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Úvodní slovo ředitele organizace 

 
 

Stále NaNovo…a platí to… 
 
 
Úvodní slovo ředitele v loňské zprávě o činnosti jsem označil nadpisem „Stále NaNovo“. Letos k němu 
přidávám „…a platí to“. Pokud se totiž podívám řadu let zpět, neproběhl jediný rok, kdy bychom v naší 
organizaci neudělali něco významného pro zvýšení kvality našich služeb. Rok 2018 nebyl výjimkou… 
 
S přispěním evropských dotací prostřednictvím našich projektů „Cesta 
NaNovo“ a „NaNovo a kvalitně“ intenzivně pracujeme na rozvoji služby pro 
lidi s vysokou mírou podpory s cílenými aktivitami pro jejich sociální 
začleňování, resp. na rozvoji práce s kvalitou v rámci všech služeb 
organizace. Podporou nám jsou externí konzultace, stáže, audity i 
vzdělávání. Oba projekty jsou úspěšně naplňovány. Organizace navíc 
podala žádost o dotace dalším projektem s názvem „NaNovo do bytu“, a to 
se záměrem podpořit lidi žijící v našich bytech v přechodu do 
podporovaného bydlení. Výše žádosti je 1 mil. Kč. 
 
Výraznou aktivitou byl cílený rozvoj místnosti Snoezelen, která je k dispozici našim klientům v DOZP ve 
Studénce, ovšem využívají ji i lidé z chráněných bydlení. Ve spolupráci s renomovanou společností ISNA-
MSE jsme práci v rámci této aktivity rozvinuli na úroveň dvou získaných certifikátů, a to stříbrného za 
proškolené pracoviště a bronzového za vybavení místnosti. Tím je deklarována kvalita aktivit, kterých se 
lidem ze služeb dostává. 
 
V roce 2018 jsme se také upravovali naše stávající prostory chráněných bydlení, kdy zejména v Kopřivnici 
jsme nahradili všechny dvoulůžkové pokoje v bytech pokoji jednolůžkovými. Dvoulůžkové pokoje totiž již 
nezaručovaly soukromí klientům a nyní je kvalita bydlení opět na vyšší úrovni. Snaha o tyto úpravy platí 
v rámci celé organizace, některé jsou již úspěšně za námi, některé stále před námi. 
 

Nejen že zvyšujeme kvalitu stávajících služeb, pracujeme 
také na rozvoji služeb naší organizace. Ve spolupráci se 
zřizovatelem se připravujeme na možnost otevření nové 
služby v Suchdolu nad Odrou pro lidi s duševním 
onemocněním, pro které nyní prakticky nejsou vhodné 
sociální služby. Zřizovatel podal žádost o dotace z IROP na 
rekonstrukci objektu, který máme ve správě, ta je zatím 
v procesu hodnocení.  
 

 
V roce 2018 jsme se snažili inspirovat u jiných poskytovatelů ve způsobech práce s klienty i s kvalitou. 
Zároveň sami často předáváme vlastní zkušenosti, jezdí k nám poskytovatelé i z jiných krajů a řada lidí u 
nás absolvuje praxe v rámci studia. Věřím, že máme co předat, ale hlavně víme, že stále máme co učit… 
 
Chtěl bych závěrem poděkovat všem, kteří mají či měli s Domovem NaNovo něco společného, a zvlášť 
těm, kteří tvoří jeho tým. 
 
 
Lukáš Spurný                                             
 
 
 
 

 



Poslání organizace 
 
Posláním organizace Domov NaNovo, p. o., je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít 
svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků 
s důrazem na jejich individualitu.  
 

• Podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost, a v začleňování do 
běžného života. 

 
• Pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských 

návyků. 
 

• Služby poskytujeme v přirozeném prostředí domácího charakteru. 
 

 
Co pro nás znamená název NaNovo: 
 

Naděje 
Normalita 

Volba 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Studénka 
 
- č. registrace:  6142025 
 
- adresa:  Poštovní 912, 742 13 Studénka 
 
Služba je určena pro osoby od 27 let se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením. Současně 
mohou mít sníženou schopnost sebeobsluhy, která vyžaduje asistenci druhé osoby, přidruženou tělesnou 
vadu, případně se pohybující pomocí kompenzačních pomůcek (invalidní vozík, chodítko, berle). 
 
Službu nemůžeme poskytnout lidem, kteří nejsou schopni soužití s ostatními obyvateli bytů. 
 
Cíle služby DOZP:  

1. Podpora uživatelů ve vytváření přirozených mezilidských vztahů s novými přáteli, 
rodinou, partnery a známými. 
 
Uživatelé upevňují své vztahy s opatrovníky, rodinou, přáteli a dobrovolníky, vytvářejí si nová 
přátelství 

- k usnadnění kontaktu uživatele učit využívat mobilní telefony, internet, 
- pomoc při psaní dopisů, pohlednic, e-mailů, 
- zprostředkovat osobní setkávání, doprovodit uživatele na návštěvu, 
- návštěva přátel v rámci služby. 

 
2. Poskytování individuální podpory uživatelům při aktivitách odpovídajících jejich 

možnostem a věku; podpora přirozeného rytmu života. 
 

Uživatelé žijí svůj život přiměřeně aktivně tak, jako jejich vrstevníci mimo sociální službu 
- podpora ve využívání různorodých volnočasových aktivit mimo domov, 
- podpora stávajících koníčků a zálib a hledání nových, 
- podpora v hledání a využívání návazných služeb, 
- podpora změny prostředí. 

 
3. Poskytovat službu takovým způsobem, aby umožnila uživatelům žít život co nejvíce 

podobný životu jejich vrstevníků - život v přirozeném prostředí, s možností využívat 
běžně dostupné služby. 

 



Uživatelé  žijí ve své běžné domácnosti a s individuální podporou a dle svých možností se o ni 
starají, hospodaří se svými penězi, nakupují a zajišťují si stravu 

- pracovníci poskytují podporu nebo pomoc individuálně,  
- podpora a udržení získaných dovedností a rozvoj dalších schopností, 
- podpora v rozvoji komunikace, 
- podpora nebo zajištění péče o svou osobu. 

 
Klienti aktivně využívají běžné služby ve městě, vč. lékařské péče 

- podpora při využívání běžných služeb (obchody, úřady, kadeřník, doprava…….), 
- podpora nebo pomoc při zajišťování těchto služeb,  
- podpora v zajištění lékařské péče. 

 
4. Maximální možná podpora samostatnosti klientů – podpora snižování jejich závislosti 

na službě a jiných lidech, podpora samostatného rozhodování o své osobě a podpora 
projevu svobodné vůle klientů. 
 
Klient může rozhodnout o tom, jestli je pro něj poskytovaná služba smysluplná a dostačující. 
Klient si může vybrat, s kým a kde chce žít.  

- zjišťování spokojenosti klienta s poskytovanou službou, 
- podpora při dosažení osobních cílů a přání klientů, 
- zajištění a zprostředkování srozumitelných informací o možnostech jiného způsobu 

života než ve stávající službě.   
 
 
Chráněné bydlení Nový Jičín 
- č. registrace: 2712392 
 
- adresa:  Slovanská 1555, 741 01 Nový Jičín 

Dlouhá 1866, 741 01 Nový Jičín 
 
Chráněné bydlení Sedlnice 
- č. registrace: 6207222 
 
- adresa:  Sedlnice č. p. 336, 742 56 Sedlnice 
 
Chráněné bydlení Kopřivnice 
- č. registrace: 2807221 
 
- adresa:  Záhumenní 562, 742 21 Kopřivnice 

Dukelská 291, 742 21 Kopřivnice 
 
 
Služba je určena lidem s mentálním postižením s nízkou nebo střední mírou podpory při zajištění 
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění stravy, v pracovním 
nebo sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech.  
Cílová skupina v chráněném bydlení Sedlnice je ohraničena věkem 27 – 80 let. 
Cílová skupina v chráněném bydlení Kopřivnice a v chráněném bydlení Nový Jičín je ohraničena věkem             
19 – 64 let.  
Věková hranice je směrodatná pro příjem nových uživatelů. Pokud stávající klient služby přesáhne horní 
věkovou hranici, může v chráněném bydlení zůstat, bude-li to smysluplné a přínosné z hlediska jeho 
osobních cílů, dalšího rozvoje a aktivního způsobu života. 
 
 
Cíle chráněného bydlení:  

1. Podpora uživatelů ve vytváření přirozených mezilidských vztahů s novými přáteli, 
rodinou, partnery a známými. 

 



Uživatelé upevňují své vztahy s opatrovníky, rodinou, přáteli a dobrovolníky, vytvářejí si nová 
přátelství 

- k usnadnění kontaktu uživatele učit využívat mobilní telefony, internet, 
- pomoc při psaní dopisů, pohlednic, e-mailů, 
- zprostředkovat osobní setkávání, doprovodit uživatele na návštěvu. 

 
2. Poskytování individuální podpory uživatelům při aktivitách odpovídajících jejich 

možnostem a věku; pomoc v zapojování se do profesního života. 
 

Uživatelé žijí svůj život přiměřeně aktivně tak, jako jejich vrstevníci mimo sociální službu  
- podpora ve využívání různorodých volnočasových aktivit mimo domov, 
- podpora stávajících koníčků a zálib a hledání nových, 
- podpora v hledání a využívání návazných služeb, 
- podpora při hledání, získání a udržení zaměstnání. 

 
3. Poskytovat službu takovým způsobem, aby umožnila uživatelům žít život co 

nejvíce podobný životu jejich vrstevníků - život v přirozeném prostředí, 
s možností využívat běžně dostupné služby. 

 
Uživatelé se starají o svou domácnost, hospodaří se svými penězi, nakupují a stravu si zajišťují 
individuálně  

- pracovníci poskytují podporu individuálně, podporují získané dovednosti a rozvíjí další 
schopnosti, které vedou k nezávislosti uživatele na asistentech, 

- podpora v rozvoji komunikace, 
- podpora při péči o svou osobu. 

 
Klienti aktivně využívají běžné služby ve městě, vč. lékařské péče 

- podpora při využívání běžných služeb (obchody, úřady, kadeřník, doprava…….), 
- podpora při zajišťování těchto služeb - objednání, doprovod, 
- podpora v zajištění lékařské péče, upevňování odpovědnosti klientů za své zdraví. 

 
4. Maximální možná podpora samostatnosti klientů – podpora snižování jejich 

závislosti na službě a jiných lidech, podpora samostatného rozhodování o své 
osobě a podpora projevu svobodné vůle klientů. 

 
Klient může rozhodnout o tom, jestli je pro něj poskytovaná služba smysluplná a dostačující. 
Klient si může vybrat, s kým a kde chce žít 

- zjišťování spokojenosti klienta s poskytovanou službou, 
- podpora při dosažení osobních cílů a přání klientů, 
- zajištění a zprostředkování srozumitelných informací o možnostech jiného způsobu 

života než ve stávající službě.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti organizace 
 

Organizace Domov NaNovo, p. o. působí v oblasti Novojičínska již několik desítek let. Původně sídlila na 
zámku v Nové Horce pod názvem Zámek Nová Horka, p. o. Od roku 2016 má sídlo ve Studénce na ulici 
Poštovní 912 a poskytuje služby na šesti adresách. Ke konci roku 2018 poskytovala čtyři sociální služby 
komunitního typu – Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále také DOZP) ve Studénce 
s kapacitou 18 míst, Chráněné bydlení v Novém Jičíně s kapacitou 12 míst na ulici Dlouhé a na Slovanské, 
Chráněné bydlení v Kopřivnici také s kapacitou 12 míst na ulici Záhumenní a Dukelské a Chráněné bydlení 
v Sedlnicích s kapacitou 10 míst.  
 
 
Významné aktivity organizace v roce 2018 
 

- Provedli jsme stavební úpravy v ChB Kopřivnice. Díky nim jsme nahradili všechny 
dvoulůžkové pokoje v domě jednolůžkovými a zvýšili tak kvalitu bydlení a úroveň soukromí. Dále 
jsme upravili zázemí pro personál, které bylo také nevyhovující. V ChB Nový Jičín jsou také již 
jen jednolůžkové pokoje. 

- Úspěšně realizujeme projekty „Cesta NaNovo“ a NaNovo a kvalitně“ ze zdrojů ESF ČR. Díky 
nim probíhají kvalitativní změny v DOZP Studénka, resp. i v ostatních službách, využíváme stáže, 
externí podporu, audity i vzdělávání. Podali jsme další projektovou žádost „NaNovo do bytu“ na 
podporu klientů v bytě na Dukelské v Kopřivnici v přechodu do samostatného bydlení. 

- Organizace, resp. její klienti se opět zapojili do projektu Ježíškova vnoučata, který pomohl 
splnit zdánlivě nesplnitelná přání řadě klientů.  

- V rámci certifikačních programů asociace ISNA-MSE získala organizace v roce 2018 bronzový 
certifikát Snoezelen – MSE místnost/prostředí a také tři pracovnice organizace byly 
proškoleny, čímž služba získala stříbrný certifikát Snoezelen MSE – proškolené 
pracoviště. 

- Ve službě Chráněné bydlení Sedlnice nově obývá samostatnou garsoniéru pár muže a ženy, 
kteří dříve žili v ChB odděleně a vyjádřili společné přání bydlet spolu. Tím se i naplnil původní 
záměr při rekonstrukci ChB Sedlnice, že garsoniéra by mohla sloužit k tomuto účelu. Pár je velmi 
spokojený.    

- Byla zpracována projektová dokumentace na objekt v Suchdole nad Odrou, kde se plánuje 
vznik služby pro lidi s duševním onemocněním. Zřizovatel podal projektovou žádost do IROP na 
rekonstrukci objektu se záměrem vzniku nové služby, kterou by měla poskytovat naše 
organizace. 

- Jeden z klientů ChB Nový Jičín z bytu na Dlouhé se intenzivně připravuje na přechod do 
vlastního bytu. Podporu mu bude zajišťovat služba Podpora samostatného bydlení, se kterou 
připravujeme přechod. 

 
 
 

 
 

 
Více za každou službu zvlášť dále … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Domov pro osoby se zdravotním postižením Studénka 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí ve Studénce na Poštovní ulici. Služba je poskytována 
klientům ve čtyřech bytech novostavby v běžné městské zástavbě. Byty svým vzhledem i vybavením 
odpovídají běžným domácnostem, ve kterých žijí lidé mimo sociální službu. V domově žilo na konci roku 
2018 celkem osmnáct klientů převážně s vysokou mírou podpory. 
 
Podstatou poskytované služby je snižování nepřiměřené 
závislosti osob na vnější pomoci a podpora 
běžného způsobu života. Důraz je kladen na dosažení 
maximální možné míry samostatnosti. 
V roce 2018 přišli do služby dva lidé. V lednu se 
nastěhovala žena, která přešla z naší služby Chráněné 
bydlení a v září se nastěhoval první muž, který přišel 
z domácího prostředí.  
 
Ve službě DOZP pracovalo k 31. 12. 2018 dvacet dva 
pracovníků na pracovní pozici pracovníka v sociálních 
službách, a to včetně vedoucí služby. Z toho 2 
pracovnice na zkrácené úvazky a dvě pracovnice 
s pracovním zařazením PSS – Asistent domácnosti a jedna pracovnice PSS – terapeut SNOEZELEN. Tato 
pracovnice pracuje na pozici druhým rokem a věnuje se klientům služby individuálně a využívá relaxační 
místnost. Místnost je vybavena a nabízí mnoho možností zapojení klienta do různorodých volnočasových 
činností.  
V DOZP pracuje jedna sociální pracovnice s úvazkem 1,0 a vedoucí sociálních pracovnic s úvazkem 0,4 
pro DOZP. Jedna zdravotní sestra a jeden pracovník řidič – údržbář, který zajišťuje dopravu klientů do 
návazných a jiných služeb. 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
- V lednu na poradě vedení proběhla SWOT analýza, ze které vyplynuly cíle organizace na nadcházející 
rok.  
- V rámci organizace pracujeme s kvalitou v každé službě skrze skupinu „TEAMek“. V TEAMku DOZP je 
zástupce z každého bytu, který předá informace ostatním pracovníkům v bytě.  Program TEAMku souvisí 
s aktuální potřebou služby,  aktuálními úkoly a tématy probíranými na „TEAMu“, který se zabývá kvalitou 
na úrovni celé organizace. 
- V organizaci je jedna pracovnice důvěrníkem pro sexualitu. Zúčastňuje se schůzek důvěrníků 
v organizaci a absolvuje odborná školení.  
- V rámci projektu „Cesta NaNovo“, který se týká služby DOZP, vznikla skupina pro eliminaci ústavních 
prvků, která se pravidelně 1x za měsíc schází a je podpořena externím odborníkem. V rámci projektu 
probíhaly případové konzultace na podporu pracovníků v sociálním začleňování a alternativní komunikaci 
klientů. 
- Návštěvy Snoezelenu probíhají dle potřeb klientů a jejich individuálních cílů. 
- Organizace spolupracuje a vyjednává s návaznými službami. Dvě z klientek začaly nově navštěvovat 
denní stacionář v Odrách a jsou podány další nové žádosti. 
- V rámci projektu „NaNovo a kvalitně“ probíhají školení v oblastech standardů kvality.   
- Dvě klientky se zúčastnily několikadenních kurzů, které probíhaly na různá témata v Novém Jičíně a byly 
přizpůsobeny klientům s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kurzy probíhaly pod záštitou 
organizace Jinak, o. p. s. a byly realizovány v rámci projektu ,,Podpora transformace v Moravskoslezském 
kraji III“ a financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu školení pro klienty – Jinak 
o. p. s. z projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III. 
- Canisterapeutický tým dochází do domova pravidelně a poskytuje individuální terapii cílovým klientům. 
- V DOZP je sociální pracovnice na celý úvazek. Výsledkem je zkvalitnění individuálního plánování, ale i 
samotná práce s jednotlivými klienty služby. 



- Organizace realizuje pravidla v rámci environmentálních zásad a šetření při své práci životní prostředí. 
Pracovníci dodržují pravidla a dennodenně podporují klienty. V rámci aktivit města Studénka byl pořízen 
kompostér a nový kontejner na papír. V celém objektu svítíme led žárovkami. 
- V rámci projektu byly realizovány řízené stáže členů skupiny TEAMu v DSS Slatiňany a Barevné domky 
Hájnice. 
- V DOZP proběhly, stáže, exkurze, praxe pracovníků z jiných zařízení pro sdílení dobré praxe. 
 
 
 
Nejvýznamnější aktivity služby DOZP Studénka v roce 2018: 
 
- Probíhá realizace projektů „Cesta NaNovo“ a „NaNovo a kvalitně“ 
- Dne 5. 10. 2018 proběhl v rámci projektu v DOZP klientský audit od společnosti Jinak o. p. s, který byl 
zaměřen na kvalitu života našich klientů. Hodnocení bylo velmi pozitivní, vzešlo pár připomínek převážně 
k řešení prostoru v DOZP.  
- Proběhla výstavba zahradního altánu s příchozími cestami pro dobrou dostupnost klientů z bytů. A 
navýšení parkovacích míst u objektu DOZP. 
- Proběhla úprava zahrady a osázení skalek v okolí objektu. 
- V rámci certifikačních programů asociace ISNA-MSE získala organizace v roce 2018 bronzový 
certifikát Snoezelen – MSE místnost/prostředí a také tři pracovnice organizace byly proškoleny, 
čímž služba získala stříbrný certifikát Snoezelen MSE – proškolené pracoviště. 
- Organizace se zapojila do projektu Ježíškova vnoučata, který pomohl splnit přání většině klientům.  
- Jedna z klientek využívá tzv. ústní myš na používání kurzoru na PC pomocí úst. Po zaškolení používá 
vcelku samostatně internet, Skype a Facebook. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chráněné bydlení Nový Jičín 
 
Chráněné bydlení v Novém Jičíně zahájilo svou 
činnost v roce 2010.  
Na Slovanské ulici jsou dva byty, které slouží deseti 
ženám. Na sídlišti v běžném dvoupokojovém bytě na 
Dlouhé ulici jsou dva samostatné pokoje pro dva 
muže. 
Službu zajišťuje plným úvazkem devět pracovníků - 
vedoucí služby, sociální pracovnice, šest pracovnic, 
které vykonávají funkci klíčového pracovníka. Jedna 
pracovnice slouží pouze noční služby. Jedna 
pracovnice je zaměstnaná polovičním úvazkem. Stará 
se zejména o doprovody a volnočasové aktivity 
klientů.  
Služba je poskytována během dne i v noci. Pokud není asistentka v domě, je klientům k dispozici na 
telefonu. Jsou situace, kdy denní služba končí ve 22 hodina a pracovnice slouží pohotovost. 
Za klienty do bytu na Dlouhé ulici chodí služba každý den. Pracovnice se s klienty individuálně domlouvají 
na čase a rozsahu služby, podle potřeb lidí, kteří v bytě bydlí.  
Všichni lidé se s větší či menší pomocí starají o domácnost, svůj pokoj, svou osobu, individuálně 
s klíčovými pracovníky řeší stravování, nákup osobních věcí, hygienu, trávení volného času atp. 
Využívají běžné služby – obchody, služby obyvatelům (pedikúra, kadeřnictví, opravy oděvů, restaurace, 
cukrárny, bankomaty atp.). 
Dostávají podporu ve využívání aktivit odpovídajících jejich věku - kulturní a společenské akce, výstavy, 
knihovny atd. 
Lidé mají své bankovní účty, jen v jednom případě peníze spravuje opatrovník. Výpisy z účtu chodí 
klientům ve většině případů poštou nebo emailem. 
Dvě ženy se starají o korelu a andulku, jedna žena chová zakrslého králíka. V domě žije kočka, o kterou 
se stará jedna z žen. 
Lidé, kteří využívají službu chráněné bydlení v domě i v bytě se starají i o úklid společných prostor a okolí 
domu. 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
Významný podíl na zvyšování kvality je fungující pracovní skupina Teamek. Sociální pracovnice, vedoucí 
služby a dva pracovníci jsou stálými členy této skupiny, schůzek se mohou účastnit všichni pracovníci 
služby. Činnost této skupiny je zaměřená právě na zvyšování kvality, a to jak po stránce metodického 
vedení a práce na aktualizaci standardů, tak pro zvýšení spokojenosti klientů, pracovníků a opatrovníků. 
Při řešení nesnadných situací v případové práci využíváme možnosti konzultace s externím 
odborníkem. 
Pracovníci v první polovině roku prošli několika supervizemi, které tematicky zaměřili na zvýšení kvality 
práce zlepšením přenosu informací. 
V organizaci pracuje skupina Důvěrníci pro sexualitu a intimní vztahy, která se zabývá otázkami 
intimního života klientů. Na toto téma proběhla řízená stáž, která se konala v DOZP Domov NaNovo p. o. 
ve Studénce, na podzim se někteří členové této skupiny zúčastnili metodického dne na téma Sexualita lidí 
s mentálním postižením. 
Ve službě působí sociální pracovnice na plný úvazek. Je v častějším a užším kontaktu s klienty, může 
lépe spolupracovat při individuálním plánování s klienty a klíčovými pracovníky a získává lepší kontakt 
s opatrovníky, které do procesu individuálního plánování aktivně zapojuje.  
Služba chráněné bydlení poskytuje stáže pracovníkům jiných organizací, které vyhodnocuje. 
V rámci celé organizace pracujeme s výstupy z dotazníků spokojenosti klientů. 
Zpětné vazby získáváme i od zaměstnanců a opatrovníků. V průběhu roku získáváme zpětné vazby od 
dalších lidí, kteří mají vazby na klienty - sousedé, dobrovolníci, pracovníci návazných i běžných služeb atp. 
S náměty a připomínkami dále pracujeme směrem ke zvyšování spokojenosti klientů, pracovníků, 
opatrovníků a udržení dobrých vztahů s veřejností. 
Od prosince 2018 mají všichni obyvatelé chráněného bydlení své jednolůžkové pokoje. 



 
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Nový Jičín v roce 2018: 
 
- jeden člověk se připravuje na přechod do Podpory samostatného bydlení a během roku byla zahájena 
spolupráce s poskytovatelem této služby 
Lidé se běžně účastní kulturních akcí města Nový Jičín: 
- byli se podívat na Masopustní průvod 
- zúčastnili jsme se Dne města, klientky šly v průvodu v maskách 
- na Dni sociálních služeb v Novém Jičíně služby chráněné bydlení Nový Jičín a chráněné bydlení Sedlnice 
Domov NaNovo prezentovala alternativní způsoby komunikace s lidmi s mentálním znevýhodněním 
v simulované domácnosti 
- běžně navštěvují koncerty na náměstí a další akce, někteří lidé chodí samostatně, bez doprovodu 
asistentek 
- dvoudenní individuální pobyt prožily dvě ženy s asistentkou, a to v Teplicích nad Bečvou a ve Frýdku 
Místku, kde byl pobyt spojen s návštěvou aquaparku 
- jedna žena byla na sedmidenním táboře v Dětřichovicích se školou, do které chodí 
- dvě ženy s doprovodem asistentky byly navštívit svého přítele v Komorní Lhotce a v Dolních Životicích 
- jedna žena chodí stále do Praktické školy, chodila do tanečních a zúčastnila se Taneční kolony  
- využili jsme i možnost prohlédnout si školu při Dni otevřených dveří 
- aktivně jsme se zapojili do akce Férová snídaně, která se konala u příležitosti otevření workhoutového 
hřiště 
- klienti i pracovníci se zapojili do Potravinové sbírky  
- akce Ježíškova vnoučata přinesla lidem pěkné dárky v vánocům  
- v průběhu roku byl kompletně vymalovaný byt na Dlouhé, byla provedena oprav omítky a malby 
v koupelně. Pánové si pořídili nové postele s matracemi. 
- na konci roku došlo k přestavbě posledního dvoulůžkového pokoje v domě. Nyní všichni lidé mají svůj 
jednolůžkový pokoj. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Chráněné bydlení Sedlnice 

 
Chráněné bydlení Sedlnice je umístěno ve 
stejnojmenné obci nedaleko jejích centra ve vilce 
v běžné zástavbě domů. Podporu 10 uživatelům 
služby poskytuje 8 PSS (vedoucí služby, šest klíčových 
pracovnic, jedna pracovnice na noční službě) a jedna 
sociální pracovnice. V hodnoceném roce na jaře 
zemřela nejstarší obyvatelka chráněného bydlení, na 
uvolněné místo přišla nová paní. Ve vile jsou tři 
bytové jednotky. V dolním bytě bydlí 5 uživatelů – tři 
ženy a dva muži. V horním bytě bydlí dvě ženy a 
jeden muž. Do garsoniéry se přestěhoval nově 
vytvořený pár. Všichni uživatelé využívali nabídek 
kulturního vyžití v obci i okolí (plesy, zábavy, pouť, 
Bůčekfest, Den obce, divadlo a výstavy v KIC 
Sněženka, akce u rybníka Bartoňka, na myslivecké chatě, u Eichendorfova dubu, na místním fotbalovém 
hřišti, návštěva restaurací …). Dle nabídek klíčových pracovnic navštívili klienti kino v Novém Jičíně, 
koncert v Ostravě, letecký den v Hradci Králové, ZOO v Lešné, vánoční trhy v Novém Jičíně, v Brně a v 
Olomouci, jezdili na výlety do okolí. Dva klienti z vyšší mírou podpory byli opakovaně na víkendovém 
pobytu v Beskydech. Obyvatelé chráněného bydlení využívali také Snoezelen ve Studénce, masáže v 
Albrechtičkách, bowling a akce pořádané svazem tělesně postižených ve Studénce, někteří chodili 
pravidelně povzbuzovat místní fotbalisty na fotbalové hřiště v obci. Všichni uživatelé s podporou pracovnic 
udržovali a rozšiřovali přátelské vztahy se sousedy a ostatními občany v obci prostřednictvím setkávání se 
v obchodech při nákupech, u kadeřnice atp. nebo při návštěvách různých akcí. Vztahy utužovali také mezi 
sebou – ve vile se pořádali oslavy narozenin, opékání, posezení s rod. příslušníky… 
 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
V rámci systémové podpory organizací probíhala formou konzultací podpora externího odborníka p. Mgr. 
Hlisníkovské v CHB Kopřivnice – výstupy pak byly přenášeny prostřednictvím Teamu a Teamku do 
jednotlivých služeb.   
Sociální pracovnice se v hodnoceném období účastnila vzdělávání na téma „Podpora v rozhodování“ a 
třech cyklů „Vzdělávání sociálních pracovnic“.  
Jedna pracovnice se účastnila řízené stáže v Městě Albrechtice na téma „Práce s metodou podporovaného 
rozhodování a jedna pracovnice byla na řízené stáži ve Frýdku Místku na téma „Spolupráce, služba, 
opatrovník, střety zájmů v hájení zájmů člověka a jeho podpory“.  
Pět pracovnic si prohloubilo vzdělání účastí na školících akcích s tématy: „Jak pomáhat a nevyhořet“, 
„Podpora v rozhodování“, “Práce s rizikem“, “Normalita v návaznosti na úmluvu“.  
V rámci vzdělávání osob se zdravotním postižením se 2 uživatelé v dubnu účastnili kurzu „Jak vést 
domácnost“ (dodavatel organizace „Jinak“). Ve třech dnech (16.7.- 18.7.2018) proběhl v naší službě 
„sběr podkladů pro Analýzu kvality života osob se zdravotním postižením“.  
Naše organizace se také zapojila do realizace klíčových aktivit projektu Moravskoslezského kraje „Zvládání 
rizikových situací ve veřejných institucích II“. Do klíčové aktivity dotazníkové šetření se za službu CHB 
Sedlnice zapojily 4 pracovnice. Bezpečnostní audit se týkal DOZP Studénka a správy organizace. 
Bezpečnostního základního školení se následně za službu CHB Sedlnice zúčastnily 4 pracovnice.  
V květnu 2018 se DOZP i všechna chráněná bydlení zapojila do projektu „NaNovo a kvalitně“, který řeší 
téma metodické práce s kvalitou. Setkávání členů je realizováno prostřednictvím „TEAMu“ a Teamku“. Za 
CHB Sedlnice je do projektu zapojena soc. pracovnice (člen TEAMU i Teamku), vedoucí služby (člen 
TEAMU i Teamku), 2 PSS pracovnice (členové Teamku), 2 PSS pracovnice (zapojené do vzdělávání). 
Pracovnice se účastnily školení na standardy (další proběhnou v r. 2019, 2020), členové TEAMU byli na 
podzim na stážích ve vybraných organizacích. 
 
 



Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Sedlnice v roce 2018: 
 
Podařilo se nám navázat spolupráci s OÚ – od června zde začala jedna uživatelka uklízet prostory 
obecního úřadu na dohodu o vykonání práce.  
Navázána byla také spolupráce s místními spolky – pejskaři (dva klienti), s klubem rybářů (1 klient), na 
zájezdy s místním klubem důchodců jezdí tři klienti chráněného bydlení.  
Jeden muž dojíždí do zaměstnání do Nového Jičína. Tři uživatelé 2x týdně využívali možnosti docházet do 
návazných služeb (stacionář Škola života, Eden, Domovinka). Také nová uživatelka si podala ve 
spolupráci se soc. pracovníci žádost do náv. služby.  
Dva klienti z vlastního rozhodnutí byli v lednu u voleb (volba prezidenta) a na podzim se účastnili 
komunálních voleb v obci.  
Z dotazníků spokojenosti a z rozhovorů s klienty vyplynuly změny ve spolubydlení v bytech. Od podzimu 
bydlí v garsonce pár, jedna klientka vyššího věku přešla z horního bytu do dolního z důvodu špatné 
pohyblivosti po schodech, dva muži se přestěhovali ze společného pokoje do pokojů jednolůžkových.  
Na zahradě jsme kromě slepic chovali do podzimu i ovečky. Jeden klient si pořídil králíkárnu, kde choval 
svého králíka. V místním útulku OÚ se nám moc líbil pejsek Jack, který u nás našel domov. Díky 
sousedům jsme mu pořídili boudu na bydlení, zřídili mu výběh. Pán a paní z garsoniéry ho několikrát 
denně chodí venčit. Dokonce s ním byli i v klubu pejskařů na místním hřišti. 
   
V hodnoceném roce organizace začala realizovat dva projekty – „Cesta NaNovo“  pro DOZP a projekt 
„NaNovo a kvalitně“, do kterého jsou zapojeny všechny služby organizace, tedy i chráněné bydlení 
Sedlnice. Cílem tohoto projektu je vytvořit propojený systém zajištění kvality sociálních služeb v 
organizaci Domov NaNovo, p.o., který bude srozumitelný pro pracovníky i lidi využívající sociální služby. 
V květnu se organizace prezentovala na Dni pečujících v Ostravě v Karolíně a 12.9.2018 na Dni sociálních 
služeb na náměstí v Novém Jičíně. V rámci komunitního plánování je služba chráněné bydlení Sedlnice 
zapojena také do grantového projektu „Efektivní systém plánování sociálních služeb v Novém Jičíně 
prostřednictvím komunitního plánování II.“ Vedoucí služby a sociální pracovnice jsou členy diskusního 
fóra „péče o hendikepované“. 
 

 

       

      



 
 

      

   

     



     

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chráněné bydlení Kopřivnice 
 
V Chráněném bydlení v Kopřivnici bydlelo v roce 2018 deset 
uživatelů ve vilce na Záhumenní ulici, v bytě na Dukelské ulici 
dva uživatelé.   
Vilka na Záhumenní ulici má dva byty, v každém bytě je pět 
jednolůžkových pokojů. Dům je bezbariérový s výtahem. 
Často je využívána zahrada u domu s altánem. Byt na 
Dukelské ulici je bariérový, nachází se ve třetím patře 
čtyřpodlažního cihlového domu. 
Poloha obou objektů je situování blízko centra města, snadno 
dostupné jsou obchody, veřejně dostupné služby a veřejná 
doprava. 
Individuální podpora uživatelům je poskytována devíti 
asistenty, směny jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů. 
Služba je poskytována nepřetržitě včetně nočních hodin, do 
bytu na Dukelské ulici docházejí pracovníci dle potřeby. Na celý úvazek pracuje vedoucí služby a sociální 
pracovnice. Sociální pracovnice je k dispozici uživatelům služby, pracovníkům, opatrovníkům i novým 
zájemcům. Šest asistentek pracuje na plný úvazek, jedna asistentka na 0,25 úvazku. Dvě pracovnice vždy 
na 0,5 úvazku pracují na nočních směnách, ty nevykonávají funkci klíčového pracovníka. 
 
Upevňujeme spolupráci s návaznými službami. Klienti využívají služby Denního stacionáře ve Vlčovicích, 
zde dochází 8 klientů. Další službou, kterou využívá pouze jedna klientka, je STD. Tato služba má zcela 
zaplněnou kapacitu a není schopná přijmout další naše klienty, kteří by měli zájem. Poslední službou, 
kterou naši klienti využívají je Sociální rehabilitace. Tu využívají tři klienti. Od roku 2019 budou přímo 
v Kopřivnici otevřeny služby Denní stacionář a STD, které by měly uspokojit požadavky našich klientů. 
Velkou výhodou bude i skutečnost, že klienti nebudou muset dojíždět.  
Jeden klient se zrakovým postižením využíval  ze začátku roku organizaci Kafira, kam ho doprovázela 
opatrovnice. Tři uživatelé pracovali v roce 2018 na zkrácený pracovní úvazek. 
V roce 2018 jsme spolupracovali se službou Podpora samostatného bydlení Jinak, o.p.s. Proběhlo jednání 
se zájemci, prozatímním výstupem je naše zaměření se na individuální plánování směrem k dalšímu 
osamostatňování vytipovaných uživatelů. 
V roce 2018 se naše služba zapojila do projektu Ježíškova vnoučata, pěti uživatelům byla splněna jejich 
přání.  
Uživatelé využívají pestrou nabídku běžně dostupných služeb ve městě. Někteří navštěvují služby sami, 
jiní potřebují doprovod asistenta. Zúčastňují se akcí, pořádaných městem a dalšími organizacemi. 
Mnozí z uživatelů mají fungující rodinné vazby, které podporujeme a pomáháme hledat a udržovat i další 
přátelské vazby např. prostřednictvím dobrovolníků, návazných služeb, bývalých zaměstnanců i podporou 
vztahů, které se vytvořily v dosavadním průběhu života, podporujeme uživatele v udržení partnerských 
vztahů. Díky spolupráci s organizací ADRA se rozšířil počet dobrovolníků, kteří za uživateli pravidelně 
docházejí.  
Dále jsme pracovali na zútulnění bytů a vytvoření domácího prostředí. Udržujeme květinové a bylinkové 
záhonky, osazujeme truhlíky sezónními rostlinami. Zpracováváme ovoce ze zahrady, posečenou trávu 
kompostujeme. Za pěkného počasí uživatelé maximálně využívají altán s krbem, často zde opékají, pijí 
kávu, setkávají se s přáteli. 
Ve službě je také pes, který zdomácněl a patří k nám. 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
V rámci projektu kraje Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III - Systémové podpora 
organizací poskytovala Chráněnému bydlení v Kopřivnici podporu externí konzultantka na pravidelných 
měsíčních schůzkách, na kterých se členové skupiny zabývali postoji a situacemi, které byly ve službě 
problematické. Hledali a nacházeli společně řešení, po uvedení do praxe výsledky hodnotili. Proběhlo 
několik případových konzultací, na kterých si pracovníci mohli ujasnit pracovní postupy při práci 
s některými klienty. V rámci projektu pracovníci absolvovali školení Hospodaření s penězi, Práce s rizikem, 



Normalita v návaznosti na úmluvu, Jak pomáhat a nevyhořet. Klienti se účastnili kurzů Jak vést 
domácnost, Zaměstnávání, Snadné čtení. 
Ve službě proběhl 3. – 7. 12. 2018 procesní audit, jehož cílem a  smyslem bylo zjistit, zda služba 
podporuje klienty v jejich společenském začleňování. Bylo zjištěno, že drtivá většina poskytované podpory 
je individuální. Nejvíce času pracovníci věnují doprovodům klientům a činnostem spojených s přípravou 
stravy. Vzešla zde spousta podnětů pro další práci a rozvoj služby. V následujícím období je zapotřebí se 
zaměřit na hospodaření s penězi, nácviky dle IP, zajištění supervizí, stanovit stabilní týmy pro jednotlivé 
domácnosti apod.  
Od 1. května 2018 jsme začali realizovat projekt „NaNovo a kvalitně“, který se zabývá organizačním 
zajištěním kvality práce, aktualizací metodik a vytvořením pravidel pro uživatele služby, řízením projektu. 
V rámci čtyř klíčových aktivit se už podařilo např. aktualizovat některé metodické postupy, proběhl 
klientský audit, sedm pracovníků absolvovalo školení Úvod do standardů sociálních služeb a Standard č. 
1., vedoucí služby a sociální pracovnice byly na stáži v organizaci Barevné domky Hajnice. V rámci 
projektu funguje pracovní skupina Teamek, která se skládala ze dvou pracovnic přímé péče, dvou 
sociálních pracovnic a vedoucí služby. Teamek se schází jednou měsíčně Do skupiny jsou přinášeny 
informace ze skupiny „team“, ve které se jednou za měsíc schází ředitel, vedoucí a sociální pracovnice ze 
všech služeb organizace a jsou zde vytvářeny a aktualizovány metodické pokyny. Skupina „teamek“ 
dostává ze skupiny „team“ úkoly a přináší podněty pro aktualizaci dokumentů. Ve skupině jsou řešeny 
taky aktuální problémy ze služby. 
Pracovníci se vzdělávali i na školeních mimo projekty, dle aktuálních potřeb, svého výběru a aktuální 
nabídky. Ve službě proběhly odborné konzultace k alternativní a augmentativní komunikaci a komunikaci 
s lidmi s problémovým chováním a nemotivovanými klienty.  
Jedna pracovnice je členem skupiny Důvěrníci pro sexualitu. Skupina je složena z pracovníků služeb 
organizace a zabývá se aktuálními otázkami a problémy služeb z oblasti hygieny, intimity, soukromí a 
partnerských vztahů. Skupina pracovala na aktualizaci protokolu sexuality. 
V uplynulém roce začala sociální pracovnice pracovat v ChB Kopřivnice na celý úvazek. Pro službu je to 
velkým přínosem, polovinu pracovní doby věnuje přímé práci s klienty, řeší s nimi individuální plánování, 
záležitosti, týkající se úředních a soudních jednání, doprovází je. Také se potkává s opatrovníky, řeší 
stížnosti a připomínky klientů. 
Individuální plány a cíle klientů jsou zaměřeny na co největší osamostatnění. Dále pracujeme na 
samostatnosti klientů v bytě, zmenšení jejich závislostí na rodině i sobě navzájem.  
 
 
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Kopřivnice v roce 2018: 
 
- plánování, příprava a realizace stavebních úprav v domě, výsledkem je vytvoření osmi jednolůžkových 
pokojů ve vilce na ul. Záhumenní 
-   obměna vybavení pokojů uživatelů i společných prostorů 
-   rekultivace zahrady, odstranění starých stromů, vysázení nových ovocných stromků 
-   podpora uživatelů v zaměstnání 
-   účast uživatelů na školeních: Jak vést domácnost, Zaměstnávání, Snadné čtení  
-   účast na komunitním plánování města  
-   aktivní účast klientů na Dni sociálních služeb v Kopřivnici i návštěva DSS v Novém Jičíně 
-   zapojení uživatelů i pracovníků do potravinové sbírky 
-   účast na společenském plesu v Kopřivnici  
-   samostatné návštěvy restaurací, kadeřnice, pedikúry 
-   návštěvy solné jeskyně, technického muzea, železničního muzea, kina, hokeje 
-   výlety do okolních měst, Ostravy, návštěvy ZOO, Dny NATO 
-   spolupráce a návštěvy v útulku pro opuštěná zvířata ve Vlčovicích, zorganizování sbírky pro útulek 
-   opékání s přáteli - dobrovolníky, bývalými zaměstnanci, kamarády 
-   opékání s rodinnými příslušníky a opatrovníky 
-   účast na jarním a podzimním seniorském odpoledni, které pořádá město Kopřivnice 
-   návštěvy bývalých spolubydlících v Domově pro seniory, v Chráněných bydleních 
-   účast na Studéneckém kapříkovi, Hrách bez hranic na ranči Hermelín, přehlídce zdravotně  
     postižených Motýlek  
-   účast na rozsvěcení vánočního stromu, Mikulášské jízdě, adventních koncertech 
 



  
 

 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stručné plány do budoucna 
 

- Realizovat aktivity projektů EU a v případě podpory dalšího projektu realizovat i projekt NaNovo 
do bytu 

- Pracovat na plánování služby v Suchdole nad Odrou, pokračovat v  přípravě služby pro lidi 
s duševním onemocněním 

- Zavést do ostré verze systém eQuip a plně nahradit systém Cygnus. 
- Pokračovat na realizaci aktualizovaného transformačního plánu a spolupracovat s návaznými 

sociálními službami, hledat nové možnosti. 
- Cíleně podporovat a rozvíjet nastavenou spolupráci sociální pracovnice a vedoucí služby v každé 

službě (forma supervizí, tréninku, externí podpory apod.). 
- Zaměřit se na řešení příčin fluktulace zaměstnanců. 

 

 
 

Pro stanovování strategie procesů v organizaci jsme, jako každý rok, také v začátku roku 2019 zpracovali 
Swot analýzu. 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

Hospodaření organizace 

 
Hospodaření naší organizace bylo v roce 2018 vyrovnané. Pouze z doplňkové činnosti byl zlepšený 
výsledek hospodaření ve výši 1 tis. Kč.  
 
Hlavními finančními zdroji organizace byly v daném roce výnosy dotace z kapitoly 313 ve výši 13 935 tis. 
Kč, příspěvek zřizovatele ve výši 3 400 tis. Kč, dotace z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 
4 075 tis. Kč. Dále pak výnosy z prodeje služeb klientům (úhrady za péči a ubytování).  
 
Mezi náklady, které stojí za zmínku patří výměna PVC v ChB Nový Jičín a ChB Kopřivnice ve výši  
138 tis. Kč, oprava a výměna linek v ChB Kopřivnice a ChB Sedlnice ve výši 205 tis. Kč. Rovněž byla 
provedena výměna nábytku v Chráněných bydleních, který byl již opotřebovaný, případně poškozený.  
 
Hlavní činnost: 

- Náklady    30 699 341,47 Kč 
- Výnosy    30 699 341,47 Kč 
 
- Výsledek hospodaření                  0,00 Kč  

 
Doplňková činnost: 

- Náklady                     16 725,00 Kč 
- Výnosy           18 000,00 Kč 
 
- Výsledek hospodaření           1 275,00 Kč 

 

 

 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2018 

% 

přímá péče 
sociální 

pracovníci 
THP ostatní pedagogičtí 

pracovníci  

pracovníci 
v sociálních 

službách 

zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

vysokoškolské 10,25 17,14 - - 5,25 8,78 - - 4 6,69 1 1,67 - - 

vyšší odborné 2,0 3,34 - - 1 1,67 - - 1 1,67 - - - - 

úplné střední 22,5 37,61 - - 19 31,76 1 1,67 - - 2,5 4,18 - - 

vyučen 22,5 37,61 - - 21,5 35,94 - - - - -  1 1,67 

základní 2,575 4,30 - - 1,25 2,09 - - - - - - 1,325 2,21 

celkem 59,825 100,00 - - 48 80,24 1 1,67 8 8,36 3,5 5,85 2,325 3,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím 

 
Moc děkuji všem za podporu naší organizace, ať už jde o podporu finanční, materiální nebo podporu 
uznáním, spoluprací a tolerancí. Velmi si této podpory vážíme a dává nám sílu dělat naši práci ještě lépe a 
ve prospěch našim klientům.  
 
Zvláštní poděkování v tomto roce patří opatrovníkům klientů, a to i opatrovníkům veřejným, kteří svou 
funkci neplní zcela formálně, ale dávají do ní svou lidskost. 
 
Děkuji všem, kteří s námi v roce 2018 spolupracovali. 
 
Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na podporu 
poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 ve výši 13 935 000,- Kč a za příspěvek 
zřizovatele ve výši 3 400 000,- Kč. 

                                                                                                              
 
Děkujeme ESF ČR za poskytnutí dotace v rámci projektů: 
Operační program Zaměstnanost, dotace na realizaci projektu “Cesta NaNovo“ reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007316. Výše dotace bez spolufinancování je 9 489 900,31 Kč.  

Doba trvání 1. 4. 2018 – 30. 9. 2020. 

Operační program Zaměstnanost, dotace na realizaci projektu “NaNovo a kvalitně“ reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007691. Výše dotace bez spolufinancování je 3 572 361,- Kč.  

Doba trvání 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020. 

 

                                                                                                                       
 
Děkujeme městu Kopřivnice, které poskytlo naší organizaci v roce 2018 dotaci na podporu činnosti služby 
Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 72.000,- Kč.  

                                                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zpráva o „public relations“ 

 
 
Důležité události a články uveřejňujeme nejen prostřednictvím článků a reportáží do regionálních 
zpravodajů a televizí, ale také na svých internetových stránkách a facebooku. 
 
 
Rádio Proglas - https://www.facebook.com/proglas/posts/1912444015493661  
 
V březnu 2018 proběhla prezentace služby ChB NJ v Praktické škole. Šlo o setkání rodičů studentů této 
školy a poskytovatelů sociálních služeb, nejen pobytových, ale i návazných, poradenských a 
pečovatelských. 
 
Prezentace služby ChB NJ, jako každý rok, proběhla na Dni sociálních služeb. Na této akci se v průběhu 
konání promítaly minipořady Žít normálně, které byly vytvořeny pro medializaci procesu transformace a 
vystupovali v nich i klienti naší organizace. 
 
https://polar.cz/porady/zit-normalne 
 
Služba Chb Sedlnice se prezentuje na internetových a facebookových stránkách organizace, v občasníku 
Sedlničan (článek „Máte dostatek volného času a rádi pomáháte?“, článek „Náš život ve vile“).  
Klienti chráněného bydlení jsou často zachyceni jako i jiní občané Sedlnic v dokumentech místní kabelové 
televize Sněženka při účastí na kulturních akcích v obci (viz. internetový archív dokumentů místní 
kabelové televize Sněženka tvmikroregiony.eu).  
Celá organizace Domov Nanovo p.o. se také prezentovala 5.5.2018 na Dni pečujících v Ostravě v Karolíně 
a 12.9.2018 na Dni sociálních služeb na náměstí v Novém Jičíně. 
 
https://www.facebook.com/dnanovo.cz/ 
 

ChB Kopřivnice se 1.6.2018 prezentovala na Dni sociálních služeb v Kopřivnici. 

Informace o lidech a životě v CHB jsou k zhlédnutí na facebookových stránkách. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008483024214 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM STUDÉNKA 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.   Popis zařízení DOZP Studénka 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí novostavbě dvou domů spojených proskleným 
schodištěm a výtahem pro lůžko na Poštovní ulici ve Studénce. V tomto objektu je umístěno zároveň 
sídlo celé organizace. Objekt, který se nachází v běžné zástavbě a stavebně zapadá do rázu ulice, byl 
postaven v roce 2015.  
 
Služba je poskytována celkem ve čtyřech bytových jednotkách, které svým vzhledem i vybavením 
odpovídají běžným domácnostem ve kterých žijí lidé mimo sociální službu. V DOZP žilo na konci roku 
2018 celkem osmnáct klientů, 17 žen a 1 muž, převážně s vysokou mírou podpory.  
Třetí nadzemní podlaží domu pak skýtá kanceláře správy organizace, zázemí pro pracovníky služby 
(šatny, sociální zařízení, školící místnost) a relaxační místnost – SNOEZELEN, která slouží k relaxaci 
klientů.  
 
V 1. NP jsou umístěny 2 byty, každý pro 5 uživatelů. Obsahují vždy předsíň, technickou místnost, kde 
je pračka se sušičkou a regály pro uskladnění věcí klientů, obývací pokoj s jídelním prostorem a 
kuchyňskou linkou s kuchyňským vybavením, tři jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový pokoj, 2 
koupelny se sprchovým koutem, WC a jednou mobilní vanou. Vše je bezbariérově řešeno. Každý 
pokoj a obývací pokoj má svou terasu. Byty jsou vybaveny standardním nábytkem, klienti si pak 
dokupují své vybavení navíc dle svých možností a vkusu. 
V 2. NP jsou umístěny 2 byty, každý pro 4 uživatele. Obsahují vždy předsíň, technickou místnost, kde 
je pračka se sušičkou a regály pro uskladnění věcí klientů, obývací pokoj s jídelním prostorem a 
kuchyňskou linkou s kuchyňským vybavením, čtyři jednolůžkové pokoje, 2 koupelny se sprchovým 
koutem, WC a jednou mobilní vanou a sprchovacím lůžkem. Vše je bezbariérově řešeno. Každý pokoj 
a obývací pokoj má svůj balkon. Byty jsou vybaveny standardním nábytkem, klienti si pak dokupují 
své vybavení navíc dle svých možností a vkusu. 
 
Kuchyňské linky v bytech jsou vybaveny standardními elektrospotřebiči – lednice, varná deska, 
horkovzdušná trouba, myčka, varná konvice. Individuálně navíc jsou klientům k dispozici mixery, 
topinkovače, fritézy apod. 

 
Budova je bezbariérová svým účelným řešením a díky výtahu pro lůžko. Půdní prostor není využíván. 
 

 
2.   Charakteristika poskytované služby DOZP Studénka     

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce poskytuje v souladu s §48 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
 
Poskytujeme celoroční službu lidem od 27 let, kteří jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a 
sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.   
Podstatou poskytované služby je snižování nepřiměřené závislosti osob na vnější pomoci a podpora 
běžného způsobu života. Důraz je kladen na dosažení maximální možné míry samostatnosti. Další 
důraz klademe na změnu prostředí. V rámci sociální služby nabízíme aktivity a činnosti, jejichž smysl 
spočívá v rozvoji samostatnosti, v zajímavém využití volného času, komunikaci a partnerství na 
základě principu normality. 
 
Ke dni 31. 12. 2017 žilo v domově pro osoby se zdravotním postižením 18 klientů.  
 
Podporu lidem, kteří využívají tuto sociální službu zajišťuje tým pracovníků v sociálních službách, 
sociálních pracovníků, pomocných pracovníků a dalších zaměstnanců. 
 
Pracovníci v sociálních službách provázejí klienty životem, řeší individuálně jejich tíživou sociální 
situaci, pomáhají jim v potřebných oblastech života, včetně ošetřovatelské a obslužné podpory. 
V roce 2018 bylo jejich hlavní činností realizovat projektové aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování 



klientů v podobě využívání volného času, podpoře v péči o domácnost, podpoře ve změně prostředí 
apod. Většinu aktivit klienti zvládají pouze s asistentce pracovníka.  
Základní zdravotnickou péči zajišťuje 1 zdravotní sestra a v případě potřeby externí Home Care. 
 
Ubytování a poskytování služeb probíhá ve 4 bytech, kde jsou klienti s vysokou mírou podpory 
zapojováni do jejich běžného chodu. Za podpory PSS - asistentů domácnosti a klíčových pracovníků 
se účastní úklidu svých prostor, přípravy jídla včetně nakupování potravin, hospodaření s penězi, 
vaření, praní, žehlení, plánování a vyřizování různých záležitostí atd. Míra zapojení klientů je různá 
podle jejich možností a schopností. 
 
Stravování je individuální, klienti si tedy určují, co a kdy budou jíst a pít. Obědy si mohou objednávat 
z místní Kavárny, ze školy nebo z jiných zařízení. Někdy si vaří i sami s podporou asistenta. Ostatní 
potraviny si zajišťují individuálně s podporou klíčového pracovníka. Klienti se stravují přímo ve svých 
bytech. 

 
Služba nenabízí klientům činnosti, které jsou běžně dostupné (lékaři, masáže, nákupy, kadeřnictví, 
volný čas apod.), pomáháme klientům je využívat běžným způsobem. Výjimkou jsou situace, kdy 
využití služby mimo bydliště neumožňuje špatný zdravotní stav klienta. 
 
V objektu je místnost Snoezelen, která umožňuje lidem s vysokou mírou podpory prožít změnu 
v životě, být zde aktivní nebo naopak relaxovat. Klienti navštěvují návazné služby, zejména STD a 
denní stacionář. 
 
 
3.   Uživatelé služby DOZP Studénka: 

 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2018 – celkem 18 klientů 

 
Kapacita zařízení je 18 osob, v domově žijí lidé s mentálním postižením, převážně s vysokou 
mírou podpory. V roce 2018 zemřely dvě klientky, došlo tedy k dvěma novým nástupům do 
služby. Jedna žena přešla z naší služby Chráněné bydlení, jeden muž přišel z domácího prostředí.   

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2018 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2018, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 17 1 18 1 1 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 53 - 79 71,4 52 - 79 63 71 
průměr 67,0 71,4 67,2 63 71 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti - - - - - 
I    lehká závislost - - - - - 
II  středně těžká 
závislost - - - - - 

III těžká závislost 1 - 1 - - 
IV úplná závislost 16 1 17 1 1 

 3.3.4 Míra potřebné podpory 
nízká 1 - - - - 
středně vysoká 3  - - - 
vysoká 14  - 1 1 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové 
skupině služby  - - - - - 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu - - - - - 
s částečným omezením  13 1 14 1 1 
s úplným omezením 
pohybu 4 - 4 - - 

 
 



3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
V roce 2018 byla obložnost DOZP 99,39%. V měsíci lednu, srpnu a září byla obložnost 
snížena v době mezi úmrtím a nástupem nových klientů.  

 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2018 

 
Evidujeme 6 zájemců o službu DOZP.  

 
 

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna 
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná 
kapacita) 
 
Od roku 2016, kdy vznikla služba DOZP ve Studénce, jako výsledek transformace Zámku 
Nová Horka, došlo k prvním nástupům až v roce 2018, a to v lednu a v říjnu.  
Při výběru nového klienta není rozhodující datum přijetí žádosti, ale akutní potřebnost sociální 
služby s ohledem na potřeby klienta a možnosti služby a daného bytu.   
Průměrná čekací doba zájemců o službu tedy není známa a nesledujeme ji.  

 

 

4.   Personál služby DOZP Studénka: 
 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2018 

% 

přímá péče 
sociální 

pracovníci 
THP ostatní pedagogičtí 

pracovníci  

pracovníci 
v sociálních 

službách 

zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

vysokoškolské 1,8 6,7 - - - - - - 1,4 5,21 0,4 1,49 - - 

vyšší odborné 0 0 - - - - - - - - - - - - 

úplné střední 10,0 37,21 - - 8 29,77 1 3,72 - - 1 3,72 - - 

vyučen 12,5 46,51 - - 12,5 46,51 - - - - - - - - 

základní 2,575 9,58 - - 1,25 4,65 - - - - - - 1,325 4,93 

celkem 26,875 100,00 - - 21,75 80,93 1 3,72 1,4 5,21 1,4 5,21 1,325 4,93 

 

 
 
5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb DOZP Studénka a významné události v 
roce 2017 
 
V rámci projektu „NaNovo a kvalitně“ jsme se zaměřili na kvalitu předávání informací a vytváření 
metodických pokynů, a to formou: 
- v organizaci funguje skupina TEAM, zabývající se metodickými pokyny a nastavováním procesů ve 
službách. Členové Teamu absolvovali stáže v Domově sociálních služeb Slatiňany a v Barevných domcích 
Hájnice 
- ve službě DOZP funguje skupina TEAMek, která se setkává jednou měsíčně. Zabývá se připomínkováním 
aktualizovaných metodických pokynů, podněty ke změnám metodik z praxe, sjednocením postupu práce 
v nejasných situacích, řeší se i provozní potřeby služby. Skupiny Team a TEAMek jsou úzce propojeny.  
- dne 5. 10. 2018 proběhl Klientský audit od společnosti Jinak o. p. s, který byl zaměřen na kvalitu života 
našich klientů a porozumění dokumentům v alternativní podobě. Hodnocení bylo velmi pozitivní, vzešlo 
pár připomínek převážně k řešení prostoru v DOZP. K dokumentům v alternativní podobě se budeme 
vracet v rámci konzultací s auditorem.  
- pracovníci jsou průběžně vzdělávání v oblasti Standardů sociálních služeb 
 



- V rámci projektu „Cesta NaNovo“ jsme se zaměřili na sociální začleňování klientů a podporu pracovníků, 
a to formou:  
- vznikla skupina pro eliminaci ústavních prvků, která se schází jednou měsíčně. Skupina je podpořena 
také formou externí podpory, se kterou má sociální pracovnice konzultace co 3 měsíce, a která se účastní 
také některých schůzek skupiny.   
- proběhly konzultace k tématu sociálního začleňování a alternativní a augmentativní komunikace, pro 
každý byt zvlášť, aby byl dostatek času řešit s pracovníky jednotlivé klienty. 
- proběhlo vzdělávání „Úvod do případové práce“ 
 
- V rámci organizace funguje skupina Důvěrníci sexuality, jejímž členem je jedna pracovnice z přímé péče. 
Skupina se zaměřuje na oblast soukromí, intimity a vztahů osob s mentálním postižením a aktuální 
problémy ve službách. V roce 2018 byl aktualizován Protokol sexuality.  
 
- Rozšířili jsme četnost dojíždění klientů do návazných služeb, další možnosti spolupráce hledáme a 
podáváme žádosti.  
 
- V rámci certifikačních programů asociace ISNA-MSE získala služba bronzový certifikát Snoezelen – MSE 
místnost/prostředí a také tři pracovnice organizace  byly proškoleny, čímž služba získala  stříbrný certifikát 
Snoezelen MSE – proškolené pracoviště. Pracujeme s využitím Snoezelenu tak, aby jej nejvíce využívali 
klienti nejvíce ohrožení sociálním vyloučením. 
 
- Byly pořízeny dvě mobilní vany, které zkvalitnily a zpříjemnily celkovou koupel klientům, kteří jsou 
upoutání na lůžku. 
 
 

 

6    Sociální podmínky uživatelů  
 

6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo pokoj 
uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu) 

 
Přízemí domu: 

 
Byt č. 1 

 
Počet klientů: 5 
Počet pokojů: 3x jednolůžkový, 1x dvojlůžkový (oddělený závěsem) 
Koupelny: 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem a sprchou – slouží dvěma klientům 
(propojena s pokoji), 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem, sprchou a s pojízdnou vanou – 
slouží třem klientkám 
Součást bytu: předsíň s botníkem a věšákem na kabáty, technická místnost s pračkou a sušičkou, 
společná kuchyň s jídelním a obývacím koutem, terasa 

 
Byt č. 2 

 
Počet klientů: 5 
Počet pokojů: 3x jednolůžkový, 1x dvojlůžkový 
Koupelny: 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem a sprchou – slouží dvěma klientům (přístup 
z pokojů), 1x bezbariérová koupelna s WC, sprchou a se sprchovacím křeslem – slouží třem klientům 
Součást bytu: předsíň s botníkem a věšákem na kabáty, technická místnost s pračkou a sušičkou, 
společná kuchyň s jídelním a obývacím koutem, terasa 
 
1. patro domu: 

 
Byt č. 3 

 
Počet klientů: 4 
Počet pokojů: 4x jednolůžkový 



Koupelny: 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem a sprchou – slouží dvěma klientům (přístup 
z pokojů), 1x bezbariérová koupelna s WC, sprchou a s pojízdnou vanou – slouží dvěma klientům 
(umístěná mimo pokoje) 
Součást bytu: předsíň s botníkem a věšákem na kabáty, technická místnost s pračkou a sušičkou, 
společná kuchyň s jídelním a obývacím koutem, terasa 

 
Byt č. 4 

 
Počet klientů: 4 
Počet pokojů: 4x jednolůžkový 
Koupelny: 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem a sprchou – slouží dvěma klientům (přístup 
z pokojů), 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem, sprchou a se sprchovacím lůžkem– slouží 
dvěma klientům (umístěná mimo pokoje) 
Součást bytu: předsíň s botníkem a věšákem na kabáty, technická místnost s pračkou a sušičkou, 
společná kuchyň s jídelním a obývacím koutem, terasa 
 
 
6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské 

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

V domě a jeho přilehlém okolí: 
- Společná kuchyň s jídelním a obývacím koutem – 4x (součást každého bytu), v každém obývacím 
pokoji se nachází TV 
- Terasa – 19 x (u jednolůžkových pokojů samostatná terasa, vyjma dvou dvoulůžkových pokojů, 
které mají terasu propojenou, u dvoulůžkových pokojů vždy slouží terasa oběma spolubydlícím, 
v každém z bytů je u společné kuchyně také terasa) 
- Snoezelen 

 - Zahrada s altánem, lavičkami a krbem 
 - Pravidelné návštěvy canisterapeutického týmu 
 

Možnosti trávení volného času mimo dům: 
- Pravidelné kavárničky, které pořádá 2x v týdnu Dům pokojného stáří – Domov svaté Anny spadající 
pod Charitu Studénka 
- Kulturní a společenské akce (plesy, koncerty, divadelní představení) 
- Kino Ostrava 
- Knihovna Studénka 
- Plavecký bazén 
- Solná jeskyně 
- Restaurace, kavárny, cukrárny, vinárny 
- Návštěva bohoslužeb – kostel Bílovec, Studénka 
- Bowling 
- Akce pořádané návaznými službami – plesy, společné schůzky 
- Vzájemné setkávání klientů z jiných služeb 
- Grilování, zahradničení 
 

 
6.3 další poskytované služby  
- Klienti využívají dle svých individuálních potřeb služby návazné i veřejné. 

 
Z návazných služeb využívají:  
Sociálně terapeutické dílny EFFATHA, Nový Jičín 
Denní stacionář Domovinka, Nový Jičín 
Denní stacionář pro seniory, Odry 

 

 

 

 



7    Stavebně - technický stav objektu  
 
Objekt je novostavba dvou domů s třemi NP spojených společným schodištěm s prosklenou fasádou a 
výtahem pro lůžko. Kolaudace stavby proběhla v prosinci 2015. Objekt je tedy ve výborném stavu. 
 
V domově se řešily některé opravy v rámci reklamací, které vyplývají z charakteru a podmínek 
výstavby objektu. V roce 2018 byl postaven zahradní altán s chodníky přímo z teras spodních bytů 
Osázení záhonů a skalek bylo realizováno z části svépomocí a z části firmou. 

 

 

8    Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2018 
 
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2018 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu 
hana.ctverackova@msk.cz dne 4. 2. 2019. Po informaci o novém příjemci byla zpráva znovu odeslána 
dne 18. 2. 2019 na mail pavlina.hrbacova@msk.cz  
Až na jeden jsou všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů za všechny služby souhrnně je 
uvedena pro přehlednost přílohou č. 1 zprávy o činnosti. 
 

 

9    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2019 a vize do dalších let  
 

- Realizovat aktivity projektu „Cesta NaNovo“ na podporu služby DOZP Studénka financovaného z ESF 
ČR. 
 
- Realizovat aktivity projektu „NaNovo a kvalitně“ na podporu služby v systému práce s kvalitou 
v rámci organizace financovaného z ESF ČR. 
 
- Dále hledat návazné služby a veřejně dostupné služby nejen ve Studénce, vč. lékařů 
v bezbariérovém prostředí. 
 
- Zavést do praxe služby sociální program eQuip a využívat jej v co největším rozsahu. Nahradit tak 
stávající systém Cygnus 1. 
 
- V případě podpory projektu MSK spolupracovat na vybudování elektro nabíjecí stanice v areálu DOZP 
Studénka. 

 
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat 
a rozvíjet tento přístup na klienty.  
 
- Pracovat na aktivní vzájemné spolupráci vedoucí služby a sociální pracovnice se zaměřením na 
oboustrannou komunikaci, naslouchání problémů a vzájemnou podporu při řešení problémů služby. 
Vést podrobný systém kontroly realizace činností pracovníků v souladu s potřebami klientů. 
 
- Pokračovat v pravidelné spolupráci služby v rámci komunitního plánování obce Studénka, přiměřeně 
aktivně prezentovat službu a prosazovat zájmy klientů. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOVÝ JIČÍN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Popis zařízení  
 

Chráněné bydlení Nový Jičín poskytuje své služby ve městě celkem ve třech bytech.  
 
Dva byty jsou ve dvoupodlažní vile v klidné části města v běžné zástavbě rodinných domů na 
Slovanské ulici. V tomto domě jsou dva byty pro pět osob. U domu je prostorná zahrada a altán se 
zahradním nábytkem a s krbem. 
V blízkosti chráněného domu je zastávka MHD.  Centrum města se nachází asi 10 minut pěší chůzí. Je 
zde široká nabídka obchodů, běžných služeb a lékařských ambulancí. 
Město Nový Jičín celoročně nabízí svých občanům různé kulturní a společenské akce.  
Ve městě dobře fungují návazné služby. 
 
Další byt se nachází v přízemí  panelového domu na ulici Dlouhá. Jedná se o dvoupokojový byt 
s balkónem, ve kterém bydlí dva lidé. 
V blízkosti je samoobsluha, nedaleko supermarket. Do centra města obyvatelé chodí pěšky nebo 
využívají MHD, jejíž autobusová zastávka je u domu. 
 
Chráněný dům má dvě obytná podlaží, suterén a půdu. V suterénu se nachází zázemí pro personál se 
sociálním zařízením a sprchou, samostatné WC, garáž, kotelna a skladové místnosti. V suterénu je 
také místnost, která slouží jak obyvatelům domu hlavně jako sušárna prádla, tak pro pracovníky jako 
místo pro setkání na poradách, supervizích a školeních. 
V přízemí je bezbariérový byt, ve kterém bydlí pět lidí v jednolůžkových pokojích. Vstup do bytu je 
usnadněn schodišťovou sedačkou.   
Jednotlivé pokoje jsou standardně vybaveny lůžkem se zdravotní matrací a lůžkovinami, šatní skříní, 
stolem a křesly, a jednou uzamykatelnou skřínkou.  
Obyvatelé každého bytu mají k dispozici společný obývací pokoj spojený s kuchyní, bezbariérovou 
koupelnu se sprchovým koutem a WC, samostatné WC a chodbu s botníkem a skříněmi.  
V bytě, který je v patře vilky, bydlí také pět klientů v jednolůžkových pokojích, z nichž jeden pokoj má 
balkon. I zde je společný obývací pokoj s kuchyní, samostatné WC a koupelna se sprchovým koutem 
a WC.  
Nad tímto bytem se nachází půda, do které je vstup možný pouze pomocí vysunovacích půdních 
schodů a běžně se nepoužívá. 
 
Vybavení bytů je jako v běžné domácnosti. Kuchyně jsou zařízeny kuchyňskou linkou a kuchyňským 
vybavením, lednicí, indukčním sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a myčkou. 
K dispozici lidé mají žehličku, žehlicí prkno, vysavač. 
V každém obývacím pokoji jsou sedací soupravy s křesly a gaučem, obývací stěna, jídelní stůl 
s židlemi. Ve obývacím pokoji je i v každém bytě společní televize. 
V koupelně je pračka se sušičkou.  
Na zahradě stojí altán a krb. 
 
Chráněný byt na Dlouhé je standardní dvoupokojový byt. Každý obyvatel má svůj vlastní pokoj, 
ostatní prostory mají společné. 
Pokoje jsou vybavené obývacími stěnami, postelí, stolem a dvěma křesly. 
V kuchyni je kuchyňská linka vybavená potřebným nádobím. Je tam i lednice, rychlovarná konvice, 
indukční sporák, elektrická trouba a společná televize, jídelní stůl a židle.  
Bytové jádro je zděné, v koupelně je vana, umyvadlo, elektrický sušák a pračka. Na chodbě je 
předsíňová stěna a vestavěná skříň 
 
Všichni obyvatelé domu i bytu si mohou své pokoje vybavit vlastním nábytkem, spotřebiči a 
dekoracemi. 
Vlastní lednici a televizi si pořídilo osm lidí. Běžně mají svá rádia, CD a DVD přehrávače, mobilní 
telefony, tablet. 
Ve všech bytech je k dispozici internetové připojení. 

 
 

 



2.  Charakteristika poskytované služby     
 
Chráněné bydlení v Novém Jičíně poskytuje v souladu s §51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách pobytovou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a 
jejichž životní situace může v některých oblastech vyžadovat pomoc asistenta. 
 
Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním postižením s lehkou až střední mírou podpory při zajištění chodu 
domácnosti a v dalších běžných činnostech, při kontaktu s veřejností, s pracovním a sociálním 
začleněním. 
Věková hranice pro přijetí nového klienta je 19 - 64 let. 
 
K 31. 12. 2018 bydlelo v chráněném bydlení 12 lidí, 10 žen a 2 muži. 
 
Pomoc klientům zajišťují pracovníci chráněného bydlení. Jejich činnost koordinuje vedoucí služby. 
Sociální pracovnice dohlíží na kvalitu služby a individuální plánování. 
Každý klient má svého klíčového pracovníka, který je pracovníkem chráněného bydlení.  
Klíčoví pracovníci podporují klienty ve všech potřebných oblastech, které jsou nezbytné k aktivnímu 
prožívání a směřují k životu v běžné společnosti. Motivují klienty k jejich dalšímu osobnímu rozvoji a 
sociálnímu začlenění.  
Rozsah podpory je dán individuálními potřebami každého klienta, které jsou popsány v Plánu potřebné 
podpory, který pokrývá všechny oblasti podpory dané zákonem. Plánování podpory a osobních cílů 
provádí klient, klíčový pracovník a sociální pracovnice.  
 
V chráněném bydlení není nahrazována žádná služba, která je veřejně dostupná. 
 
 
3.   Uživatelé služby ChB Nový Jičín: 

 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2018 – celkem 12 osob 

V Chráněném bydlení Nový Jičín je schválená kapacita celkem 12 osob. 10 osob využívá službu 
chráněné bydlené v domě na Slovanské ulici a 2 osoby využívají službu chráněné bydlení v bytě 
na Dlouhé ulici. 

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2018 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2018, počty dle: 
Počty uživatelů Z toho nově 

přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 10 2 12 2 0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí  31-76 38-62 31-76 38-54 0 
průměr  56,3 50,4 55,3 46,5 0 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 
I    lehká závislost 1 1 2 1 0 
II  středně těžká závislost 2 0 2 0 0 
III těžká závislost 5 1 6 1 0 
IV úplná závislost 2 0 2 0 0 

 3.3.4 Míra potřebné podpory 
nízká 0 0 0 0 0 
středně vysoká 5 2 7 1 0 
vysoká 5 0 5 1 0 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby  0 0 0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 9 2 11 2 0 
s částečným omezením  1 0 1 0 0 
s úplným omezením 
pohybu 

0 0 0 0 0 

 



3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
 
V roce 2018 byla obložnost služby 97,58%. 

 
 

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2018  
 

Je evidováno osm zájemců o službu chráněného bydlení v Novém Jičíně. 
 
z toho  - žen: 2 

 - mužů: 6 
 

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna 
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná 
kapacita) 

 
Průměrnou čekací dobu zájemců o službu Chráněného bydlení v Novém Jičíně nelze přesně 
určit. Při uvolnění kapacity jsou z pořadníku vybíráni žadatelé dle stanovených kritérií, 
kterými jsou míra a rozsah potřebné podpory, aktuální potřebnost sociální služby, vhodnost 
soužití s dalšími lidmi v bytě, lokalita a vazby. Datum přijetí žádosti rozhoduje až v případě, 
že se dle předešlých kritérii sejde více žadatelů se stejným počtem bodů. 

 

 

4. Personál služby ChB Nový Jičín: 
 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2017 

% 

přímá péče 
sociální 

pracovníci 
THP ostatní pedagogičtí 

pracovníci  

pracovníci 
v sociálních 

službách 

zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

vysokoškolské 1,4 13,04 - - 1 9,32 - - 0,2 1,86 0,2 1,86 - - 

vyšší odborné 1,0 9,32 - - - - - - 1 9,32 - - - - 

úplné střední 5,0 46,59 - - 4,5 41,93 - - - - 0,5 4,66 - - 

vyučen 3,333 31,05 - - 3 27,95 - - - - - - 0,333 3,1 

základní 0 0 - - - - - - - - - - - - 

celkem 10,733 100,00 - - 8,5 79,20 - - 1,2 11,18 0,7 6,52 0,333 3,1 
 
 
 
5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 ve 

službě ChB Nový Jičín 
 

Ve službě funguje pracovní skupina Teamek. Skupina je tvořena sociální pracovnicí, vedoucí služby a 
dvěma pracovníky - stálými členy. Skupina se schází jednou za měsíc. Tématy navazuje na TEAM, 
který působí v organizaci a je zaměřen na Standardy kvality a metodické postupy 
Cílem Teamku je: 
- přenášet informace z TEAMu  
- přenášet informace ze školení a vyhodnocovat zpětné vazby z těchto školení a aplikovat je v práci 
na metodických postupech 
- řešit problémy nebo otázky pracovníků, které nebylo možné vyřešit na poradě služby 
- získat všechny pracovníky pro práci ve skupině, podporovat jejich zájem a povzbuzovat je ke 
společné práci na metodických materiálech 
 



Inspiraci pro inovativní řešení problémů ve službě získáváme i z výstupů z auditů, které se 
v organizaci během roku uskutečnily. 
V organizaci pracuje skupina Důvěrníci pro sexualitu a intimní vztahy, která se zabývá otázkami 
intimního života klientů. Na toto téma proběhla řízená stáž, která se konala v DOZP Domov NaNovo 
p. o. ve Studénce, na podzim se někteří členové této skupiny zúčastnili metodického dne na téma 
Sexualita lidí s mentálním postižením. 
Pracovníci se účastní vzdělávání zaměřeného na rozvoj profesionálních dovedností např. Práce 
s klientem s rizikem v chování, na toto téma ve službě proběhla i odborná konzultace.  
V rámci projektu „NaNovo a kvalitně“ se pracovníci ve druhé polovině roku zahájili  vzdělávání 
zaměřené na standardy kvality.  
Pracovníci se účastnili řízených stáží na témata, která souvisí s rozvojem lidí, kteří využívají sociální 
služby - podpora klientů v rozhodování, hospodaření s penězi, zaměstnávání.  
Ve službě probíhaly supervize, kterých se účastnili pracovníci služby.  
 
Služba chráněné bydlení poskytuje stáže pracovníkům jiných organizací, které vyhodnocuje. 
V rámci celé organizace pracujeme s výstupy z dotazníků spokojenosti klientů. 
Zpětné vazby získáváme i od zaměstnanců a opatrovníků. V průběhu roku získáváme zpětné vazby 
od dalších lidí, kteří mají vazby na klienty - sousedé, dobrovolníci, pracovníci návazných i běžných 
služeb atp. 
S náměty a připomínkami dále pracujeme směrem ke zvyšování spokojenosti klientů, pracovníků, 
opatrovníků a udržení dobrých vztahů s veřejností. 
 
Ve službě působí sociální pracovnice na plný úvazek. Je v častějším a užším kontaktu s klienty, 
s klienty a klíčovými pracovníky může lépe spolupracovat při individuálním plánování a získává lepší 
kontakt s opatrovníky, které do procesu individuálního plánování aktivně zapojuje.  
 
Od prosince 2018 mají všichni obyvatelé chráněného bydlení své jednolůžkové pokoje. 
 
 

6    Sociální podmínky uživatelů ChB Nový Jičín 
 
6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo 
pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu) 

 
Chráněné bydlení v Novém Jičíně má charakter domácnosti. 
 
Byty v domě na Slovanské ulici: 
Dolní byt: 
Počet klientů: 5 
Počet pokojů: 5 jednolůžkových 
Bezbariérová koupelna se sprchovým koutem, s umyvadlem a WC 
Samostatné WC 
Na jednu koupelnu připadá 5 klientů, na jedno WC 2,5 klienta 
V bytě je společná kuchyň a obývací pokoj, chodba se skříněmi, zrcadlem, předsíňovou stěnou a 
botníkem. 
 
Horní byt: 
Počet klientů: 5 
Počet pokojů: 5 jednolůžkových 
Koupelna se sprchovým koutem, s umyvadlem a WC 
Samostatné WC 
Na jednu koupelnu připadá 5 klientů, na jedno WC 2,5 klienta 
V bytě je společná kuchyň a obývací pokoj, chodba se skříněmi, zrcadlem, předsíňovou stěnou a 
botníkem. 
 
 
 



Byt v panelovém domě - Dlouhá: 
Počet klientů: 2 
Počet pokojů: 2 
Jednolůžkový pokoj: 2x 
Oba obyvatelé používají jedno WC a samostatnou koupelnu s vanou, sprchou a umyvadlem. 

 
 

6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské 
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.) 

 
 Asistentky klienty podporují v tom, aby svůj volný čas trávili mimo dům. Nový Jičín po celý rok nabízí 
zajímavé kulturní a společenské akce, např. Den města, trhy s různým zaměřením, koncerty na 
náměstí atp. Lidé často chodí do kina, využívají Biosenior, které probíhá v odpoledních hodinách.  
Někteří lidé tyto akce navštěvují samostatně nebo jen s malou podporou pracovníků. Někteří lidé se 
tyto dovednosti učí. 
Klienti mají své tradiční oblíbené akce, např. Ples Kopretina, představení Travestishow, koncerty Duo 
Yamaha, letní kino, různé tematicky zaměřené trhy na náměstí. 
 
V letním období tráví svůj čas posezením v altánu na zahradě, grilováním.  
 
V suterénu domu je místnost, kde jsou stoly a židle. Obyvatelé zde mohou sušit prádlo, k jinému 
účelu tuto místnost nevyužívají. 
 
 

6.3 další poskytované služby  
 
Fakultativní služby 
Klienti v Novém Jičíně využívají fakultativní služby, které organizace nabízí, jen výjimečně. 
Místo služebního telefonu klienti využívají ve většině případů svůj vlastní. K dopravě využívají 
veřejnou dopravu nebo taxislužbu.  
  
Podporujeme klienty, aby aktivně využívali návazné služby.  
Do sociálně terapeutických dílen EFFATHA chodili čtyři lidé. 
Prostřednictvím sociální rehabilitace RÚT se jeden člověk připravoval na nástup do zaměstnání.  
Jedna žena aktivně hledá vhodné zaměstnání a jeden člověk má placené zaměstnání, kam dojíždí 
třikrát týdně. Oba v tomto směru spolupracují se sociální rehabilitací. 
Jeden člověk využíval sociální rehabilitaci RÚT v přípravě na vyučování v Praktické škole a 
procvičováním logopedie. 
Dvě ženy využívaly sociální rehabilitaci Kafira pro nevidomé a slabozraké, a to výukou anglického 
jazyka, práce na počítači a ve tvořivých dílnách, kde se věnovaly rukodělným pracím. 
Dvě ženy dvakrát týdně docházely do denního stacionáře Škole života.  
Dvě ženy docházely do denního stacionáře pro seniory - ProSenior. Dvě ženy dojíždí do denního 
stacionáře do nedalekých Oder. 
Tři lidé se v průběhu roku zúčastnili kurzů Jak vést domácnost, Snadné čtení a Moje práva. 
Dva lidé se pravidelně účastní setkání skupiny Sebeobhájců. 
Dvě ženy docházejí do Klubu rukodělných prací na místní faru. 
Jeden člověk využívá službu ProSenior - dovoz obědů. 
 
 

7    Stavebně - technický stav objektu ChB Nový Jičín 
 
Stav domu na Slovanské ulici je stále dobrý. Vilka byla kompletně rekonstruována v roce 2010 díky 
dotacím EU. 
Stav domu na Slovanské ulici je stále dobrý. Kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2010.  
Byt v přízemí je bezbariérový, stejně tak okolí domu. Zatím je tento stav dostačující. 
V domě za tu dobu došlo k několika stavebním úpravám, které vedly k vybudování jednolůžkových 
pokojů. Na konci roku 2018 bylo provedeno přepažení posledního dvoulůžkového pokoje, které si 



vyžádalo větší investici - musely se vybourat a pořídit nové dveře, změnit instalace radiátorů a 
elektřiny, postavit sádrokartonové příčky, doplnit chybějící podlahovou krytinu a vymalovat. 
Oba pokoje pro jejich atypičnost bude potřeba vybavit vhodnějším nábytkem. 
Jeden, původně dvoulůžkový pokoj, má nadstandardní rozměry, bude se uvažovat, do jaké míry by 
bylo možné zařídit jej jako garsoniéru nebo pokoj bez příslušenství s kuchyňským koutem a obývací 
částí pokoje. 
 
V bytě na Dlouhé byla rekonstrukce provedena v roce 2011. Nachází se ve zvýšeném přízemí 
panelového domu a není bezbariérově upraven. V roce 2018 bylo nutné všechny místnosti vymalovat, 
v koupelně opravit omítku, která vlivem vlhkosti značně ztratila na kvalitě. Řešilo se odvětrávání této 
místnosti prostřednictvím větrací mřížky ve dveřích. 

 

 

8   Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2018 
 
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2018 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu 
hana.ctverackova@msk.cz dne 4. 2. 2019. Po informaci o novém příjemci byla zpráva znovu odeslána 
dne 18. 2. 2019 na mail pavlina.hrbacova@msk.cz  
Až na jeden jsou všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů za všechny služby souhrnně je 
uvedena pro přehlednost přílohou č. 1 zprávy o činnosti. 

 

 

9    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2019 a vize do dalších let  
 

- Realizovat aktivity projektu „NaNovo a kvalitně“ na podporu služby v systému práce s kvalitou 
v rámci organizace financovaného z ESF ČR. 
 
- Zavést do praxe služby sociální program eQuip a využívat jej v co největším rozsahu. Nahradit tak 
stávající systém Cygnus 1. 
 
- Zajistit efektivní práci pracovníků v týmech bytů. Zajistit prostor a podmínky pro předávání informací. 

 
- Udržet a podporovat činnost skupiny Sebeobhájců s účastí klientů jiných poskytovatelů, vést kroky 
k fungování a prezentaci této skupiny. V případě potřeby založit další skupinu. 
 
- Pracovat na aktivní vzájemné spolupráci vedoucí služby a sociální pracovnice se zaměřením na 
oboustrannou komunikaci, naslouchání problémů a vzájemnou podporu při řešení problémů služby. 
Vést podrobný systém kontroly realizace činností pracovníků v souladu s potřebami klientů. 
 
- Pokračovat v pravidelné spolupráci služby v rámci komunitního plánování města Nový Jičín, 
přiměřeně aktivně prezentovat službu a prosazovat zájmy klientů. 

 
- Vytvořit z velkého jednolůžkového pokoje místnost na bázi garsoniéry. 

 
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat 
a rozvíjet tento přístup na klienty.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KOPŘIVNICE 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1    Popis zařízení ChB Kopřivnice 
 

Chráněné bydlení v Kopřivnici je pro 10 uživatelů v domě na Záhumenní ulici a pro 2 uživatele v bytě 
cihlového čtyřpodlažního domu na Dukelské ulici. Oba objekty jsou od sebe několik minut chůze a 
blízko mnoha větších i menších prodejen, restaurací, cukráren i kulturního domu. 
 
Dům na Záhumenní ulici je dvoupodlažní, bezbariérový s výtahem do obou bytů. Má prostor na 
parkování, dvojgaráž, zahradu s altánem a krbem. K odpočinku slouží zahradní nábytek a větší 
množství laviček na různých místech zahrady. 
Nedaleko budovy ChB jsou zdravotnické, rehabilitační služby a lékárny, také možnosti navštívit 
pedikúru, kadeřníka. Úřady, pošta a jiné služby jsou také velice dobře dostupné. 
Budova na Záhumenní ulici má sklep, dvě obytná podlaží a podkrovní prostor. Ve sklepě jsou sklady, 
místnost k sušení prádla a šatna pro personál. 
V přízemním bytě bydlí 5 osob. Obývací pokoj je spojený s kuchyňským koutem a jídelnou. V bytě jsou 
pouze jednolůžkové pokoje, WC a koupelna se sprchovým koutem a bezbariérovým WC. Součástí 
koupelny je pračka a sušička. I v 1. patře žije také 5 lidí, rozvržení pokojů i základní vybavení je pro 
oba byty stejné. 
Byty jsou vybaveny standardním nábytkem. V kuchyni je kuchyňská linka, v níž má každý obyvatel svou 
část, zajištěnou zámkem.  Mimo základní vybavení je zde lednice, indukční sporák s troubou, 
mikrovlnná trouba, varná konvice a myčka. 
 
Byt na Dukelské ulici má obývací pokoj, kuchyň s jídelním koutem a dva samostatné pokoje, v nichž má 
každý uživatel své maximální soukromí. Z kuchyně je vchod na prosklenou lodžii. Z chodby je vstup do 
všech pokojů. V koupelně je umyvadlo, vana a WC, automatická pračka. Ve sklepě má byt svůj 
uzamykatelný prostor. 
 
Ve svých pokojích si uživatelé sami doplňují základní nábytek podle svých potřeb a vkusu. 
 

 

2    Charakteristika poskytované služby ChB Kopřivnice   
   
 
Chráněné bydlení v Kopřivnici poskytuje v souladu s §51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
pobytovou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž 
životní situace může v některých oblastech vyžadovat pomoc asistenta. 
Cílovou skupinu tvoří lidé s lehkou až střední mírou podpory starší 19 let, kteří potřebují podporu v 
kontaktu s veřejností, při pracovním a sociálním začleňování, pomoc asistenta při chodu domácnosti a v 
dalších běžných činnostech. 
Ke dni 31. 12. 2018 bydlelo v chráněném bydlení 12 osob se zdravotním postižením. 
Pomoc uživatelům zajišťují asistenti chráněného bydlení, jejich činnost koordinuje vedoucí služby.  
Uživatelům je poskytována individuální podpora. Každý má svého klíčového pracovníka z řad asistentů 
chráněného bydlení a každý má individuálně nastavené plánování a míru podpory. V tomto procesu má 
důležitou roli sociální pracovnice, která je ve službě na celý úvazek. 
Asistenti služby podporují uživatele ve všech potřebných oblastech, motivují klienty k jejich dalšímu 
osobnímu rozvoji, sociálnímu začlenění, ke snižování závislosti na službě. 
Uživatelé jsou podporováni v hledání i udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce, v získávání 
pracovních návyků docházkou do sociálně terapeutických dílen. V současné době nedovoluje kapacita 
dílen, aby byli všichni uživatelé uspokojeni, situace se má zlepšit po otevření STD přímo v městě 
Kopřivnice.  
Uživatelé se s asistenty a hlavně klíčovými pracovníky zaměřují na smysluplné trávení volného času, na 
samostatnou orientaci v nabídce kulturních, společenských a sportovních akcí. 
Podpora je lidem poskytována také v péči o domácnost - zvládání domácích prací jako vaření, praní, 
žehlení, úklid, v hospodaření s penězi, v samostatném nakupování, ve využívání veřejné hromadné 
dopravy a jiných veřejných služeb, v orientaci v čase i prostoru.  
Stravování si zajišťují z velké míry sami uživatelé s přiměřenou podporou asistentů. Během dne je 
stravování zcela individuální, většina klientů si chodí jídlo nakupovat sama, někteří s doprovodem a 
podle svého výběru. 



Úklid svých i společných prostor i práce spojené s praním a údržbou prádla si zajišťují sami nebo s 
asistenty. 
Zdravotní péče je zajišťována běžným způsobem. Uživatelé docházejí do ordinací praktických i 
odborných lékařů většinou se svými klíčovými pracovníky, rutinní návštěvy již někteří zvládají sami. 
U ChB je k dispozici služební osobní auto pro cesty s klienty. 
 
 

3   Uživatelé služby ChB Kopřivnice: 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2018 – celkem 12 klientů  

V Chráněném bydlení Kopřivnice je schválená kapacita celkem 12 osob. 10 osob využívá službu 
chráněné bydlené v domě na Záhumenní ulici a 2 osoby využívají službu chráněné bydlení v bytě 
na Dukelské ulici. 

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2018 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2018, počty dle: 
Počty uživatelů Z toho nově 

přijatých 
Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 6 6 12 1 1 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 25-78 21-61 25-78 48 57 

průměr 48,6 52,6 50,6 48 57 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

Osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 3 3 0 0 

II  středně těžká závislost 3 0 3 0 0 

III těžká závislost 3 3 6 1 1 

IV úplná závislost 0 0 0 0 0 

 3.3.4 Míra potřebné podpory 

Nízká 0 2 2 0 0 

Středně vysoká 6 3 9 1 1 

Vysoká 0 1 1 0 0 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby  

0 0 0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 5 4 9 1 0 

s částečným omezením  1 2 3 0 1 

s úplným omezením 
pohybu 

0 0 0 0 0 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
Obložnost služby byla v roce 2018 ve výši 98,73%. 
 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2018 

Je evidováno deset zájemců o službu chráněného bydlení v Kopřivnici. 
 
z toho    - žen:     1 
             - mužů:  9 

 



3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna 
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná 
kapacita) 
 
Průměrnou čekací dobu zájemců o službu Chráněného bydlení v Kopřivnici nelze přesně určit. 
Při uvolnění kapacity jsou z pořadníku vybíráni žadatelé dle stanovených kritérii, kterými jsou 
míra a rozsah potřebné podpory, aktuální potřebnost sociální služby, vhodnost soužití 
s dalšími lidmi v bytě, lokalita a vazby. Datum přijetí žádosti rozhoduje až v případě, že se dle 
předešlých kritérii sejde více žadatelů se stejným počtem bodů. 

 

  4   Personál služby ChB Kopřivnice: 
 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2018 

% 

přímá péče 
sociální 

pracovníci THP ostatní pedagogičtí 
pracovníci  

pracovníci 
v sociálních 

službách 

zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

vysokoškolské 4,65 38,80 - - 3,25 27,12 - - 1,2 10,01 0,2 1,67 - - 

vyšší odborné 0 0 - - - - - - - - - - - - 

úplné střední 6,0 50,07 - - 5,5 45,90 - - - - 0,5 4,17 - - 

vyučen 1,333 11,13 -  1 8,35 - - - - - - 0,333 2,78 

základní 0 0 - - - - - - - - - - - - 

celkem 11,983 100,00  - 9,75 81,37 - - 1,2 10,01 0,7 5,84 0,333 2,78 
 

 

 

5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 ve 
službě ChB Kopřivnice 
 

Služba Chráněné bydlení Kopřivnice je zapojena do projektu „NaNovo a kvalitně“. Ve službě funguje 
skupina „teamek“, která se schází jednou za měsíc a je složena ze dvou pracovníků v sociálních 
službách, vedoucí služby a sociální pracovnice. Do skupiny jsou přinášeny informace ze skupiny „team“, 
ve které se jednou za měsíc schází ředitel, vedoucí a sociální pracovnice ze všech služeb organizace a 
jsou zde vytvářeny a aktualizovány metodické pokyny. Skupina „teamek“ dostává ze skupiny „team“ 
úkoly a přináší podněty pro aktualizaci dokumentů. Ve skupině jsou řešeny taky aktuální problémy ze 
služby. 
Ve službě proběhl klientský audit. Ve službě byli dva auditoři (klienti jiných pobytových služeb), kteří 
službu zhodnotili ze svého pohledu a hodnotili taky srozumitelnost dokumentů v AAK podobě. 
V ChB Kopřivnice probíhá každý měsíc konzultace v rámci Systémové podpory organizací projektu kraje 
Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III. Na konzultacích se řešily aktuální témata, která 
služba řešila, ale taky metodiky, které jsou mnohdy totožné pro všechny služby organizace. Na 
schůzkách „teamu“ je potom sociální pracovnici ChB Kopřivnice věnován prostor, aby ostatní členy 
seznámila s tím, co bylo na konzultaci probíráno. Taky na skupině „team“ je domlouváno, která témata 
by bylo vhodné přinést na konzultaci do Kopřivnice. Ke konci roku začali pracovníci služby společně 
s konzultantkou pracovat na plánu rozvoje služby na pět let, který bude výstupem společné spolupráce. 
Ve službě proběhl 3. – 7. 12. 2018 procesní audit, jehož cílem a  smyslem bylo zjistit, zda služba 
podporuje klienty v jejich společenském začleňování. Bylo zjištěno, že drtivá většina poskytované 
podpory je individuální. Nejvíce času pracovníci věnují doprovodům klientům a činnostem spojených 
s přípravou stravy. Vzešla zde spousta podnětů pro další práci a rozvoj služby. V následujícím období je 
zapotřebí se zaměřit na hospodaření s penězi, nácviky dle IP, zajištění supervizí, stanovit stabilní týmy 
pro jednotlivé domácnosti apod.  
Probíhaly zde odborné konzultace s Mgr. Květou Staňkovou, které se zaměřovaly na komunikaci s lidmi 
s obtížemi v komunikaci (jednalo se jak o alternativní a augmentativní komunikaci, tak o komunikaci 
s nemotivovanými klienty nebo klienty s problémovým chováním). Dále v zařízení probíhaly případové 



supervize. Pracovníci se vzdělávali na různých školeních dle aktuálních potřeb, svého výběru a aktuální 
nabídky. Také se účastnili se řízených stáží v jiných organizacích. Sociální pracovnice se v rámci 
projektu kraje zúčastnila vzdělávacího programu pro sociální pracovníky. 
Klienti se zúčastnili kurzů: Snadné čtení; Zaměstnávání, Jak vést domácnost. 
Jedna pracovnice a sociální pracovnice jsou členy skupiny Důvěrníci pro sexualitu. Skupina je složena 
z pracovníků služeb organizace a zabývá se aktuálními otázkami a problémy služeb z oblasti hygieny, 
intimity, soukromí a partnerských vztahů. Skupina pracovala na aktualizaci protokolu sexuality. 
Sociální pracovnice je ve službě přítomná každý den, může s klienty a jejich klíčovými pracovníky 
osobně řešit individuální plánování, záležitosti, týkající se úředních a soudních jednání. Také se potkává 
s opatrovníky, řeší stížnosti a připomínky klientů. Zapojuje se také do přímé práce s klienty. 
 
Významné události v roce 2018: 
 
- rekonstrukce domu a vznik jednolůžkových pokojů 
- obměna vybavení v bytech klientů – nové kuchyňské linky, linolea, nábytek v pokojích 
- vznik většího zázemí pro personál služby 
- větší využívání služebního auta  - doprava imobilních klientů do návazných služeb 
- účast klientů na kurzech: Jak vést domácnost, Snadné čtení, Zaměstnávání 
- účast klientů ve skupině Sebeobhájců 
- spolupráce a návštěvy útulku ve Vlčovicích – zorganizování vánoční sbírka pro útulek 
- zapojení do Potravinové sbírky 
- Procesní audit 
- Klientský audit 
- zapojení do projektu „NaNovo a kvalitně“ 
- spolupráce s dobrovolníky 
- setkání s opatrovníky 
- zapojení do Ježíškových vnoučat 
- účast na Dni sociálních služeb 

 

 

6    Sociální podmínky uživatelů ChB Kopřivnice 
 
 6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo 
pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu) 
 
Chráněné bydlení Kopřivnice má na Záhumenní ulici dva stejné samostatné byty umístěné v podlažích 

nad sebou: 
Byt v přízemí 
Počet klientů: 5 (4 ženy, 1 muž) 
Počet pokojů: 5x jednolůžkový 
Bezbariérová koupelna s WC a umyvadlem + samostatné WC s umyvadlem 
Na jednu koupelnu připadá 5 klientů, na 1 WC 2,5 klienta. 
V bytě je společný obývací pokoj s kuchyní s jídelnou, chodba se šatními skříněmi, botníkem a 
věšákovou stěnou. 
Byt v 1. poschodí 
Počet klientů: 5 (3 muži, 2 ženy) 
Počet pokojů: 5x jednolůžkový 
Bezbariérová koupelna s WC a umyvadlem + samostatné WC s umyvadlem 
Na jednu koupelnu tedy připadá 5 klientů, na 1 WC 2,5 klienta. 
V bytě je společný obývací pokoj s kuchyní s jídelnou, chodba se šatními skříněmi, botníkem a 
věšákovou stěnou. 
Byt na Dukelské ulici 
je v třetím podlaží bez výtahu. Má prostorný obývací pokoj, kuchyň s jídelnou a dva samostatné 
pokoje. V koupelně je vana a WC. Z kuchyně je vchod na prosklenou lodžii. Uprostřed bytu je 
chodba, z ní je vstup do všech pokojů. K bytu patří uzamykatelný prostor ve sklepě. 
V bytě bydlí dva muži. 

 



 
 6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské 
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.) 
 
Na zahradě je altán s krbem, zahradním nábytkem, lavičky a ruské kuželky. Prostory altánu jsou 
využívány celoročně, převážně klienty, kteří zde kouří. Za pěkného počasí si zde uživatelé rádi vypijí 
kávu, posedí, popovídají si, často opékají v krbu. Také zde tráví čas s přáteli, kteří za nimi docházejí 
na návštěvu - dobrovolníci, rodinní příslušníci i kamarádi. Občas přijedou i bývalí spolubydlící. Mají 
možnost si zahrát ruské kuželky, elektronické šipky. 
Preferujeme aktivity mimo objekt chráněného bydlení, např. procházky po městě, bowling, mini golf, 
solnou jeskyni, koupání na krytém bazéně i venkovním koupališti. Uživatelé se zúčastňují i dalších 
akcí pořádaných městem a jinými organizacemi (setkání seniorů, návštěvy stálých i mimořádných 
výstav, plesy aj.). 
 
 
   6.3 další poskytované služby  
 
Klienti využívají služby návazné a veřejné. 
Z návazných služeb využívají: 
Sociálně terapeutické dílny Effatha v Novém Jičíně 
Denní stacionář Kopretina ve Vlčovicích 
Sociální rehabilitace RÚT 
Zaměřujeme se na hledání a udržení pracovních míst pro uživatele CHB 
Oba objekty CHB jsou v blízkosti centra města, kde se nachází náměstí, Kulturní dům s kinem, 
knihovnou, technickým muzeem, obchody, cukrárny, restaurace. Někteří klienti chodí za aktivitami 
zcela samostatně, někteří s asistenty, s přáteli nebo dobrovolníky. 
Nedaleko je Městský úřad, pošta a zdravotnické zařízení Therápon. Také veřejná doprava je dobře 
dostupná a zajištěná, vzhledem k možnosti využití slev je klienti často využívají. 

 

 

7   Stavebně - technický stav objektu ChB Kopřivnice 
 
Dům na Záhumenní ulici byl rekonstruován v roce 2012 před otevřením služby CHB. Pokud se 
vyskytly některé nedostatky, byly řešeny. Odvodněním sklepních prostor se nadměrná vlhkost 
upravila a prostory je možné více využívat. Problémem byla voda ve výtahové šachtě, to se v 
uplynulém roce podařilo vyřešit instalací nerezové vany. 
Provedla se také rekonstrukce pokojů, dvoulůžkové pokoje byly rozděleny, klienti získali větší 
soukromí. Proběhla úprava půdních prostor, rozšířilo se zázemí pro pracovníky. 

 

 

8   Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2018 
 
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2018 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu 
hana.ctverackova@msk.cz dne 4. 2. 2019. Po informaci o novém příjemci byla zpráva znovu odeslána 
dne 18. 2. 2019 na mail pavlina.hrbacova@msk.cz  
Až na jeden jsou všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů za všechny služby souhrnně je 
uvedena pro přehlednost přílohou č. 1 zprávy o činnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2019 a vize do dalších let  
 

- Zahájit aktivity k realizaci projektu „NaNovo a kvalitně“ na podporu služby v systému práce s kvalitou 
v rámci organizace financovaného z ESF ČR. 
 
- Navázat spolupráci s novým poskytovatelem sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici a 
poskytovatelem nového denního stacionáře. Vyjednat docházku co nejvíce klientům dle jejich potřeb. 

 
- Ve spolupráci se zřizovatelem plánovat rekonstrukci bytu na Dukelské ulici a spolupracovat 
v projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“. 
 
- V případě podpory projektu podaného v rámci výzvy č. 89 – Na podporu služeb vzniklých po 
transformaci zpracovat projektovou žádost „NaNovo do bytu“ na podporu samostatnosti klientů v bytě 
na Dukelské zahájit realizaci tohoto projektu.  
 
- Naplňovat ve spolupráci s vedením organizace aktivity stanovené v Plánu rozvoje ChB Kopřivnice, 
který vznikl v návaznosti na systémovou podporu. 
 
- Pracovat na aktivní vzájemné spolupráci vedoucí služby a sociální pracovnice se zaměřením na 
oboustrannou komunikaci, naslouchání problémů a vzájemnou podporu při řešení problémů služby. 
Vést podrobný systém kontroly realizace činností pracovníků v souladu s potřebami klientů. 
 
- Zajistit efektivní práci pracovníků v týmech bytů. Zajistit prostor a podmínky pro předávání informací. 

 
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat 
a rozvíjet tento přístup na klienty.  
 
- Pokračovat v pravidelné spolupráci služby v rámci komunitního plánování města Kopřivnice, 
přiměřeně aktivně prezentovat službu a prosazovat zájmy klientů. 
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1    Popis zařízení ChB Sedlnice  
 

Chráněné bydlení se nachází v klidné části obce Sedlnice ve vile v běžné zástavbě. Potřebné části obce 
s veřejně dostupnými službami jsou na dosah, je navíc dobrá dostupnost do nedaleké Studénky, 
Nového Jičína, Kopřivnice apod. 
Vila má dvě obytná podlaží a sklepní prostory. 
Ve sklepních prostorách se nachází zázemí pro personál služby se sociálním zařízením, kotelna a sklady. 
V přízemí je vybudován byt, ve kterém bydlí pět obyvatel. Je zde obývací pokoj spojený s kuchyňským 
koutem a jídelním prostorem, jeden dvoulůžkový pokoj, tři jednolůžkové pokoje, koupelna se 
sprchovým koutem a WC a bezbariérová koupelna s bezbariérovým WC. Celý byt je bezbariérově 
upraven.  
V patře je vybudován byt pro tři obyvatele. Je menší, má obývací pokoj s jídelním prostorem 
kuchyňským koutem, výstup na balkon, koupelnu s WC, jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj.  
Ve stejném patře je také samostatná garsoniéra, kterou obývá pár muže a ženy. Zde je společný 
prostor s televizí a sedacími křesly, dvě lůžka, oddělená kuchyň s jídelním prostorem, předsíňka a 
koupelna s WC. 
Byty jsou standardně a moderně vybaveny nábytkem a vybavením. V kuchyních je vždy kuchyňská 
linka a běžným kuchyňským vybavením, lednicí, sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, varnou 
konvicí a myčkou. V koupelnách bytů je vždy pračka se sušičkou. 
Další vybavení, zejména v pokojích, si individuálně pořizují sami klienti dle svých potřeb.   
Pro zlepšení mobility klientů v patře je instalovaná schodišťová sedačka. 
K vilce patří také velká zahrada s terasou, altánem a zahradním krbem. K dispozici  máme malou garáž 
a přístřešek. Na zahradě k výběhu pro slepice je vybudována také ohrada pro drobné zvířectvo a kotec 
pro psa. 
 

 

2    Charakteristika poskytované služby     
 
Chráněné bydlení v Sedlnicích poskytuje v souladu s §51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
pobytovou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž 
životní situace může v některých oblastech vyžadovat pomoc asistenta. 
Cílovou skupinu tvoří lidé s lehkou a střední mírou podpory. Jde o osoby starší 26 let, kteří potřebují 
podporu v kontaktu s veřejností, sociálním začlenění a pomoc asistenta při chodu domácnosti a 
v dalších běžných činnostech. 
Ke dni 31. 12. 2018 bydlelo v chráněném bydlení 10 lidí, z toho 6 žen a 4 muži. 
Pomoc klientům zajišťují asistenti chráněného bydlení. Jejich činnost koordinuje a řídí vedoucí služby. 
Podpora klientů je ryze individuální, každý klient má svého klíčového pracovníka z řad asistentů 
chráněného bydlení. Rozsah podpory je dán individuálními potřebami každého klienta. Klíčoví pracovníci 
podporují klienty ve všech potřebných oblastech, které jsou nezbytné v provozování jejich aktivního 
života v návaznosti na kontakt s veřejností a motivují klienty k jejich dalšímu osobnímu rozvoji a 
sociálnímu začlenění. 
Klienti jsou asistenty podporováni také v péči o domácnost. Jde o individuální pomoc s domácími 
pracemi, jako je vaření, praní, žehlení, nebo úklid. Dále jsou klienti podporováni v hospodaření s 
penězi, v samostatném nakupování, v orientaci, ve využívání veřejné hromadné dopravy a jiných 
veřejných služeb, v plánování a smysluplném trávení volného času vždy s ohledem na jejich individuální 
zvláštnosti, věk či zdravotní stav. 
Provoz chráněného bydlení si zajišťují z veliké míry sami klienti s asistenty. Obstarávají si potraviny 
spolu s přípravou pokrmů ve svých kuchyních v bytech. Klienti z každého bytu si plánují společně 
obědy, mají možnost ale zajistit si oběd i individuálně. Ostatní strava je ryze individuální podle chuti a 
možností každého. Není zde zřízen ani prádelenský provoz a ani úklidové služby. Vše si zajišťují klienti 
spolu s asistenty. 
Zdravotní péče je klientům zajištěna stejně, jako každému běžnému člověku. Lékaři ani žádní jiní 
odborníci do chráněného bydlení nedocházejí. V případě potřeby klienti s doprovodem navštěvují přímo 
jejich ordinace. 
Ve službě je k dispozici služební osobní auto. 
 
 



3    Uživatelé služby ChB Sedlnice: 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2018 – 10 klientů  
 
Službu chráněné bydlení v Sedlnicích využívá 10 klientů. 

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2018 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2018, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho 
nově 
přijatých 

Ženy Muži Celke
m Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 6 4 10 1 0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 40-87 45-55 40-87 40 0 
průměr 68,1 51,1 61,3 40 0 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 
I    lehká závislost 1 0 1 0 0 
IIstředně těžká 
závislost 

2 1 3 1 0 

III těžká závislost 0 3 3 0 0 
IV úplná závislost 3 0 3 0 0 

 3.3.4 Míra potřebné podpory 
nízká 1 1 2 0 0 
středně vysoká 4 1 5 1 0 
vysoká 1 2 3 0 0 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají 
cílové skupině služby  0 0 0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 3 4 7 0 0 
s částečným 
omezením  3 0 3 1 0 

s úplným omezením 
pohybu 0 0 0 0 0 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
 
Obložnost služby byla v roce 2018 ve výši 99,21%. 

 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2018 

  
Evidujeme 3 žádosti od žen a 4 žádosti od mužů. 

 
 

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna 
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná 
kapacita) 

 
Čekací doba zájemců o službu je různá. Pro příjem žadatelů není rozhodující datum podání 
žádosti, ale potřebnost sociální služby a míra nepříznivé životní situace daného člověka.  

 

 

 

 

 

 



4    Personál služby ChB Sedlnice: 
 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2018 

% 

přímá péče 
sociální 

pracovníci THP ostatní pedagogičtí 
pracovníci  

pracovníci 
v sociálních 

službách 

zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

vysokoškolské 2,4 23,45 - - 1 9,77 - - 1,2 11,73 0,2 1,95 - - 

vyšší odborné 1,0 9,77 - - 1 9,77 - - - - - - - - 

úplné střední 1,5 14,66 - - 1 9,77 - - - - 0,5 4,89 - - 

vyučen 5,334 52,12 - - 5 48,86 - - - - - - 0,334 3,26 

základní 0 0 - - - - - - - - - - - - 

celkem 10,234 100,00 - - 8 78,17 - - 1,2 11,73 0,7 6,84 0,334 3,26 
 

 

 

5    Práce s kvalitou poskytované služby ChB Sedlnice a významné události v roce 
2018  
 

 
Služba ChB Sedlnice je zapojena do projektu „NaNovo a kvalitně“. Pokračujeme ve fungování  
pracovní skupiny „TEAM“. Tato skupina se schází 1x měsíčně, členové jsou ředitel organizace, 
vedoucí všech  služeb a sociální pracovnice.  
Navazující pracovní skupina „TEAMek“ je v každé službě i v ChB v Sedlnicích. Tato skupina se také 
schází 1x měsíčně. Členové jsou vedoucí sociálních pracovnic, vedoucí služby, asistenti a sociální 
pracovnice.  
V organizaci již čtvrtým rokem funguje skupina Důvěrníků pro sexualitu, ve které působí z každé 
služby jeden pracovník. Tato skupina se v tomto roce scházela dle potřeby a byl aktualizován Protokol 
sexuality.  
Chráněné bydlení Sedlnice je zapojeno do komunitního plánování a do grantového projektu „Efektivní 
systém plánování sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování II.“ 
Vedoucí služby a sociální pracovnice jsou členy diskusního fóra „péče o hendikepované“. 
Ve třech dnech (16.7.- 18.7.2018) proběhl v naší službě „sběr podkladů pro Analýzu kvality života 
osob se zdravotním postižením“. Z Výstupem z auditu se dále pracovalo na TEAMu a informace byly 
předány i do TEAMků.  
Z dotazníků spokojenosti a z rozhovorů s klienty vyplynuly změny ve spolubydlení v bytech. Od 
podzimu bydlí v garsonce pár, jedna klientka vyššího věku přešla z horního bytu do dolního z důvodu 
špatné pohyblivosti po schodech, dva muži se přestěhovali z garsoniéry kde bydleli společně do dvou 
jednolůžkových pokojů.  
Jedna klientka našla práci na OÚ jako pomocnice. Jedna klientka s vysokou mírou podpory navštěvuje 
dvakrát týdně návaznou službu v Novém Jičíně „Domovinka“. 
Od roku 2017 je sociální pracovnice v ChB každý den. Polovinu své pracovní doby pracuje v přímé 
práci s klienty. Společně s klienty a klíčovými pracovníky individuálně plánují, řeší stížnosti, 
připomínky a záležitosti  týkající se úředních a soudních jednání. SP vede skupinu TEAMek. 
 

 

 

6    Sociální podmínky uživatelů  
 
 6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo 
pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu) 
 
Byt v přízemí: 
počet uživatelů: 5 



Počet pokojů: 3x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový 
Bezbariérová koupelna se sprchovým koutem a s bezbariérovým WC 
Koupelna se sprchovým koutem a WC 
Na jednu koupelnu připadá 2,5 uživatelů, na 1 WC 2,5 uživatelů. 
V bytě je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, chodba se šatními skříněmi, botníkem 
a věšákovou stěnou. 
Byt v poschodí: 
Počet uživatelů: 3 
Počet pokojů: 1x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový 
Koupelna se sprchovým koutem a WC 
Na jednu koupelnu připadají 3 uživatelé, na 1 WC 3 uživatelé. 
V bytě je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, chodba se šatními skříněmi, botníkem 
a věšákovou stěnou. 
Garsoniéra v poschodí: 
Počet uživatelů: 2 
Počet pokojů: 1x dvoulůžkový 
Koupelna se sprchovým koutem a WC 
Na jednu koupelnu připadají 2 uživatelé, na 1 WC 2 uživatelé. 
V bytě je společná kuchyň s jídelním prostorem, předsíň s botníkem a věšákovou stěnou. 
 

 
  6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské 
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.) 
 
obývací pokoj v přízemním bytě 
obývací pokoj v bytě v patře 
společný pokoj v garsoniéře 
terasa, na kterou se vchází z obývacího pokoje v horním bytě 
využití zahrady  - lavičky a houpačka u hlavního vchodu do vily 
posezení v altánu, posezení na zahradě  
v obci: posezení u myslivecké chaty, u vodní nádrže „Bartoňka“, v zámeckém parku, v třešňové aleji,   
u Eichendorffova dubu; u kulturního střediska (zmrzlina), návštěva fotbalového hřiště, návštěva 
restaurací v obci, návštěva kulturních akcí v obci nebo v okolí (výstavy, pouť, Bučekfest, Den obce, 
stavění máje, pálení čarodějnic, příjezd sv. Martina, rozsvěcování vánočního stromu, vánoční koncert, 
plesy, akce pořádané spolky – klub důchodců, pejskaři, hasiči, rybáři…).  
 
 

6.3 další poskytované služby  
 

návazné služby: 
stacionář Škola života v Novém Jičíně 
stacionář Domovinka 
stacionář Eden 
Sociální rehabilitace 
Veřejné služby v obci a okolí:  
zdravotnické služby (Sedlnice, Studénka, Nový Jičín, Příbor, Ostrava)  
Obecní úřad, Městský úřad v Novém Jičíně, Okresní soud, Česká pošta 
kulturní zařízení (KIC Sněženka), duchovní služby, kadeřnictví, pedikúra, obchody, restaurace, 
cukrárny, bowling, zámecký park, vodní nádrž, sportovní areál  
 
 

7   Stavebně - technický stav objektu ChB Sedlnice 
 
Na zahradě k výběhu pro slepice a k ohradě pro domácí zvířectvo (kozy nahradily ovce) přibyl i seník, 
protože jsme si pro ovečky nasušili seno. Našel se tu i prostor pro vybudování zázemí pro psa Jacka 
(ohrazený výběh s boudou). Pro trávení volného času jsme si k altánu pořídili ruské kuželky. Na konci 



roku jsme obměnili nábytek ve společných prostorách v bytech a v suterénu vybudovali konferenční 
místnost na porady a jiné schůzky.  
V řešení je příprava podkladů k přístavbě zázemí pro personál v objektu CHB Sedlnice. Objekt je 
částečně bariérový (horní byt, garsoniéra, suterén s kanceláři). Dolní byt je bezbariérový. U vstupu do 
vily se nachází zdviž, do prvního patra vede schodišťová sedačka. 
 

 
 

8   Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2018 
 
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2018 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu 
hana.ctverackova@msk.cz dne 4. 2. 2019. Po informaci o novém příjemci byla zpráva znovu odeslána 
dne 18. 2. 2019 na mail pavlina.hrbacova@msk.cz  
Až na jeden jsou všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů za všechny služby souhrnně je 
uvedena pro přehlednost přílohou č. 1 zprávy o činnosti. 

 

 

9    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2019 a vize do dalších let  
 

- Zahájit aktivity k realizaci projektu „NaNovo a kvalitně“ na podporu služby v systému práce s kvalitou 
v rámci organizace financovaného z ESF ČR. 
 
- Pokračovat ve spolupráci s OÚ a místními spolky v rámci zaměstnávání nebo aktivního trávení 
volného času dle přání klientů CHB. 

 
- Navázat spolupráci s novým poskytovatelem sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici a 
poskytovatelem nového denního stacionáře. Vyjednat docházku co nejvíce klientům dle jejich potřeb. 
  
- Zajistit procesy k co největší nezávislosti páru z garsonky na pracovnících služby. 
 
- Ve spolupráci s vedením organizace zahájit řešení nevyhovujícího zázemí pro personál v provlhlém 
sklepě. 
 
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat 
tento přístup na klienty.  

 
- Udržet chov slepic a dalších malých hospodářských zvířat v ohradě jako v běžném domě na vesnici a 
vést k této aktivitě klienty. 
 
- Pokračovat v pravidelné spolupráci služby v rámci komunitního plánování města Nový Jičín, 
přiměřeně aktivně prezentovat službu a prosazovat zájmy klientů. 
 
- Předávat dobrou praxi spolupráce sociální pracovnice a vedoucí služby v ChB Sedlnice do další 
služeb. Předávat dobrou praxi ostatním službám v nízké fluktuaci pracovníků. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

EKONOMICKÉ ÚDAJE V SOUHRNU ZA 
CELOU ORGANIZACI 

 

 
10    Ekonomické údaje - souhrn za organizaci 
 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 (tis. Kč) 
 

 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 30 699,34 30 699,34 0,00 

Doplňková činnost 16,73 18,00 1,27 

Celkem 30 716,07 30 717,34 1,27 

 
 
 
 
V ý n o s y 
 
Veškeré výnosy z hlavní činnosti jsou tvořeny výnosy z transferu (příspěvek na provoz z dotačního řízení, 
příspěvek na provoz od zřizovatele, rozpuštění IT, dotace MPSV (ESF) projektů „Cesta NaNovo“ a 
„NaNovo a kvalitně“), tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na péči, úhradami od zdravotní pojišťovny, 
za fakultativní služby, z prodeje DHM, z náhrad škod od pojišťovny, připsanými úroky na účtech, 
zúčtováním fondů. Doplňková činnost je za pořádání kurzů, školení a stáží. 
 
Celkové výnosy jsou ve výši 30 717,34 tis. Kč, z nichž tvoří: 
- 72 %   výnosy z transferů   
- 10 %  tržby z úhrad klientů za bydlení 
- 17 %  tržby z úhrad klientů za PnP 
-   1 %  ostatní 
 
 
 

 
 



 
 
N á k l a d y 
 
Celkové náklady jsou ve výši 30 716,07 tis. Kč z nichž tvoří: 
-   5 %  spotřeba materiálu 
-   3 %  spotřeba energie 
-   2 %  opravy a údržba 
-   3 %  služby 
-  82 %  mzdové náklady včetně soc. zdrav. poj. a sociální náklady 
-   4 %  odpisy 
-   1 %  ostatní náklady 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Celkem za organizaci 

Mzdové náklady a zaměstnanci 
 
 
 
 
Zaměstnanci Přepočtený počet 

pracovníků v roce 2017 
Přepočtený počet 

pracovníků v roce 2018 
Pracovníci v soc. službách 43,42 45,05 
Sociální pracovníci 3,41 4,59 
Všeobecné sestry 1,00 1,00 
THP 3,59 3,46 
Ostatní 2,98 2,35 
Celkem 54,40 56,45 
 
 
2018  Kč 
Domov NaNovo – celkem za organizaci  
Tarifní platy 11.832.959 
Osobní příplatek 1.216.452 
Příplatek za vedení 410.224 
Zvláštní příplatek 347.294 
Noční příplatek 312.399 
Příplatek za sobotu a neděli 602.179 
Příplatek za svátek 308.268 
Příplatek za přesčas 43 
Odměna za pracovní pohotovost 11.698 
Náhrady (dovolená, ostatní) 2.001.062 
Odměny 1.155.000 
Prostředky na platy celkem 18.197.578 
  
Náhrady za nemoc 77.563 
Odstupné 0 
Dohoda o provedení práce, Dohoda o 
pracovní činnosti 

30.150 

 
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2018 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

 1 275,00 0,00 
 

 
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2018 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy Výsledek 
hospodaření 

Domov pro osoby se ZP Studénka 13 719,46 13 900,06 180,60
Chráněné bydlení Nový Jičín 5 490,70 5 412,91 -77,79
Chráněné bydlení Kopřivnice 5 944,95 5 859,37 -85,58
Chráněné bydlení Sedlnice 
 

5 544,23 5 527,00 -17,23

Celkem 30 699,34 30 699,34 0,00



Závazné ukazatele na r. 2018 (Kč)  

Závazný ukazatel na rok 2018  Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 13 935 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 400 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 3 000 000,000 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 0 – na akci 
„Parkovací plochy z vegetační dlažby DOZP Studénka“ 160 000,00 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 0 – na akci 
„Výstavba dřevěného altánu DOZP Studénka“ 170 000,00 

Projekt „Cesta NaNovo“ ÚZ 104113013 304 905,13 

Projekt „Cesta NaNovo“ ÚZ 104513013 2 591 693,56 

Projekt „NaNovo a kvalitně“ ÚZ 104113013 124 100,80 

Projekt „NaNovo a kvalitně“ ÚZ 104513013 1 054 856,70 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 20,04 % 

Výsledek hospodaření  vyrovnané případně mírně 
přebytkové hospodaření za rok 2018  

 
 
 

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro r. 2018 - UZ 13305  

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) Výše (tis. Kč) 

Domov pro osoby se ZP Studénka 6 042,00 

Chráněné bydlení Nový Jičín 2 295,00 

Chráněné bydlení Kopřivnice 2 833,00 

Chráněné bydlení Sedlnice 2 765,00 

Celkem 13 935,00 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2018 k 31. 12. 2018 

Fond investic 1 621,10 1 269,80 

FKSP 299,22 340,02 

Rezervní fond 2 615,74 2 594,05 

Fond odměn 85,03 85,03 

 

 
Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Věcné a nepeněžní dary 6,49 6,49 

Celkem 6,49 6,49 

 
 

Investiční akce v roce 2018 (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh 
zdroje 

Sprchové lůžko DOZP 
Studénka 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vybudování jednolůžkových 
pokojů ChB Kopřivnice 678,17 678,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rekonstrukce výtahu ChB 
Kopřivnice 63,53 63,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dřevěný altán DOZP 
Studénka 

175,41 5,41 170,00 0,00 0,00 0,00 

Parkovací plochy 
z vegetační dlažby DOZP 
Studénka 

166,21 6,21 160,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 1 182,32 852,32 330,00 0,00 0,00 0,00 

 
Akce „Vybudování jednolůžkových pokojů ChB Kopřivnice“ je uvedena bez částky 59,29 tis.  za 
Projektovou dokumentaci, která byla hrazena z Fondu investic v roce 2017. 
 
 
 

 

 



Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2018 (tis. Kč)  

Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh 
zdroje 

Výměna PVC ChB Nový 
Jičín, ChB Sedlnice 137,95 137,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oprava a výměna linek 
ChB Sedlnice, ChB 
Kopřivnice 

205,10 205,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 343,05 343,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 

pojišťovny 

Rozbití zástěny u sprchového koutu klientem 
ChB Nový Jičín 

8,54 3,31 

Celkem 8,54 3,31 

 
 

Zahraniční služební cesty 
 
V roce 2018 nebyla uskutečněna žádná zahraniční cesta. 
 
 
Čerpání účelových dotací v r. 2018 (tis. Kč) 

Poskytovatel účelové dotace Účetní 
znak 

Poskytnutá 
dotace Použito Vratka 

dotace 

Město Kopřivnice 2 72,00 72,00 0,00 

Celkem  72,00 72,00 0,00 

 
 
 
Průměrné % nemocnosti za rok 2018  

• 3,57 % 
 
 
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 

• naše organizace neeviduje žádné závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 
   vypište počet a druh provedených kontrol včetně zjištění a návrhu opatření 

 
Kontroly vnějšími orgány 
 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín 
14. 2. 2018 
 
Předmět kontroly 
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění 
povinností v důchodovém pojištění. 
 
Výsledek kontroly 
V žádné z kontrolovaných částí nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
18. 5. 2018 
 
Předmět kontroly 
Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., vyhlášce č. 306/2012 Sb. o podmínkách 
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz 
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů a popř. vyhlášce č. 137/2004 
Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 
činnostech epidemiologicky závažných. 
 
Výsledek kontroly 
Všechny kontrolované oblasti byly v pořádku, nebyly shledány žádné nedostatky.   
 
 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava 
30. 7. 2018 – 31. 7. 2018 
 
Předmět kontroly 
Veřejnosprávní kontrola finančních prostředků poskytnutých na základě Sdělení zvýšení závazného 
ukazatele čj. MSK 45377/2017 a čj. MSK 128686/2017 na financování běžných výdajů sociálních služeb 
v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. 
 
Výsledek kontroly 
Na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že příjemce při čerpání příspěvku na provoz na rok 2017 
a vyúčtování vyrovnávací platby postupoval v souladu se sdělením a dotačním programem. Z výše 
uvedených zjištění nevyplynulo porušení rozpočtové kázně.    
 
 
 
Sdružení Bendig – Kotalová, externí BOZP, Nový Jičín 
8. 11. 2018 
 
Předmět kontroly  
Prověrky stavu bezpečnosti práce, jejichž cílem je souhrnně zjistit stav a odhalit nedostatky v péči o stálé 
zlepšování pracovních podmínek a předcházení pracovním úrazům. 
DOZP Studénka, Chráněné bydlení Nový Jičín, Chráněné bydlení Kopřivnice, Chráněného bydlení Sedlnic 
Výsledek kontroly   



Revize a odborné prohlídky – bez závad 
Technická úroveň a vybavenost pracoviště – bez závad 
Úroveň a vybavení sociálního zázemí, hygienická a zdravotní opatření – bez závad 
Poskytování OOPP, jejich používání, udržování a hospodaření s nimi, včetně poskytování mycích a čisticích 
prostředků – bez závad 
Organizační a výchovná opatření – bez závad 
Stav požární ochrany – bez závad 
 
 
 
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. 
 
Výsledky kontrol 
V průběhu kontrolní činnosti nebyly shledány žádné závažné nedostatky nebo porušení. 
 
 
 
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů,  
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2018  56,45 osob 
Z toho povinný podíl 4 %        2,26 osob 
 
 
Počet osob se zdravotním znevýhodněním zaměstnaných  
u zaměstnavatele v roce 2018        2,63 osob 
 
Odběrem výrobků a služeb v roce 2018       0,66 osob  
 
 
CELKEM          3,29 osob 
 
 
Povinný podíl za rok 2018 je splněn přímým zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných 
osob. 
 
 
 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
 
V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, organizace zveřejňuje informace. 
 
V roce 2018 nebyla evidována žádost o poskytnutí informací. 
 
 
 
 



Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se 
zprávou o činnosti  
 
Zpráva o činnosti je prezentována všem pracovníkům ředitelem organizace na poradách v jednotlivých 
službách v měsíci březnu.   
Zpráva je od března uložena na společné počítačové síti organizace, kde k ní mají všichni zaměstnanci 
přístup. 
Zpráva o činnosti je od března pověšena na web organizace, kde je veřejně přístupná. 

 
 
 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Mgr. Lukáš Spurný, MBA a kolektiv pracovníků 

datum: 27. 2. 2019 

telefon: 556 715 202, 731 442 867 

e-mail: lukas.spurny@dnanovo.cz  
 
 
 
 


