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Úvodní slovo ředitele organizace 
 
 

Inspirujeme sebe i ostatní 
 
 
Rok 2019 bych si dovolil z našeho pohledu nazvat jako rok plný inspirací. A to z obou pohledů, kdy k nám 
přišla na stáž, exkurzi či návštěvu řada poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou různé fázi transformace, 
plánují změny a chtějí se s námi podělit o příklady dobré i špatné praxe z naší předchozí transformační 
cesty. Vždy rádi přivítáme každého, kdo chce tuto výbornou a potřebnou myšlenku rozvinout ve svých 
podmínkách. 
Zároveň i my jsme se v roce 2019 rozhodli ve velké míře získávat inspiraci a zkušenosti u jiných 
poskytovatelů sociálních služeb v oblastech, které jsme si vyhodnotili jako složité. Jezdili jsme po stážích v 
organizacích, které jsou podobné, jako ta naše – tedy „roztříštěná“ v území s více místy poskytování 
služeb. Čerpali jsme způsoby komunikace mezi službami, metodické zajištění, práci s pracovníky i 
s kvalitou služeb. Převzali a modifikovali jsme spoustu nápadů, bylo to pro nás velice přínosné.  
 
Mimo jiné i aktivita stáží je součástí jednoho z projektů ESF ČR, které u nás 
běží aktuálně v realizaci. Jsme příjemci evropských dotací prostřednictvím 
našich projektů „Cesta NaNovo“, „NaNovo a kvalitně“ a „NaNovo do bytu“, 
díky kterým rozvíjíme služby, podporujeme pracovníky a klienty. Organizace 
mezi léty 2018 – 2021 čerpá ze zdrojů EU cca 14,5 mil. Kč. Další projekt, 
který měl být navazující bohužel nebyl podpořen pro velký počet žadatelů, 
nicméně budeme čekat na další příležitosti. 
 
Nežijeme však jen aktivitami projektů, ale snažíme se zkvalitňovat služby i 
v jiných oblastech. V roce 2019 se díky zřizovateli povedlo rekonstruovat byt na Dukelské ulici 
v Kopřivnici, kde je pro dva klienty k dispozici nová koupelna, kuchyň apod. Připravovali jsme studii a 
projekt pro přístavbu ChB Sedlnice, abychom zabránili nutnosti pracovníků pracovat v mokrém prostředí 
suterénu a zároveň rozšířili kapacitu ChB Sedlnice z 10 na 12 klientů. Věřím, že realizace stavby proběhne 
v roce 2020. Také jsme byli aktivní při přípravě projektů na rekonstrukci budovy v Suchdole nad Odrou, 
která stále čeká na zásadní úpravy pro potřeby bydlení nové cílové skupiny. 
 
Věřím, že se všechny plány podaří. Věřím, že příští rok bude také úspěšný. To záleží na mnoha 
okolnostech, ale do značné míry se dá říct, že jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Chtěl bych tedy 
poděkovat všem svým spolupracovnicím, kolegům a kolegyním a všem, kteří tvoří značku NaNovo. 
 
 
 
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 2019 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. Na konci roku 2019 jsme registrovali službu Sociální rehabilitace, která 
bude fungovat od 1. 1. 2020. 
 
 
Významné aktivity organizace v roce 2019 
 

- Proběhla rekonstrukce bytu na Dukelské v ChB Kopřivnice. Díky rekonstrukci se zvýšila 
kvalita bydlení dvou lidí v bytě. Proběhla rekonstrukce koupelny, kuchyně, chodby, byly 
vyměněny zárubně a dveře apod. 

- 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. Od roku 2019 realizujeme projekt „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. Také se naši pracovníci a klienti zapojili do 
Potravinové sbírky pro potřebné a sbírky pro útulek ve Vlčovicích. 

- Ve službě Chráněné bydlení Nový Jičín byl jeden z velkých pokojů upraven do podoby garsoniéry 
pro jenu paní. Takto úprava znamená větší komfort a přirozenost bydlení v ChB. 

- Ve službách aplikujeme modelový přístup k lidem s duševním onemocněním a atypickým 
chováním formou řešení případové práce v týmu.  

 
 
 

 
 

 
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 2019 přišli do služby tři lidé. V červnu jsme přijali 
paní, která byla vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
v léčebně pro dlouhodobě nemocné a neměla možnost 
se vrátit do domácího prostředí. Paní z psychiatrické 
léčebny v Opavě jsme přijali v září poté, kdy se 
nemohla vrátit do domácí péče k manželovi, který už se 
nezvládal postarat o její potřeby. Na začátku října jsme 
přijali paní z našeho chráněného bydlení v Novém 
Jičíně, u které se zhoršil zdravotní stav a soběstačnosti 
o vlastní osobu. 
 
V domově pracovalo k 31. 12. 2019 dvacet pracovníků na pracovní pozici pracovník 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. Pracovnice 
Snoezelenu se věnuje třetím rokem klientům, kteří by mohli být ohroženi sociálním vyloučením z důvodů 
svého zdravotního stavu. Pracovnice Snoezelenu se také podílí na individuální podpoře klientů při 
canisterapii.  
V domově pracuje v ranních směnách jen jedna zdravotní sestra a jeden údržbář – řidič, který zajišťuje 
převozy klientů do návazných a jiných služeb. 
V domově je jedna sociální pracovnice s úvazkem 1,0 a vedoucí sociálních pracovnic s úvazkem 0,4 pro 
DOZP. 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
- Na začátku roku proběhla SWOT analýza na schůzce TEAMu, z které vyvstaly cíle organizace na 
nadcházející rok.  
 
- Organizace neustále pracuje na zkvalitnění svých služeb. V každé službě organizace je skupina TEAMek. 
V týmu TEAMku je v domově vždy zástupce bytu, sociální pracovnice a vedoucí. Na schůzce, která je vždy 
1x za měsíc se zúčastnění zabývají aktuálními tématy, úkoly, daných bytů, služby, a hlavně samotné 
organizace. 
 
- Každý pracovník se může zapojit do připomínkování, aktualizací dokumentů služby, organizace a 
zkvalitnit tak danou službu a organizaci.  Připomínky, návrhy k aktualizovaným dokumentům se z TEAMku 
dostanou na schůzku TEAMu, který se zabývá kvalitou celé organizace a schvaluje týmově aktualizace 
dokumentů všech služeb. 
 
- Kvalitně funguje skupina pro eliminaci ústavních prvků v rámci projektu „Cesta NaNovo“ pro službu 
domova. Za podpory externího odborníka jsme vytipovali možné zbývající ústavní prvky, které se snažíme 
v co nejkratší době odstranit. Externí pracovnice za podpory naší sociální pracovnice provedla zúčastněné 
pozorování v bytech. Se zápisem z pozorování aktivně pracujeme na schůzkách ústavních prvků a 
odstraňujeme zjištěné nedostatky. 
 



- V rámci stejného projektu „Cesta NaNovo“ má domov konzultace s externím odborníkem v rámci 
alternativní komunikace a sociálního začleňování. Každá konzultace je vždy s týmem pracovníků jednoho 
bytu, a proto se může podpora věnovat všem klientům individuálně v rámci jednoho bytu. 
 
- V organizaci je v každé službě jeden pracovník důvěrníkem pro sexualitu. V rámci celé organizace mají 
pravidelné společné schůzky, kde si předávají aktuální informace z odborných školení.  
 
- Pracovnice Snoezelenu přizpůsobuje přístup ke klientům dle individuálních potřeb a cílů. 
 
- Sociální pracovníci a vedoucí služeb organizace spolupracují a vyjednávají s návaznými službami. 
V domově začaly dvě klientky navštěvovat denní stacionář Eden v Novém Jičíně a jedna klientka začala 
dojíždět do návazné služby denního stacionáře v Kopřivnici. Jsou rozjednány nové žádosti.  
 
- V rámci projektu „NaNovo a kvalitně“ proběhla školení standardů kvality. 
 
- V rámci projektu „Cesta NaNovo“ proběhly školení pracovníků - Motivace versus manipulace klientů v 
sociálních službách, Úvod do metod práce s lidmi s těžkým mentálním a tělesným postižením, Základy 
aktivizačních, vzdělávacích a výchovných technik u osob se zdravotním postižením a seniorů, včetně 
tréninku paměti. 
 
- Navázání nové spolupráce s Canisterapeutickým týmem. Do domova dochází nyní 2 Canisterapeutické 
týmy, které jsou zaměřeny na individuální terapie cílovým klientům. Individuálně jsou Canisterapeutické 
týmy podpořeny naší pracovnicí Snoezelenu, která jim předává aktuálně individuální informace o 
potřebách klientů.  
 
- Sociální pracovnice v domově pracuje na celý úvazek a polovinu pracovní doby má v přímé, individuální 
práci s klienty.  
 
- Organizace a její pracovníci dodržují pravidla v rámci environmentálních zásad a šetření při své práci 
životní prostředí. Podporují klienty v třídění odpadu, šetření energiemi, vodou a životního prostředí. V 
každém bytě mají koše na třídění odpadu i s foty a popisky v rámci alternativní komunikace. 
 
- V rámci projektu“ NaNovo a kvalitně“ byly realizovány řízené stáže členů skupiny TEAMu. V Domově 
Jeřabina (Pelhřimov), v Domově bez zámku (Náměšť nad Oslavou), v Chráněném bydlení Naplno v 
Jindřichově Hradci a v organizaci Naděje v Otrokovicích. 
 
- V rámci sdílení dobré praxe proběhly v domově stáže, exkurze, praxe pracovníků z jiných zařízení.  
 
- V rámci informovanosti o sociální službě proběhly v domově dvě exkurze s prezentací služby pro žáky 9. 
tříd základní školy v Butovicích ve Studénce. 
 
 
 
 
Nejvýznamnější aktivity služby DOZP Studénka v roce 2019: 
 
- Probíhá realizace projektů „Cesta NaNovo“ a „NaNovo a kvalitně“ 
- Realizace projektů „Cesta NaNovo“ a „NaNovo a kvalitně“ 
- Organizace se zapojila do potravinové sbírky pro potřebné.  
- Organizace, její pracovníci a klienti pomohli při sbírce pro zvířecí útulek v Kopřivnici. 
- Organizace se znovu zapojila do projektu Ježíškova vnoučata, který splnit přání většině klientům. 
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Chráněné bydlení Nový Jičín 
 
Chráněné bydlení v Novém Jičíně zahájilo svou 
službu v roce 2010.  
Na Slovanské ulici v rodinném domě jsou dva byty, 
které slouží deseti klientům. Na sídlišti v běžném 
dvoupokojovém bytě na Dlouhé ulici jsou dva 
samostatné pokoje pro dva klienty. Všichni klienti 
chráněného bydlení mají k dispozici jednolůžkový 
pokoj. 
Službu zajišťuje plným úvazkem 9 pracovníků, z toho 
sedm vykonává funkci klíčového pracovníka, jedna 
pracovnice slouží pouze noční směny a jedna 
pracovnice je zaměstnaná polovičním úvazkem, stará 
se zejména o doprovody a volnočasové aktivity 
klientů. V chráněném bydlení je ještě vedoucí služby a sociální pracovnice.  
Služba je poskytována nepřetržitě, přestože asistentka není vždy v domě přítomná. V takovém případě je 
klientům k dispozici na telefonu, a to i v případě, že není noční služba, ale pohotovost. 
Do bytu na Dlouhé ulici za klienty dochází asistentky podle individuálních potřeb a v domluveném čase, 
nejméně však jednou denně. 
 
Chráněné bydlení má kapacitu 12 osob. V roce 2019 další klient přešel do podpory samostatného bydlení. 
Dva klienti se odstěhovali z vlastní vůle do jiného typu služby v rámci naší organizace.  
Jedna klientka chodí do Praktické školy, v roce 2019 úspěšně absolvovala závěrečnou zkoušku. Tři klienti 
měli placené zaměstnání. Dva klienti chodí denně do stacionáře Eden, dvě ženy dojíždí do denního 
stacionáře v Odrách, jedna klientka chodila do stacionáře Škola života. Sociálně terapeutické dílny Effatha 
navštěvovali čtyři klienti. Dvě klientky se zrakovým postižením využívaly sociální rehabilitaci Kafira. 
Většina klientů má svůj osobní účet, který spravují ve spolupráci se svým klíčovým pracovníkem.  
V průběhu roku navštěvují klienti různé kulturní, společenské a sportovní akce. Využívají běžné služby 
(pedikúra, kadeřnictví, opravy oděvů, restaurace, cukrárny atp.). 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
V roce 2019 probíhala realizace projektu NaNovo a kvalitně. Do projektu byly zapojeny dvě PSS – 
členové Teamku, sociální pracovnice a vedoucí služby. Do vzdělávacích aktivit byly zapojeny ještě další 
dvě pracovnice. Vzdělávání bylo zaměřené na standardy naší organizace. Na poradách služby se 
vyhodnocovaly zpětné vazby ze školení, všichni pracovníci byli aktivně zapojeni do aktualizací Standardů a 
metodik s nimi souvisejícími. 
 
V rámci úkolů byl největší, původně dvoulůžkový pokoj, zařízen tak, aby svým uspořádáním připomínal 
garsoniéru – kuchyňka, obývací část s gaučem a část určená na spaní. 
 
Od dubna funguje tým pro řešení případové práce jedné konkrétní klientky. Schůzky probíhají cca 
jednou za měsíc, postupně jsou do týmu zapojovány i osoby mimo pracovníky organizace – odborný 
lékař, opatrovník atd. V rámci této případové práce byly pro pracovníky zajištěny odborné konzultace. 
 
Tým pracovníků dostal mimo jiné podporu ve formě supervize. 
 
Na práci s kvalitou mají významný vliv tradiční porady služby a setkání skupiny TEAMek. V rámci celé 
organizace probíhá každý měsíc porada vedení a setkání skupiny TEAM. Je zajištěn přenos informací 
napříč všemi poradami. 
 
Už několik let funguje v organizaci skupina Důvěrníků pro sexualitu a intimní vztahy. Zástupci všech 
služeb se scházejí podle potřeby a řeší otázky spojené s intimitou a partnerskými vztahy našich klientů. 



Zvyšování kvality je podporováno i dotazníky spokojenosti klientů, pracovníků, opatrovníků, řešením 
námětů a připomínek nejen ze strany klientů, ale i pracovníků nebo veřejnosti (dobrovolníci, sousedé, lidí 
z návazných i běžných služeb atp.) 
 
 
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Nový Jičín v roce 2019: 
 
- Aktivní trávení volného času je běžnou součástí klientů, kteří bydlí v chráněném bydlení, je přirozenou 
součástí jejich života.  Rádi využili nabídky výletu na Lysou horu, jako diváci se zúčastnili Mistrovství světa 
v para hokeji a Mezinárodního Mistrovství ČR v krasobruslení.  
- Jedna klientka strávila v průběhu letních prázdnin 2 týdny na letním táboře, absolvovala i třídenní výlet, 
který organizovala Praktická škola. Jedna klientka byla na třídenním pobytu na Hostýně s Křesťanským 
sdružením zrakově postižených.  
- Klienti měli v průběhu roku možnost účastnit se setkání skupiny Sebeobhájců, která se schází obvykle 
jednou za měsíc. 
- Zástupci organizace se pravidelně účastnili Diskusních fór v rámci Komunitního plánování města Nový 
Jičín, kdy v závěru roku byl vytvořen Komunitní plán zaměřený na lidi s postižením na další období. 
- Tradiční byla naše účast na Dni sociálních služeb v Novém Jičíně, kde jsme prezentovali naši organizaci 
novými propagačními materiály a letáky. 
- Pravidelně probíhá setkání a supervize dobrovolníků Adry v Novém Jičíně. Na jaře jsme byli pozváni na 
setkání u příležitosti 10. výročí založení dobrovolnického centra ve Frýdku Místku a oceněni jako 
organizace přátelská k dobrovolníkům. 
- Velkým přínosem pro klienty je nově lepší dostupnost služebních aut, které klienti v rámci fakultativních 
služeb využívají zejména k častějším výletům. 
- Jako každý rok se pracovníci i klienti zapojili do Potravinové sbírky a Sbírky pro psí útulek. 
 
 

      
 

 



Chráněné bydlení Sedlnice 
 

Služba je poskytovaná v rodinném domě v běžné 
zástavbě v obci Sedlnice. Ve vile jsou tři bytové 
jednotky. V dolním bytě bydlí tři ženy a dva muži. 
V horním bytě bydlí dvě ženy a jeden muž. Jeden pár 
žije ve společné domácnosti v garsoniéře. Těmto 
deseti klientům poskytuje podporu 8 PSS (vedoucí 
služby, šest klíčových pracovnic, jedna pracovnice na 
noční službě) a jedna sociální pracovnice. Služba je 
poskytována nepřetržitě, vedoucí a soc. pracovnice je 
v chráněném bydlení přítomna od pondělí do pátku. 

V hodnoceném roce všichni klienti využívali účastnit 
se některé nabízené akce v obci nebo v okolí bydliště 
v obci: divadlo a přednášky v KIC, akce u Eichen. 
dubu, ples, pouť, Bůčekfest, Den obce, Zažít Sedlnice jinak, Mezi spolkové hry, pálení čarodějnic, stavění 
májky, příjezd sv. Martina, rozsvěcování ván. stromu, koncert v kostele, akce pořádané spolkem hasičů 
(ples), myslivců (akce u myslivecké chaty), rybářů (na jaře otvírání a na podzim zavírání Bartoňky), 
důchodců (zájezdy), fotbalistů (zápasy na místním hřišti); = v okolních městech: koncerty na náměstí a 
návštěva kina v NJ, koncert v Ostravě,  divadlo v Těšíně, krasobruslení a parahokej v Ostravě, návštěva 
vánočních trhů, výstav, procházky v přírodě – NJ Skalky, Štramberk, Hukvaldy. Dva klienti byli 2x za rok 
na vícedenním pobytu v Beskydech, tři klienti si v květnu užili wellness pobyt na Čeladné. Přátelské 
vztahy mezi obyvateli a sousedy se utužovali při oslavách narozenin, při společném opékání na zahradě.  
 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
V roce 2019 byly realizovány aktivity projektu „NaNovo a kvalitně“ na podporu služby v systému práce 
s kvalitou v rámci organizace financovaného z ESF ČR. 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). Všechny pracovnice se již účastnily vzdělávacích 
školení na standard 1,2,5,7,8 a 14. Připomínky ze školení se k jednotlivým standardům zapracovávaly 
prostřednictvím TEAMU a ve službách na Teamcích. Vedoucí a SP se také účastnily 4 stáží u jiných 
poskytovatelů (stáž byla zaměřena na kvalitu poskytování a přenos informací mezi jednotlivými službami 
organizace). Dále se aktualizovaly dokumenty v AAK (nově byly vytvořeny tři dokumenty v AAK - 
smlouva, nouzové a havarijní situace a dotazník spokojenosti) – zhodnocení probíhalo za spolupráce 
pohledu člověka s postižením (tzv. klientský audit).                                      
Jednou z dalších oblastí zvyšování kvality, kterou jsme se zabývali, bylo zajištění procesů k co největší 
nezávislosti páru z garsonky na pracovnících služby. Na vstupní dveře garsoniéry byla pořízená dveřní 
koule a zajištěn venkovní zvonek. Pár v garsonce si tak sám organizoval svůj čas (úplné soukromí   X   
pozvání návštěvy...), jako pár začali také s hospodařením za společnou domácnost, vaření… Po zácviku 
v hospodaření se pan L. dohodl s opatrovníkem a s klíčovou pracovnicí, že si již bude za své vybrané 
finance z účtu zodpovídat sám. Také byl motivován k samostatnosti při telefonickém objednávání 
k lékařům, k pedikérce atp.  Pracovníka pár vyhledával pouze v situacích, kdy si nevěděl rady.    
V rámci kvality služby jsme v uplynulém období také řešili nevyhovující zázemí pro personál, kde 
opakovaně docházelo k prosakování vody. Ve spolupráci se zřizovatelem a vedením organizace byla 
zpracována studie stavby – přístavba objektu ChB Sedlnice za účelem vybudování dvou jednolůžkových 
pokojů a zázemí pro personál, vč. parkovacího stání a rekonstrukce ČOV.  
V říjnu byla také vyčištěna a zprovozněna stará studna, která byla zasypána v počátcích přestavby 
mateřské školky na chráněné bydlení. 
 
 
 
 
 



Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Sedlnice v roce 2019: 
 
Dříve navázaná spolupráce s obecním úřadem a místními spolky pokračovala i v tomto hodnoceném 
roce (jedna paní uklízela 2x týdně na OÚ, jeden muž během roku docházel do klubu rybářů, tři klienti byli 
opakovaně na zájezdech s místním klubem důchodců).  
Jeden muž stále 2x týdně dojíždí do zaměstnání do NJ.  
Otevřením nových návazných služeb v Kopřivnici se nám podařilo začlenit i klienty s vyšší mírou 
podpory. Do stacionáře Kopretina začali docházet 2 klienti 2x týdně, jedna slečna v Kopřivnici vždy ve 
středu a ve čtvrtek dochází do STD. Do Domovinky v Novém Jičíně dojíždí jako již v minulých letech jedna 
paní 2x týdně a do stacionáře Eden jeden muž rozšířil svou návštěvnost na 4x v týdnu.  
Tři klienti docházejí 1x měsíčně na skupinu Sebeobhájců.  
V chráněném bydlení na zahradě ve výběhu jsme opět chovali ovce, chov slepic byl zachován pouze do 
podzimu – na jaře pořídíme nové mladé nosnice. Jeden klient se staral o svého králíka. Domácím 
mazlíčkem některých klientů se stal již dobře zabydlený pes Jack, kterého jsme předloni dostali od obce.  
Vedoucí služby a sociální pracovnice se pravidelně účastnily diskuzních fór v rámci komunitního 
plánování města Nový Jičín. V září se služba CHB Sedlnice prezentovala na Dni sociálních služeb na 
náměstí v NJ (téma: „Prožitek s příběhem“ – Příprava nápojů podle obrázkové kuchařky). O náš stánek 
byl velký zájem, do příprav nápojů se zapojili samotní klienti. Přítomným občanům pan L. do mikrofonu 
při rozhovoru s moderátorkou akce přiblížil svůj život v chráněném bydlení.  
V měsíci říjnu (týden sociálních služeb) byl v místní knihovně pro širokou veřejnost umístěn 
prezentační roll-up naší organizace, prop. materiály, letáky a tištěné prezentace všech služeb s důležitými 
informacemi.   

 

 
 

 

 

 

 

Trávení volného času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sociálních služeb - náměstí Nový Jičín 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
      Jubilanti obce Sedlnice  - akce OÚ v KIC Sněženka 

       
      
 
 
      
   
     

     

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chráněné bydlení Kopřivnice 
 
Chráněné bydlení v Kopřivnici je pobytová sociální služba, 
která je určená pro 10 uživatelů ve dvoupodlažním a 
bezbariérovém domě na ulici Záhumenní a pro 2 uživatele v 
bytě cihlového čtyřpodlažního domu na ulici Dukelská. 
Služba má zajištěn nepřetržitý provoz devíti pracovníky (šest 
pracovníků s plným úvazkem, jedna pracovnice s úvazkem 
0,5 a jedna pracovnice vedená pouze na noční směny s 
úvazkem 0,5) v přímé péči, z nichž osm pracovníků vykonává 
funkci klíčového pracovníka. Ve všední dny je služba zajištěna 
také sociální pracovnicí a vedoucí služby, které se podílejí na 
zajištění provozu služby a přímé práci s klienty. Do bytu na 
ulici Dukelská dochází (po předchozí domluvě s klientem) 
denně pracovník. Pracovník je v případě potřeby klientům v 
bytě k dispozici 24 hodin denně na služebním telefonu. 
Vzhledem k velmi dobré spolupráci s organizací Adra se nám opět rozšířil počet o dva dobrovolníky, kteří 
za klienty pravidelně docházejí a společně s nimi plánují a realizují různorodé volnočasové aktivity.  
Většina klientů má fungující vztahy v rodině, které všichni pracovníci podporují a pomáhají hledat, či 
udržovat další přátelské vazby prostřednictvím bývalých pracovníků, spolubydlících a návazných služeb. K 
prohloubení dosavadních vztahů v průběhu života klientů podporujeme i různá přátelská setkání s 
rodinnými příslušníky, kamarády. 
Asistenti služby individuálně podporují uživatele ve všech potřebných oblastech, motivují je k jejich 
dalšímu osobnímu rozvoji, sociálnímu začlenění a ke snižování závislosti na službě. Uživatelé služby jsou 
podporováni pracovníky k péči o svou osobu, domácnost, v hledání i udržení zaměstnání na otevřeném 
trhu práce, získávání pracovních návyků. Při práci s klienty je pro nás prioritní individuální přístup k lidem, 
kteří službu využívají, rozvoj jejich samostatnosti a přiměřená podpora při kontaktu s běžnou společností. 
Všichni klienti mají možnost navštěvovat v blízkosti bydliště běžně dostupné služby (kadeřníka, pedikúru, 
obchody, lékaře, restaurace, kavárny, kino apod.). Dostávají podporu ve využívání aktivit odpovídajících 
jejich věku (kulturní a společenské akce v místě bydliště i mimo něj).  
V průběhu příznivého počasí je všemi klienty využívána rozlehlá zahrada s ovocnými stromy a keříky. 
Klienti jsou pracovníky motivováni ke zpracování vypěstovaného ovoce např. kompoty, buchty, 
marmelády. Součásti zahrady je pergola s posezením a krbem, která je využívaná, jak k běžnému 
posezení u kávy, tak k opékání, či grilování, pořádání oslav nebo jiných setkáních.  
Součástí vilky na ulici Záhumenní je pes Marek, který vilce dodává rodinnou atmosféru. 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
Na kvalitě služby se podílí všichni pracovníci služby. Ke zvyšování kvality přispívají každodenní, 
ranní schůzky s vedoucí služby, sociální pracovnicí a PSS, na kterých se domlouvá průběh dne. Schůzky 
k jednotlivým bytům se členy stabilních týmů pracovníků v daných bytech probíhají jednou měsíčně. 
Schůzka bytu na ulici Dukelská je součástí schůzky horního bytu v domě, také za přítomnosti vedoucí 
služby a sociální pracovnice. Za přítomnosti všech pracovníků Chráněného bydlení v Kopřivnici probíhají 
jednou měsíčně porady služby, na kterých jsou probírány jak provozní záležitosti, tak i aktuální dění 
kolem klientů. V rámci zvyšování kvality probíhají jednou v měsíci porady vedení a schůzky sociálních 
pracovnic, kde jsou prezentovány informace ze služeb. Následně z těchto porad probíhají výstupy na 
poradě služby.  
Individuální plány a cíle klientů jsou zaměřeny na co největší osamostatnění.  
Za účelem zvyšování kvality byly stanoveny stabilní týmy pro jednotlivé domácnosti. 
Od května 2018 jsme zapojeni v projektu 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 byly zaktualizovány metodické postupy, proběhly konzultace k alternativní a 
augmentativní komunikaci, pracovníci se účastnili školení a stáží.  
V rámci projektu ve službě funguje, již zavedená pracovní skupina TEAMek. TEAMku se účastní sociální 
pracovnice, vedoucí služby a dvě pracovnice v sociálních službách, které se schází jednou v měsíci. 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 také aktuální problémy ze služby. 
Ke zvyšování kvality přispívá používání nového programu eQuip, který služba používá od 30.6.2019, 
namísto programu Cygnus. Pracovníci průběžně pracují na zefektivnění používání programu eQuip, 
prostřednictvím Teamů a porad služeb, kde si sdělují nové zkušenosti s programem a přicházejí na nové 
funkce. Program splňuje potřeby služby. 
Od 1.9.2019 se začal realizovat projekt NaNovo do bytu, který potrvá 18 měsíců. V rámci tohoto 
projektu je podporován jeden pracovník s úvazkem 0,8, který několikrát do týdne lidem v bytě poskytuje 
podporu, dle míry potřebné podpory a jejich aktuálních potřeb. Cílem je nastavit systém v bytě tak, aby 
docházelo k dalšímu osamostatňování lidem, v něm žijícím. V rámci projektu NaNovo do bytu proběhla 
v listopadu Metodická konzultace s externím pracovníkem (KA 2,4). Sociální pracovnice a PSS pro projekt 
s úvazkem 0,8 se účastnily školení na podzim 2019.  
Vzhledem k personálním změnám došlo v průběhu roku ke sloučení dvou skupin Sebeobhájců v jednu 
skupinu. 
Jedna klientka žijící v domě má partnerský vztah s klientem žijícím v bytě. Jejich vztah je všemi 
pracovníky plně podporován, jedna pracovnice vykonává ve službě sexuální důvěrnici. Tato pracovnice je 
průběžně v této oblasti proškolována a je členkou sexuálních důvěrníků v organizaci.  
Pracovníci se vzdělávali i na školeních mimo projekty, dle aktuálních potřeb služby, svého výběru a 
aktuální nabídky.  
Pro službu je každodenním velkým přínosem přítomnost sociální pracovnice, která 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 klientů a jejich připomínky. 
Služba se v roce 2019 potýkala s fluktuací pracovníků, která byla zátěží jak pro provoz služby, tak i pro 
klienty, což se řešilo různými formami stmelování. 
Jednou ročně pracujeme s výstupy dotazníků spokojenosti klientů, opatrovníků i pracovníků. 
 
 
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Kopřivnice v roce 2019: 
 

- služba se v květnu prezentovala při otevření nového centra Pětka 
- v květnu 2019 došlo k rozšíření kapacity sociálně-terapeutických dílen. Vzhledem k rozšíření STD 

a přestěhování DS byly uspokojeny požadavky našich klientů. Další výhodou je, že klienti nemusí 
dojíždět 

- od června začala rekonstrukce v bytě na ulici Dukelská, v rámci projektu Nákup bytů pro 
chráněné bydlení 

- od 1.9.2019 se začal realizovat projekt NaNovo do bytu, který potrvá 18 měsíců. V rámci projektu 
je podporován jeden pracovník s úvazkem 0,8, který několikrát do týdne lidem v bytě poskytuje 
podporu, dle míry potřebné podpory a jejich aktuálních potřeb. Cílem je nastavit systém v bytě 
tak, aby docházelo k dalšímu osamostatňování lidem, v něm žijícím 

- 7.10 – 13.10 2019, v rámci týdne sociálních služeb se služba propagovala formou výstavy ve 
vestibulu městského úřadu v Kopřivnici 

- v říjnu 2019 byla klientka pozvána svým partnerem z jiné organizace na prodloužený víkendový 
pobyt 

- v říjnu 2019 proběhla každoroční potravinová sbírka, na které se rovněž podíleli, jak klienti, tak i 
pracovníci Domova NaNovo 

- v průběhu listopadu jela pracovnice s klientkou na dvoudenní pobyt do Teplických lázní 
- na konci roku 2019 proběhla každoroční sbírka pro psí útulek ve Vlčovicích, na které se podíleli 

jak klienti, tak pracovníci Domova NaNovo 
- dva klienti se mohli radovat z dárků na Vánoce, které dostali v rámci projektu Ježíškova vnoučata 
- na konci roku došlo k vymalování v bytech klientů, společných prostorů v domě a v místnosti pro 

personál 
- ke konci roku došlo ke zútulnění společných prostorů v bytech a společných prostorech v domě 

(lampy, záclony, kuchyňské vybavení, květiny a drobné dekorační předměty)  
- klienti se v průběhu celého roku účastnili kulturních akcí pořádané městem Kopřivnice (Seniorské 

odpoledne na jaře a na podzim, jarmarky, Pouť, vánoční trhy, Slavnostní zahájení adventu, aj.) 



- klienti běžně navštěvují akce konané v místě jejich bydliště, někteří tyto akce navštěvují 
samostatně nebo se svými přáteli 

- v rámci enviromentální politiky byli klienti seznámení s novým obchodem „Bez obalu“, který byl 
nově v průběhu roku 2019 v Kopřivnici otevřen  

 
Rekonstrukce bytu na ulici Dukelské  
 

   
Pes Marek 

 
 
 

Akce 
 

   
 



  
Stručné plány do budoucna 

 
- Realizovat aktivity projektů EU a v případě vyhlášení relevantních výzev podávat žádosti o 

podporu. Zajistit pokračování aktivit po skončení projektů. 
- Pracovat na plánování služby v Suchdole nad Odrou, pokračovat v  přípravě služby pro lidi 

s duševním onemocněním, hledat řešení rozvoje organizace. 
- Realizovat přístavbu ChB Sedlnice 
- Pokračovat na realizaci aktualizovaného transformačního plánu a spolupracovat s návaznými 

sociálními službami, hledat nové možnosti. 
- Vytvořit aktivity k efektivnímu řízení autoprovozu 
- Zaměřit se na zlepšení systému předávání informací 

 

 
 

Pro stanovování strategie procesů v organizaci jsme, jako každý rok, také v začátku roku 2020 zpracovali 
Swot analýzu. 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Hospodaření organizace 
 
Hospodaření naší organizace bylo v roce 2019 vyrovnané. Pouze z doplňkové činnosti byl zlepšený 
výsledek hospodaření ve výši 1 392,- Kč.  
 
Hlavními finančními zdroji organizace byly v daném roce výnosy dotace z kapitoly 313 ve výši 14 601 tis. 
Kč, příspěvek zřizovatele ve výši 3 460 tis. Kč, dotace z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 5 
676 tis. Kč. Dále pak výnosy z prodeje služeb klientům (úhrady za péči a ubytování).  
 
Mezi náklady, které stojí za zmínku patří vybavení jednoho pokoje jako garsoniéry v ChB Nový Jičín ve 
výši 39 tis. Kč. Malování v ChB Kopřivnice a DOZP ve výši 71 tis. Kč.   
 
Hlavní činnost: 

- Výnosy    33 254 188,80 Kč 
- Náklady    33 254 188,80 Kč 
 
- Výsledek hospodaření                  0,00 Kč  

 
Doplňková činnost: 

- Výnosy                     10 000,00 Kč 
- Náklady             8 608,00 Kč 
 
- Výsledek hospodaření           1 392,00 Kč 

 
 

 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2019 

% 

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 8,50 14,78 - - 4,00 6,96 - - 3,50 6,08 1,00 1,74 - - 

vyšší odborné 3,00 5,22 - - 2,00 3,48 - - 1,00 1,74 - - - - 

úplné střední 21,44 37,27 - - 17,50 30,42 1,00 1,74 - - 2,94 5,11 - - 

vyučen 21,95 38,16 - - 20,95 36,42 - - - - - - 1,00 1,74 

základní 2,63 4,57 - - 1,25 2,17 - - - - - - 1,38 2,40 

celkem 57,52 100,00 - - 45,70 79,45 1,00 1,74 4,50 7,82 3,94 6,85 2,38 4,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
Děkuji všem, kteří s námi v roce 2019 spolupracovali. 
 
Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na podporu 
poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 ve výši 14 601 000,- Kč a za příspěvek 
zřizovatele ve výši 3 460 000,- 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. 

 

Operační program Zaměstnanost, dotace na realizaci projektu “NaNovo do bytu“ reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011111. Výše dotace bez spolufinancování je 954 023,25 Kč. 

Doba trvání 1. 9. 2019 – 28. 2. 2021. 

                                                                                                              
 
Děkujeme městu Kopřivnice, které poskytlo naší organizaci v roce 2019 dotaci na podporu činnosti služby 
Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 60.000,- Kč.  

                                                                                            
 
 
Děkujeme městu Nový Jičín, které poskytlo naší organizaci v roce 2019 dotaci na podporu činnosti služby 
Chráněného bydlení Nový Jičín ve výši 36 000,- 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. 
 
Spolupracujeme s Trass: 
 

14.02.2019 http://www.trass.cz/index.php/category/diskuzni-setkani/ téma: Setkání poskytovatelů 
sociálních služeb v procesu 
transformace 

15.05.2019 http://www.trass.cz/index.php/category/diskuzni-setkani/ téma: Podpora při rozhodování a 
právním jednání 

29.05.2019 http://www.trass.cz/index.php/category/diskuzni-setkani/ téma: Opatrovnictví 
18.09.2019 http://www.trass.cz/index.php/category/diskuzni-setkani/ téma: Práce s rodinou/opatrovníkem 

klienta pobytové sociální služby v 
transformaci 

14.10.2019 http://www.trass.cz/index.php/category/diskuzni-setkani/ téma: Empowerment – zmocňování 
06.11.2019 http://www.trass.cz/index.php/category/diskuzni-setkani/ téma: Sebeobhájci 
20.11.2019 http://www.trass.cz/index.php/category/diskuzni-setkani/ téma: Zapojení osob se ZP žijících v 

komunitní pobytové sociální službě 
do běžné komunity 

 
Prezentace organizace na Dni sociálních služeb v Novém Jičíně 
 
Prezentace aktivit klientů v chráněném bydlení Nový Jičín na Facebookových stránkách. 
 
Leták – zpravodaj Sedlničan Jaro 2019 
 
- průběžná aktualizace FB stránek Chráněného bydlení Kopřivnice 
- prezentace prostřednictvím dobročinné sbírky pro psí útulek ve Vlčovicích 
- propagace služby formou výstavy ve vestibulu MěÚ Kopřivnice 

 
https://www.facebook.com/dnanovo.cz/ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
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 
2019 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. 2019 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 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.  
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 stacionáře. 
 
 
3.   Uživatelé služby DOZP Studénka: 

 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem 18 klientů 

 
Kapacita zařízení je 18 osob, v domově žijí lidé s mentálním postižením, převážně s vysokou 
mírou podpory. V roce 2019 zemřely tři klientky a jeden muž. Do služby se v průběhu roku nově 
nastěhovaly tři ženy. Jedna žena přešla z naší služby Chráněné bydlení, zbývající ženy přišly ze 
zdravotnického zařízení (PN, LDN). 

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 17 - 17 3 - 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 54 - 80 - - 57-76 - 
průměr 66,5 - - 66,3 - 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti - - - - - 
I    lehká závislost - - - - - 
II  středně těžká 
závislost 1 - - 1 - 

III těžká závislost 2 - - 1 - 
IV úplná závislost 14 - - 1 - 

 3.3.4 Míra potřebné podpory 
nízká 2 - - 1 - 
středně vysoká 2  - - - 
vysoká 13  - 2 - 

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

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 1 - - 1 - 
s částečným omezením  13 - - 2 - 
s úplným omezením 
pohybu 3 - - - - 

 



3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
V roce 2019 byla obložnost DOZP 97,93%. V měsíci dubnu, červenci, září a v prosinci byla 
obložnost snížena v době mezi úmrtím a nástupem nových klientů. 
 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019 

 
Evidujeme 4 zájemce 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 
31.12.2019 

% 

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 0,90 3,51 - - - - - - 0,50 1,95 0,40 1,56 - - 

vyšší odborné 1,00 3,90 - - - - - - 1,00 3,90 - - - - 

úplné střední 8,17 31,85 - - 6,00 23,39 1,00 3,90  - 1,17 4,56 - - 

vyučen 12,95 50,49 - - 12,95 50,49 - - - - - - - - 

základní 2,63 10,25 - - 1,25 4,87 - - - - - - 1,38 5,38 

celkem 25,65 100,00 - - 20,20 78,75 1,00 3,90 1,50 5,85 1,57 6,12 1,38 5,38 

 

 
 
5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb DOZP Studénka a významné události v 
roce 2019 
 
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 Jeřabina (Pelhřimov), v Domově bez zámku 
(Náměšť nad Oslavou), v Chráněném bydlení Naplno (Jindřichův Hradec) a v organizaci Naděje 
v Otrokovicích. 
- 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.  
- sociální pracovnice dostaly podporu auditora při aktualizaci a vytváření dokumentů pomoci alternativní a 
augmentativní komunikace 
- 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:  
- funguje 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 - „Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách“, „Úvod do metod 
práce s lidmi s těžkým mentálním a tělesným postižením“, „Základy aktivizačních, vzdělávacích a 
výchovných technik u osob se zdravotním postižením a seniorů, včetně tréninku paměti“. 
 
- Zapojení do projektu Moravskoslezského kraje „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“ – účast na 
konferenci Komunikace je cesta k porozumění – podpora prostřednictvím AAK. 
 
- 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.   
 
- Rozšířili jsme četnost dojíždění klientů do různých návazných služeb, další možnosti spolupráce hledáme 
a podáváme žádosti. Také jsem se zaměřili na vzájemnou komunikaci a spolupráci.  
 
- Plně se využívá služba Snoezelen. Vyškolená pracovnice se zaměřuje převážně na klienty nejvíce 
ohrožené sociálním vyloučením. 
 
- Někteří klienti si vyřídili výměnu nebo si zakoupili nové invalidních vozíky a další speciální kompenzační 
pomůcky (přistýlky, podložky, stolek k vozíku, upravené nádobí atp.). 
 
- Ke klientům dochází dva canisterapeutické týmy. Canisterapie je zaměřena individuálně a cíleně dle 
potřeb daných klientů. 
 
- Pracovníci začali aktivně pracovat s informačním programem eQuip, který nahradil program IS Cygnus. 
Další možnosti a funkce programu se prozkoumávají a konzultují s odborníkem.  
 
 
 

 

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 blízkém okolí je možnost trávení volného času: 
- Na pokoji - přijímání návštěv (možnost navštívit známé v jiném bytě, pokoji) 
- Společenská místnost v patře 
- Společná kuchyň s obývacím koutem – v každém bytě v obývacím pokoji televize 
- Terase – součást jednolůžkových pokojů, u dvojlůžkových, kde mají terasu společnou se 
spolubydlícím 
- Společná terasa bytu – možnost obědvat v létě venku na své nebo společné terase, trávit volný čas   
pod slunečníkem nebo na houpačce 
- Snoezelen – relaxace, aktivizace smyslů, vycházky 

 - Zahrada s lavičkami, zahradní altán s krbem, houpačka 
 - Pravidelné návštěvy dvou canisterapeutických týmu 
 

Možnosti trávení volného času mimo dům: 
- Procházky po městě 
- Nákupy v obchodech – Tesko, Penny, Hruška 
- Kulturní a společenské akce (plesy, koncerty, divadelní představení) 
- Kino Ostrava 
- Knihovna Studénka 
- Plavecký bazén 
- Solná jeskyně 
- Restaurace, kavárny, cukrárny, vinárny 
- Návštěva bohoslužeb – kostel Bílovec 
- 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. Na zahradě by do 
budoucna mohl stát ještě jeden zahradní domek, který by byl využitelný hlavně pro úschovu věcí 
údržby. 

 
 

 
8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 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. 

 
-  Zajištění případového týmového způsobu řešení situací u lidí se specifickými projevy chování (práce 
s lidmi s demencí, práce s lidmi s psychiatrickým onemocněním apod.) 

 
- 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 obce Studénka, přiměřeně 
aktivně prezentovat službu a prosazovat zájmy klientů. 
 
- V případě nabídky projektu MSK využít rozvoj konceptu bazální stimulace. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOVÝ JIČÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Popis zařízení  
 
Chráněné bydlení Nový Jičín poskytuje své služby ve městě celkem na dvou místech.  
V klidné části města na Slovanské ulici v běžné zástavbě rodinných domů je dvoupodlažní vila, ve které 
jsou dva byty pro 10 klientů. U domu je prostorná zahrada s altánem, zahradním nábytkem a zahradním 
krbem. 
Centrum města se nachází asi 10 minut pěší chůzí. Je zde široká nabídka obchodů, běžných služeb a 
lékařských ambulancí. V blízkosti chráněného domu je zastávka MHD.   
 
Druhé místo, kde poskytujeme službu chráněné bydlení, je ve dvoupokojovém bytě v přízemí panelového 
domu na ulici Dlouhá. Nedaleko je samoobsluha a supermarket. Vedle domu je autobusová zastávka 
MHD. Pěšky do centra cesta trvá asi 25 min. 
 
Chráněný dům má dvě obytná patra, suterén a půdu.  
V přízemí je bezbariérový byt, ve kterém bydlí pět lidí v jednolůžkových pokojích. K bytu vede 
schodišťová sedačka.  
Vybavení bytů je jako v běžné domácnosti. Společně klienti využívají obývací pokoj spojený s kuchyní, 
koupelnu se sprchovým koutem a WC, samostatné WC a chodbu s botníkem a skříněmi.  
V kuchyni je kuchyňská linka, potřebné nádobí a spotřebiče – lednice, elektrická trouba, indukční deska, 
myčka, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba. 
V obývacím pokoji je jídelní stůl a židle, obývací stěna, sedací souprava a televize. 
V každém bytě je pět jednolůžkových pokojů se standardním vybavením – postel, šatní skříň, noční 
stolek, stůl a křesla. Pokoje i byt si mohou klienti zařídit a zútulnit podle svého uvážení, mohou si koupit 
své vlastní spotřebiče, např. lednici, televizi, rádio atd. 
V koupelně každého bytu je pračka se sušičkou, k dispozici mají klienti žehličku, žehlící prkno a sušáky na 
prádlo, vysavač. 
  
V suterénu domu je pracovna zaměstnanců se sociálním zařízením, sprchou a WC. Klienti mají k dispozici 
sklad, kde si mohou ukládat trvanlivé potraviny, sezónní oblečení atp. Využívat mohou i společnou 
místnost, kde si mohou sušit prádlo, tato místnost slouží i k setkávání pracovníků – schůzky, porady, 
supervize, školení atp. 
V suterénu je taky kotelna, garáž, archiv a samostatné WC. 
 
Půda je přístupná pomocí skládacích schodů, klienti tuto část domu nevyužívají. 
 
Za domem je zahrada s okrasnými stromy, altánem a zahradním krbem. 
 
Chráněný byt na Dlouhé je běžný dvoupokojový byt. Klienti společně využívají sociální zařízení, chodbu a 
kuchyň, individuálně využívá každý svůj jednolůžkový pokoj. 
Na chodbě je předsíňová stěna, vestavěná skříň a malá šatní skříň. 
V koupelně je vana s umyvadlem, pračka a elektrický sušák na ručníky.  
V kuchyni je kuchyňská linka vybavena nádobím a běžnými spotřebiči – indukční deska, elektrická trouba, 
mikrovlnná trouba, varná konvice. V kuchyni mají klienti k dispozici společnou televizi. 
Pokoje jsou zařízeny obývací stěnou, postelí, konferenčním stolkem a dvěma křesly.  
V celém domě i v bytě je k dispozici internetové připojení. 
 
Všichni klienti chráněného bydlení si mohou pokoje vybavit vlastním nábytkem, spotřebiči, např. vlastní 
lednicí, televizí, rádiem atp.  Podporujeme klienty, aby si pokoje zútulnili dekoracemi. 
 
Běžně mají svá rádia, CD a DVD přehrávače, mobilní telefony, tablet. 
 

 
 
 
 
 



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. 2019 bydlelo v chráněném bydlení 11 lidí, 10 žen a 1 muž. 
 
V pracovních dnech působí ve službě vedoucí služby, která koordinuje činnost pracovníků. V pracovních 
dnech je ve službě i sociální pracovnice, která dohlíží na kvalitu služby a individuální plánování s klienty. 
Každý klient má svého klíčového pracovníka, který klienta podporuje v hospodaření s penězi a v 
zajištění lékařské péče, každý klient má svého praktického lékaře a podle potřeby odborné lékaře, za 
kterými dochází do ambulance. Klíčový pracovník společně s klientem a s podporou sociální pracovnice 
vytváří individuální plány. 
Všichni pracovníci poskytují klientům podporu podle individuálně nastavených plánů potřebné podpory. 
 
 
3.   Uživatelé služby ChB Nový Jičín: 

 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – 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. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 10 
 
1 

 
11  3  1 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 26-76 54 26-76  26-33  54 
průměr 48,2 54  48,7  28,3  54 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 
I    lehká závislost 2 0 2 1 0 
II  středně těžká závislost 2 1 3 2 1 
III těžká závislost 5 0 5 0 0 
IV úplná závislost 1 0 1 0 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 3 1  4  1  1 
střední 7 0  7  2  0 
těžké 0 0  0  0  0 
hluboké 0 0  0  0  0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

 
 
0 

 
 
0 0  0  0 

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 

 
2 

 
0  0  2  0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  
 
0 

 
0  0  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 9 1  10  3  1 
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 2019 byla obložnost služby 90,6%. 

 
 

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019  
 

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 
31.12.2019 

% 

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 1,20 10,33 - - - - - - 1,00 8,60 0,20 1,73 - - 

vyšší odborné 1,00 8,60 - - 1,00 8,60 - - - - - - - - 

úplné střední 6,09 52,41 - - 5,50 47,34 - - - - 0,59 5,07 - - 

vyučen 3,33 28,66 - - 3,00 25,82 - - - - - - 0,33 2,84 

základní 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

celkem 11,62 100,00 - - 9,50 81,76 - - 1,00 8,60 0,79 6,80 0,33 2,84 
 
 
 
5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019 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 
- případová práce 



- získat všechny pracovníky pro práci ve skupině, podporovat jejich zájem a povzbuzovat je ke 
společné práci na metodických materiálech 
 
V organizaci pracuje skupina Důvěrníci pro sexualitu a intimní vztahy, která se zabývá otázkami 
intimního života klientů.  
Pracovníci se účastní vzdělávání zaměřeného na rozvoj profesionálních dovedností.  
V rámci projektu „NaNovo a kvalitně“ pracovníci absolvovali vzdělávání zaměřené na 
standardy kvality.  
 
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 častém a úzkém kontaktu s klienty a 
jejich klíčovými pracovníky a může tak lépe zajistit a podpořit individuální plánování s klienty. Sociální 
pracovnice je v kontaktu nejen s klienty, ale i jejich opatrovníky, které do individuálního plánování 
aktivně zapojuje.    
 
V roce 2019 se podařila realizovat přestavba jednoho z pokojů na garsoniéru, kde má nyní klientka 
větší prostor a možnosti k nácviku a podpoře své samostatnosti. 
 
 
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 aktivně a smysluplně trávili svůj volný čas.   
Pomáhají jim vyhledávat veřejné kulturní a společenské akce a nabídnou přiměřenou podporu 
v těchto aktivitách. Někteří lidé si takové akce dovedou zajistit samostatně, někteří potřebují 
přiměřenou podporu asistentky.  
 
Volný čas tráví i v domě, kde se věnují svým zálibám – háčkování, vyšívání, kreslení, čtení, poslech 
hudby, televize atp. 
Když je pěkné počasí, využívají altán na zahradě, podílí se na péči o květiny v domě i venku. 
Jedna klientka se stará o kočku. 
 
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  
 
Organizace umožňuje klientům využívat Fakultativní služby. 
Jízda služebním autem – doprava do návazné služby je zpoplatněna paušální částkou 10,- Kč za jízdu 
tam i zpět. 
Jízda služebním autem za jiným účelem (nákup, výlet atp.) – stojí 6,- Kč / km. 
V nutném případě mohou klienti využít služební telefon, za minutu hovoru zaplatí 1,- Kč. 
 
Klienti v uplynulém roce využívali návazné služby Slezské diakonie – sociálně terapeutické dílny, 
sociální rehabilitaci a denní stacionář. 
Jedna klientka chodí do Praktické školy, jedna chodila do denního stacionáře Škola života. Dvě 
klientky navštěvovaly sociální rehabilitaci Kafira pro nevidomé a slabozraké.  
Dvě ženy dojíždí do denního stacionáře v Odrách. Jeden klient využíval dovoz obědů ze sociální služby 
ProSenior. 
Tři lidé chodili do zaměstnání. 
 
 

7    Stavebně - technický stav objektu ChB Nový Jičín 
 
Stav domu na Slovanské ulici je dobrý, i když od kompletní rekonstrukce v roce 2010 proběhlo uvnitř 
domu několik úprav, podstatné bylo vybudování jednolůžkových pokojů.  
V loňském roce měli všichni klienti jednolůžkové pokoje, jeden z pokojů se zařídil ve stylu garsoniéry, 
klientka má k dispozici malou kuchyňku, obývací část a prostor na spaní.  
Byt v přízemí je bezbariérový, stejně tak okolí domu. Zatím je tento stav dostačující, protože v 
chráněném bydlení nebydlí nikdo, kdo by úplnou bezbariérovost potřeboval.  
Pokoje a společné prostory se podle potřeby malují, obvykle, když má přijít nový klient, ale i v rámci 
zútulňování prostředí. 
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. Jinak je v dobrém stavu. 

 

 



 

8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 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. 

 
- Udržet a podporovat činnost skupiny Sebeobhájců s účastí klientů jiných poskytovatelů, vést kroky 
k fungování a prezentaci této skupiny.  

 
- Pokračovat v pravidelné spolupráci služby v rámci komunitního plánování města Nový Jičín, 
přiměřeně aktivně prezentovat službu a prosazovat zájmy klientů. 

 
- Aktualizovat pravidla a postupy pro službu v souvislosti s přítomností zvířete, které je majetkem 
organizace. 
 
-  Zajištění případového týmového způsobu řešení situací u lidí se specifickými projevy chování (práce 
s lidmi s demencí, práce s lidmi s psychiatrickým onemocněním apod.) 

 
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat 
a rozvíjet tento přístup na klienty.  
 
- Realizovat a aktualizovat vnitřní systém, který povede k efektivnímu fungování autoprovozu. 
 
- Aktivně spolupracovat se službou Sociální rehabilitace na základě společně vytvořené komunikační a 
kompetenční strategie.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KOPŘIVNICE 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1    Popis zařízení ChB Kopřivnice 
 

V domě na ulici Záhumenní jsou dva byty. Horní byt obývají čtyři muži a jedna žena. V dolním bytě žijí 
čtyři ženy a jeden muž. Byt na ulici Dukelská obývají dva klienti mužského pohlaví.  
Byt na ulici Dukelská je od vilky vzdálen zhruba 0,5 km. Poloha obou objektů je situována blízko centra 
města, snadno dostupné jsou obchody, veřejně dostupné služby a veřejná doprava. Byt je bariérový, 
bez výtahu a nachází se ve třetím patře. 
Dům na Záhumenní ulici je dvoupodlažní, bezbariérový s výtahem do obou bytů. Součástí domu je i 
prostorný sklep, který slouží jako úložný prostor pro obyvatele domu a také jako sušárna. Ve sklepních 
prostorech se nachází místnost pro personál, která je určena pro uskutečnění porad ve službě (Teamek, 
schůzky k bytům, Porada služby, …). Na pozemku chráněného bydlení se nachází dvě garáže-jedna 
garáž slouží pro služební auto a druhá slouží jako úložný prostor věcí organizace Domova NaNovo.  
V přízemním bytě je pět jednolůžkových pokojů, určených pro pět lidí. Ve svých pokojích si uživatelé 
sami doplňují základní nábytek, podle svých potřeb a vkusu. 
Obývací pokoj je spojený s kuchyní a jídelnou. V koupelně se nachází bezbariérový sprchový kout s 
bezbariérovým WC. Součástí koupelny je pračka a sušička. I v prvním patře žije také pět 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.  
Zázemí pro personál se nachází v podkroví domu. 
Byt na ulici Dukelské 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. 
 
 
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. 2019 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 klient 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 k dispozici každý všední den.  
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.  
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. 
 



3   Uživatelé služby ChB Kopřivnice: 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – 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. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů Z toho nově 

přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 5 7 12      0     1 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 34-80 45-63 34-80      0    62 
průměr 54 55 54,5      0    62 

 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 2 0 2      0     0 
III těžká závislost 3 4 7      0     1  
IV úplná závislost 0 0 0      0     0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 4 5      0     1 
střední 4 3 7      0     0 
těžké 0 0 0      0     0 
hluboké 0 0 0      0     0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

0 2 2      0     0 

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou       0      0       0      0     0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou        0      0       0      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       4      3       7      0      0 
s částečným omezením        1      4       5      0     1 
s úplným omezením 
pohybu       0      0       0     0     0 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
Obložnost služby byla v roce 2019 ve výši 97,2%. 
 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019 

Je evidováno deset zájemců o službu chráněného bydlení v Kopřivnici. 
 
z toho    - žen:     2 
             - mužů:  8 

 
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 
31.12.2019 

% 

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 4,20 41,50 - - 3,00 29,64 - - 1,00 9,88 0,20 1,98 - - 

vyšší odborné 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

úplné střední 5,59 55,24 - - 5,00 49,41 - - - - 0,59 5,83 - - 

vyučen 0,33 3,26 - - - - - - - - - - 0,33 3,26 

základní 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

celkem 10,12 100,00 - - 8,00 79,05 - - 1,00 9,88 0,79 7,81 0,33 3,26 
 

 

 

5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019 ve 
službě ChB Kopřivnice 
 

Na kvalitě služby se podílí všichni pracovníci služby. Ke zvyšování kvality přispívají každodenní ranní 
schůzky s vedoucí služby, sociální pracovnicí a PSS na kterých se domlouvá průběh dne. Schůzky k 
jednotlivým bytům se členy stabilních týmů pracovníků v daných bytech probíhají jednou měsíčně. 
Schůzka bytu na ulici Dukelská je součástí schůzky horního bytu v domě, také za přítomnosti vedoucí 
služby a sociální pracovnice. Za přítomnosti všech pracovníků chráněného bydlení v Kopřivnici probíhají 
jednou měsíčně porady služby, na kterých jsou probírány jak provozní záležitosti, tak i aktuální dění 
kolem klientů. V rámci zvyšování kvality probíhají jednou v měsíci porady vedení a schůzky sociálních 
pracovnic, kde jsou prezentovány informace ze služeb. Následně z těchto porad probíhají výstupy na 
poradě služby.  
V rámci projektu NaNovo a kvalitně, ve kterém jsme zapojeni od května 2018, ve službě funguje, již 
zavedená pracovní skupina Teamek. Teamku se účastní sociální pracovnice, vedoucí služby a dvě 
pracovnice v sociálních službách, které se schází jednou v měsíci. 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 také aktuální 
problémy ze služby. 
Za účelem zvyšování kvality byly stanoveny stabilní týmy pro jednotlivé domácnosti. 
Ke zvyšování kvality přispívá používání nového programu eQuip, který služba používá od 30.6.2019, 
namísto programu Cygnus. Pracovníci průběžně pracují na zefektivnění používání programu eQuip, 
prostřednictvím Teamů a porad služeb, kde si sdělují nové zkušenosti s programem a přicházejí na nové 
funkce. Program splňuje potřeby služby. 
Od 1. 9. 2019 se začal realizovat projekt NaNovo do bytu, který potrvá 18 měsíců. V rámci tohoto 
projektu je podporován jeden pracovník s úvazkem 0,8, který několikrát do týdne lidem v bytě 
poskytuje podporu, dle míry potřebné podpory a jejich aktuálních potřeb. Cílem je nastavit systém v 
bytě tak, aby docházelo k dalšímu osamostatňování lidem, v něm žijícím  
Vzhledem k personálním změnám došlo v průběhu roku 2019 ke sloučení dvou skupin Sebeobhájců v 
jednu skupinu. 
Služba se v roce 2019 potýkala s fluktuací pracovníků, která byla zátěží jak pro provoz služby, tak i pro 
klienty. 
Jednou ročně pracujeme s výstupy dotazníků spokojenosti klientů, opatrovníků i pracovníků. 
Na konci roku 2018 proběhl ve službě procesní audit, na jehož základě vznikl dokument „Rozvojový plán 
na 5 let“, ze kterého vzešlo doporučení-zaměřit se na hospodaření s penězi, nácviky dle IP, tvorba IP v 
AAK, vytvoření samostatných schůzek i k bytu na Dukelské a stanovení koordinátora bytu. 

 
 



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 a je po rekonstrukci. 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.) 
 
V domě na ulici Záhumenní mají klienti k dispozici prostorný obývací pokoj s kuchyní, kde se mohou 
scházet se spolubydlícími a trávit volný čas. Ke zútulnění zahradního prostoru slouží pergola vybavená 
zahradním nábytkem a krbem.  
Klienti jsou motivováni, aby svůj volný čas trávili mimo dům a využívali tak běžně dostupné služby 
města Kopřivnice. (krytý bazén, venkovní koupaliště, pedikúra, kadeřník, kino, lékaři, obchody, 
kavárny, restaurace aj.) 
 
 
   6.3 další poskytované služby  
 
Klienti využívají služby návazné a veřejné. 
Z návazných služeb využívají: 
Sociálně terapeutické dílny Effatha v Kopřivnici 
Denní stacionář Kopretina v Kopřivnici 
Sociální rehabilitace RÚT 
Ve spolupráci ÚP se soc. pracovnice a KP snaží najít pro klienty vhodné pracovní uplatnění na trhu 
práce 
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 
 

Vilka na ulici Záhumenní byl rekonstruován v roce 2012 před otevřením služby CHB. V případě, že se 
vyskytly některé nedostatky, byly ihned řešeny. Nadměrná vlhkost, která byla problémem ve sklepních 
prostorech byla vyřešena instalací nerezové vany. Vzhledem k tomu došlo k většímu využití sklepních 
prostor, vytvoření další místnosti pro personál. V roce 2018 byla provedena rekonstrukce dvojlůžkových 
pokojů, které byly rozděleny na jednolůžkové, tím klienti získali vetší soukromí. Ve stejném roce proběhla 
úprava podkrovních prostor, rozšířilo se tak zázemí pro personál. Na konci roku 2019 došlo k vymalování 
spol. prostorů v bytě klientů, společných chodeb v domě a místnosti pro personál.  
 
Byt na Dukelské je po rekonstrukci z roku 2019 a je ve výborném stavu. 

 
 

8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 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. 
 
- Realizovat aktivity projektu „NaNovo do bytu“ na podporu samostatnosti klientů v bytě na Dukelské 
ulici financovaného z ESF ČR. 
 
- Naplňovat ve spolupráci s vedením organizace aktivity stanovené v Plánu rozvoje ChB Kopřivnice, 
který vznikl v návaznosti na systémovou podporu. 
 
- Aktualizovat pravidla a postupy pro službu v souvislosti s přítomností zvířete, které je majetkem 
organizace. 
 
-  Zajištění případového týmového způsobu řešení situací u lidí se specifickými projevy chování (práce 
s lidmi s demencí, práce s lidmi s psychiatrickým onemocněním apod.) 

 
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat 
a rozvíjet tento přístup na klienty.  
 
- Realizovat a aktualizovat vnitřní systém, který povede k efektivnímu fungování autoprovozu. 
 
- Aktivně spolupracovat se službou Sociální rehabilitace na základě společně vytvořené komunikační a 
kompetenční strategie.  

 
- 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SEDLNICE 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1    Popis zařízení ChB Sedlnice  
 

Služba je poskytovaná v rodinném domě v běžné zástavbě v obci Sedlnice. Budova má dvě obytná 
podlaží a sklepní prostory. U vchodu do budovy je instalovaná zdviž pro případného imobilního klienta. 
V přízemí se nachází bezbariérový byt pro pět osob. 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. Do patra vede schodišťová 
sedačka. V patře je vybudován byt pro tři obyvatele. Má obývací pokoj s jídelním prostorem a 
kuchyňským koutem, vstup na terasu, koupelnu s WC, jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj. 
V patře je také samostatná garsoniéra, v které bydlí pár. Garsoniéra se skládá ze společného pokoje, 
oddělenou kuchyní s jídelním prostorem, předsíňkou a koupelnou s WC.  
Byty jsou standardně vybaveny nábytkem a vybavením. V kuchyních je vždy kuchyňská linka s běžným 
kuchyňským vybavením, lednicí, sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, varnou 
konvicí a myčkou. V koupelnách bytů je vždy pračka se sušičkou. Další vybavení v pokojích si klienti 
individuálně pořizují sami dle svých potřeb. Ve sklepních prostorách se nachází zázemí pro personál 
služby se sociálním zařízením, kotelna a sklady. 
K budově patří také zahrada s altánem a zahradním krbem. V dolní části zahrady se nachází zázemí pro 
drobné domácí zvířectvo (zázemí pro slepice, výběh pro psa, ohrada se seníkem pro ovce). Jeden klient 
si zde pořídil i svou malou králíkárnu, kde chová svého králíka. K dispozici máme také malou garáž a 
přístřešek a plechovou boudu na nářadí, zahradní traktorek atp.   
 
 
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. 2019 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. 
V budově chráněného bydlení jsou tři bytové jednotky. V dolním bytě bydlí tři ženy a dva muži. V 
horním bytě bydlí dvě ženy a jeden muž. Jeden pár žije ve společné domácnosti v garsoniéře. Těmto 
deseti klientům poskytuje podporu 8 PSS (vedoucí služby, šest klíčových pracovnic, jedna pracovnice na 
noční službě) a jedna sociální pracovnice. Služba je poskytována nepřetržitě, vedoucí a soc. pracovnice 
je v chráněném bydlení přítomna od pondělí do pátku. 
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 podporování v péči o svou domácnost, 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. 
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 2019 – 10 klientů  
 
Službu chráněné bydlení v Sedlnicích využívá 10 klientů. 

 



3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho 
nově 

přijatých 

Ženy Muži Celke
m Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 6 
 
4 

 
10 0 0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 41-88 46-56 41-88 0 0 
průměr 68,8 51,8 62 0 0 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 
I    lehká závislost 1 0 1 0 0 
II  středně těžká 
závislost 

2 1 
3 0 0 

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

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 1 2 0 0 
střední 3 1 4 0 0 
těžké 2 2 4 0 0 
hluboké 0 0 0 0 0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním 
postižením (tělesné + mentální postižení), 
osoby bez psychiatrické diagnózy 

 
 
0 

 
 
0 0 0 0 

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i 
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou 

 
0 

 
1 1 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  
 
0 

 
0 0 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 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

 
0 

 
0 0 0 0 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
 
Obložnost služby byla v roce 2019 ve výši 100%. 

 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019 

  
Evidujeme 5 žádostí od žen a 4 žádosti od mužů. Celkem tedy 9 žádostí. 

 
 

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 
31.12.2019 

% 

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 2,20 21,72 - - 1,00 9,87 - - 1,00 9,87 0,20 1,98 - - 

vyšší odborné 1,00 9,87 - - 1,00 9,87 - - - - - - - - 

úplné střední 1,59 15,70 - - 1,00 9,87 - - - - 0,59 5,83 - - 

vyučen 5,34 52,71 - - 5,00 49,36 - - - - - - 0,34 3,35 

základní 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

celkem 10,13 100,00 - - 8,00 78,97 - - 1,00 9,87 0,79 7,81 0,34 3,35 
 

 

 

5    Práce s kvalitou poskytované služby ChB Sedlnice a významné události v roce 
2019 
 

 
V roce 2019 byly realizovány aktivity projektu „NaNovo a kvalitně“ na podporu služby v systému 
práce s kvalitou v rámci organizace financovaného z ESF ČR. 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). Všechny pracovnice se již 
účastnily vzdělávacích školení na standard 1,2,5,7,8 a 14. Připomínky ze školení se k jednotlivým 
standardům zapracovávaly prostřednictvím TEAMU a ve službách na Teamcích. Vedoucí a SP se také 
účastnily 4 stáží u jiných poskytovatelů (stáž byla zaměřena na kvalitu poskytování a přenos informací 
mezi jednotlivými službami organizace). Dále se aktualizovaly dokumenty v AAK (nově byly vytvořeny 
tři dokumenty v AAK - smlouva, nouzové a havarijní situace a dotazník spokojenosti) – zhodnocení 
probíhalo za spolupráce pohledu člověka s postižením (tzv. klientský audit). 
Jednou z dalších oblastí zvyšování kvality, kterou jsme se zabývali, bylo zajištění procesů k co největší 
nezávislosti páru z garsonky na pracovnících služby. Na vstupní dveře garsoniéry byla pořízená dveřní 
koule a zajištěn venkovní zvonek. Pár v garsonce si tak sám organizoval svůj čas (úplné soukromí   X   
pozvání návštěvy...), jako pár začali také s hospodařením za společnou domácnost, vaření… Po 
zácviku v hospodaření se pan L. dohodl s opatrovníkem a s klíčovou pracovnicí, že si již bude za své 
vybrané finance z účtu zodpovídat sám. Také byl motivován k samostatnosti při telefonickém 
objednávání k lékařům, k pedikérce atp.  Pracovníka pár vyhledával pouze v situacích, kdy si nevěděl 
rady.    
V rámci kvality služby jsme v uplynulém období také řešili nevyhovující zázemí pro personál, kde 
opakovaně docházelo k prosakování vody. Ve spolupráci se zřizovatelem a vedením organizace byla 
zpracována studie stavby – přístavba objektu ChB Sedlnice za účelem vybudování dvou 
jednolůžkových pokojů a zázemí pro personál, vč. parkovacího stání a rekonstrukce ČOV.  
V říjnu byla také vyčištěna a zprovozněna stará studna, která byla zasypána v počátcích přestavby 
mateřské školky na chráněné bydlení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
venkovní ruské kuželky  
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, Bůčekfest, 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 Domovinka NovýJičín 
stacionář Eden Nový Jičín 
STD Kopřivnice 
Stacionář Kopretina Kopřivnice 
 
Veřejné služby v obci a okolí:  
zdravotnické služby (Studénka, Nový Jičín, Kopřivnice, Příbor, Ostrava)  
Obecní úřad, Městský úřad v Novém Jičíně, Okresní soud, Česká pošta 



kulturní zařízení (KIC Sněženka), duchovní služby, kadeřnictví, pedikúra, obchody, restaurace, 
cukrárny, kuželky, bowling, zámecký park, vodní nádrž, sportovní areál, bazén, vířivka, sauna Nový 
Jičín, klub zdrav. postižených Studénka 
 
 

7   Stavebně - technický stav objektu ChB Sedlnice 
 

Na zahradě se nachází výběh pro slepice, zázemí pro psa, ohrada a seník pro ovce. V odpočinkové části 
zahrady je umístěn altán s posezením. Pro zpestření volného času jsme zde vybudovali kout pro ruské 
kuželky. Budova je částečně bariérová (horní byt, garsoniéra, suterén s kanceláři). Dolní byt je 
bezbariérový. U vstupu do vily se nachází zdviž, do prvního patra vede schodišťová sedačka. Pro 
opakované problémy s prosakem vody ve sklepních prostorách a nevyhovujícímu zázemí pro personál, 
byla ve spolupráci se zřizovatelem a vedením organizace zpracována studie stavby – přístavba objektu 
ChB Sedlnice za účelem vybudování pokojů pro další klienty a zázemí pro personál, vč. parkovacího stání 
a rekonstrukce ČOV. 
 

 

8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 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. 
 
- Aktualizovat pravidla a postupy pro službu v souvislosti s přítomností zvířat, které jsou majetkem 
organizace nebo jsou v areálu služby. 

 
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat 
a rozvíjet tento přístup na klienty.  
 
- Realizovat a aktualizovat vnitřní systém, který povede k efektivnímu fungování autoprovozu. 
 
- Aktivně spolupracovat se službou Sociální rehabilitace na základě společně vytvořené komunikační a 
kompetenční strategie.  
  
- Ve spolupráci s vedením organizace spolupracovat na akci „Přístavba ChB Sedlnice“. 
 
- Pokračovat v pravidelné spolupráci služby v rámci komunitního plánování města Nový Jičín, 
přiměřeně aktivně prezentovat službu a prosazovat zájmy klientů. 
 
- Předávat dobrou praxi v ChB Sedlnice v oblastech organizace práce, práce v eQuipu a práce s týmem 
do dalších služeb.  
 
- Podporovat činnost skupiny Sebeobhájců, prezentovat tuto skupinu i mezi zájemci mimo službu, 
popřípadě se pokusit rozšířit skupinu o člena z „domácího prostředí“. 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EKONOMICKÉ ÚDAJE V SOUHRNU ZA 
CELOU ORGANIZACI 

 

 
 
Ekonomické údaje - souhrn za organizaci 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (tis. Kč) 
 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 33 254,19 33 254,19 0,00 

Doplňková činnost 8,61 10,00 1,39 

Celkem 33 262,80 33 264,19 1,39 

 
Doplňková činnost je za pořádání kurzů, školení a stáží. 
 
 
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“, „NaNovo 
a kvalitně“ a „NaNovo do bytu“), tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na péči, úhradami od zdravotní 
pojišťovny, za fakultativní služby, připsanými úroky na účtech, zúčtováním fondů.  
 
Celkové výnosy jsou ve výši 33 254,19 tis. Kč, z nichž tvoří: 
- 74 %   výnosy z transferů   
- 10 %  tržby z úhrad klientů za bydlení 
- 16 %  tržby z úhrad klientů za PnP 
 
 
 

 
 
 
 
 



N á k l a d y 
 
Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 33 254,19 tis. Kč z nichž tvoří: 
-   3 %  spotřeba materiálu 
-   3 %  spotřeba energie 
-   1 %  opravy a údržba 
-   3 %  služby 
-  87 %  mzdové náklady včetně soc. zdrav. poj. a sociální náklady 
-   3 %  odpisy 

 
 

Mzdové náklady a zaměstnanci 

Celkem za organizaci 
 
Zaměstnanci Přepočtený počet 

pracovníků v roce 2018 
Přepočtený počet 

pracovníků v roce 2019 
Pracovníci v soc. službách 45,05 47,00 
Sociální pracovníci 4,59 4,59 
Všeobecné sestry 1,00 1,00 
THP 3,46 3,94 
Ostatní 2,35 2,30 
Celkem 56,45 58,83 
 
2019  Kč 
Domov NaNovo – celkem za organizaci  
Tarifní platy 12.838.306 
Osobní příplatek 1.355.948 
Příplatek za vedení 433.575 
Zvláštní příplatek 624.984 
Noční příplatek 354.433 
Příplatek za sobotu a neděli 692.459 
Příplatek za svátek 348.782 
Příplatek za přesčas 3.067 
Odměna za pracovní pohotovost 11.507 
Náhrady (dovolená, ostatní) 2.526.073 
Odměny včetně odměn z projektů ESF 1.475.640 
Prostředky na platy celkem 20.664.774 
  
Náhrady za nemoc 109.227 
Odstupné 0 
Dohoda o provedení práce 124.775 
 



Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2019 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

 1 392,00 0,00 
 

 
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2019 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 

Domov pro osoby se ZP Studénka 15 089,57 15 141,57 52,00
Chráněné bydlení Nový Jičín 6 007,06 5 959,50 -47,56
Chráněné bydlení Kopřivnice 6 199,42 6194,98 -4,44
Chráněné bydlení Sedlnice 
 

5 958,14 5 958,14 0,00

Celkem 33 254,19 33 254,19 0,00

 
 
Závazné ukazatele na r. 2019 (Kč)  

Závazný ukazatel na rok 2019 Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 14 601 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 260 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 3 200 000,000 

Projekt „Cesta NaNovo“ ÚZ 104113013, ÚZ 1045013013 3 664 059,75 

Projekt „NaNovo a kvalitně“ ÚZ 104113013, ÚZ 104513013 1 696 544,43 

Projekt „NaNovo do bytu“ ÚZ 104113013, ÚZ 104513013 286 206,97 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 22 % 

Výsledek hospodaření  
vyrovnané případně mírně 
přebytkové hospodaření za rok 2019  

 
 
Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro r. 2019 - ÚZ 13305  

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

Domov pro osoby se ZP Studénka 6 066,00 

Chráněné bydlení Nový Jičín 2 656,00 

Chráněné bydlení Kopřivnice 2 953,00 

Chráněné bydlení Sedlnice 2 926,00 

Celkem 14 601,00 



Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 

Fond investic 1 269,80 1 369,72 

FKSP 340,02 485,34 

Rezervní fond 2 594,05 2 569,97 

Fond odměn 85,03 85,03 

 
 
Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Peněžní dary 10 10  

Celkem 10 10  

 
 
Investiční akce v roce 2019 (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Rekonstrukce bytu ChB 
Kopřivnice Dukelská 843,27 74,51 768,76 0,00 0,00 0,00 

Celkem 843,27 74,51 768,76 0,00 0,00 0,00 

 
 
Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2019 (tis. Kč)  

Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh 
zdroje 

Malování ChB Kopřivnice, 
DOZP Studénka 70,85 70,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 70,85 70,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 
 
V roce 2019 nebyla řešena žádná pojistná událost. 
 
 
Zahraniční služební cesty 
 
V roce 2019 nebyla uskutečněna žádná zahraniční cesta. 
 



Čerpání účelových dotací v r. 2019 (tis. Kč) 

Poskytovatel účelové dotace 
Účetní 
znak 

Poskytnutá 
dotace Použito 

Vratka 
dotace 

Město Kopřivnice 2 60,00 60,00 0,00 

Město Nový Jičín 2 36,00 36,00 0,00 

Celkem  96,00 96,00 0,00 

 
 
 
 
Průměrné % nemocnosti za rok 2019  

 5,81 % 
 
 
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 
 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
18. 2. 2019 
 
Předmět kontroly 
Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování 
termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech. 
 
Výsledek kontroly 
V žádné z kontrolovaných částí nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
 
 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Ostrava 
4. 4. 2019 
 
Předmět kontroly 
Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 
písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů a § 45 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.  
 
Výsledek kontroly 
Kontrolované oblasti byly rozděleny do devíti bodů.  U osmi bodů bylo kontrolním orgánem uvedeno – 
bez zjevných nedostatků.  V jednom z bodů, týkající se požárního hydrantu, byla uvedena jako závada 
nedostatečný tlak vody při spuštění. Nedostatek byl odstraněn. 
 
 
 
 
Sdružení Bendig – Kotalová, externí BOZP, Nový Jičín 
4. 11. 2019 
 
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 Sedlnice 
 
 
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 2019  58,83 osob 
Z toho povinný podíl 4 %        2,35 osob 
 
 
Počet osob se zdravotním znevýhodněním zaměstnaných  
u zaměstnavatele v roce 2019        3,01 osob 
 
Odběrem výrobků a služeb v roce 2019       0,52 osob  
 
 
CELKEM          3,53 osob 
 
 
Povinný podíl za rok 2019 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 2019 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: 13. 3. 2020 

telefon: 556 715 202, 731 442 867 

e-mail: lukas.spurny@dnanovo.cz  
 
 
 
 


