliv chemických látek 

   - vliv onemocnění např. metabolická, onkologická aj. 

   - vyhublost (kachexie) 

   - zvýšená tělesná teplota 

    

činnosti, vedoucí k odstranění nebo minimalizaci rizika: 

   - kontrola stavu kůţe 

- seznámení s faktory, které vedou ke vzniku proleţenin a důsledky s 

tím spojené 

- zajištění příjmu potravin s vysokým obsahem bílkovin a vitaminů 

   - zajištění optimální hydratace 1200 - 2000 ml tekutin/24 hodin 

- pravidelné polohování  

   - promazávání, masáţ zdravé kůţe 

   - zajištění suchého, čistého, vypnutého základu lůţka 

   - uloţení na antidekubitní matraci 

                       - antidekubitní pomůcky         

   - posazování na lůţku a mimo lůţko 

Riziko opruzenin 

- stav, při kterém je člověk ohroţen poruchou koţní integrity, postihující převáţně 

koţní záhyby 

rizikové faktory:  - obezita 

- mechanické dráţdění  

- vliv chemických látek 

- vlhkost působící na kůţi 

   - nedostatečná hygiena 

   - nesprávné osušení kůţe 

- nadměrné oblékání 
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činnosti, vedoucí k odstranění nebo minimalizaci rizika: 

   - kontrola stavu kůţe 

- seznámení s faktory, které vedou ke vzniku opruzenin  

   - zajištění suchého a čistého oblečení 

   - zajištění prádla z vhodného materiálu 

   - vedení k pravidelné hygieně 

   - asistence při osobní hygieně 

   - správné osušení kůţe 

   - mazání postiţených míst 

Riziko nedostatečného příjmu tekutin 

- stav, při kterém dochází k nedostatečnému příjmu tekutin, který nestačí uspokojovat 

potřebu organismu 

rizikové faktory:  - deficit vědomostí týkající se potřeby mnoţství tekutin v organismu 

- klimatické podmínky - nadměrné horko, sluneční záření, sucho 

- kvalitativní poruchy vědomí - zapomíná se napít 

- porucha polykání stravy a tekutin 

   - poruchy mobility - neschopnost sám se napít 

   - zvýšené ztráty tekutin např. průjmem, zvracením, pocením aj. 

  

činnosti, vedoucí k odstranění nebo minimalizaci rizika: 

   - zajištění optimální hydratace 1200 - 2000 ml tekutin/24 hodin 

- aktivní nabízení tekutin 

   - vedení k příjmu vhodného mnoţství a volbě tekutin 

   - seznámení s příznaky a důsledky špatné hydratace organismu 

   - kontrola a záznam příjmu tekutin/24 hod. 

   - sledování celkového stavu 

   - sledování ztrát tekutin (průjem, pocení, zvracení, sekrece z ran aj.) 

   - kontrola mnoţství a barvy moče 

 

Riziko zácpy 

- stav, při kterém je člověk ohroţen méně častou defekací provázenou obtíţným nebo 

nekompletním vyprázdněním nadměrně tuhé a suché stolice 

rizikové faktory:  - vlivem léků 

- dehydratace 

- emocionální stres 

- návyk nepravidelné defekace 

   - hemeroidy 

   - návyk zanedbávat nebo ignorovat aktuální potřebu defekace 

   - nedostatečná tělesná aktivita 

- nepřiměřeně prováděné vyprazdňování (např. nevhodné načasování, 

poloha těla pro vyprazdňování, nedostatek soukromí) 

- špatné stravovací  návyky 

- nedostatečný příjem vlákniny 

  

činnosti, vedoucí k odstranění nebo minimalizaci rizika: 

   - zajištění optimální hydratace 1200 - 2000 ml tekutin/24 hodin 

- aktivní nabízení tekutin 

   - vedení k příjmu vhodného mnoţství a volbě tekutin 

   - seznámení s příznaky a důsledky špatné hydratace organismu 

   - kontrola a záznam příjmu tekutin/24 hod. 
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   - sledování celkového stavu 

   - sledování ztrát tekutin (průjem, pocení, zvracení, sekrece z ran aj.) 

   - kontrola mnoţství a barvy moče 

   - přirozená aktivita 

   - podávání podpůrných prostředků 

 

Riziko zneschopnění při péči o vlastní osobu 

- stav, při kterém člověk úkon nebo činnost zvládá (i částečně), ale je to prováděno za 

něj 

rizikové faktory:  - „ústavní“ reţim 

- nedostatek času 

- pracovník neví, co klient zvládá a v jaké míře 

- nedostatečná informovanost 

    

činnosti, vedoucí k odstranění nebo minimalizaci rizika: 

- zajištění dostatku prostoru 

   - zajištění klidného prostředí 

   - činnosti, které klient zvládá, ho necháme vykonat – neděláme za něj 

   - v případě, ţe klient zvládá nějakou činnost jen částečně, zajistíme mu 

asistenci 

   - vedení klientů k samostatnosti 

   - dostatečné předávání informací mezi pracovníky 

    

Riziko zneschopnění při péči o vlastní osobu je mapováno v těchto oblastech: 

1. v hygienické péči (mytí těla, koupání nebo sprchování, péče o ústa, vlasy, nehty, 

holení, oblékání, svlékání, obouvání, zouvání  atd.) 

2. ve stravování (příprava stravy, podávání, porcování stravy, přijímání stravy, 

dodrţování pitného reţimu) 

3. v inkontinenci (výkon fyziologické potřeby včetně hygieny, upozornění na 

potřebu, místo, pouţívání pomůcek atd.) 

4. v orientaci (orientace v přirozeném prostředí, výběr oblečení, rozpoznání jeho 

správného vrstvení 

5. v hybnosti (vstávání z lůţka, uléhání, změna poloh, sezení, stání, chůze, 

přemísťování předmětů denní potřeby atd.) 

 

Práce s riziky v chráněném bydlení Slovanská 

 

Klienti budou v chráněném bydlení vystaveni mnoha novým situacím, které souvisí s běţným 

ţivotem v domácnosti. Rizika, která vyplývají z postiţení, zdravotního stavu nebo situací, 

které dosud klienti neměli moţnost zaţít, budou evidována v Individuálních plánech 

přechodu.  

V prvních třech měsících budou mapována další rizika, která z nového prostředí vyplynou. 

 

Zmapování rizik – identifikace rizikových oblastí 

Samostatný pohyb  

- ztráta v prostoru 

- riziko spojené se samostatným cestováním a silničním provozem 

Domácnost 

- pouţívání elektrospotřebičů 

- pouţívání běţného domácího vybavení 



 35 

- práce s čistícími prostředky 

Finance a doklady 

- ztráta nebo znehodnocení dokladů 

- ztráta finančních prostředků 

- neuváţené nákupy 

- zneuţití financí jinou osobou 

- neprůkaznost nákupů – doklady o zaplacení 

Zdravotní rizika 

- nedodrţení léčby - medikace 

- odmítnutí ošetření, léčby 

- nedodrţení diety 

Problémové chování 

- konflikty klientů v bytě 

- konflikty s okolím 

Sociální rizika 

- nedostatečná adaptace v nové sluţbě 

- neschopnost navázat nové vztahy 

 

Popis opatření, jak tato rizika zmírnit 

- opatření budou popsána v plánech péče u jednotlivých klientů  

- rizikové plány budou individuálně řešeny prostřednictvím individuálních plánů 

 

Zmapování nouzových a havarijních situací 

- popis situace 

- postup pracovníka 

- postup klienta 

 

S postupy moţných nouzových nebo havarijních situací se seznamují pracovníci i klienti, 

kteří budou do chráněného bydlení přecházet. 

 

11) 

Zavést do praxe systém sledování a vyhodnocování těchto rizik. (splněno) 

 

Jak jiţ bylo zmíněno v úkolu číslo 10 (Individuálně zmapovat rizika pro uţivatele sluţeb, a to 

v oblastech pádů, vzniku dekubitů, dehydratace, zneschopňování při péči o vlastní osobu, 

atd.), v případě, ţe dojde i přes přijatá opatření k uskutečnění nějakého rizika, zdravotnický 

pracovník vyplní protokol o riziku, zaznamená tuto skutečnost do ošetřovatelského plánu a 

provede zápis do denního hlášení (Záznam a hodnocení péče). Tímto je zajištěno předání 

informací dalším pracovníkům a následné průběţné vyhodnocování rizik u jednotlivých 

klientů. 

Sledování rizik 

Kaţdý pracovník naší organizace, který pracuje v přímé péči s klienty, je povinen nejen 

s klienty pracovat a tím naplňovat jejich individuální potřeby a přání, ale také sledovat a 

minimalizovat jejich rizika, které jim situace a jejich zdravotní stav přináší. Prioritou je, aby 

se kaţdý pracovník dobře seznámil s jednotlivými klienty a riziky, které jim hrozí. Právě 

k tomu nám slouţí program IS Cygnus, do kterého jsou jednotlivá rizika zaznamená a 

následně jsou stanoveny také rizikové faktory vzniku rizika a činnosti, které vedou 

k odstranění nebo minimalizaci těchto rizik. 

V případě, ţe dojde k rizikové situaci jsou jednotlivá rizika zaznamenána do dokumentace 

klienta (Plán péče a Ošetřovatelský plán). S plánem péče pracuje klíčový pracovník a 
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s ošetřovatelským plánem zdravotnický pracovník, proto je důleţitá jejich spolupráce a 

provázanost. 

Kaţdý pracovník je seznámen s tím, ţe pokud vysleduje nějakou rizikovou situaci u klienta, 

musí o ní neprodleně informovat zdravotnického pracovníka, který navrhne ve spolupráci 

s týmem pracovníků další postup, který povede k minimalizaci rizika a zaznamená tuto 

skutečnost do dokumentů (vyplní protokol, zaznamená tuto skutečnost do ošetřovatelského 

plánu a provede zápis do denního hlášení). 

Pro kvalitní způsob předávání těchto informací se vyuţívá také ranních porad, na kterých se o 

vzniklém riziku a následném postupu jeho minimalizace diskutuje. 

Vyhodnocování rizik 

Rizika jednotlivých klientů jsou uvedena v jejich dokumentaci - rizikových plánech, které se 

aktualizují nebo nově vytváří vţdy podle aktuálního stavu klienta (tzn. pokud dojde k výskytu 

nového rizika nebo zhoršení stavu klientu, klíčový pracovník společně se zdravotnickým 

pracovníkem a týmem dalších pracovníků vytvoří nebo zaktualizuje plán), min. však 1x za 

půl roku je tento plán přehodnocen. 

Za rizikové plány zodpovídá klíčový pracovník společně se zdravotnickým pracovníkem. 

 

12) 

Vytvořit pracovní postupy pro minimalizaci uvedených rizik a zavést je do praxe zařízení. 

(splněno) 

 

Pracovní postupy, které nám slouţí k minimalizaci rizik: 

1. Metodika k individuálnímu plánování – Plán rizik 

- součástí úkolu č. 10 - příloha č. 1 

2. Metodická příručka k programu IS Cygnus – Dokumentace klienta 

Obsahem této příručky je přesný postup, jak pracovat v programu IS Cygnus s plánem 

péče a jak zaznamenávat jednotlivá rizika. 

3. Pracovní postupy zdravotnických pracovníků 

Kaţdý zdravotnický pracovník je seznámen s postupem při vzniku rizika: 

V případě, ţe dojde k uskutečnění nějakého rizika, zdravotnický pracovník vyplní 

protokol o riziku, zaznamená tuto skutečnost do ošetřovatelského plánu a provede 

zápis do denního hlášení. 

4. Další pracovní postupy  

Nejsou specifikovány všeobecně, ale jsou individuální. Jelikoţ můţe mít kaţdý klient 

jiná rizika, jiné rizikové faktory, cíle a činnosti, které vedou k odstranění nebo 

minimalizaci, má kaţdý klient svůj individuální postup – plán rizik (pracovní postup). 

Nabídka moţností Rizikových faktorů a činnosti, které vedou k odstranění nebo 

minimalizaci rizika, byly součástí úkolu č. 10. 

 

Všechny výše uvedené pracovní postupy jsou zavedeny do praxe a průběţně se s nimi 

pracuje. 

 

13) 

Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy stanovila jako stěžejní cíle 

k realizaci v roce 2010. (splněno) 

 

- sniţovat kapacitu klientů na pokojích v objektu zámku 

Se sniţováním počtu klientů v objektu zámku dochází také ke sniţování kapacity jednotlivých 

pokojů. Od konce roku 2009 do konce roku 2010 se sníţila kapacita na zámku z 61 na 51 

klientů. Důvody jsou otevření chráněného bydlení v Novém Jičíně, odchody ze zařízení nebo 
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úmrtí. Toto sníţení se projevilo na kapacitě jednotlivých loţnic, např.: 

  kapacita k 31. 12. 2009  nynější kapacita 

pokoj č. 5   11    9 

pokoj č. 6  7    5 

pokoj č. 3  6    5 

pokoj č. 9  6    4 

pokoj č. 1  5    3 

pokoj č. 7  5    4 

pokoj č. 8  5    4     

 

- častěji směřovat klienty k vyuţívání veřejných sluţeb 

Nahrazování sluţeb, které poskytuje naše organizace, těmi veřejně dostupnými je kaţdodenní 

úkol pro všechny pracovníky zařízení. V chráněném bydlení vyuţívají klientky veškeré 

dostupné sluţby města, jako je MHD, obchody, lékařská péče a všechny další potřebné 

sluţby. Zámek je umístěn v malé osadě, kde je nedostatek veřejných sluţeb. Přesto je 

individuálně klientky vyuţívají, případně jezdí do okolních měst, kde je veřejných sluţeb 

dostatek. Navštěvují obchody, rekreační sluţby, lázně, kulturu apod.    

 

- v rámci procesu transformace spolupracovat s ostatními organizacemi, které také procházejí 

procesem transformace 

V průběhu roku 2010 jsme byli v kontaktu s organizací Zámek Dolní Životice, p. o. Naše 

spolupráce se týká klientů jejich zařízení, kteří chtějí bydlet v lokalitě Novojičínska. Nabídli 

jsme jim připravované sluţby v Sedlnicích a v Kopřivnici, později i byt na Dlouhé ulici. 

Trvalost zájmu klientů z Dolních Ţivotic průběţně aktualizujeme. 

V rámci transformačního procesu úzce spolupracujeme s organizací Harmonie, p. o., ze které 

v prvním pololetí 2010 přišli do našeho zařízení 4 klienti - muţi, kteří mají rodinné vazby 

v naší lokalitě. Spolupracujeme také vzájemnou výměnou informací a zkušeností. 

Máme úzký kontakt s ISÚ Komorní Lhotka, který sice není zařízením Kraje, ale v duchu 

transformace realizuje projekt chráněného bydlení prostřednictvím ROP. 

Spolu s Domovem Jistoty, p. o. pracují naši pracovníci na tzv. Manuálu dobré praxe, který 

bude slouţit jako pomocná ruka při transformačních snahách v jiných nevyhovujících 

zařízeních. Díky této spolupráci dochází mimo jiné k výměně zkušeností mezi organizacemi. 

Jsme v kontaktu s Domovem Duha, p. o., do kterého v rámci transformačního procesu odešly 

dvě klientky našeho zařízení. Vyměňujeme si vzájemně zkušenosti o přechodu klientů do 

nových sluţeb, o přípravě apod. 

Jsme v kontaktu se zařízením Benjamín, p. o., se kterým jsme zahájili velmi pozitivní 

spolupráci na bázi výměny zkušeností a konzultací postupů. 

Zaměstnanci organizace jsou na školeních, seminářích a jiných akcích v neformálním 

kontaktu s pracovníky jiných zařízení podle svých profesí. 

 

- pokračovat v účasti na komunitním plánování NJ, Studénka a Kopřivnice 

Během roku 2010 jsme se aktivně účastnili komunitního plánování mest Studénka, Nový Jičín 

a Kopřivnice. S otevřením chráněného bydlení v Novém Jičíně se účastnicí komunitního 

plánování v tomto městě stala vedoucí sluţby, ve Studénce a v Kopřivnici je to zejména 

ředitel a sociální pracovnice. 

V rámci jednání předáváme informace o transformačním procesu naší organizace a zároveň o 

našich transformačních záměrech v daných lokalitách. 

 

- nadále pracovat na informovanosti veřejnosti o procesu transformace v organizaci 

Transformační proces je potřeba dostat zejména do podvědomí lidí, kteří ţijí v lokalitách, kde 
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plánujeme poskytovat sociální sluţby. Proto se snaţíme informovat veřejnost několika 

způsoby:   

Spolupracujeme s místními kabelovými televizemi TV Odra ve Studénce a TV Mikroregiony 

Sedlnice. Zveme je na významné akce, které s transformačním procesem přímo nebo nepřímo 

souvisí, dáváme jim podněty pro reportáţe. 

Jsme v kontaktu i s tištěnými médii. Naše příspěvky otiskly vloni místní deníky, ředitel 

přispívá do místního Zpravodaje. Chráněné bydlení Slovanská představujeme také 

prostřednictvím letáků, které rozdáváme návštěvám.  

Veškeré důleţité informace vyvěšujeme na naše webové stránky www.zameknovahorka.cz, 

informace o transformaci a odkazy na naše stránky jsou dostupné také na webech některých 

měst. 

Veřejnost se snaţíme informovat o transformačním procesu také ústně, a to například právě 

na komunitním plánování nebo při neformálních rozhovorech s lidmi. 

Dvakrát ročně organizuje naše zařízení den otevřených dveří.  

 

- udrţet výkonnost práce transformačního týmu 

Transformační tým se v průběhu roku 2010 rozdělil na dvě části. Transformační tým pro 

celou organizaci, který řešil a řeší problémy a plánování transformace zařízení jako celku, a 

transformační tým pro Nový Jičín (TTNJ), který řešil pouze problematiku spuštění 

Chráněného bydlení Slovanská. Tento tým byl sestaven z vedoucích a z pracovníků, kteří jsou 

nyní v chráněném bydlení asistenty. Týmy zasedaly střídavě - kaţdý týden jeden. Výkonnost 

obou týmů byla vysoká, protoţe bylo hodně témat k řešení. Po spuštění Chráněného bydlení 

Slovanská se TTNJ rozpustil a nyní funguje a prakticky čtyřikrát v měsíci se schází opět 

pouze transformační tým pro celou organizaci, který plánuje spouštění chráněného bydlení 

v bytě na Dlouhé ulici v Novém Jičíně, ve vilách v Kopřivnici a v Sedlnicích a realizaci 

DOZP. Mimo to řeší aktuální otázky pobytu klientů v zámku a zkvalitnění úrovně jejich 

ţivota ještě v Nové Horce. 

 

- vyhledat vhodný pozemek pro sluţbu domov pro osoby se zdravotním postiţením  

Během roku 2010 probíhala a stále probíhají jednání s městem Studénkou o moţnostech 

převodu pozemku v centru města. Na základě poţadavku zřizovatele nabídlo město pozemek 

za cenu, která nemohla být akceptována. V současné chvíli ale zástupci Města a Kraje mají 

zájem a záměr jednat o jiných podmínkách převodu. Tento pozemek je svou velikostí a 

polohou velmi vhodnou moţností pro sluţbu těţce zdravotně postiţeným lidem. 

Na konci roku 2010 se objevila také další moţnost získání pozemku pro eventuální výstavbu 

DOZP, a to v městě Kopřivnice. Tento pozemek jiţ není v centru města, za to ale město 

Kopřivnice nabízí širší škálu veřejných sluţeb. 

Pro organizaci je prioritou dokončit jednání se Studénkou, jejíţ pozemek upřednostňuje. 

 

10 Hodnocení činností realizovaných v uplynulém roce 

 

Mimo úkolů, které jsme plnili a které jsou rozvedeny v bodě 9 této závěrečné zprávy, lze 

zmínit některé mimořádné činnosti, které byly v roce 2010 ve sluţbě domov pro osoby se 

zdravotním postiţením realizovány: 

 

 spolupráce se sociálně terapeutickými dílnami v Novém Jičíně – jejich sluţeb začali 

vyuţívat také naši uţivatelé (k 31.12.2010 vyuţívalo 10 uţivatelů sluţeb sociálně 

terapeutických dílen). Do dílen dojíţdějí buďto sluţebním devítimístným vozem nebo 

v rámci nácviku samostatnosti autobusem spolu s pracovníkem. Našim cílem je 

zachovat docházku stávajících klientů – muţů i ţen. 
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 odchody uživatelů do jiných služeb – na základě individuálních potřeb a přání 

uţivatelů se jeden uţivatel přestěhoval do domova pro seniory, jeden do domova pro 

osoby se zdravotním postiţením, jeden se vrátil domů ke své sestře a devět uţivatelů 

se přestěhovalo do chráněného bydlení. Tím se pomalu sniţuje kapacita klientů 

v budově zámku a dochází ke sniţování počtu klientů na jednotlivých pokojích. 

 zkvalitnění života lidí s vysokou mírou závislosti – v rámci snahy o individuální 

podporu klientů se pracovníci přímé péče a sociálního úseku zasadili o plánování akcí 

mimo zařízení. Docházelo tak k uskutečňování častějších výletů, individuálních i 

skupinových nákupů v obchodech a k dalšímu vyuţívání návazných sluţeb klienty 

s těţším postiţením. 

 motivace uživatelů a pracovníků k procesu transformace – mimo jiné pomocí exkurzí 

konaných v chráněných bydleních a v jiných moderních sluţbách se systematicky daří 

udrţovat zájem zaměstnanců o moţnost ovlivňovat transformační proces a plánovat 

chod a podmínky v budoucích sociálních sluţbách, které bude poskytovat naše 

organizace.  

 Spolupráce s INSTAND, o.s. – zaměstnanci a klienti naší organizace se v roce 2010 

aktivně podíleli na tvorbě významného materiálu „Manuál dobré praxe“, který bude 

slouţit jako moţný návod pro zařízení, které chtějí transformovat a zkvalitňovat své 

nevyhovující sluţby. 

 Věra Barová -  paní Barová zvítězila v prestiţní celorepublikové soutěţi „Nad oblaky 

aneb kaţdý můţe být hvězdou“. Konkrétně ve výtvarné části soutěţe se svým 

obrázkem „Podzim“. Paní barová má těţké postiţení hybnosti a proto bylo toto 

umělecké dílo vytvořeno jejími ústy. Cenu přijela předat klientce do zámku osobně 

ředitelka soutěţe, a to za účasti médií i zástupců zřizovatele.  

 

11 Stěţejní cíle stanovené k realizaci v roce 2011 

 

 spolu se zřizovatelem získat pozemek pro výstavbu DOZP a zahájit přípravy 

projektu 

 pokračovat v účasti na komunitním plánování ve městech Studénka a Kopřivnice 

 sniţovat kapacitu klientů na pokojích v objektu zámku 

 udrţet výkonnost transformačního týmu, v něm plánovat nové sluţby 

 vytvořit a prezentovat na webových stránkách obrazový materiál vývoje naší 

organizace – od začátku ústavního působení po vznik sítě sluţeb domácího typu 

 zjišťování míry závislosti a přání jednotlivých uţivatelů zámku 

 

 

12 Další vize rozvoje zařízení v průběhu příštích let 

(dle zjištěných potřeb, transformace zařízení…. apod.) 

 

 opustit objekt zámku a změnit název organizace 

 nabízet našim klientům odpovídající podporu a domácké prostředí 

 snaţit se vytvářet a podporovat koedukované sluţby  

 poskytovat moderní pobytové sociální sluţby pomocí kvalifikovaného personálu 
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13.  Ekonomické údaje 

 

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy 

o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu 

k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny 

krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. 

 
 

Tabulka č. 1)     –  Základní ukazatele 

Tabulka č. 2c)   –  Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti 

Tabulka č. 3c)   –  Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti 

Tabulka č. 4)  –  Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 

Tabulka č. 5)  –  Upravený výsledek hospodaření 

Tabulka č. 6)  –  Příspěvky a dotace na provoz 

Tabulka č. 7)  –  Zdroje financování investic 

Tabulka č. 8)  –  Majetek 

Tabulka č. 10)  –   Hospodaření s peněţními fondy 

Tabulka č. 12)  –   Přípustný objem prostředků na platy 

Tabulka č. 13)  –   Nemocnost 

 

13.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2010 (tis. Kč) 

 náklady 

(tis. Kč) 

výnosy 

(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 

(tis. Kč) 

Hlavní činnost 17386,75 17489,99 103,24 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 17386,75 17489,99 103,24 

 

Vyhodnocení hospodaření 

V ý n o s y 
Veškeré výnosy jsou tvořeny dotací z MPSV a dotacemi zřizovatele, trţbami za pobyt 

uţivatelů (stravné, bydlení), příspěvkem na péči, úhradami od zdravotní pojišťovny, trţbami 

za stravné zaměstnanců, úhradami za fakultativní sluţby, připsanými úroky na účtech, 

zúčtováním fondů.  

Celkové výnosy jsou ve výši 17 489,99 tis. Kč, z nichţ tvoří: 

- 33 %   dotace  

- 27 %  trţby uţivatelů za sluţby 

- 32 %  příspěvek na péči  

- 7 %   úhrady od pojišťovny (VZP) 

- 1%  ostatní výnosy  

 

N á k l a d y 

Celkové náklady jsou ve výši 17 386,75 tis. Kč z nichţ tvoří : 

-  11 %  spotřeba materiálu 

-  9 %  spotřeba energie 

-  1 %  opravy a údrţba 

-  4 %  sluţby 

-  72 %  mzdové náklady včetně soc. zdrav.poj. a sociální náklady 

-  2 %  odpisy 

-  1 %  ostatní náklady 
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Vyplacené platové prostředky v roce 2010 

 
  

Celkem 

Pracovníci 

v sociálních 

sluţbách 

Sociální 

pracovníci 

Všeobecné 

sestry 

 

THP 

 

Ostatní 

Prostředky 

na platy 

celkem 

9.084.160 3.510.775 241.058 1.978.418 1.348.165 2.005.744 

Tarifní 

platy 
6.278.635 2.441.036 153.067 1.376.753 806.743 1.501.036 

Doplat. do 

zaruč.mzdy 
704 0 0 0 0 704 

Osobní 

příplatek 
364.001 79.041 15.652 34.149 110.056 125.103 

Příplatek 

za vedení 
254.229 0 32.105 45.370 176.754 0 

Zvláštní 

příplatek 
192.999 140.389 0 52.610 0 0 

Noční 

příplatek 
131.668 47.003 0 84.665 0 0 

Přípl. za 

SO,NE,SV  
298.348 157.478 300 94.811 1.556 44.203 

Přesčas, vč. 

příplatku 
3.233 199 0 997 1.608 429 

Náhrady 

 
1.067.643 451.029 23.584 223.563 144.448 225.019 

Odměny 

 
492.700 194.600 16.350 65.500 107.000 109.250 

 

 
      

Dohoda o 

provedení 

práce-DPP 

11.800 0 0 0 0 0 

 
Legenda:  THP – ředitel, ekonom,účetní, vedoucí stravování, referent 

                              Ostatní – údrţbáři, kuchařky, uklízečky, pradleny  

 

 
13.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 

za rok 2010 

z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

   

viz. společná ekonomická část 

 
13.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. sluţeb* k 31. 12. 2010 (tis. Kč) 

Druh sociálních sluţeb 
náklady 

(tis. Kč) 

výnosy 

(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 

(tis. Kč) 

    

    

    

    

Celkem    



 42 

* v případě potřeby přidejte řádky 

* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovněţ dle zákona 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí 

13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních sluţeb v r.  2010 (tis. Kč) 

Druh sociálních sluţeb 

(dle registrace) 

Dotace MPSV
*
 na podporu sociálních 

sluţeb v r.  2010 (tis. Kč) 

Domov pro osoby se zdravotním postiţením 5700 

  

  

Celkem 5700 

* v případě potřeby přidejte řádky 

* Program podpory A – podpora poskytování sociálních sluţeb, které mají místní či regionální charakter 

 

13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel celkem 
finanční věcný finanční věcný 

rezervní fond investiční fond 

Peněţní dary 27,50 27,50    

Věcné dary 34,72  34,72   

      

      

Celkem 62,22 27,50 34,72   

* v případě potřeby přidejte řádky 

 

13.6 Investiční akce v r.  2010 (tis. Kč) 

Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) 

- - - 

   

Celkem  

* v případě potřeby přidejte řádky 

 

13.7 Hospodaření s peněţními fondy (tis. Kč) 

Název fondu 
stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010 

investiční fond 2608,85 2024,26 

FKSP 167,99 193,54 

rezervní fond 2614,26 2239,86 

fond odměn 185,03 157,27 
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13.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) 

Název akce 

zdroje (tis. Kč) 

celkem vlastní MSK ISPROFIN dary 
jiné 

(jaké) 

       

       

Celkem       

* v případě potřeby přidejte řádky 

* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do uţívání na SU 01* nebo 02* v roce 2010 

 

 

13.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údrţby v roce 2010 (tis. Kč)  

Druh/účel 
celková 

hodnota 

zdroje (tis. Kč) 

zřizovatel vlastní dary jiné 

      

      

Celkem      

* v případě potřeby přidejte řádky 

* jen opravy a údrţba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími neţ 50.000 Kč 

 

 

13. 10. Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2010*      (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2010 (uveďte účel)  

Příspěvek na provoz 5 700 000,- 

Příspěvek na provoz – úhrada nákladů na odpisy 2010 71 069,- 

Výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 0,-- 

* v případě potřeby přidejte řádky 
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2010 

 

13.11. Dodrţování § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše 

prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců 

odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových 

a v některých dalších organizacích a orgánech                                                 (doplňte skut. %) 

25 % podíl mimotarifních sloţek platu 13,64 

 

 

13.12. Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost celková výše škody 
výše náhrady od 

pojišťovny 

- - - 

Celkem   

* v případě potřeby přidejte řádky 
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13.13. Zahraniční sluţební cesty 

Místo účel cesty od - do 
počet 

zaměstnanců 

- - - - 

* v případě potřeby přidejte řádky 

 

 

13.14.  Průměrné % nemocnosti za rok 2010  
 

  11,67% 

 

13.15.  Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 

           - neevidujeme ţádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti 

 

13.16. Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 
 

 Kontroly a jejich výsledky jsou uvedeny ve společné části závěrečné zprávy  

 „Ekonomické údaje v souhrnu za celou organizaci“. 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Mgr. Lukáš Spurný 

datum: 25. 2. 2011 

telefon: 556 413 060, 731 442 867 

e-mail: lukas.spurny@zameknovahorka.cz 

 

 

 

 

Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních věcí 

část: odborná ekonomická 

jméno: Mgr. Kamila Maršálková Ing. Pavla Václavíková 

telefon: 595 622 648 595 622 466 

e-mail: kamila.marsalkova@kr-moravskoslezsky.cz pavla.vaclavikova@kr-moravskoslezsky.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lukas.spurny@zameknovahorka.cz
mailto:kamila.marsalkova@kr-moravskoslezsky.cz
mailto:pavla.vaclavikova@kr-moravskoslezsky.cz
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1.   Popis zařízení  
 

Chráněné bydlení Slovanská sídlí od 1. října 2010 ve dvoupodlaţní vile na Slovanské ulici 

v Novém Jičíně. Tato vilka byla dříve ve správě Nemocnice v Novém Jičíně, jejímţ 

zřizovatelem je také Moravskoslezský kraj. Nemocnice pro vilu ale neměla odpovídající 

vyuţití, proto zřizovatel převedl objekt do správy naší organizaci. 

Vilka stojí v zástavbě typově podobných domů na jednosměrné Slovanské ulici. Chůzí je 

vzdálena asi 10 minut od centra města, ještě blíţe je nemocnice a obchod. Blízké okolí nabízí 

veškerou občanskou vybavenost, zároveň zde není nijak velký silniční ruch. 

Nový Jičín je bývalé okresní město s necelými 25 tisíci obyvateli. Je vzdáleno asi 15 km od 

mezinárodního letiště v Mošnově, 30 km od Ostravy a 65 km od města Olomouc. 

 

Samotná kompletně rekonstruovaná vila má dvě obytná podlaţí, suterén a půdu. V suterénu se 

nachází zázemí pro personál se sociálním zařízením a sprchou, garáţ, sušárna, kotelna a 

skladové místnosti. V přízemí je zbudován byt č. 1, ve kterém bydlí pět klientů. Je jim zde 

k dispozici prostorný obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem a jídelnou, dvě 

dvoulůţkové loţnice, jedna jednolůţková loţnice, WC a koupelna se sprchovým koutem. Byt 

je bezbariérový, vstup do bytu je podporován schodišťovou sedačkou. Byt č. 2, který se 

nachází v patře, je určen pro bydlení čtyřem klientům. Je s zde také prostorný obývací pokoj 

spojený s kuchyňským koutem a jídelnou, dvě jednolůţkové loţnice, jedna dvoulůţková 

loţnice s balkónem, WC a koupelna se sprchovým koutem. Nad bytem č. 2 se nachází 

prostorná půda, do které je vstup moţný pouze pomocí sesouvacího ţebříku ve stropě chodby 

v bytě č. 2. 

 

Byty jsou standardně vybaveny, je v nich umístěn nábytek v dostatečném mnoţství a 

odpovídajícího objemu, vše je přiměřeně moderní. Kuchyně disponují kuchyňskou linkou a 

kuchyňským vybavením, lednicí, sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a 

myčkou. V koupelně je pračka se sušičkou. 

Další vybavení, zejména v loţnicích, si mohou individuálně dokoupit sami klienti dle svých 

potřeb a vkusu. 

 

K vilce patří také více neţ tisícimetrová zahrada. Ta je kompletně rekultivována, jsou zde 

vysázeny mladé stromy a zaloţen nový trávník. Vjezd do zahrady tvoří zámková dlaţba 

kolem domu, která za domem přechází v terasu. Na okraji terasy je postaven dřevěný altán 

spolu se zahradním krbem. 

 

2.   Charakteristika poskytované sluţby     

 

Chráněné bydlení Slovanská poskytuje v souladu s §51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách pobytovou sluţbu lidem, kteří mají sníţenou soběstačnost z důvodu zdravotního 

postiţení a jejichţ ţivotní situace můţe v některých oblastech vyţadovat pomoc asistenta. 

 

Cílovou skupinu tvoří lidé s lehkým aţ středně těţkým mentálním postiţením z lokality 

Moravskoslezského kraje. Jde o osoby starší 26 let, kteří potřebují podporu v kontaktu 

s veřejností, v pracovním a sociálním začlenění a pomoc asistenta při chodu domácnosti a 

v dalších běţných činnostech.  

 

Ke dni 31. 12. 2010 bydlelo v chráněném bydlení 9 klientek. Nejmladší má 50 let, nejstarší je 

jiţ osmašedesátiletá.   
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Pomoc klientům zajišťují asistenti chráněného bydlení. Jejich činnost koordinuje vedoucí 

sluţby, která je zároveň asistentkou. Asistenti prozatím slouţí ve čtyřiadvacetihodinovém 

provozu. Podpora klientů je individuální, kaţdý má svého klíčového pracovníka z řad 

asistentů chráněného bydlení. Rozsah podpory je dán individuálními potřebami kaţdého 

klienta. Klíčoví pracovníci pomáhají klientům ve všech potřebných oblastech, které jsou 

nezbytné v provozování jejich aktivního ţivota v návaznosti na kontakt s veřejností a motivují 

klienty k jejich dalšímu osobnímu rozvoji. 

 

Asistenti podporují klienty také v péči o domácnost. Jde o pomoc s domácími pracemi, jako je 

vaření, praní, ţehlení, nebo úklid. Dále jsou klienti podporováni v hospodaření s penězi, 

v samostatném nakupování, v orientaci ve veřejných prostorách, ve vyuţívání veřejné 

hromadné dopravy a jiných veřejných sluţeb, v plánování činností. Asistenti pomáhají 

klientům v aktivním vyuţívání volného času či v aktivitách v rámci činností v sociálně 

terapeutických dílnách atd.  Míra pomoci a podpory je individuální. 

 

Provoz chráněného bydlení si zajišťují z veliké míry sami klienti s asistenty. Obstarávají si 

potraviny spolu s přípravou pokrmů ve svých kuchyňkách. Klienti s kaţdého bytu si plánují 

společný obědový jídelníček, ostatní strava je individuální podle chuti kaţdé klientky. 

Asistenti doporučují klientům dbaní vyváţené stravy v návaznosti na jejich zdravotní stav.  

Není zde zřízen ani prádelenský provoz a ani úklidové sluţby. Vše si zajišťují klienti spolu 

s asistenty.  

 

Zdravotní péče je klientům zajištěna stejně, jako kaţdému běţnému člověku. Lékaři ani ţádní 

jiní odborníci do chráněného bydlení nedocházejí. V případě potřeby klienti s doprovodem 

navštěvují přímo jejich ordinace. Zdravotní sestry, které jsou v organizaci zaměstnány, 

v chráněném bydlení nepůsobí.   

 

3.   Uţivatelé sluţby*: 

 

3.1  schválená kapacita zařízení pro rok 2010 – celkem  

 

Schválená kapacita Chráněného bydlení Slovanská je 9 klientů.  

 

3.2  počet klientů k 31. 12. 2010 

 

Ke dni 31. 12. 2010 uţívalo sociální sluţby chráněného bydlení 9 klientů. 

 

3.3  rozdělení klientů k 31. 12. 2010 (viz tabulka): 
 

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ K 31. 12. 2010, POČTY DLE : 

POČTY KLIENTŮ 

ŢENY MUŢI     CELKEM 

 3.3.1 POHLAVÍ 9 - 9 

 3.3.2 DRUH POBYTU 

denní - - - 

týdenní - - - 

celoroční 9 - 9 

 3.3.3 VĚK 

rozpětí 50-68 - 50-68 

průměr 59,7 - 59,7 

modus 59 - 59 

 3.3.4 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti - - - 

I    lehká závislost 3 - 3 

II  středně těţká závislost 5 - 5 

III těţká závislost - - - 
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IV úplná závislost 1 - 1 

 3.3.5 TYP                           

 POSTIŢENÍ 

 3.3.5.1 osoby s mentálním postiţením 

lehké 2 - 2 

střední 4 - 4 

těţké 2 - 2 

hluboké - - - 

 3.3.5.2 osoby s kombinovaným zdravotním postiţením (tělesné + 

mentální postiţení)  

 (osoby bez psychiatrické diagnózy) - - - 

 3.3.5.3 osoby se zdravotním postiţením (i kombinovaným) a s 

psychiatrickou diagnózou - - - 

 3.3.5.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  1 - 1 

 3.3.6 Osoby se závislostí na alkoholu, jenţ neodpovídají cílové skupině sluţby  - - - 

 3.3.7 MOBILITA 

bez omezení pohybu 9 - 9 

s částečným omezením  0 - 0 

s úplným omezením pohybu 0 - 0 

 

Pozn.:  - modus (nejčastější vyskytovaná hodnota – např. 72 let) 

Pozn.:   * u detašovaných pracovišť rozčleňte 

 

 

3.4  obloţnost v uplynulém roce (v  %) 

(vypočtěte na základě měsíčně vykazované obloţnosti, která vychází z denní % 

naplněnosti kapacity zařízení; jedná se o průměrnou obloţnost za rok) 

 

 

Obloţnost sluţby chráněného bydlení byla v roce 2010 ve výši 100% 

 

3.5  počet nových příjmů (rozdělení, viz tabulka):  

NOVÉ PŘÍJMY KLIENTŮ K 31. 12. 2010, POČTY DLE : 

POČTY KLIENTŮ 

ŢENY MUŢI     CELKEM 

 3.5.1 POHLAVÍ 9 - 9 

 3.5.2 DRUH POBYTU 

denní - - - 

týdenní - - - 

celoroční 9 - 9 

 3.5.3 VĚK 

rozpětí 50-68 - 50-68 

průměr 59,7 - 59,7 

modus 59 - 59 

 3.5.4 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti - - - 

I    lehká závislost 3 - 3 

II  středně těţká závislost 5 - 5 

III těţká závislost - - - 

IV úplná závislost 1 - 1 

 3.5.5 TYP                           

 POSTIŢENÍ 

 3.5.5.1 osoby s mentálním postiţením 

lehké 2 - 2 

střední 4 - 4 

těţké 2 - 2 

hluboké - - - 

 3.5.5.2 osoby s kombinovaným zdravotním postiţením (tělesné + 

mentální postiţení)  

 (osoby bez psychiatrické diagnózy) - - - 

 3.5.5.3 osoby se zdravotním postiţením (i kombinovaným) a s 

psychiatrickou diagnózou - - - 

 3.5.5.4 osoby s psychiatrickou diagnózou 1 - 1 

 3.5.6 Osoby se závislostí na alkoholu, jenţ neodpovídají cílové skupině sluţby - - - 

 3.5.7 MOBILITA 

bez omezení pohybu 9 - 9 

s částečným omezením  0 - 0 

s úplným omezením pohybu 0 - 0 
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4.   Personál: 
 

Chráněné bydlení Slovanská – Nový Jičín 

 

vzdělání  

počet pracovníků 

celkem počet pracovníků 

přepočtený 

stav (PS) 

ke dni 

31.12.2010 

% 

přímá péče 

sociální 

pracovníci 
THP ostatní pedagogičtí 

pracovníci  

pracovníci 

v sociálních 

sluţbách 

zdravotničtí 

pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

vysokoškolské 0,3 3,88 0 0 0 0 0 0 0,15 1,94 0,15 1,94 0 0 

vyšší odborné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

úplné střední 4,3 55,48 0 0 4 51,61 0 0 0 0 0,30 3,87 0 0 

vyučen 2,15 27,74 0 0 2 25,80 0 0 0 0 0 0 0,15 1,94 

základní 1 12,9 0 0 1 12,90 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 7,75 100 0 0 7 90,31 0 0 0,15 1,94 0,45 5,81 0,15 1,94 

 
Pozn.:  
PS:  přepočtený stav pracovníků ke dni 31.12.2010 

 

Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve 

sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vţdy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 

zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje 

v organizaci  11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním. 

Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní….. 

Sloupec 6) údrţbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři.. 

 

 

5.   Vzdělávaní pracovníků 

 

5.1 počet absolvovaných školení, kurzů, seminářů apod. v roce 2010 zaměřených  

- na kvalitu poskytovaných sluţeb 

- k provozně – technickým záleţitostem 

 

Školení, kurzy, semináře apod. zaměřené na kvalitu poskytovaných sluţeb 

  

1. Supervize v rámci procesu transformace 24.11.2010 1 

2. Práce s opatrovníkem a rodinou v kontextu transformace  30.11.2010 1 

3. Supervize – Chráněné bydlení Nový Jičín  24.11.2010 6 

   8 

 

 

Školení, kurzy, semináře apod. zaměřené k provozně – technickým záleţitostem 

 

Zaměstnanci chráněného bydlení byli proškoleni odborníky v BOZP, dále v obsluze 

plynové kotelny, schodišťové sedačky, elektro zařízení a domácích spotřebičů. 
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6.  Zvyšování kvality sociálních sluţeb 

a) uplatnění poznatků z uvedených vzdělávacích akcí do praxe zařízení v souvislosti se 

zvyšováním kvality sociální služby – konkrétní příklady 

 

Vzdělávání asistentů chráněného bydlení je naprosto nezbytné. Je kladen důraz na 

profesionalitu a odbornost zaměstnanců, obzvláště je-li to případ nově vzniklého 

pracoviště.  

Kaţdý zaměstnanec má vypracován tzv. individuální vzdělávací plán vţdy na dobu 

jednoho roku, který předpokládá směr a intenzitu vzdělávání podle potřeb pracovníka, 

odpovídajícího úseku., organizace a potaţmo i uţivatelů.   

Úkolem kaţdého pracovníka je po absolvované vzdělávací akci vyhotovit písemnou 

zprávu o obsahu a kvalitě školení, kterou následně předá svému vedoucímu pracovníkovi 

a vloţí na společný server. S nově nabytými poznatky seznamuje své kolegy na pracovišti 

a také tyto informace předává na společných setkáních asistentů. 

 

Provozně technické záležitosti 

- zajištění bezproblémového fungování domu – zj. při nouzových a havarijních situacích, 

např. při výpadku proudu, nefunkčnosti plynového vytápění, poškození majetku atp. 

 

Supervize  
poskytla pracovníkům nový náhled na poskytovanou sluţbu, podle výstupu byly upraveny 

směny pracovníků tak, aby vznikl větší prostor pro individuální práci s klientky 

 

Exkurze  

v chráněném bydlení upozornila na nedostatky, kterým se chce naše sluţba vyhnout zj. při 

společné práci v domácnosti, individuálním nakládáním s finančními prostředky, 

společnými nákupy atp. 

 

Klientky, které mají veřejného opatrovníka a přešly do chráněného bydlení Slovanská, 

budou měnit trvalé bydliště i opatrovníka. Na workshopu Práce s opatrovníky a rodinou 

byla zmíněna úskalí veřejného opatrovnictví, která můţeme lépe zmapovat najít optimální 

řešení 

 

b) spolupráce s externími odborníky  

 

Externí podporu transformačního procesu naší organizaci zajišťují od roku 2008 dvě 

odbornice: PaedDr. Eva Broţová a PhDr. Jaroslava Sýkorová 

 

Dlouhou dobu před otevřením sluţby chráněné bydlení pomáhaly externí pracovnice 

plánovat podobu této sluţby. V rámci setkávání rozšířeného transformačního týmu 

společně diskutovaly s potenciálními asistenty chráněného bydlení, kteří zde měli začít 

pracovat. Motivovaly všechny členy TT ke změně myšlení a pomohly předejít 

neuváţeným rozhodnutím v souvislosti s nastavením nové sluţby. 

Po spuštění sluţby podporují asistenty nadále prostřednictvím supervizí, které jsou částí 

setkání rozšířeného transformačního týmu. 

Program setkávání v roce 2010: 

1. den 

- dopoledne:  supervize transformačního týmu (zhodnocení naší práce) 

- odpoledne: supervize transformačního týmu (podpora při vytváření nových 

sluţeb), po otevření chráněného bydlení v Novém Jičíně je tento 
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čas věnován skupinové supervizi pracovníků chráněného 

bydlení 

2. den 

- dopoledne: skupinová supervize pracovníků přímé péče a sociálního úseku  

- odpoledne: supervize transformačního týmu – výstupy ze supervizí a 

stanovení úkolů na další období 

 

Externí pracovnice z hlediska inspektorů kvality poskytovaných sociálních sluţeb i 

z pohledu poskytovatele sluţby chráněného bydlení poukázaly na nedostatky, které 

se objevily při zahájení provozu sluţby chráněného bydlení na Slovanské. Připomínky a 

náměty ke zlepšení kvality sluţby bereme jako motivaci při utváření systému poskytované 

sluţby 

Společných setkání TT s externistkami se účastní vedoucí chráněného bydlení, která 

informace ze setkání předává svým spolupracovníkům. Všichni pracovníci chráněného 

bydlení mají moţnost zúčastnit se supervize s externistkami, této moţnosti v maximální 

míře vyuţívají. 

 

c) stručný popis procesu, jak zařízení pracuje s problematikou kvalitou sociální služby  
  

V chráněném bydlení jsme zaznamenali tyto podstatné změny: 

Klient 

- individuálním přístupem pracovníků zaznamenáváme větší pokroky při procesu 

osamostatňování se a projevu vlastní vůle (výběr jídla, osobní nákupy, způsob trávení 

volného času, zařízení a výzdoba pokoje atd.) 

- nácvik nových dovedností, které klient přijímá jako účelné a prospěšné (telefonování, 

hospodaření s penězi, uţívání léků atp.) 

  

Klíčový pracovník  

- má větší kompetence a více času na funkci neţ v zámku 

- na základě individuálních dohod s klienty plánuje sluţbu podle aktuálních potřeb klienta 

– zvýšení kvality jeho práce v oblasti financí, individuálních potřeb, stravování a trávení 

volného času 

- individuálním přístupem podporuje klienta v nácviku dovedností v oblasti péče o vlastní 

osobu 

- aktivně reaguje na přání klienta v rámci moţností sluţby 

- významně se podílí na integraci klienta do běţné společnosti 

  

Porady pracovníků chráněného bydlení 

- konají se v intervalech cca tří týdnů, obsah těchto porad je zaměřen na způsob 

poskytování  a kvalitu sluţby  
 

 

7.  Sociální podmínky klientů 

 

7.1  počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství 

Obytný dům má vybudovány dvě na sobě nezávislé bytové jednotky. 

Byt č. 1 – zvýšené přízemí 

Počet pokojů:    3 

dvoulůţkový   2x 

jednolůţkový   1x 
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V bytě je koupelna se sprchou, umyvadlem a WC – bezbariérové, samostatné WC 

s umyvadlem. K bytu vede schodišťová plošina. 

 

      Byt č. 2 - patro 

      Počet pokojů:  3 

      jednolůţkový  2x 

      dvoulůţkový  1x 

      V bytě je koupelna se sprchou, dvěma umyvadly a WC, samostatné WC s umyvadlem. 

 

7.2  možnost trávení volného času – počty a vybavenost společných prostor (společenské 

místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.) 

 

Pokoje v bytech slouţí klientkám individuálně, společně vyuţívají sociální zařízení a 

kuchyň spojenou s obývacím pokojem.  

Pokoje jsou vybaveny standardně, kaţdá klientka má svou postel s loţninami a jednou 

sadou loţního povlečení, noční stolek, šatní skříň a lampičku. V kaţdém pokoji je ke 

společnému uţívání k dispozici stůl a dvě křesla, přípojka na anténu pro příjem TV, rádia 

a připojení k internetu. 

Individuálně si klientky postupně vybavují pokoje z vlastních prostředků – koberce, loţní 

povlečení, záclony a další bytové doplňky. Dvě klientky mají v pokoji vlastní TV, 4 

klientky vlastní radiomagnetofon, jedna klientka má rádio. 

Společná místnost je součástí kaţdého bytu a skládá se z kuchyně, jídelny a obývací části 

pokoje. 

Kuchyň je vybavena elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí, 

digestoří, digitální kuchyňskou váhou, elektrickým ručním šlehačem, sadou hrnců, 

příbory, základním kuchyňským náčiním, porcelánovou sadou talířů, skleněných misek, 

sklenic a hrnků. V jídelním koutě je stůl a šest ţidlí. V obývací části pokoje je konferenční 

stůl, rohová sedací souprava a křeslo, standardní nábytek a TV. V koupelně v kaţdém 

bytě je pračka a sušička prádla.  

U domu je zahrada s altánem, krbem a lavičkami. 

Klientky mohou vyuţívat svůj pokoj, společné prostory a zahradu podle svého uváţení. 

Organizované činnosti jsou klientkám nabízeny (např. STD, vycházky, výlety, příprava 

stravy, praní a ţehlení prádla, úklid vlastního pokoje, ruční práce atp.). 

 

7.3  další poskytované služby – rehabilitace, typy dílen, různé druhy terapií (arte, 

muziko, canis, hippo…) 

 
činnosti spojené s nácvikem samostatnosti - dodrţování hygienických návyků, nácvik 

samostatné vycházky, hospodaření s penězi, cestování, zodpovědnost za osobní doklady, 

manipulace a hospodaření s penězi 

 

aktivity směřující k integraci – podpora samostatných nákupů, samostatného cestování a 

vycházek, účast na kulturních a společenských akcích v Novém Jičíně 

 

doprovod k lékaři a podpora komunikace s veřejností 
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7.4  návaznost na další dostupné zdroje  

 

- klientky navštěvují Sociálně terapeutické dílny, 3 klientky denně, 2 klientky 

nepravidelně podle dohody. Podle aktuální nabídky se účastní kulturních, společenských a 

sportovních akcí a výletů STD. 

- aktivně vyuţívají MHD 

- samostatně nebo s určitou mírou podpory nakupují v obchodech, cukrárnách, 

restauracích 

- vyuţívají sluţby kadeřnické a pedikúru 

- vyuţívají sluţeb České pošty (posílání dopisů, placení poplatků za TV a Rozhlas) 

- absolvují rehabilitace podle indikace lékaře 

- navštěvují kulturní zařízení (divadlo) 

- účastní se společenských akcí pořádaných v ZNH a Komorní Lhotce  

- nevidomá klientka vyuţívá sluţeb Tyfloservisu, knihovny pro nevidomé a sluţeb a 

informací SONS 

 

7.5  kulturní a sportovní akce, jichž se klienti mohli v uplynulém roce účastnit aj. 

 

říjen 

 DOD v chráněném bydlení Slovanská 

 DOD Mendlova střední zdravotní škola 

 Výlet do Roţnova pod Radhoštěm 

 Slavnostní otevření chráněného bydlení 

 Výlet do ZNH 

listopad 

 Exkurze do výrobny vánočních baněk 

 Výlet do Kopřivnice – Motýlek 

 Bowling – akce STD 

 Exkurze do chráněného bydlení v Široké Nivě  

prosinec 

 Mikulášský večírek v ZNH 

 Mikulášská besídka v DpS DUHA 

 Divadlo – vánoční koncert STD 

 Mikulášská besídka v Komorní Lhotce 

 Vánoční koncert v kostele – akce STD 

 Vánoční posezení v STD  

 

7.6  způsob vzdělávání a udržování, rozvíjení schopností klientů – vzdělávání v zařízení 

x mimo zařízení – počty klientů 

 

vzdělávání v chráněném bydlení 
- vzdělávání klientek probíhá individuálně při učení, rozšiřování a udrţování schopností 

spojených se samostatností a soběstačností – manipulace s penězi a počítání, čtení a psaní, 

telefonování, zabezpečení domu nebo bytu, obsluha elektrospotřebičů  

- mimo zařízení – klientky v Sociálně terapeutických dílnách se účastní vzdělávacích 

programů (besedy, výstavy, koncerty, individuální vzdělávací programy) 
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8.  Stavebně – technický stav objektu, v nichţ jsou klientům poskytovány sluţby: základní   

 charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 

 3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní 

 

Souhrnně jsou hodnoceny parametry: 

8.1 stav obsluţného provozu:  8.1.1 kuchyně   1 

     8.1.2 prádelna   - 

     8.1.3 vytápění   1 

 

Kuchyňky mají klienti ve svých bytech. Ty jsou zcela nové a běţně vybaveny. 

Vytápění je kompletně rekonstruováno a je bez závad. Prádelny zde není, klienti si 

perou v pračkách ve svých bytech. 

 

8.2 stav stavby:   8.2.1 statika   1 

     8.2.2 vnější plášť  1 

     8.2.3 střecha   1 

 

Celý objekt je po kompletní rekonstrukci. Statika, vnější plášť i střecha je proto ve 

velmi dobrém stavu. 

 

8.3 technický stav:   8.3.1 elektroinstalace  1 

     8.3.2 rozvody tepla  1 

     8.3.3 vody   1 

     8.3.4 odpady   1 

 

V rámci rekonstrukce objektu v polovině roku 2010 byly nově instalovány rozvody 

tepla, vody, odpadů i elektroinstalace. Vše je tedy v bezvadném stavu. 

 

8.4 bariérovost objektu  
Vila chráněného bydlení je částečně bezbariérová. Přízemní je bezbariérové, do něj 

 vede sedačková plošina. Vnitřní uspořádání bytu odpovídá bezbariérovým kritériím. 

 Byt v patře, stejně jako suterén domu je bariérový. 

 

 

9.  Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok 2010 

Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok 2010 odeslány zřizovateli elektronicky na 

adresu kamila.marsalkova@kr-moravskoslezsky.cz. dne 18. 1. 2011.  

Uvedené úkoly se týkají pouze sluţby chráněného bydlení. Úkoly pro sluţbu domov pro 

osoby se zdravotním postiţením a pro organizaci jako celek, jsou uvedeny v první části 

této závěrečné zprávy. 

 

7) 

Spolupracovat se zřizovatelem na realizaci projektu Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně 

na chráněné bydlení. (splněno) 

 

Se zřizovatelem jsme podepsali tzv. „Smlouvu o partnerství“, podle které jsme také 

postupovali. Jako partner jsme mimo jiné nechali Ing. Miroslavem Gerykem zhotovit 

projektovou dokumentaci, vyřídit a dodat stavební povolení spolu s kompletní dokumentací, 

sestavit poloţkový stavební rozpočet. Dokládali jsme poţadované povinné přílohy při podání 

ţádosti do ROP a účastnili se schůzek k realizaci projektu. Spolupracovali jsme se 

mailto:kamila.marsalkova@kr-moravskoslezsky.cz
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zřizovatelem při publicitě projektu a plánované sluţby, zejm. v místních médiích. V době 

realizace stavby se ředitel organizace účastnil kontrolních dnů. Organizace registrovala 

sociální sluţbu chráněné bydlení dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách a od 

1. 10. začala sluţbu poskytovat. V součinnosti se zřizovatelem bylo zorganizováno slavnostní 

otevření chráněného bydlení za účasti představitelů zřizovatele, města Nový Jičín, médií a 

dalších hostů. Organizace Zámek Nová Horka během celé doby trvání projektu plánovala 

sociální sluţbu v transformačním týmu, také za účasti zástupců zřizovatele. Probíhala 

intenzivní příprava klientů na přechod do nové sluţby a jasně cílené vzdělávání budoucích 

asistentů chráněného bydlení.    

 

8) 

Spolupracovat se zřizovatelem na přípravě projektů Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na 

chráněné bydlení a Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice. (splněno) 

 

Se zřizovatelem jsme podepsali v případě obou projektů tzv. „Smlouvu o partnerství“, podle 

které jsme také postupovali. Jako partner jsme mimo jiné nechali Ing. Miroslavem Gerykem 

zhotovit projektovou dokumentaci, vyřídit a dodat stavební povolení spolu s kompletní 

dokumentací, vyřídit potřebné územní souhlasy, sestavit poloţkový stavební rozpočet. 

Dokládali jsme poţadované povinné přílohy při podání ţádosti do ROP a účastnili se schůzek 

k realizaci projektu. V případě objektu v Sedlnicích jsme se aktivně účastnili jednání o 

podmínkách převodu nemovitosti na zřizovatele, následně jsme přijali objekt do správy. 

Protoţe ani jeden z projektů se svou ţádostí v ROP neuspěl, budou ţádosti aktualizovány a 

znovu podány v roce 2011. Jsme připraveni spolupracovat se zřizovatelem tak, aby oba 

projekty byly úspěšně dokončeny nejpozději v roce 2012. 

 

13) 

Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy stanovila jako stěžejní cíle 

k realizaci v roce 2010. (splněno) 

 

- vyuţívání sluţeb socioterapeutických dílen v Novém Jičíně (Slezská diakonie) 

Klienti našeho zařízení pravidelně vyuţívají sluţbu sociálně terapeutických dílen v Novém 

Jičíně, kterou poskytuje Slezská diakonie. Častost docházky je u jednotlivých klientů 

individuální. Záleţí na jejich zájmu, motivaci a dalších moţnostech. Ze zámku dojíţdějí do 

dílen muţi i ţeny sluţebním vozidlem nebo hromadnou dopravou, z chráněného bydlení 

docházejí klientky buďto pěšky nebo městskou hromadnou dopravou. Naším zájmem je, aby 

nadále docházeli do dílen klienti, kteří mají zájem a kteří splňují cílovou skupinu této sluţby.   

 

- příprava klientů a pracovníků na přechod do chráněného bydlení v Novém Jičíně 

Příprava klientů na přechod do chráněného bydlení v Novém Jičíně probíhala během celého 

roku 2010. S blíţícím se termínem stěhování se intenzita nácviků jejich samostatnosti 

stupňovala. Dopředu bylo známo, který konkrétní klient ve kterém bytě a s kým bude bydlet, 

byla také známa sestava zaměstnanců spolu s vedoucím sluţby. Příprava se soustředila na 

osvojování si dovedností ohledně chodu domácnosti, později nácviky v terénu, jako je jízda 

veřejnými hromadnými prostředky nebo nákupy v obchodech. Asistenti spolu s klientkami 

vyjíţděli také na půldenní cesty do Nového Jičína, kde sledovali průběh rekonstrukce vilky a 

mapovali veřejné sluţby v jejím okolí. Stěhování neproběhlo nárazově, ale plynule během asi 

dvou týdnů. Klientky byly také zapojeny do rozhodování o podobě vilky jiţ v rámci její 

rekonstrukce, např. při výběru barev, nábytku, podlah apod. 
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- připravovat veškeré metodické materiály pro sluţbu chráněného bydlení 

Před spuštěním sociální sluţby chráněné bydlení pracoval na její přípravě speciálně sestavený 

pracovní tým „Transformační tým pro Nový Jičín“ (TTNJ). Ten se vydělil z transformačního 

týmu v organizaci, který plánuje procesy v rámci transformace celého zařízení. TTNJ měl za 

úkol přijímat opatření, které vedly k plynulému přechodu uţivatelů do chráněného bydlení, 

navrhovat vzdělávání asistentů a vytvářet metodické postupy pro zahájení a provozování 

sluţby. To se také dařilo. V chráněném bydlení jsou zpracovány metodické postupy, které 

zajišťují pravidla pro chod sluţby. V průběhu jejího fungování dochází k průběţné aktualizaci 

metodik, ale jiţ ne TTNJ, který zanikl otevřením chráněného bydlení, ale vedoucím sluţby, 

sociální pracovnicí, ředitelem, asistenty... 

 

 

10.  Hodnocení činností realizovaných v uplynulém roce 

 

Mimo úkolů, které jsme splnili a které jsou vyhodnoceny v bodě 9 této závěrečné zprávy, 

bychom chtěli zmínit některé mimořádné činnosti, které byly v roce 2010 realizovány: 

 

 dobrá adaptace klientek – klientky se poměrně dobře adaptovaly na nový typ sluţby a 

na nové prostředí. Klienti a zaměstnanci dobře zvládli zásadní změnu ve způsobu ţivota, 

resp. v pracovních úkolech. V počátku fungování sluţby se objevilo několik pozitivních 

i negativních situací, které poslouţí jako příklady dobré a špatné praxe pro další 

vytvářené sluţby. Zaměstnanci i klienti se nesetkali se zásadním problémem, který mohl 

nastat přechodem z ústavní instituce do domáckého prostředí. 

  

 vstřícná spolupráce se sociálně terapeutickými dílnami – velká část klientek dochází 

nadále do sociálně terapeutických dílen, které sídlí v témţe městě. Trvá jejich velká 

spokojenost, zvyšuje se individuální míra samostatnosti a sebevědomí. Učí se 

dopravovat MHD do dílen naprosto samostatně. Docházka do dílen je pro ně 

samozřejmá, stejně jako pro pracujícího člověka docházka do zaměstnání. 

 

 dobrá praxe pro ostatní zaměstnance – všichni zaměstnanci organizace, kteří nepracují 

v chráněném bydlení, absolvovali exkurzi v Chráněném bydlení Slovanská. Ti 

pracovníci, kteří si dosud nedokázali představit, jakým způsobem budou klienti po 

skončení transformačního procesu ţít, získali jasný pohled. Zjištění, ţe pro ně známé 

klientky tuto sluţbu zvládají a pochvalují si ji, je pro ně zásadní ve změně jejich 

myšlení. 

 

konkrétní úspěchy 

Jedna klientka je schopná samostatně nakoupit a uvařit si oběd. V Novém Jičíně se orientuje 

velmi dobře a poţádala o samostatné vycházky a nevyţaduje doprovod asistentek k lékařům 

(pokud doprovod nevyţaduje sám lékař).  

Ostatní klientky se do přípravy stravy, plánování a nakupování aktivně zapojují, s malou 

podporou jsou schopny zajistit si individuální stravování během dne 

3 klientky jsou schopny samostatně nakupovat a chodit do obchodu 

Orientace v okolí – klientky, které pravidelně docházejí do dílen, znají cestu do dílen a zpět, 

ostatní znají např. cestu do obchodu a zpět 

Individuální lékařská péče - všechny klientky uţ mají svého obvodního lékaře, většina 

z klientek je registrovaná u odborných lékařů, které potřebují. Většině klientek byla upravena 

dosavadní medikace. Ke sniţování dávek léků došlo zj. u léků psychiatrických, které byly 
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uţívány dlouhodobě v rámci prevence, u některých klientek byly nasazeny léky, které řeší 

interní zdravotní problémy 

V souvislosti s chráněným bydlením se stále mění a aktuálním podmínkám přizpůsobují 

sluţby pracovníků tak, ať je během dne dostatek času na individuální práci s klienty a tím se 

mohou více vyuţívat návazné zdroje 

V podmínkách chráněného bydlení se efektivněji mapují rizikové situace. 

 

 

11.  Stěţejní cíle stanovené k realizaci v roce 2011 

 

 rekonstruovat byt na Dlouhé ulici v Novém Jičíně  

 zahájit poskytování sociální sluţby chráněné bydlení v bytě na Dlouhé ulici 

v Novém Jičíně 

 zkvalitňovat systém standardů kvality sociálních sluţeb ve sluţbě chráněné bydlení 

 provést zjištění spokojenosti okolních sousedů Chráněného bydlení Slovanská se 

sousedskými vztahy s našimi klienty (pro případné rozbourání obav veřejnosti při 

vytváření nových sluţeb) 

 iniciovat navrácení částečné způsobilosti k právním úkonům klientů ChB Slovanská 

 podporovat klienty v docházce do sociálně terapeutických dílen a individuálně je 

vést k samostatnému přesunu městskou hromadnou dopravou 

 

 

12.  Další vize rozvoje zařízení v průběhu příštích let 

(dle zjištěných potřeb, transformace zařízení…. apod.) 

 

 vytvořit koedukované zařízení 

 udrţet kvalitu sluţby chráněného bydlení 

 poskytovat sluţby chráněného v takové kapacitě, která bude odpovídající poptávce 

v dané lokalitě, podporovat návazné sluţby 
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13.  Ekonomické údaje 

 

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy 

o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu 

k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny 

krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. 

 
 

Tabulka č. 1)     –  Základní ukazatele 

Tabulka č. 2c)   –  Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti 

Tabulka č. 3c)   –  Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti 

Tabulka č. 4)  –  Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 

Tabulka č. 5)  –  Upravený výsledek hospodaření 

Tabulka č. 6)  –  Příspěvky a dotace na provoz 

Tabulka č. 7)  –  Zdroje financování investic 

Tabulka č. 8)  –  Majetek 

Tabulka č. 10)  –   Hospodaření s peněţními fondy 

Tabulka č. 12)  –   Přípustný objem prostředků na platy 

Tabulka č. 13)  –   Nemocnost 

 

13.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2010 (tis. Kč) 

 náklady 

(tis. Kč) 

výnosy 

(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 

(tis. Kč) 

Hlavní činnost 954,10 857,94 -96,16 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 954,10 857,94 -96,16 

 

Vyhodnocení hospodaření 

 

V ý n o s y 
Veškeré výnosy jsou tvořeny dotací z MPSV a dotacemi zřizovatele, trţbami za pobyt 

uţivatelů (bydlení), příspěvkem na péči, úhradami za fakultativní sluţby.  

Celkové výnosy jsou ve výši 857,94 tis. Kč, z nichţ tvoří: 

- 73 %   dotace  

- 14 %  trţby uţivatelů za sluţby 

- 13 %  příspěvek na péči  

 

Nejvyšší poloţku výnosů tvoří dotace ze SR 350 tis. Kč a dotace od zřizovatele 274 tis. Kč na 

úpravy pozemku, vyklizení objektu a odpisy. 

 

N á k l a d y 

Celkové náklady jsou ve výši 954,10 tis. Kč z nichţ tvoří : 

-  6 %  spotřeba materiálu 

-  4 %  spotřeba energie 

-  21 %  opravy a údrţba 

-  9 %  sluţby 

-  55 %  mzdové náklady včetně soc. zdrav.poj. a sociální náklady 

-  4 %  odpisy 

-  1 %  ostatní náklady 
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Mezi nejvyšší patří mzdové náklady, náklady na opravy a údrţbu tvoří úpravy  pozemku 

kolem vilky a oprava plotu. U sluţeb jsou nejvyšší náklady na úklid a odvoz suti před 

rekonstrukcí vilky.  

 

Vyplacené platové prostředky v roce 2010 

 
  

Celkem 

Pracovníci 

v sociálních 

sluţbách 

Sociální 

pracovníci 

 

THP 

 

Ostatní 

 

Prostředky na 

platy celkem 

 

385.373 

 

327.237 

 

10.381 

 

38.778 

 

8.977 

 
Tarifní platy 

 
274.295 242.123 6.123 20.057 5.992 

Doplat. do 

zaruč.mzdy 
0 0 0 0 0 

Osobní 

příplatek 
12.015 6.343 626 3.951 1.095 

Příplatek za 

vedení 
12.096 5.220 1.284 5.592 0 

Zvláštní 

příplatek 
7.884 7.884 0 0 0 

Noční 

příplatek 
11.550 11.550 0 0 0 

Přípl. za 

SO,NE,SV  
17.865 17.811 2 35 17 

Přesčas, vč. 

příplatku 
0 0 0 0 0 

Náhrady 

 
24.968 17.306 696 6.143 823 

Odměny 

 
24.700 19.000 1.650 3.000 1.050 

 

Legenda:  THP – ředitel, ekonom,účetní 

                              Ostatní – údrţbář  

 

V ý s l e d e k   h o s p o d a ř e n í 

 

Záporný výsledek hospodaření v případě sluţby Chráněného bydlení vznikl zvýšenými 

náklady při zavádění nové sluţby a rovněţ niţší dotací neţ bylo uvedeno v Ţádosti o dotaci. 

Sluţba byla zahájena 1. 10. 2010, tudíţ vznikly vyšší náklady na energie (zimní období). Bylo 

potřeba dále pořídit dovybavení jednotlivých domácností, opravu plotu a nemalé náklady jsou 

také vynaloţeny na mzdové prostředky, protoţe je potřeba vyšší počet zaměstnanců. Postupně 

se ale bude tento počet sniţovat a tím předpokládáme i menší náklady. 

 
13.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 

za rok 2010 

z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

   

viz. společná ekonomická část 
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13.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. sluţeb* k 31. 12. 2010 (tis. Kč) 

Druh sociálních sluţeb 
náklady 

(tis. Kč) 

výnosy 

(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 

(tis. Kč) 

    

Celkem    

* v případě potřeby přidejte řádky 

* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovněţ dle zákona 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí 

 

13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních sluţeb v r.  2010 (tis. Kč) 

Druh sociálních sluţeb 

(dle registrace) 

Dotace MPSV
*
 na podporu sociálních 

sluţeb v r.  2010 (tis. Kč) 

Chráněné bydlení 350  

  

Celkem 350 

* v případě potřeby přidejte řádky 

* Program podpory A – podpora poskytování sociálních sluţeb, které mají místní či regionální charakter 

 

13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel celkem 
finanční věcný finanční věcný 

rezervní fond investiční fond 

Peněţní dary 4,85 4,85    

      

      

Celkem 4,85 4,85    

* v případě potřeby přidejte řádky 

 

13.6 Investiční akce v r.  2010 (tis. Kč) 

Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) 

Moravskoslezský kraj 
Objemová studie na Chráněné bydlení 

Sedlnice, Kopřivnice 
789,40 

Vlastní zdroje 
Objemová studie na Chráněné bydlení 

Sedlnice, Kopřivnice 
67,40 

Celkem 856,80 

* v případě potřeby přidejte řádky 

 

13.7 Hospodaření s peněţními fondy (tis. Kč) 

Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) 

Moravskoslezský kraj 
Objemová studie na Chráněné bydlení 

Sedlnice, Kopřivnice 
789,40 

Vlastní zdroje 
Objemová studie na Chráněné bydlení 

Sedlnice, Kopřivnice 
67,40 

Celkem 856,80 
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13.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) 

Název akce 

zdroje (tis. Kč) 

celkem vlastní MSK ISPROFIN dary 
jiné 

(jaké) 

       

       

Celkem       

* v případě potřeby přidejte řádky 

* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do uţívání na SU 01* nebo 02* v roce 2010 

 

13.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údrţby v roce 2010 (tis. Kč)  

Druh/účel 
celková 

hodnota 

zdroje (tis. Kč) 

zřizovatel vlastní dary jiné 

Terénní úpravy a údrţba 

zahrady Chráněné 

bydlení Nový Jičín 

119,46 100,85 18,61   

Oprava plotu Chráněné 

bydlení Nový Jičín 
77,36 77,36    

Celkem 196,82 178,21 18,61   

* v případě potřeby přidejte řádky 

* jen opravy a údrţba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími neţ 50.000 Kč 

 

13. 10. Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2010*      (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2010 (uveďte účel)  

Příspěvek na provoz 350 000,- 

Příspěvek na provoz – úhrada nákladů na odpisy 2010 28 931,- 

Příspěvek na provoz – terénní úpravy a vyklizení objektu Chráněné 

bydlení Nový Jičín 
245 000,- 

Výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 0,-- 

  

* v případě potřeby přidejte řádky 
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2010 

 

13.11. Dodrţování § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše 

prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců 

odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových 

a v některých dalších organizacích a orgánech                                                 (doplňte skut. %) 

25 % podíl mimotarifních sloţek platu 13,38 
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13.12. Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost celková výše škody 
výše náhrady od 

pojišťovny 

- - - 

Celkem   

* v případě potřeby přidejte řádky 

 

13.13. Zahraniční sluţební cesty 

Místo účel cesty od – do 
počet 

zaměstnanců 

- - - - 

* v případě potřeby přidejte řádky 

 

 

13.14.  Průměrné % nemocnosti za rok 2010  

               0% 

 

 

13.15.  Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 

      - neevidujeme ţádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti 

 

13.16.  Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 
       

 Kontroly a jejich výsledky jsou uvedeny ve společné části závěrečné zprávy  

 „Ekonomické údaje v souhrnu za celou organizaci“. 

 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Mgr. Lukáš Spurný 

datum: 25. 2. 2011 

telefon: 556 413 060, 731 442 867 

e-mail: lukas.spurny@zameknovahorka.cz 

 

 
 

 

Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních věcí 

část: odborná ekonomická 

jméno: Mgr. Kamila Maršálková Ing. Pavla Václavíková 

telefon: 595 622 648 595 622 466 

e-mail: kamila.marsalkova@kr-moravskoslezsky.cz pavla.vaclavikova@kr-moravskoslezsky.cz 
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Ekonomické údaje 

 

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy 

o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu 

k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny 

krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. 

 
Tabulka č. 1)     –  Základní ukazatele 

Tabulka č. 2c)   –  Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti 

Tabulka č. 3c)   –  Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti 

Tabulka č. 4)  –  Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 

Tabulka č. 5)  –  Upravený výsledek hospodaření 

Tabulka č. 6)  –  Příspěvky a dotace na provoz 

Tabulka č. 7)  –  Zdroje financování investic 

Tabulka č. 8)  –  Majetek 

Tabulka č. 10)  –   Hospodaření s peněţními fondy 

Tabulka č. 12)  –   Přípustný objem prostředků na platy 

Tabulka č. 13)  –   Nemocnost 

 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2010 (tis. Kč) 

 náklady 

(tis. Kč) 

výnosy 

(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 

(tis. Kč) 

Hlavní činnost 18340,85 18347,93 7,08 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 18340,85 18347,93 7,08 

 
Vyhodnocení hospodaření 

V ý n o s y 
Veškeré výnosy jsou tvořeny dotací z MPSV a dotacemi zřizovatele, trţbami za pobyt 

uţivatelů (stravné, bydlení), příspěvkem na péči, úhradami od zdravotní pojišťovny, trţbami 

za stravné zaměstnanců, úhradami za fakultativní sluţby, připsanými úroky na účtech, 

zúčtováním fondů.  

Celkové výnosy jsou ve výši 18 347,93 tis. Kč, z nichţ tvoří: 

- 35 %   dotace  

- 26 %  trţby uţivatelů za sluţby 

- 31 %  příspěvek na péči  

- 6 %   úhrady od pojišťovny (VZP) 

- 2%  ostatní výnosy  

 

N á k l a d y 

Celkové náklady jsou ve výši 18 340,85 tis. Kč z nichţ tvoří : 

-  11 %  spotřeba materiálu 

-  9 %  spotřeba energie 

-  2 %  opravy a údrţba 
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-  4 %  sluţby 

-  71 %  mzdové náklady včetně soc. zdrav.poj. a sociální náklady 

-  2 %  odpisy 

-  1 %  ostatní náklady 

 

Mzdové náklady a zaměstnanci 

Oproti roku 2009 došlo ke sníţení počtu zaměstnanců o jednoho pracovníka na úseku úklidu, 

o jednoho pracovníka na stravovacím úseku a o jednoho pracovníka z řad všeobecných 

zdravotních sester. 

Od 1.10.2011 bylo otevřeno Chráněné bydlení v Novém Jičíně pro 9 klientek. Personální 

zajištění v této sluţbě bylo pokryto sedmi našimi zaměstnanci.  

Z úseku úklidu se rekvalifikovali 3 zaměstnanci na pracovníka v sociálních sluţbách.  

Čtyři pracovnice byly v pracovní neschopnosti téměř po celý kalendářní rok. Za tyto 

zaměstnance byli v průběhu roku přijati do pracovního poměru noví pracovníci.   

 

 

 

Zaměstnanci 

Přepočtený 

počet 

pracovníků 

Platové 

prostředky 2010 

 

Průměrný plat 

Pracovníci v soc. 

sluţbách 
25,9 3.838.012 12.349,- 

Sociální pracovníci 

 
1 251.439 20.953,- 

Všeobecné sestry 

 
6 1.978.418 27.478,- 

THP 

 
5 1.386.943 23.116,- 

Ostatní–manuálně 

pracující 
12,5 2.014.721 13.432,- 

Celkem 

 

50,4 9.469.533 15.657,- 

 

Vyplacené platové prostředky v roce 2010 

 
  

Celkem 

Pracovníci 

v sociálních 

sluţbách 

Sociální 

pracovníci 

Všeobecné 

sestry 

 

THP 

 

Ostatní 

Prostředky 

na platy 

celkem 

9.469.533 3.838.012 251.439 1.978.418 1.386.943 2.014.721 

Tarifní 

platy 
6.552.930 2.683.159 159.190 1.376.753 826.800 1.507.028 

Doplat. do 

zaruč.mzdy 
704 0 0 0 0 704 

Osobní 

příplatek 
376.016 85.384 16.278 34.149 114.007 126.198 

Příplatek 

za vedení 
266.325 5.220 33.389 45.370 182.346 0 

Zvláštní 

příplatek 
200.883 148.273 0 52.610 0 0 

Noční 

příplatek 
143.218 58.553 0 84.665 0 0 

Přípl. za 

SO,NE,SV  
316.213 175.289 302 94.811 1.591 44.220 

Přesčas, vč. 

příplatku 
3.233 199 0 997 1.608 429 

Náhrady 1.092.611 468.335 24.280 223.563 150.591 225.842 
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Odměny 

 
517.400 213.600 18.000 65.500 110.000 110.300 

 

 
      

Dohoda o 

provedení 

práce-DPP 

11.800 0 0 0 0 0 

 
Legenda:  THP – ředitel, ekonom,účetní, vedoucí stravování, referent 

                              Ostatní – údrţbáři, kuchařky, uklízečky, pradleny  

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 

za rok 2010 

z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

7079,60 7079,60 0 

 
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. sluţeb* k 31. 12. 2010 (tis. Kč) 

Druh sociálních sluţeb 
náklady 

(tis. Kč) 

výnosy 

(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 

(tis. Kč) 

Domov pro osoby se ZP 17386,75 17489,99 103,24 

Chráněné bydlení 954,10 857,94 -96,16 

Celkem 18340,85 18347,93 7,08 

* v případě potřeby přidejte řádky 

* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovněţ dle zákona 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí 

 

Dotace MPSV* na podporu sociálních sluţeb v r.  2010 (tis. Kč) 

Druh sociálních sluţeb 

(dle registrace) 

Dotace MPSV
*
 na podporu sociálních 

sluţeb v r.  2010 (tis. Kč) 

Domov pro osoby se zdravotním postiţením 5700 

Chráněné bydlení 350 

Celkem 6050 

* v případě potřeby přidejte řádky 

* Program podpory A – podpora poskytování sociálních sluţeb, které mají místní či regionální charakter 

 

Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel celkem 
finanční věcný finanční věcný 

rezervní fond investiční fond 

Peněţní dary 32,35 32,35    

Věcné dary 34,72  34,72   

      

Celkem      

* v případě potřeby přidejte řádky 
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Peněţní dary v celkové výši 32,35 tis. Kč byly poskytnuty od: 

- SPO s.r.o. Studénka     1 000,- 

- lékárna Terapeut Ostrava             11 000,- 

- Maroňová Kopřivnice       500,- 

- Geryk Krnov      7 000,- 

- Tesař Kozlovice      1 850,- 

- Ţaganová Vratimov              10 000,- 

- Blaţencová Štramberk               1 000,-  

 

Investiční akce v r.  2010 (tis. Kč) 

Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) 

Moravskoslezský kraj 
Objemová studie na Chráněné bydlení 

Sedlnice, Kopřivnice 
789,40 

Vlastní zdroje 
Objemová studie na Chráněné bydlení 

Sedlnice, Kopřivnice 
67,40 

Celkem 856,80 

* v případě potřeby přidejte řádky 

 

Hospodaření s peněţními fondy (tis. Kč) 

Název fondu 
stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010 

investiční fond 2608,85 2187,36 

FKSP 167,99 227,34 

rezervní fond 2614,26 2638,88 

fond odměn 185,03 185,03 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb   

Je tvořen  2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a činil 189,39 tis. Kč.  

Čerpání fondu je dle směrnice o FKSP v souladu s vyhláškou č.114/2002 Sb., ve znění dalších 

novel a předpisů:  

- na stravu zaměstnanců   47,22 tis. Kč  

- na permanentky, kulturní akce 48,85 tis. Kč 

- dary peněţní a nepeněţní   13,35 tis. Kč 

- penzijní připojištění   20,62 tis. Kč 

Tvorba i čerpání fondu je podloţeno rozpočtem stanoveným pro rok 2010. 

 
Fond rezervní   

Rezervní fond je tvořen: 

- přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku       47,91 tis.Kč  

- finančními dary fyzických a právnických osob     32,35 tis.Kč 

Čerpání fondu:  

- doprava uţivatelů na akce, nákupy materiálu na  

aktivizaci (čerpání bývalého fondu KFO)       55,64 tis. Kč  
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Fond investiční   

Fond je  tvořen: 

-  přídělem z odpisů DHM          445,91 tis.Kč 

       

Čerpání fondu: 

-  projektová dokumentace na CHB Sedlnice, Kopřivnice    856,80 tis. Kč 

 

Fond odměn 

Tento fond zůstal beze změn. 

 

Všechny peněţní fondy jsou finančně kryty.   
 

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) 

Název akce 

zdroje (tis. Kč) 

celkem vlastní MSK ISPROFIN dary 
jiné 

(jaké) 

-       

-       

Celkem       

* v případě potřeby přidejte řádky 

* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do uţívání na SU 01* nebo 02* v roce 2010 

 

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údrţby v roce 2010 (tis. Kč)  

Druh/účel 
celková 

hodnota 

zdroje (tis. Kč) 

zřizovatel vlastní dary jiné 

Terénní úpravy a údrţba 

zahrady Chráněné 

bydlení Nový Jičín 

119,46 100,85 18,61   

Oprava plotu Chráněné 

bydlení Nový Jičín 
77,36 77,36    

Celkem 196,82 178,21 18,61   

* v případě potřeby přidejte řádky 

* jen opravy a údrţba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími neţ 50.000 Kč 

 

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2010*      (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2010 (uveďte účel)  

Příspěvek na provoz 6 050 000,- 

Příspěvek na provoz – úhrada nákladů na odpisy 2010 100 000,- 

Příspěvek na provoz – terénní úpravy a vyklizení objektu Chráněné 

bydlení Nový Jičín 
245 000,- 

Výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 0,-- 

  

* v případě potřeby přidejte řádky 
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2010 

 



 68 

Dodrţování § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše 

prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců 

odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových 

a v některých dalších organizacích a orgánech                                                 (doplňte skut. %) 

25 % podíl mimotarifních sloţek platu 13,63 

 

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost celková výše škody 
výše náhrady od 

pojišťovny 

- - - 

Celkem   

* v případě potřeby přidejte řádky 

 

Zahraniční sluţební cesty 

Místo účel cesty od - do 
počet 

zaměstnanců 

- - - - 

* v případě potřeby přidejte řádky 

 

 

13.14.  Průměrné % nemocnosti za rok 2010  

               

   11,22% 

 

13.14.  Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 

 - neevidujeme ţádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti 

 

                       

13.15.  Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 
       

Kontrola vnějšími orgány 

 

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava 

3. 2. 2010 – 9. 2. 2010 

 

Předmět kontroly – veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. 

Kontrola byla zaměřena na oblasti hospodaření s ohledem na míru rizikovosti vzniku a 

četnosti nedostatků a jejich případného dopadu na hospodaření s veřejnými prostředky. 

Kontrolované období – rok 2009 a 2010. 

 

Výsledek kontroly – 

 Vnitřní kontrolní systém –  

- u uzavřených smluv na dodávky sluţeb neproběhlo schválení správcem rozpočtu – ke 

všem smlouvám byla do 31. 3. 2010 připojena potvrzení, ze kterých je zřejmé seznámení 

se jak příkazce operace tak správce rozpočtu s obsahem smlouvy. 

- u cestovních příkazů bylo schváleno pouze příkazcem operací, nebyla uváděna 

předpokládaná částka výdajů – od 1.3.2010 se pouţívají cestovní příkazy v nové podobě 
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tak, aby bylo zřejmé provedení předběţné kontroly organizace před vznikem závazku a 

rovněţ je uvedena předpokládaná částka výdajů.    

 

 Hospodaření s veřejnými prostředky – nebyly zjištěny nedostatky 

 

 Hospodaření s peněţními fondy organizace –  

- doporučeno upravit ve směrnici o tvorbě a vyuţití FKSP zavedený systém poskytování 

příspěvků na kulturu a tělovýchovu, nastavit jednotná a konkrétní pravidla pro jejich 

poskytování. – doplněno dodatkem platným od 1. 4. 2010. 

 

 Sponzorské dary – nebyly zjištěny nedostatky 

 

 Náleţitosti účetních dokladů a účetní postupy –  

- čtyřem zaměstnancům nebyly vyúčtovány cestovní náhrady – doúčtování cestovních 

náhrad bylo provedeno do 15. 3. 2010. 

 

 Hospodaření s depozitními prostředky klientů – nebyly zjištěny nedostatky 

 

 Inventarizace majetku, závazků a pohledávek – nebyly zjištěny nedostatky 

 

 Hospodaření s majetkem organizace – nebyly zjištěny nedostatky 

 

 Skladové hospodářství – nebyly zjištěny nedostatky 

 

 Autoprovoz – nebyly zjištěny nedostatky 

 

 Mzdová a personální agenda –  

- doporučeno upravit zápočty doby praxe u zaměstnankyň čerpajících mateřskou dovolenou 

na základě doloţení jejich časového průběhu  - do 30. 4. 2010 byla kontrola a oprava 

zápočtů praxe provedena. 

 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín 

18. 3. 2010 

 

Předmět kontroly – kontrola provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění úkolů 

v důchodovém pojištění. 

Kontrolované období – 1. 4. 2008 – 28. 2. 2010 

 

Výsledek kontroly – nebyly zjištěny ţádné finanční rozdíly 

 Plnění ohlašovacích povinností - nebyly zjištěny nedostatky 

 Plnění povinností v nemocenském pojištění – nebyly zjištěny nedostatky 

 Hospodaření s prostředky nemocenského pojištění – nebyly zjištěny nedostatky 

 Plnění povinností při odvodu pojistného – nebyly zjištěny nedostatky 

 Plnění povinností v důchodovém pojištění – nebyly zjištěny nedostatky 
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Všeobecná zdravotní pojišťovna Nový Jičín 

10. 5. 2010 

 

Předmět kontroly – dodrţování ustanovení vyplývající ze zákona č. 48/97 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně o doplnění některých souvisejících zákonů ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Výsledek kontroly – nebyly zjištěny ţádné finanční rozdíly 

 Kontrola oznamovací povinnosti – nebyly zjištěny nedostatky 

 Kontrola vyměřovacích základů – nebyly zjištěny nedostatky 

 Kontrola správnosti stanovení pojistného – nebyly zjištěny nedostatky 

 Kontrola dodrţování termínu splatnosti plateb – nebyly zjištěny nedostatky 

 Kontrola hlášení pracovních úrazů – nebyly zjištěny nedostatky 

 Kontrola pouţívání tiskopisu VZP – nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

Sdružení Bendig – Kotalová, externí BOZP 

3. 11. 2010 

 

Předmět kontroly – stav bezpečnosti práce, jejichţ cílem je souhrnně zjistit stav a odhalit 

nedostatky v péči o stálé zlepšování pracovních podmínek a předcházení pracovním úrazům. 

 

Výsledek kontroly   

 Technická úroveň a vybavenost pracoviště – bez závad 

 Úroveň a vybavení sociálního zázemí, hygienická a zdravotní opatření – bez závad 

 Poskytování OOPP, jejich pouţívání, udrţování a hospodaření s nimi, včetně poskytování 

mycích a čisticích prostředků – bez závad 

 Organizační, vzdělávací a výchovná opatření – bez závad 

 Stav zabezpečování poţární ochrany – bez závad 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

1. 9. 2010 

 

Předmět kontroly – kontrola dodrţování poţadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví , hygiena potravin, hygienické poţadavky na stravovací sluţby a zásady 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných. 

 

Výsledek kontroly – nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

 

Kontroly vnitřní 

 

Kontroly probíhaly dle vnitřní směrnice č. 17 – Vnitřní kontrolní systém, dle zákona č. 

320/2001 Sb. Kontrolou byli pověřeni všichni vedoucí pracovníci na všech úsecích. Kontroly 

byly plánované i namátkové. Ze všech kontrol byly vypracovány zápisy. 
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Výsledky kontrol – V proběhu kontrolní činnosti nebyly shledány ţádné závaţné nedostatky 

nebo porušení. 

 

 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Mgr. Lukáš Spurný 

datum: 25. 2. 2011 

telefon: 556 413 060, 731 442 867 

e-mail: lukas.spurny@zameknovahorka.cz 

 

 
 

 

Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních věcí 

část: odborná ekonomická 

jméno: Mgr. Kamila Maršálková Ing. Pavla Václavíková 

telefon: 595 622 648 595 622 466 

e-mail: kamila.marsalkova@kr-moravskoslezsky.cz pavla.vaclavikova@kr-moravskoslezsky.cz 
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1  Kazuistiky čtyř uţivatelů sluţby, kteří v rámci transformace zařízení 

   přešli do jiného druhu sluţeb – viz úkol č. 3. 

 

Příloha č. 2  Přehled nákladů dle střediskového ospodaření za rok 2010 ve srovnání 

   s rokem 2009 

 

Příloha č. 3  Tabulková část závěrečné zprávy 

 

Příloha č. 4  Účetní uzávěrka 
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Příloha č. 1 

Příběh paní Jiřky 
 

Je večer, leţím v posteli ve svém pokojíčku a nemůţu usnout. Venku je tma, jen světla 

pouličních lamp osvětlují můj pokojíček. Z nebe se snáší sněhové vločky, ze střechy visí 

dlouhé rampouchy - asi budou letos bílé vánoce. Leţím a vzpomínám …. 

 

Je uţ to dávno, co jsem byla malá a těšila se na Jeţíška. Tehdy jsem ještě měla svoji 

rodinu. Aţ mnohem později, kdy uţ je běţné zaloţit si vlastní rodinu, jsem vyměnila domov 

na nový- Domov důchodců. Bylo mi tenkrát asi 33 let. V domově byli všichni dost staří. Dali 

mě na dvoulůţkový pokoj s paní, která by mohla být moje máma a moţná i babička. Chodila 

jsem pomáhat do prádelny a dělala jsem to ráda. Pomáhala jsem třídit, kropit a skládat prádlo. 

Pradleny mi za to uvařily kávu. Také jsem se začala přátelit s Pepíčkem. Chodili jsme spolu 

na procházky do města, na Skalky, bylo mi s ním moc dobře. V domově jsem ţila do svých   

48 roků. Pak jsem musela pryč. Asi to byla i moje vina. Občas jsem se nevrátila z vycházky, 

opila jsem se a pak -  nechci uţ na to ani myslet. Také jsem občas byla pěkně vzteklá. Tloukla 

jsem hlavou do zdi, trhala si vlasy. 

 

 Ale proč mě dali zrovna do toho zámku. Byly tam samé ţeny. A některé se chovaly 

hrozně. Křičely a hádaly se. Strašně mi to lezlo na nervy. Byla jsem také protivná a za celou 

dobu jsem si nenašla ţádnou kamarádku. 

Zpočátku tam bylo hrozně moc lidí. Říkali nám chovanky. Na pokojích nás bylo i deset, 

v jídelně mnohem více. U jídla byl křik, nechápu, jak mohou být některé tak nenajedené. 

Pořád měly málo. Občas jsme jely na nějaký výlet, rekreaci, to bylo docela fajn. Jezdily jsme i 

za klukama do jiného ústavu. Ale ti mě nezajímali. Já jsem stále vzpomínala jen na svého 

Pepíčka, který zůstal v Domově důchodců. Bála jsem se, ţe na mne zapomene, ţe si najde 

nějakou jinou… 

 

Časem se situace na zámku začala měnit. Nechápala jsem proč, ale bylo tam lépe. 

Nemusela jsem pít jen rozpustnou kávu, ale dala jsem si pořádnou dospěláckou a s gruntem 

jak to mám ráda. Vybrala jsem si svého klíčového pracovníka – Jarku. Dostávala jsem 

kapesné, sama jsem si chodila na drobné nákupy do obchodu. Dokonce jsem pak měla malý 

pokojíček sama pro sebe. Sice se skříní na chodbě, ale můj. S klíčem, který jsem nosila na 

krku. Povídali nám, ţe zámek opustíme, začneme všichni nový ţivot v jiných domech. A 

tehdy nás začalo ubývat. Loučili jsme se s těmi, kteří odcházeli do jiných zařízení.  

 

Občas nás vzali na výlet do domečků, kterým se říká chráněné bydlení. A začali nás na 

takový ţivot připravovat. Byla jsem vybrána na týdenní rekreaci do rodinného domku 

v Lichnově. Tam jsem byla spokojená. Sami jsme si plánovali co budeme vařit k obědu, na 

snídani a večeři jsem si v obchodě nakoupila co mám ráda. Byl tam klid, mohla jsem si 

vybrat, jestli se chci dívat na televizi, jít ven nebo do svého pokojíčku. Ale stejně jsme 

nejčastěji seděli v obývacím pokoji, povídali si o věcech, na které nikdy nebyl v Zámku čas a 

ani chuť. Nikdo mi neporoučel a to se mi líbilo. 

 

Chodila jsem také na náš „Domeček“. Zde jsme měli dříve místnosti, kde se dělaly 

ruční práce, keramika. Teď jsme tady vařily, praly, ţehlily a povídaly si. V praní a ţehlení 

jsem byla mistr, to jsem jim ukázala, jak se to má dělat. Ale nakoupit, uvařit oběd, umývat 

nádobí, to musím uznat, ţe není hračka. Byla jsem unavená a uţ tehdy jsem chtěla jít raději 

zase do moderního domova pro seniory neţ do chráněného bydlení. A nejraději bych se 

vrátila do Nového Jičína. Uţ kvůli Pepíčkovi, abychom mohli být zase spolu.  
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Jsem moc ráda, ţe mi nakonec vyhověli. Kdyţ se ukázalo, ţe by se některé klientky ze 

Zámku mohly do Nového Jičína přestěhovat, byla to pro mě velká příleţitost. Byli jsme se 

nejdřív v domově podívat. Tolik se tam toho změnilo. Ale Pepíček i někteří „staří“ 

zaměstnanci tam byli pořád a pamatovali si na mě. Byla jsem moc šťastná, kdyţ jsem si balila 

věci, loučila se a pak začala bydlet ve svém pokojíčku v domově v Novém Jičíně. 

Teď si svůj pokojíček uklízím sama. Rozhodnu si, co si obléknu, jak si učešu vlasy, jestli si 

nalakuji nehty. Na pokoj jsem dostala varnou konvici a uvařím si kafíčko kdy chci. Jednou 

týdně jezdím do chráněných dílen a tam se potkám s děvčaty ze zámku z Nové Horky. Dnes 

uţ je vidím docela ráda. S Pepíčkem se zase přátelíme a našla jsem si i další kamarády a 

kamarádky. Abych se jim líbila a nebyla tlustá, chodím si občas zajezdit na rotopedu. Také 

můţu mít u sebe pořád nějaké peníze na malé nákupy, s většími mi pomohou zaměstnanci 

domova. A nesmím zapomenout na Marušku. To je moje švagrová. Bydlí také v Novém 

Jičíně. Můţeme se vídat, často k ní sama zajdu na návštěvu, společně chodíme do města, na 

hřbitov nebo do restaurace, cukrárny, zkrátka někam na kafíčko. 

Maruška se jmenuje i moje oblíbená panenka. Ta se mnou spí, můţu se s ní mazlit a povídat jí 

co jiným ne. A taky jí můţu říct, ţe teď a tady je mi dobře. 
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Paní ZDENKA   
 

Zdenka se narodila do úplné rodiny jako šestá. V rodině vládla pohoda a radost, její dětství 

bylo radostné a spokojené. Zdenka nastoupila do první třídy, ale během prvního roku se jí stal 

úraz – nešťastnou náhodou přišla o pravé oko. Školy v té době nebyly přizpůsobené dětem se 

smyslovým handicapem, proto do školy přestala chodit a byla v domácí péči. 

V roce 1958 nastoupila do slepecké školy v Brně. Dva a půl roku byla v této škole a pak se 

vrátila domů.  

Problémy se zrakem byly čím dál tím horší, promítaly se i do psychiky Zdenky, proto byla 

umístěna do tehdejšího ústavu sociální péče pro mentálně postiţené děti a mládeţ v Hlučíně. 

Diagnostika mentálního handicapu jistě nebyla zcela na místě, protoţe Zdenka dodnes má 

výborné znalosti ze školy, rozumí a chápe záleţitosti běţného ţivota a je schopná se o sebe 

dost dobře postarat. Přesto na dobu v Hlučíně vzpomíná pozitivně, pamatuje si, co vše se 

v ústavu naučila, s úctou vzpomíná i na řádové sestřičky, které jí byly průvodcem v této i 

pozdější době. Zdenka je vychovaná v katolické rodině a je tomuto duchu věrná. 

Ústav v Hlučíně mohly vyuţívat jen dívky do určitého věku, proto byla Zdenka v roce 1973 

přestěhována do ÚSP Nová Horka.  

Pobyt v tomto zařízení, zj. přechod, byl pro Zdenku bolestný. Často utíkala, stala se 

v důsledku postupujícího postiţení i agresivnější a proto byla utlumena psychiatrickými 

prášky.  

Přesto pravidelně chodila do kaple, naučila se Braillovo písmo, aby si mohla číst, naučila se 

vyšívat, plést, chodila pracovat do zahrady, kde zvládala plení a také chodila pomáhat do 

kuchyně, ani dnes pro ni není problém umýt a utřít nádobí. 

Jedinou výhodou pobytu v Nové Horce bylo to, ţe rodina bydlela nedaleko a Zdenka mohla 

pravidelně jezdit domů. Kontakt s rodinou udrţovala a věděla, ţe alespoň občas si odpočine 

od spolubydlících, které často rušily ve dne i v noci, ţe alespoň někdy bude mít pocit 

soukromí a klid.  

Kdyţ se dozvěděla, ţe je moţné odstěhovat se Nového Jičína, kdyţ pochopila princip 

chráněného bydlení, velmi ráda se zapojila do nácviků samostatnosti. Kdyţ jsme plánovali, 

jak budou klientky ve vilce na Slovanské ţít, přála si samostatný pokoj. Tady se zcela rozešly 

plány pracovníků a klientky. Pracovníci měli na mysli epileptické záchvaty, které občas 

Zdenka mívá, ale Zdenka, ani její sestra nepokládaly za problém, proč by ne mohla mít svůj 

pokoj.  

A tak se také stalo. Zdenka má svůj pokojíček. Kdyţ se necítí v pohodě nebo chce prostě jen 

tak chce být sama, zavře za sebou dveře, pustí si svou televizi, rádio nebo CD a plete. Pletení 

je Zdenčina velká vášeň, přestoţe věkem jsou její klouby postiţeny artrózou, stále ráda pro 

své blízké plete šály, pustila se i do svetříku a uţ v Zámku v Nové Horce byla nejpilnější 

pletařka, kdyţ klientky pletly obvazy pro malomocné. 

V chráněném bydlení je zapojena maximálně, aby si mohla domácí bydlení uţít se vším 

všudy. S pohodlím, které domov skýtá i s povinnostmi, které člověk ke svému bytu má. 

Zapojuje se do přípravy oběda, do úklidu svého pokoje, učí se maximální samostatnosti 

v sebeobsluze – nejen v oblasti hygieny, ale také při přípravě stravy a orientaci ve svých 

osobních věcech a ve svých potravinách. 

Navázali jsme spolupráci s Tyfloservisem. Asistentka této organizace dojíţdí za Zdenkou a 

podle individuálního plánu se Zdenka učí třeba uvařit si kakao, připravit si snídani, večeři. 

Na Zámek Zdenka vzpomíná zejména v souvislosti s řádovými sestřičkami a důstojným 

pánem, u kterých často nacházela útěchu. Nejen duchovní, ale i tu lidskou.  

Moţná je to smutné, moţná zvláštní,  ale na klientky Zdenka nevzpomíná se steskem a kdyţ 

byla moţnost zajet do Zámku, nechtěla. Snad jen na některé „sestřičky“ (pracovnice 

v Zámku) občas vzpomene. 
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Dnes má pocit, ţe je doma. Přijímá návštěvy – sestry a další příbuzní Zdenku často 

navštěvují, dokonce nechtěla jít domů na vánoční svátky, Štědrý den chtěla proţít doma… 

v chráněném bydlení.  

Zdenka není typický člověk s mentálním handicapem. Přišla o zrak, pamatuje si, jak vypadal 

svět v době, kdy ještě viděla. Pamatuje si i barvu schodiště v Zámku.  

Dnes vnímá svět a svůj domov i jinými smysly. Cítí, jak voní oběd, který se právě vaří, vůni 

čerstvě vypraného prádla, najde své věci ve skříni, oblečení i potraviny, kdyţ chce mít svůj 

klid, sedí ve svém pokoji, kdyţ slyší známý hlas, vyjde ven a kdyţ se plánuje jídlo, vnímá, 

nač má chuť a podle toho si s asistentkou obstará nákup. 

Pravda, nechodí pravidelně do kaple, jak byla zvyklá, ale i tohle se časem změní, vţdyť 

individuální plán a její osobní cíl je osnovou toho, jak bude její domov fungovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

Paní MARIE 
 

Mařenka ţila v malé vesnici nedaleko Nového Jičína. Měla o dva roky staršího bratra a kdyţ 

bylo Mařence 14 let, přibyla do rodiny ještě mladší sestra. Chodila jako kaţdé zdravé dítě do 

školky, pak do základní školy. Mařenka nemá diagnózu mentální retardace, proto začala 

studovat Střední pedagogickou školu v Novém Jičíně. První příznaky její duševní nemoci se 

objevily uţ v deváté třídě. Ve druhém ročníku střední školy se její zdravotní stav zhoršil. 

Prošla spoustou vyšetření a nemohla dále pokračovat ve studiu. 

Podstoupila léčbu v Olomouci a pak v Opavě, odkud se vrátila – nevyléčená – domů. Začala 

pracovat v prádelně u mandlu. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu však nebyla schopná 

práce a byla propuštěna. Se sníţenou pracovní schopností našla práci v ústředí Jednoty, kde 

tiskla doklady pro prodejny. Nemoc se však opět zhoršila a musela na přeléčení do Opavy. 

Následovala výpověď z práce, protoţe se Mařenka na tuto práci necítila a začala pracovat 

jako uklízečka. 

Nemoc nadále postupovala a v 21 letech byl Mařence přiznán invalidní důchod. 

Ţila s maminkou. Bratr uţ doma nebydlel, otec od rodiny odešel a maminka chodila do práce, 

sestra do školy. 

Takto ţili do Mařenčiných 37 let. Pro maminku byla situace neúnosná a umístila svou dceru 

do ústavu.  

Začátky byly pro Mařenku velmi těţké. Cítila se osamělá mezi lidmi s mentální retardací 

všech stupňů. Neměla si s kým povídat, neměla smysluplné zaměstnání, zůstala sama se 

svými myšlenkami, které u schizofreniků bývají všelijaké. 

Kaţdá změna je pro Mařenku velká zátěţ. Kdyţ se dozvěděla, ţe můţe bydlet v chráněném 

bydlení, byla velmi rozrušená, neměla po letech v ústavu představu o tom, jak takové bydlení 

vypadá. Vyhýbala se přípravě na přechod, oddalovala hovory o tom, jaké to tam bude. Ale 

kdyţ byl stanoven termín – za tři měsíce, začala být velmi aktivní. Při nácviku samostatnosti 

měly asistentky moţnost zjistit, ţe Marie je velmi soběstačná, pamatovala si, jak doma vařila 

a kuchyni potřebovala jen dohled.  Srovnala se i s častými výlety mezi lidi – jízdu autobusem, 

nákupy ve velkém obchodě, návštěva kina a divadla. Pravidelně chodila na schůzky klientek, 

kdyţ se jednalo o přípravě chráněného bydlení – vybíraly se spolubydlící do bytů, do 

dvoulůţkových pokojů, barvy pokojů, pak i povlečení… Do té doby ţila v izolaci – na svém 

pokoji, který původně sdílela s osmi klientkami. Nakupovala ve vesnickém obchodě 

s pultovým prodejem, kulturní a společenské akce v zařízení ji nezajímaly. 

Přestěhování do chráněného bydlení proběhlo bez problémů. Mařenka má nyní svůj pokoj, ale 

neuzavírá se v něm. Nový Jičín je město jí dobře známé a po měsíci začala chodit na 

samostatné vycházky. Denně se uţ od rána stará, co se bude vařit, zda je nakoupeno a nerada 

se o práci v kuchyni dělí s ostatními. Praní prádla si vzala také za své a dohlíţí, aby bylo 

v bytě útulno a hezky. 

Osoby s duševním onemocněním nejsou cílovou skupinou chráněného bydlení na Slovanské 

v Novém Jičíně, ale nikdo nechtěl Mařence přivodit další ţivotní trauma z toho, ţe by měla ve 

svých padesáti letech přejít do jiného zařízení, třeba do Domova se zvláštním reţimem, který 

je určen právě pro osoby s duševním onemocněním. Nikdo nechtěl, aby se Mařenka stěhovala 

do cizího města, mezi lidi, které nezná. Přáli jsme jí, aby se vrátila tam, kde to dobře zná, kde 

můţe sednout na autobus a za půl hodiny být u své maminky.  

Dnes Mařenka denně řeší běţné situace, které ţivot přináší. Musí zajít k lékaři, vyzvednout 

léky, musí se uvařit oběd a uklidit…Svůj pokoj má zařízený skromně. Mařenka sama je velmi 

skromná osoba a stále doufá, ţe se jednou vyléčí.  
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Paní JITKA 
 

Jitka ţila v rodině milujících rodičů. Chodila do Zvláštní školy, kde se naučila číst a psát. 

Bohuţel, utrpěla váţný úraz a její schopnosti se natolik zhoršily, ţe musela být umístěna 

v Ústavu sociální péče, a to od svých 26 let. Rodiče s Jitkou stále udrţovali kontakt a jezdili jí 

často navštěvovat. Uţ tehdy byla Jitka málomluvná, spíš zakřiknutá a stále jen čekala na to, 

co se jí řekne, aby udělala.  

V době, kdy se ještě v ústavu pečovalo o zahradu nebo dralo peří, Jitka byla jedna z těch, 

která do práce šla s úsměvem a bez řečí. Uměla vyplít záhonek dočista, a to i se sazeničkami, 

které měly zůstat na záhoně a vyrůst.  

Její den byl celý v očekávání, kam ji kdo pošle, co půjde dělat a stále s úsměvem a 

očekáváním v očích, ţe si jí někdo všimne. Neuměla si říct, co potřebuje, co chce, co ji trápí 

nebo co ji těší. Jitka prostě nemluvila. 

Kdyţ pracovníci navrhovali klientky do vhodného typu sluţby, hodně se u Jitky přeli, zda 

bude vhodný Domov pro osoby se zdravotním postiţením nebo chráněné bydlení mimo velké 

město a s vysokou mírou podpory. Nácviky samostatnosti byly u Jitky téměř bez efektu. 

Nepamatovala si, neuměla si říct, jen se naučila někdy odloţit svůj úsměv a dát najevo, ţe 

nechce. To se stávalo, kdyţ jí nějaká činnost nešla, kdyţ nebyla pochvala. 

Týdenní dovolená v Lichnově, kde jsme si chtěly asistentky a klientky vyzkoušet, jak to bude 

v chráněném bydlení jednou vypadat, také nepřinesl efekt. Jitka se jevila jako ztracený případ 

– pokrokům, které by mohla v rámci samostatnosti dosáhnout, málokdo věřil. Přesto se stalo, 

ţe byla v konečné fázi navrţená do chráněného bydlení v Novém Jičíně. Hlavní důvod byl 

ten, ţe pravidelně jezdila do Sociálně terapeutických dílen. Tam poprvé zakusila, co ji baví, 

co se jí daří a v čem se vyrovná svým spolupracujícím. Dobře pracuje s keramickou hlínou. 

V Zámku to s ní nikdo ani nezkoušel, přestoţe tam fungoval krouţek keramiky. V dílnách 

však přístup bez předsudků a trpělivost odhalily v Jitce nadání a cit pro tuto práci. 

S pochvalami vzrůstalo její sebevědomí. To se projevovalo tak, ţe začala mluvit. Velmi 

nadšeně a ráda povídá o tom, co hezkého zaţila a co se jí povedlo. 

Stěhování do chráněného bydlení pro ni byla „rutina“. Řekli, ţe se stěhujeme, tak to tak 

bude…Jitka je stále stejná ovečka, která poslouchá. Její zabydlení však přineslo velký posun. 

Denní práce v domácnosti jí umoţňuje i rychlejší učení. To, co se při nácviku v Zámku učila 

dva roky, v chráněném bydlení zvládá rychleji, podle toho, co je v jejich silách a moţnostech. 

Klid v bytě a trpělivost zaměstnanců, individuální přístup a kaţdodenní kontakt Jitce přinášejí 

tolik, ţe má potřebu často mluvit. Někdy je řeč nesouvislá, někdy si vymýšlí, ale vnímavý 

asistent ví, ţe právě teď Jitka potřebuje, aby jí někdo naslouchal a přivedl jí do reality. Denně 

se těší do dílen. Téměř denně hledá průkazku na autobus nebo odejde v botách od 

spolubydlící a vůbec jí nevadí, ţe jsou o číslo menší. Neví, kde má přezůvky a jestli má ještě 

v dílnách svou kávu, co si vaří ke svačině. Tak to je a je věcí asistentek, aby Jitce pomohly 

v její roztrţitosti. 

Sleduje televizi, směje se legracím, které tam vidí, reaguje na to, co se v domácnosti děje. 

Kouzelný byl první Štědrý den v novém domově. Po letech, kdo dnes ví, jaké to kdysi dávno 

měla doma, rozbalovala si své balíčky s dárky a radovala se upřímně a šťastně: „Tolik…tolik 

dárků?“  

Jitka je člověk, který dokazuje, ţe chráněné bydlení má smysl. Ţe chráněné bydlení není jen 

pro ty, kteří by mohli časem přejít do podporovaného bydlení. Jitka bude ještě dlouho, ne-li 

pořád, potřebovat asistenta celý den. Ale proč jí to upírat, kdyţ tolik let ţila sama se sebou. 

Dnes má svou spolubydlící a asistentky, které pomohou a poradí. Chce chodit do divadla, coţ 

je pro Jitku velký záţitek, jezdí do dílen, kde se můţe realizovat, s radostí jde na kaţdou 

procházku nebo nákup do obchodu…je šťastný člověk, protoţe, kdo z nás se umí stále 

usmívat tak, jako ona? 


