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Úvodní slovo ředitele organizace 
 
 

 
V úvodních slovech zpráv o činnosti naší organizace bylo možné se dočíst o úspěších organice v tom 
konkrétním roce, které spočívaly hlavně v rozvoji kvality našich služeb, v získání nových zdrojů pro 
organizaci prostřednictvím různých projektů, v opravách či rekonstrukcích, v osamostatňování našich 
klientů apod. Vždy jsem za to děkoval svým kolegyním a kolegům a vyjadřoval jsem ji vděčnost. 
 
V letošním roce se změnila situace na celém světě, v naší zemi i v naší organizaci. Přišla neočekávaná 
pandemie, která nám převrátila životy naruby a zavedla to, čemu bychom před tím ani z legrace neuvěřili. 
Přinesla nám nové výzvy, pracovní postupy, nové formy stresu a strach z neznámého. 
 
V roce 2020 jsme tolik nerekonstruovali, neosamostatňovali klienty, neopravovali a nehledali tolik 
Evropské peníze. Přesto je na místě nutnost poděkování našim pracovníkům o to větší. A to zejména kvůli 
jejich odvaze stát proti nevypočitatelnému viru a figurovat v pracovních situacích, které mají nejistý 
výsledek vzhledem k šíření nákazy a kvůli přijímání opatření, které bylo nutné zavést. 
 
V první vlně jsme díky nastaveným preventivním opatřením zabránili vstupu koronaviru do našich služeb. 
Ve druhé vlně jsme již s virem COVID do kontaktu přišli a postupně ve všech našich službách se objevila 
nákaza u klientů nebo pracovníků. Vždy jsme společnou koordinací a vzájemnou výpomocí situaci zvládli a 
epicentrum nákazy uhasili. A to jsme měli případy nákazy bez příznaků i případ, který musel být řešen 
v nemocnici použitím plicního ventilátoru.  
 
Pozitivní informací je, že jsme již i v této oblasti zkušenější a těšíme se na dobu, kdy budeme zase 
podporovat naše klienty ve volném čase, práci, vedení domácnosti tak, aby se nebáli nákazy a život se 
pracovníkům i klientům vrátil do normálu. Pozitivní je také to, že pracovníci sami hovoří většinou o 
utužení vzájemných vztahů tam, kde zažili těžké chvíle. To je ukázka, že naše služby opravdu fungují. 
 
Věřím, že rok 2021 bude závěrečným rokem této pandemie. Těším se, že se budeme moci všichni opět 
vzájemně potkávat. Jsem si jistý, že se před nás postaví nové problémy k řešení, ve kterých ale snad už 
nepůjde o zdraví a o životy. 
 
Moc děkuji zřizovateli za jeho podporu v pandemii, děkuji také městům, ve kterých sídlíme, za pomoc 
v těžších chvílích, děkuji dobrovolníkům, sousedům za spolupráci. Děkuji kolegyním a kolegům, kteří 
chrání zdraví svého okolí, snaží se pomoct tam, kde je potřeba a neváhají se postavit „do první linie“. 
Děkuji také našim klientů a jejich rodinám, že pokud mohli, pomohli s dodržováním opatření. 
 
 
 
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.  
 
 
 
Sociální rehabilitace NaNovo 
 
Poslání a cíle služby Sociální rehabilitace 

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



Skrze sociální rehabilitaci se snažíme zamezit sociální izolaci mentálně či zdravotně postižených lidí a 
napomoci v jejich začleňování do běžného života. Podporujeme klienty v činnostech směřujících 
k dosažení samostatného, nezávislého a soběstačného způsobu života. Napomáháme jim při 
osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.  
 
Cíle služby Sociální rehabilitace jsou: 
 
1. Podporovat klienty v péči o vlastní osobu a rozvíjení a posilování jejich maximální možné 
samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti 
 
2.  Podporovat klienty v seberealizaci, sebevzdělávání a iniciativě při naplňování svého volného času 
 
3.   Podporovat klienty v zapojování se do profesního života 
 
4. Podporovat klienty v rozvíjení a upevňování vztahu s rodinou, partnery, přáteli a známými 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2020 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. Od 1. 1. 2020máme registrovánu službu Sociální rehabilitace, což je 
terénní služba pro osoby se zdravotním postižením. 
 
 
Významné aktivity organizace v roce 2020 
 

- Organizace čelila náročné epidemiologické hrozbě, ve které jsem v rámci první vlně úspěšně 
nákaze COVID odolávali a ve druhé vlně jsme proti ní bojovali různými opatřeními. 

- Úspěšně se realizovaly projekty „Cesta NaNovo“ a NaNovo a kvalitně“ ze zdrojů ESF ČR. 
Díky Projektu Cesta NaNovo, který byl ukončen v září 2020 probíhaly kvalitativní změny v DOZP 
Studénka, resp. i v ostatních službách. V průběhu roku 2020 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. 

- Vnikla nová služba Sociální rehabilitace. 
- Začala stavební akce „Přístavba ChB Sedlnice“. Díky přístavbě vznikne od roku 2021 nové 

zázemí pro personál a horní byt se rozšíří o dva jednolůžkové pokoje. Tím se zvýší kapacita 
služby na 12 míst. 

- Organizace rozšířila vozový park služebních aut o sociální automobil Dacia Dokker díky dárcům 
z řad měst a firem a zakoupením vlastního bezbariérového Volkswagen Caddy. 
 

 
 
 

 
 

 
Více za každou službu zvlášť dále … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Studénka 

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením, sídlící na ulici Poštovní ve Studénce, je domovem osmnácti 
lidem ve čtyřech bytových jednotkách. Žijí zde lidé s 
mentálním nebo zdravotním postižením, kteří mají 
významně sníženou úroveň rozumových schopností. 
Tito lidé potřebují střední až vysokou míru podpory při 
zajištění chodu domácnosti, zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, zajištění stravy, v sociálním 
začlenění a v dalších běžných činnostech.  

V roce 2020 došlo ke dvěma úmrtím, jednomu 
odstěhování se do chráněného bydlení a třem novým 
nástupům. Všichni tři nově příchozí klienti jsou muži.  

Péči o klienty a budovu zajišťovalo k 31. 12. 2020 26 pracovníků: 
- 15 pracovnic v sociálních službách v nepřetržitém provozu, zajišťujících přímou péči o klienty, z toho 
dvě pracovnice ve zkušební době, které ještě nevykonávaly funkci klíčového pracovníka 
- 1 pracovnice v sociálních službách na 0,45 úvazek, vypomáhající v bytech dle aktuální potřeby 
- 2 pracovnice v sociálních službách – asistent domácnosti, zajišťující úklid a praní prádla v domácnostech 
- 1 pracovnice v sociálních službách – terapeut Snoezelen, zajišťující volný čas klientů a jejich relaxaci ve 
Snoezelen místnosti či přímo v pokojích klientů.  
- 1 pracovnice v sociálních službách – vedoucí služby, zajišťující chod a provoz domova 
- 1 sociální pracovnice, zajišťující příjem klientů, individuální plánování klientů a sociální agendu 
- 1 zdravotní sestra, zajišťující zdravotní dokumentaci a ošetřování klientů 
- 1 údržbář – řidič 
- 1 pracovnice v sociálních službách – zajišťující ranní výpomoc a úklid společných prostor (zkrácený 
úvazek) 
- 2 pracovníci úklidu (lidé z chráněného bydlení), zajišťující úklid společných prostor na zkrácený úvazek 
 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
Organizace neustále pracuje na zkvalitnění svých služeb. Každý měsíc se schází skupina TEAM, tvořená 
ředitelem, vedoucími služeb a sociálními pracovnicemi. V rámci skupiny jsou probírány aktualizace 
metodik a témat ovlivňující chod služeb a celé organizace. Z Teamu jsou informace přenášeny do skupin 
Teamek v každé pobytové službě, tvořené vedoucí služby, sociální pracovnicí a pracovníky dle počtu bytů 
ve službě. Zároveň jsou informace a podněty z Teamků přenášeny na TEAM. Každý pracovník se tak 
může zapojit do připomínkování a aktualizací dokumentů a procesů služby a zkvalitnit tak danou službu a 
celou organizaci.   
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.  
 
Pracovníci jsou průběžně proškolování na základě svých vzdělávacích plánů a aktuálních témat, ať už 
v rámci projektů či mimo projekty. V roce 2020 absolvovali pracovníci témata jako Základy psychohygieny 
jako prevence syndromu vyhoření, Využití zahrady pro aktivizaci smyslů klienta, Standard č. 15. Vedoucí a 
sociální pracovnice absolvovaly stáž v organizaci Sírius.  
 
V rámci projektu Cesta NaNovo měl domov konzultace s externími odborníky v rámci alternativní 
komunikace a sociálního začleňování. Každá konzultace byla s týmem pracovníků jednoho bytu, tudíž se 
probíraly individuální případy klientů daného bytu.  
 



V rámci organizace funguje skupina Důvěrníci pro sexualitu, jejímž členem je jedna pracovnice z přímé 
péče. Skupina se zaměřuje na oblast soukromí, intimity a vztahů osob s mentálním postižením a 
aktuálními problémy ve službách týkajících se výše zmíněných témat. 
 
 
Nejvýznamnější aktivity služby DOZP Studénka v roce 2020: 
Ukončení projektu „NaNovo a kvalitně“ v dubnu 2020 a nastavení přetrvávajícího fungování skupiny 
„Teamek“. 
 
Ukončení projektu „Cesta NaNovo“ v září 2020 a vznik dokumentů „Popis ústavních prvků a jejich 
eliminace“ a „Popis běžného týdne klientů“.  
 
Pracovníci i klienti se zapojili do potravinové sbírky a také do sbírky pro psí útulek v Kopřivnici, klienti se 
zapojili do projektu Ježíškova vnoučata, díky němuž se většině z nich splnilo nějaké přání.  
 
Služba zvládla pandemii koronaviru bez nakažených klientů. 
 
Organizace rozšířila vozový park služebních aut o zápůjčku Dacie Dokker a zakoupení Volkswagen Caddy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Chráněné bydlení Nový Jičín 
 
Pobytová sociální služba chráněné bydlení Nový Jičín je poskytována na dvou místech. Deset klientů bydlí 
ve dvoupodlažním rodinném domě na Slovanské ulici, ve kterém jsou dva byty. V panelovém domě na 
sídlišti na ulici Dlouhá je dvoupokojový byt pro dva klienty. 
Každý klient má k dispozici svůj vlastní jednolůžkový pokoj. 
Chod služby zajišťuje vedoucí, přímou práci 
s klienty koordinuje sociální pracovnice. 
Asistenci klientům zajišťuje šest asistentek, které 
vykonávají funkci klíčového pracovníka. Jedna 
asistentka slouží pouze noční směny a jedna 
asistentka pracuje na poloviční úvazek, zajišťuje 
především doprovody a volnočasové aktivity. 
V domě je zajištěna nepřetržitá služba, i když 
asistentka není vždy v domě přítomná, ale klienti se 
s ní mohou spojit telefonicky.  
Služba v bytě na sídlišti je poskytována individuálně 
podle potřeb klientů v předem domluveném čase 
nebo po telefonické dohodě čtyřikrát týdně.  
V průběhu roku jedna klientka zemřela. Jeden klient se z domu na Slovanské přestěhoval do bytu na 
Dlouhé. 

Všichni klienti využívali návazné služby, a to i díky zahájení terénní služby Sociální rehabilitace Domov 
NaNovo. Zaměření návazných služeb je orientováno na individuální potřeby a věk klientů.  

Dva klienti využívali i sociální rehabilitaci RÚT. 

Dva lidé s vyšší mírou podpory využívají denní stacionář Eden. Praktickou školu navštěvuje jedna  
klientka. 

Sociálně terapeutické dílny Effatha navštěvovaly dvě klientky, jedna z nich z důvodu vyššího věku chodí 
do denního stacionáře v Novém Jičíně. Do denního stacionáře v Odrách dojížděly dvě klientky. Se sociální 
rehabilitaci pro lidi se zrakovým postižením Kafira spolupracuje jeden klient.  

Tři klienti dostali podporu, když si hledali zaměstnání na volném trhu práce. V roce 2020 byli na volném 
trhu práce zaměstnáni dva klienti. 

Dvě klientky v létě strávily týden na letním táboře. Dvě klientky jsou už dlouhý čas stálými členy skupiny 
Sebeobhájci, kteří se ovšem z důvodu proti epidemiologických opatření nemohli pravidelně scházet. 

Během roku klienti využívají běžné služby – pedikúru, kadeřnictví, opravy oděvů, cukrárny, restaurace a 
další). Klienti, kteří mají svůj osobní účet, v průběhu měsíce chodí se svým klíčovým pracovníkem 
k bankomatu, kde si vybírají peníze na běžné nákupy. 

I když byla během roku značně omezená možnost navštěvovat kulturní, sportovní a společenské akce, 
klienti dostávali informace o možnostech, které mohou ve městě i mimo město využívat. 

Chráněné bydlení Nový Jičín dlouhodobě spolupracuje s organizací ADRA. Do chráněného bydlení dochází 
pravidelně pět dobrovolníků, kteří s klienty i v době pandemie trávili svůj čas a aktivity přizpůsobovali 
aktuálním opatřením.  
  
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
V dubnu byl ukončen projekt NaNovo a kvalitně. V průběhu trvání projektu byl nastaven systém setkávání 
týmů pracovníků všech sociálních služeb, které pracují na kvalitě a nastavil se systém předávání 
informací. 
Pro pracovníky zapojených do projektu byla významná podpora formou školení, kdy získali nový, 
praktický náhled na standardy, které jsou stěžejní pro přímou práci s klienty. Získané informace a zpětné 
vazby ze školení pak poskytly podklady pro aktualizaci standardů.  



Pro klienty vznikly dokumenty v AAK a snadném čtení, které využíváme při komunikaci s klienty a 
upravujeme nebo doplňujeme materiály, dle jejich potřeb, aby dokumentům porozuměli.  
Pravidelně se schází multidisciplinární tým a probíhá případová práce ve prospěch klientů. 
V průběhu roku proběhly skupinové supervize jako podpora pracovníků zvláště v době pandemie. 
V době mimořádných opatření, kdy nebylo žádoucí, aby se lidé setkávali, pracovníci využívali on-line 
prostředí, aby byli v kontaktu a mohli si předávat informace, které se týkaly zajištění průběhu služby. 
 
 
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Nový Jičín v roce 2020: 
 

Zapojili jsme se do projektu Podpora duše II. Byla naplánovaná účast na tematicky zaměřených kurzech a 
realizace procesního auditu. Z důvodu pandemické situace byly tyto aktivity odloženy na rok 2021.  

V rámci projektu Žít normálně jsme se zúčastnili diskusního fóra formou videokonference Komunikační 
bariéry u lidí s mentálním postižením. 

V roce 2020 byla zahájena služba Sociální rehabilitace Domov NaNovo v rámci projektu Podpora služeb 
sociální prevence.  

V průběhu roku se začaly využívat další funkce programu eQUIP. 

Díky sponzorům získala organizace v roce 2020 sociální automobil. K tomu bylo pořízeno nové auto 
přizpůsobené přepravě lidí s tělesným postižením. Tím organizaci v průběhu roku přibyla dvě nová auta, 
takže v chráněném bydlení Nový Jičín je běžně služební vůz k dispozici.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Chráněné bydlení Sedlnice 
 

Služba chráněného bydlení je poskytována 
v rodinném domě ve dvou bytech a jedné garsoniéře, 
Dům najdete v běžné zástavbě v obci Sedlnice. 
V dolním bytě bydlí pět osob (dva muži a tři ženy). 
Horní byt je pro tři osoby – jeden muž odešel do 
služby DOZP a místo něj přišla paní, nyní zde tedy 
bydlí tři ženy. Jeden pár žije ve společné domácnosti 
v garsoniéře. Nepřetržitou podporu během roku 
těmto deseti klientům poskytuje šest klíčových 
pracovnic a jedna PSS na noční službě, od pondělí do 
pátku také vedoucí služby a sociální pracovnice. 
V říjnu byly započaty stavební úpravy budovy v rámci 
přístavby – horní byt bude rozšířen o dva 
jednolůžkové pokoje a koupelnu s WC. Kapacita 
služby se tak po úpravách rozšíří na 12 uživatelů. Pro stávající nepříznivé podmínky kanceláře v suterénu 
se také přistaví nová kancelář v přízemí budovy. 

V hodnoceném roce byla po většině měsíců vzhledem k epidemiologickým opatřením omezena možnost 
využívat veřejné služby, návazné služby a kulturu obecně. Přesto naši klienti využili dobu, kdy se ještě 
dalo scházet se, vyjíždět na výlety atp.  

Začátkem roku se někteří klienti zúčastnili novoročního koncertu p. Chodúra v místním kostele, plesu 
v obci, ve Studénce byli dva klienti na nov. večírku a tři klienti zde navštívili výstavu drobného zvířectva. 
Tři klienti využili nabídku účasti zájezdu do Kroměříže s místním klubem důchodců. Jedna paní a jeden 
muž byli na vícedenním pobytu na chatě v Beskydech. Klienti dle svých přání také jezdili na výlety do 
okolí (Příbor, Nový Jičín – cukrárna, procházky…), snoezelen ve Studénce, využívali služeb pedikérky, 
kadeřnice, masérky v obci, bazénu v Kopřivnici, v obci návštěvu kostela, knihovny, fotb. zápasů na hřišti 
nebo účast na některé akci, kterou „stihla“ obec uspořádat (Den obce spojen s Búčekfestem, pouť, kul. 
vystoupení p. Bubílkové). Pokud se klienti mohli scházet, uspořádalo se také posezení s kamarády u piva, 
opékání buřtů na zahradě, či soupeření v ruských kuželkách. Tři klienti se setkali v Kopřivnici s kamarády 
na schůzce skupiny Sebeobhájců, čtyři klienti navštěvovali v době bez omezení návazné služby (Eden 
v Novém Jičíně, Kopretinu a STD v Kopřivnici). 
 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
V dubnu byla ukončena realizace aktivity projektu „NaNovo a kvalitně“ na podporu služby v systému 
práce s kvalitou v rámci organizace financovaného z ESF ČR. V organizaci byl nastaven propojený systém 
setkávání týmů pracovníků všech sociálních služeb s funkčním předáváním informací v organizaci. Na 
podněty z proběhlých klientských auditů se aktualizovalo šest našich dokumentů ve snadném čtení. Pro 
členy TEAMu byly přínosné informace z proběhlých stáží v jiných organizacích (předávání informací napříč 
službami; dobrá x špatná praxe; práce s kvalitou).   
Aktivně jsme se zapojili do projektu „Podpora duše II“. Z akreditovaných vzdělávacích programů 
tohoto projektu si pracovnice CHB Sedlnice vybraly témata: „Zvládání obtížných situací při práci s klienty 
soc. služeb“; „Základy motivace a sebemotivace“; „Psychiatrické minimum pro sociální práci“; „Sexualita 
osob s duševním onemocněním“; „Výcvik pro práci s osobami s duševním onemocněním“. Na vybrané 
vzdělávací aktivity jsou již přihlášené. Termíny z konce roku 2020 byly však z důvodu epidemiologických 
opatřeních v ČR přesunuty na začátek roku 2021. 
Během roku jsme aktivně spolupracovali se službou Sociální rehabilitace – proběhly společné schůzky, 
konzultace s klienty, stanovily se zakázky. Ve službě bylo vytvořeno zázemí pro pracovnici SR, stavily se 
kroky spolupráce (byla zpracována tabulka s čas. harmonogramem pracovnice u konkrétního klienta, aby 
došlo v určený den ke skloubení práce pracovníka CHB a pracovníka SR; byly stanoveny podmínky k 
využívání sl. auta údržbou, službou CHB a službou SR). 
 
 



Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Sedlnice v roce 2020: 
 
V únoru 2020 na zasedání zastupitelstva Obce Sedlnice byla schválena Smlouva o budoucí finanční 
spolupráci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín" mezi obcí Sedlnice a Městem Nový Jičín.  V souladu 
s touto uzavřenou smlouvou pak byla na květnovém zasedání zastupitelstva schválena žádost o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Město Nový Jičín i obec Sedlnice podpořila službu předáním OOPP 
v období epidemiologické situace. 
Ve spolupráci s vedením organizace byla zahájena akce “Přístavba ChB Sedlnice“. V srpnu byl zpracován 
projekt. Dalším krokem bylo zajištění souhlasů sousedů s navýšením kapacity přípojky. Epidem. 
omezením se přesunulo zahájení přístavby. Od října se intenzivně pracuje na realizaci přístavby.  
 
Služba CHB Sedlnice navázala spolupráci s novým veřejným opatrovníkem – za obec byla ustanovena 
sociální pracovnice p. Martina Jašková. Stále udržujeme dobré vztahy s místními spolky (jeden klient 
využil možnost chytat ryby se spolkem rybářů, tři klienti byli na zájezdě s klubem důchodců, jedna 
klientka navštěvovala místní knihovnu, někteří klienti využili nabídky kult. akcí pořádaných střediskem 
Sněženka (viz výše). Nadále jsme podporovali klienty v možnosti účasti na skupině Sebeobhájců a 
využívání návazných služeb (také viz výše). 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

                                                 

 

 

 
 
 
 



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 bariérového domu na ulici 
Dukelská. 
Služba má zajištěn nepřetržitý provoz devíti pracovníky (šest 
pracovníků s plným úvazkem, jedna pracovnice s úvazkem 
0,75, jedna pracovnice s úvazkem 0,25 a jedna pracovnice 
vedená pouze na noční směny s úvazkem 0,5) v přímé péči, 
z nichž sedm 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 denně pracovník (po předchozí domluvě 
s klientem po ranní schůzce). Pracovník je v případě potřeby klientům v bytě k dispozici 24 hodin denně 
na služebním telefonu. 
Většina klientů má fungující vztahy v rodině, které všichni pracovníci podporují a pomáhají hledat, či 
udržovat další přátelské vazby prostřednictvím spolubydlících a návazných služeb. Vzhledem k okolnostem 
souvisejících s koronavirem byli klienti podporováni pracovníky služby k využívání Skypu a k využívání 
telefonických hovorů prostřednictvím služebního telefonu (u klientů, kteří nemají svůj telefon).  
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. Pracovnice 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. 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. 
Asistentky motivují klienty k využívání rozlehlé zahrady, která je součástí domu. Na zahradě se nachází 
několik posezení, včetně pergoly s krbem, která je využívaná, jak k běžnému posezení u kávy, tak 
k opékání, či grilování, pořádání oslav nebo jiných setkáních.  
Rodinnou atmosféru dodává v domě na ulici Záhumenní pes Marek, který má vyhrazené místo v domě i 
na zahradě.  
 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
V Chráněném bydlení v Kopřivnici pracujeme s programem eQuip, který slouží k předávání informací mezi 
pracovníky, k uchování informací, k tvorbě měsíčního hodnocení a následnému zpracování dokumentu 
s názvem Soulad cílů, hodnocení a zásad služby.  
Na zvyšování kvality služby se podílejí všichni pracovníci Chráněného bydlení Kopřivnice. Ke zvyšování 
kvality přispívají každodenní ranní schůzky s vedoucí služby, sociální pracovnicí a PSS. Informace jsou 
čerpány z Denní Knihy programu eQuip.  
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 přítomnosti všech pracovníků chráněného bydlení v Kopřivnici probíhají jednou měsíčně schůzky 
k jednotlivým bytům a porady služby. 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 tomto roce aktivně pracujeme na schůzkách Multidisciplinárních týmů, jejichž důležitost vyplynula 
z potřeb klientů.  
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 a sociální pracovnice s úvazkem 0,2, která nastavuje 
individuální cíle klientů, podílí se na jejich plnění a podporuje je k větší samostatnosti. Cílem je nastavit 
systém v bytě tak, aby docházelo k dalšímu osamostatňování lidem, v něm žijícím. 
Vhledem ke koronavirové situaci stále funguje pouze jedna skupina Sebeobjájců, které se aktivně účastní 
šest klientů naší služby. 
Klienti mají v bytech dokument s názvem „Pravidla spolubydlení“, která jsou zpracována v AAK formě a 
do kterých mají klienti možnost nahlédnout.  
Součástí je také dokument, který klientům vysvětluje, co je to stížnost a jak může stížnost podat.  
Podaná stížnost je vyhodnocena a založena do sociální dokumentace klienta. 
Pět klientů má vytvořené dokumenty v AAK, které byly sestaveny dle jejich přání a potřeb. 
Jednou ročně pracujeme s výstupy dotazníků spokojenosti klientů, opatrovníků i pracovníků. 
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.  
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. 
 
 
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Kopřivnice v roce 2020: 
 

- od ledna 2020 začala spolupráce se SR  
- pracovníci mají od března 2020 v rozpise poznačeno, ve kterém bytě mají v daný den směnu 
- organizace Domov NaNovo plánovala na březen 2020 ples, který byl kvůli koronaviru zrušen 
- dva klienti byli v letních měsících na rekreačních pobytech se svými rodinami 
- od 1.9.2019 probíhá realizace projektu NaNovo do bytu, který potrvá do února 2021. 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 

- v září 2020 byla jedna klientka na pětidenním rekreačním pobytu s STD Effatha v Neratově 
- v říjnu 2020 proběhla každoroční potravinová sbírka, na které se rovněž podíleli, jak klienti, tak i 

pracovníci Chráněného bydlení v Kopřivnici 
- 1. – 30.10 2020, v rámci týdne sociálních služeb se služba propagovala formou výstavy ve 

vestibulu městského úřadu v Kopřivnici 
- v průběhu roku 2020 klienti navštívili ZOO Lešná, ZOO Ostrava 
- klienti oslavují se svými spolubydlícími své narozeniny, nejstarší obyvatelka Chráněného bydlení 

oslavila osmdesáté narozeniny  
- v průběhu celého roku si klienti zvelebovali za podpory svých klíčových pracovníků své pokoje 
- klienti se v průběhu roku účastnili kulturních akcí pořádané městem Kopřivnice za podmínky 

dodržování epidemiologických opatřeních (Farmářské trhy, Vánoční jarmark, Pouť, aj.) 
- pokud to koronavirová situace dovolila, klienti navštěvovali akce konané v místě jejich bydliště, 

někteří tyto akce navštěvovali samostatně nebo se svými přáteli 
- všichni klienti jsou motivováni k nošení plátěných pratelných tašek namísto igelitových 
- dva klienti a jedna klientka samostatně dojíždí do zaměstnání do Nového Jičína, do Studénky 
- dva klienti využívají možnost docházet do denního stacionáře Kopretina v Kopřivnici 
- čtyři klienti využívají možnost docházet do sociálně-terapeutických dílen v Kopřivnici 
- pokračovalo se v nastaveném systému pravidelných schůzek jednotlivých bytů za účasti všech 

pracovníků (v souvislosti s koronavirem se některé schůzky konaly po Skypu) 
- na konci roku 2020 proběhla každoroční sbírka pro psí útulek ve Vlčovicích, na které se podíleli 

jak klienti, tak pracovníci Chráněného bydlení Kopřivnice 
- pět klientů se mohlo radovat z dárků na Vánoce, které dostali v rámci projektu Ježíškova 

vnoučata  
- Oslava 80- tých narozenin nejstarší klientky 



 
Sociální rehabilitace NaNovo 

 
Sociální rehabilitace je terénní služba, jejíž chod zajišťovala ke konci roku 2020 vedoucí služby/sociální 
pracovnice a dále pak 3 pracovnice v sociálních službách.  
Na provozu služby se podílí rovněž ředitel organizace, ekonomka a mzdová účetní.  

Během roku 2020 jsme pracovali s 20 klienty, z nichž jednomu během roku vypršela smlouva z důvodu 
dosažení 80 let, čímž přestal spadat do naší cílové skupiny. Zbylých 19 klientů mělo na konci roku 2020 
stále platnou smlouvu a pracovalo se s nimi na naplňování jejich osobních cílů. Všichni naši klienti byli 
klienty pobytových služeb naší organizace.  
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
 

Vedoucí SR/sociální pracovnice se pravidelně účastní schůzek skupiny TEAM, která se schází každý měsíc 
za účelem aktualizace standardů a zkvalitňování chodu jednotlivých služeb. Z těchto schůzek pak přináší 
vedoucí SR důležité podněty do své služby, kde je na poradě služby předává svým pracovnicím. 
Pracovnice služby mají možnost kdykoliv vyjádřit své připomínky či podněty na zlepšení chodu služby a 
vedoucí služby to pak řeší právě na TEAMu.  
Kvalitu naší služby zajišťujeme i pravidelným vzděláváním svých pracovníků, kteří se zúčastňují 
jednotlivých školení na základě svého vzdělávacího plánu. V roce 2020 nám bohužel několik plánovaných 
školení z epidemiologických důvodů bylo zrušeno, nicméně i tak jednotlivé pracovnice absolvovaly stáž 
v sociální rehabilitaci v Otrokovicích, školení Jednání s klienty s problémovým chováním, Komunikace 
s cílovou skupinou, První pomoc, diskusní setkání Partnerské vztahy a výchova k rodičovství u osob 
s mentálním postižením. Vedoucí absolvovala kurz Základy leadershipu v sociálních službách.   
 
Rovněž se všechny pracovnice služby účastní pravidelné skupinové supervize, která v roce 2020 proběhla 
2x.  

 
Nejvýznamnější aktivity ve službě SR NaNovo v roce 2020: 

 
Pracovnice se zúčastnily stáže ve službě sociální rehabilitace Naděje Otrokovice. 
 
Sociální rehabilitace organizuje schůzky sebeobhájců. 
 
Proběhl audit či zpětná vazba o správnosti nastavení služby a soulad jejich cílů s nastavením projektu.  
 
Sociální rehabilitace našla několika klientům pracovní uplatnění na volném trhu práce. Pracovnice si 
získaly důvěru mnohých klientů, kteří mají problematické vztahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

Stručné plány do budoucna 
 
 

- Realizovat aktivity projektů EU a v případě vyhlášení relevantních výzev podávat žádosti o 
podporu. Zajistit pokračování aktivit po skončení projektů, spolupracovat na projektech se 
zřizovatelem 

- Pracovat na plánování služby v Suchdole nad Odrou, pokračovat v  přípravě služby pro lidi 
s duševním onemocněním, hledat řešení rozvoje organizace. 

- Realizovat a dokončit přístavbu ChB Sedlnice 
- Po rozvolnění epidemiologických opatření, pracovat na tom, aby se klienti vrátili k původním 

hodnotám organizace a smyslu transformačního jednání (stav před a po covidu) 
- Společně s klienty zvelebit, zútulnit a vybavit zahrady domů 

- Pokračovat v případové práci formou multidisciplinárního týmu u klientů, kteří to potřebují 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Hospodaření organizace 
 
 
Hospodaření naší organizace bylo v roce 2020 vyrovnané. Doplňková činnost v tomto roce neproběhla.  
 
Hlavními finančními zdroji organizace byly v daném roce výnosy dotace z kapitoly 313 ve výši 15 632 tis. 
Kč na provoz, rovněž z kapitoly 313 byly poskytnuty dotace na pokrytí nákladů spojených s pandemií 
COVID_19 a na odměny zaměstnanců v celkové výši 2 031 tis. Kč. Dalším zdrojem je příspěvek 
zřizovatele ve výši 5 000 tis. Kč, dotace z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4 113 tis. Kč. 
V roce 2020 jsme zaregistrovali novou službu Sociální rehabilitaci, která je financována z Projektu 
„Podpora služeb sociální prevence 3“ v daném roce ve výši 1 380 tis. Kč. Dále pak výnosy z prodeje 
služeb klientům (úhrady za péči a ubytování).  
 
Mezi náklady, které stojí za zmínku patří výměna sanitárního vybavení, obkladů a dlažby v koupelně y v 
ChB Nový Jičín na ul. Dlouhá ve výši 90 tis. Kč.    
 
Hlavní činnost: 

- Výnosy    37 668 102,02 Kč 
- Náklady    37 668 102,02 Kč 
 
- Výsledek hospodaření                  0,00 Kč  

 
 

 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2020 

% 

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 9,00 14,40 - - 3,70 5,92 - - 4,30 6,88 1,00 1,60 - - 

vyšší odborné 3,00 4,80 - - 2,00 3,20 - - 1,00 1,60 - - - - 

úplné střední 23,44 37,50 - - 19,50 31,20 1,00 1,60 - - 2,94 4,70 - - 

vyučen 25,20 40,31 - - 23,20 37,11 - - - - - - 2,00 3,20 

základní 1,87 2,99 - - 1,25 2,00 - - - - - - 0,62 0,99 

celkem 62,51 100,00 - - 49,65 79,43 1,00 1,60 5,30 8,48 3,94 6,30 2,62 4,19 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 2020 spolupracovali. 
 
Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na podporu 
poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 ve výši 15 632 000,- Kč, za poskytnutí dotace 
na vícenáklady a odměny zaměstnanců spojené s COVID_19 z kapitoly 313, ÚZ 13351 ve výši 
2 030 885,- Kč a za příspěvek zřizovatele ve výši 5 000 000,- 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 2020 dotaci na podporu činnosti služby 
Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 60 000,- Kč. 

                                                                                            
 
Děkujeme městu Nový Jičín, které poskytlo naší organizaci v roce 2020 dotaci na podporu činnosti služby 
Chráněného bydlení Nový Jičín ve výši 23 800,- Kč. 

 



                                                                                                                           
Za NaNovo a službu Sociální rehabilitace bychom rádi poděkovali všem veřejným opatrovníkům na 
úřadech v Novém Jičíně, Kopřivnici a Sedlnicích, se kterými je opravdu výborná spolupráce. Rovněž 
bychom rádi poděkovali Městskému úřadu v Novém Jičíně za vyvěšení plakátu naší služby na vývěsce 
před úřadem. 
 
Za NaNovo a službu DOZP Studénka děkujeme spolupracujícím denním stacionářům – Domovinka 
v Novém Jičíně (ProSenior), Eden v Novém Jičíně (Slezská Diakonie), Charita Odry, Kopretina v Kopřivnici. 
 
Děkujeme Městskému úřadu Studénka, jmenovitě Bc. Monice Markové, která vykonává funkci veřejného 
opatrovníka 6 našim klientům. Tímto jí děkujeme za výbornou spolupráci, ochotu a zájem o klienty. Za 
klienty děkujeme za darované poukazy do lékárny, které Město předalo jako vánoční dárek. 
 
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata, jehož prostřednictvím 
darovali krásné dárky našim klientům Domova. 
 
Děkujeme všem dobrovolníkům a dobrým lidem, kteří navštěvovali naše klienty. 
 
Za NaNovo a službu ChB Kopřivnice děkujeme návazným službám (DS a STD v Kopřivnici) za jejich 
spolupráci, vstřícnost, trpělivost a ochotu při řešení každodenních situací klientů. 
 
Děkujeme MÚ v Kopřivnici, konkrétně p. Galiové za poskytnutí prostorů k realizaci schůzek ke skupince 
Sebeobhájců. Nelze opomenout pomoc v začátcích pandemie za poskytnutí látkových roušek a respirátorů 
pro pracovníky a klienty naší služby 
 

Za NaNovo a službu ChB Nový Jičín děkujeme městu Nový Jičín za přidělené dotace. V době 
nouzového stavu město darovalo chráněnému bydlení roušky. Ceníme si dlouholeté, vstřícné spolupráce 
s veřejným opatrovníkem.  

Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na pořízení sociálního automobilu pro organizaci, který 
mohou využívat všechny služby. 

Poděkování patří sponzorům, kteří přispěli svými dary na realizaci tomboly plánovaného Plesu, i když ten 
se z důvodu pandemické situace nemohl uskutečnit. Ceny byly klientům předány formou vánoční 
tomboly.  
 
Děkujeme spolupracujícím návazným službám – denním stacionářům Domovinka v Novém Jičíně 
(ProSenior), Eden v Novém Jičíně (Slezská Diakonie) a Charita Odry, sociální rehabilitaci RÚT a Kafira. 
 
Skupina Sebeobhájců měla možnost využívat prostor Městského úřadu Kopřivnice pro svá setkávání, 
podobná nabídka přišla i z Kulturního a informačního centra v Sedlnicích a Městského úřadu ve Studénce, 
ale z důvodu pandemie jsme toto zatím nevyužili, přesto všem za vstřícnost děkujeme.  
 
Děkujeme všem lidem, kteří se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata a obdarovali naše klienty krásnými 
a hodnotnými vánočními dárky. 
 
Dobrovolníci jsou stabilní součástí v životě některých našich klientů, naše poděkování patří i jim, stejně 
tak organizaci ADRA a jejím spolupracovníkům, koordinátorům za vynikající spolupráci. 

 



Za NaNovo a ChB Sedlnice děkujeme zřizovateli a vedení organizace za spolupráci při zahájení 
přístavby v Chb Sedlnice. 

Uživatelé a pracovníci chráněného bydlení děkují pracovníkům obecního úřadu, bývalému veřejnému 
opatrovníkovi p. Kotrcovi za vstřícnou spolupráci v uplynulém roce, členům spolku pejskařů, rybářů, 
hasičů, KIC Sněženka.  

Děkujeme za vstřícnou spolupráci pracovníkům návazných služeb v Novém Jičíně a v Kopřivnici. 
 

 
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. 
 
Aktuální akce a dění naší organizace, služeb najdete na našem facebookovém profilu. 
 
https://www.facebook.com/dnanovo.cz/ 

 

průběžná aktualizace FB stránek Chráněného bydlení Kopřivnice 
prezentace prostřednictvím dobročinné sbírky pro psí útulek ve Vlčovicích 
propagace služby formou výstavy ve vestibulu MěÚ Kopřivnice 
 

článek – zpravodaj Sedlničan Léto 2020 
článek – zpravodaj Sedlničan Podzim 2020 
 
MPSV Národní centrum podpory transformace sociálních služeb: 
Trass     
04.-05.02.2020 http://www.trass.cz/index.php/category/diskuzni-setkani/ téma: Zdravotnické výkony 

v pobytových sociálních službách 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM STUDÉNKA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.   Popis zařízení DOZP Studénka 

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí ve Studénce na ulici Poštovní 912. Služba je 
klientům domova poskytována v domě postaveném v roce 2015 v obydlené části Studénky - 
Butovice. V Domově jsou čtyři bezbariérové bytové jednotky, které jsou vybavené, jako běžné 
domácnosti lidí, kteří nežijí v pobytové sociální službě.   
V druhém patře budovy jsou kanceláře správy organizace, zázemí pro pracovníky služby (šatny, 
sociální zařízení, školící místnost) a relaxační místnost – SNOEZELEN. 
 

 
2.   Charakteristika poskytované služby DOZP Studénka     

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce poskytuje pobytovou službu lidem starším 
27 let s mentálním nebo zdravotním postižením, kteří mají významně sníženou úroveň rozumových 
schopností. Tito lidé potřebují střední až vysokou míru podpory při zajištění chodu domácnosti, 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
zajištění stravy, v sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech. 
 

 
3.   Uživatelé služby DOZP Studénka: 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2020 – celkem 18 klientů 
 

Kapacita zařízení je 18 osob, v domově žijí lidé s mentálním a zdravotním postižením, převážně s 
vysokou mírou potřebné podpory. V roce 2020 zemřely dvě klientky a jedna žena se přestěhovala 
do služby chráněné bydlení v rámci naší organizace. Do služby se v průběhu roku nově 
nastěhovali tři muži. Dva z rodinného prostředí, kdy se po úmrtí pečující osoby ocitli ve 
zdravotnickém zařízení (PN, LDN). Jeden muž se nastěhoval z naší služby Chráněné bydlení. 

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2020, počty dle: 
Počty uživatelů Z toho nově 

přijatých 
Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 14 3 17 - 3 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 55 - 81 55 - 57 55 - 81 - 55 - 57 
průměr 66,9 56 64,9 - 56 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti - - - - - 
I    lehká závislost - - - - - 
II  středně těžká závislost - 1 1 - 1 
III těžká závislost 1 2 3 - 2 
IV úplná závislost 13 - 13 - - 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké - -  -  -  - 
střední 1 1  2  -  1 
těžké 6 -  6  -  - 
hluboké - -  -  -  - 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 7 1  8  -  1 
 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s 
psychiatrickou diagnózou - 1  1  -  1 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  - -  -  -  - 
 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby   - - -  -  - 

 3.3.6 Mobilita 
bez omezení pohybu - 1 1 - 1 
s částečným omezením  9 1 10 - 1 
s úplným omezením pohybu 5 1 6 - 1 



 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
V roce 2020 byla obložnost DOZP 98,72 %. V měsíci lednu, říjnu, listopadu 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. 2020 

 
Evidujeme 4 zájemce o službu DOZP - tři muže a jednu ženu. 

 
 

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) 
 

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 
31.12.2020 

% 

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 1,22 4,75 - - 0,70 2,72 - - 0,12 0,47 0,40 1,56 - - 

vyšší odborné 1,00 3,89 - - - - - - 1,00 3,89 - - - - 

úplné střední 7,17 27,89 - - 5,00 19,45 1,00 3,89  - 1,17 4,55 - - 

vyučen 14,45 56,20 - - 13,45 52,31 - - - - - - 1,00 3,89 

základní 1,87 7,27 - - 1,25 4,86 - - - - - - 0,62 2,41 

celkem 25,71 100,00 - - 20,40 79,34 1,00 3,89 1,12 4,36 1,57 6,11 1,62 6,30 

 
 
 
5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb DOZP Studénka a významné události v 
roce 2020 
 
Služba pracuje s kvalitou skrz důraz na předávání informací a zajištění jednotného přístupu ke klientům. 
Pracovníci se scházejí každé ráno na ranní schůzce, kde se řeší aktuální potřeby klientů a služby. Dále pak 
se pracovníci služby scházejí jednou měsíčně na poradě služby a také se schází jednotlivé týmy bytů 
v rámci schůzek bytů. Důležité informace o klientech a službě jsou zaznamenávány a předávány také 
prostřednictvím informačního programu eQuip, který se aktivně využívá. 
 
Každý pracovník má možnost připomínkovat a podílet se na aktualizaci metodik a nastavování kvality 
služby, a to formou účasti na setkání skupiny „Teamek“, která se schází i po skončení projektu NaNovo a 
kvalitně ve složení vedoucí služby, sociální pracovnice a zástupce z každého bytu. Od října 2020 došlo 
k výměně členů, což přineslo nové pohledy a nápady.  
Do září se scházela také skupina pro eliminaci ústavních prvků, a to v rámci projektu „Cesta NaNovo“. V 
rámci setkávání byly vytipovány ústavní prvky, které jsme odstranili či je alespoň omezili. Následně vznikl 
dokument „Popis ústavních prvků a jejich eliminace“, který může inspirovat ostatní organizace. Skupina 
byla od října 2020 zrušena, tématem ústavních prvků se však zabýváme i nadále v rámci skupiny 
„Teamek“.  



 
V rámci stejného projektu měl domov konzultace s externími odborníky v rámci alternativní komunikace a 
sociálního začleňování. Každá konzultace byla s týmem pracovníků jednoho bytu, tudíž se probíraly 
individuální případy klientů daného bytu.  
 
V rámci organizace funguje skupina Důvěrníci pro sexualitu, jejímž členem je jedna pracovnice z přímé 
péče. Skupina se zaměřuje na oblast soukromí, intimity a vztahů osob s mentálním postižením a 
aktuálními problémy ve službách týkajících se výše zmíněných témat. 
 
Byli jsme osloveni a spolupracovali jsme se zástupkyní veřejného ochránce práv na připravované sérii 
doporučení pro poskytovatele sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením. Formou online 
rozhovoru jsme se podělili o praktické zkušenosti. Byly konzultovány témata z oblasti každodenního 
života, personálního zajištění, multidisciplinární přístup, oblast důstojnosti, soukromí, hospodaření 
s penězi, zdravotní péče atp. 
 
V březnu se sociální pracovnice účastnila workshopu s názvem Alternativní a augmentativní komunikace a 
její ukotvení v Moravskoslezském kraji, v Ostravě. Tento workshop navazoval na proběhlou konferenci 
„Komunikace je cesta k porozumění – podpora prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace“, 
která se konala v listopadu 2019 v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II.“ Výstupem 
workshopu bylo vytvoření několika skupin, které se problematikou AAK budou zabývat nadále (nastavení 
řízených stáží, setkávání skupin, diskusní fóra, vytvoření databáze těch, kteří se AAK zabývají, odborníků, 
lektorů, atp.) 
 
Klienti v komunikaci se svou rodinou a přáteli začali více využívat moderní techniku jako je Skype, 
massanger, facebook. Mají vlastní dotykové mobilní telefony nebo tablety. 
 
 
 
 

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 klientům 
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: 
- V 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 
- Terasa – 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 veřejných služeb využívají: 
- Ordinace praktických a odborných lékařů 
- Kadeřnictví 
- Pedikúra 
- Banky a bankomaty 
 
Z návazných služeb využívají:  
- Denní stacionář Domovinka, Nový Jičín 
- Denní stacionář pro seniory, Charita Odry 
- Denní stacionář Eden, Nový Jičín 
- Denní stacionář Kopretina, Kopřivnice 
 
 
 
7    Stavebně - technický stav objektu  

 
Objekt je stavba dvou domů se třemi nadzemními podlažími spojenými společným schodištěm s 
prosklenou fasádou a výtahem pro lůžko. Kolaudace proběhla v prosinci 2015. Dům je zcela bezbariérový. 
 
 

 
8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2021 a vize do dalších let  
 
- Nadále rozšiřovat využívání programu eQuip a jeho funkcí 
 
- Vyhledávat rozdílné přístupy v péči o klienty a sjednotit je - péči o klienta nastavovat v rámci schůzek 
bytů, zjištěné informace předávat a připomínat na ranních schůzkách a poradě služby, nastavené 
kontrolovat.   
 
- Navázat a rozvíjet spolupráci se Sociální rehabilitací.  
 
- Zvelebovat zahradu, aby lákala klienty k pobytu – vytvoření květinového záhonu, zasazení jedlých keřů 
 
- Zaměřit se na spolupráci s rodinnými příslušníky při plnění osobních cílů klientů, individuálního plánování 
a udržování kontaktu s nimi. 
 
- Aktivní vyhledávání dobrovolníků a udržování přátelských kontaktů (bývalí zaměstnanci, bývalí 
spolubydlící, dárci z projektu Ježíškova vnoučata). 
 
- Propagace služby formou pravidelného přispívání do Zpravodaje města Studénka 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOVÝ JIČÍN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Popis zařízení  
 
Chráněné bydlení Nový Jičín poskytuje své služby ve městě na dvou místech, celkem ve třech bytech.  
Ve dvoupodlažní vile v klidné části města v běžné zástavbě rodinných domů na Slovanské ulici. V tomto 
domě jsou dva byty pro pět osob. U domu je prostorná zahrada a altán se zahradním nábytkem a 
s krbem. 
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.   
Město Nový Jičín celoročně nabízí svých občanům různé kulturní a společenské akce.  
Ve městě dobře fungují návazné služby. 
 
Další byt se nachází v přízemí panelového domu na ulici Dlouhá. Jedná se o dvoupokojový byt 
s balkónem, ve kterém bydlí dva klienti. 
V blízkosti je samoobsluha, nedaleko supermarket. Do centra města obyvatelé chodí pěšky nebo využívají 
MHD, jejíž autobusová zastávka je u domu. 
 
Chráněný dům má dvě obytná podlaží, suterén a půdu.  
V suterénu se nachází zázemí pro personál se sociálním zařízením a sprchou, samostatné WC, kotelna a 
skladové místnosti. V suterénu je také místnost, která slouží jak obyvatelům domu hlavně jako sušárna 
prádla, tak pracovníkům jako místo pro setkání na poradách, supervizích a školeních. 
Původní garáž byla přepažena na dvě části, a tím vznikly dvě místnosti. Část, do které se vchází zevnitř 
domu slouží jako zázemí pro Sociální rehabilitaci Domov NaNovo. Část, do které se vchází zvenčí, je 
prostor pro uložení sekačky a nářadí. 
V přízemí je bezbariérový byt, ve kterém bydlí pět klientů v jednolůžkových pokojích. K bytu vede i 
schodišťová sedačka. 
Byt v prvním patře je podkrovní, bydlí v něm také pět klientů, rovněž v jednolůžkových pokojích. 
   
Všechny pokoje jsou standardně vybaveny lůžkem se zdravotní matrací, šatní skříní, stolem a křesly, a 
jednou uzamykatelnou skřínkou. Jeden pokoj v přízemí má navíc malý kuchyňský kout, barový stůl se 
židlemi a gaučem. Součástí jednoho pokoje v prvním patře je prostorný balkón. 
Vybavení bytů je jako v běžné domácnosti. Kuchyně jsou zařízeny kuchyňskou linkou a kuchyňským 
vybavením, lednicí, indukčním sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a myčkou. 
K dispozici klienti mají žehličku, žehlicí prkno, vysavač. 
V každém obývacím pokoji jsou sedací soupravy s křesly a gaučem, obývací stěna, jídelní stůl s židlemi. 
Ve obývacím pokoji je i v každém bytě společní televize. 
V koupelně je pračka se sušičkou.  
Nad bytem v prvním patře se nachází půda, do které je vstup možný pouze pomocí vysunovacích půdních 
schodů a běžně se nepoužívá. 
 
U domu je velká zahrada s okrasnými stromy, zahradním domkem a altánem s krbem. Na zahradě jsou tři 
vyvýšené záhony, ve kterých mohou klienti pěstovat zeleninu.  
 
Chráněný byt na Dlouhé je standardní dvoupokojový byt. Každý obyvatel má svůj vlastní pokoj, ostatní 
prostory mají společné. 
Pokoje jsou vybavené obývacími stěnami, postelí, stolem a křesly. 
V kuchyni je kuchyňská linka vybavená potřebným nádobím. Je tam i lednice, rychlovarná konvice, 
indukční sporák, elektrická trouba a společná televize, jídelní stůl a židle.  
V roce 2020 byla provedena rekonstrukce koupelny, místo vany byl instalován sprchový kout pro větší 
pohodlí a bezpečí obyvatel. V koupelně je dále umyvadlo, elektrický sušák a pračka. Na chodbě je 
předsíňová stěna a vestavěná skříň. 
WC je samostatné. 
 
Všichni obyvatelé domu i bytu si mohou své pokoje vybavit vlastním nábytkem, spotřebiči a dekoracemi. 
Běžně mají svá rádia, CD a DVD přehrávače, mobilní telefony, tablety, někteří si pořídili i vlastní lednici a 
televizor. 
Ve všech bytech mají klienti k dispozici internetové připojení. 
 



2.  Charakteristika poskytované služby     
 

Chráněné bydlení v Novém Jičíně poskytuje v souladu s §51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách pobytovou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a 
jejichž životní situace může v některých oblastech vyžadovat pomoc asistenta. 
Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním postižením s lehkou až střední mírou podpory při zajištění chodu 
domácnosti a v dalších běžných činnostech, při kontaktu s veřejností, s pracovním a sociálním 
začleněním. 
Věková hranice pro přijetí nového klienta je 19 - 64 let. 
 
K 31. 12. 2020 bydlelo v chráněném bydlení Nový Jičín 9 žen a 3 muži. 
 
Pomoc a podporu klientům zajišťuje 8 pracovníků v sociálních službách, jejichž práci koordinuje vedoucí 
služby. Sociální pracovnice dohlíží na kvalitu a individuální plánování s klienty. 
 
Podpora klientů je založena na individuálním přístupu s ohledem na míru potřebné podpory. 
Každý klient má svého klíčového pracovníka, který klienta podporuje v hospodaření s penězi a 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 klientům poskytují podporu podle Plánu potřebné podpory, který nastavuje klíčový 
pracovník s klientem a sociální pracovnicí. 

 
 
3.   Uživatelé služby ChB Nový Jičín: 

 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2020 – celkem 12 osob 

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

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2020, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho 
nově 

přijatých 

Ženy Muži Celke
m 

Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 9 3 12 0 2 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 25-78 29-68 25-78 0 29-78 
průměr 46,6 47,3 46,8 0 43,5 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez 
závislosti 

 
0 

 
0 0 0 0 

I    lehká závislost 2 2 4 0 2 
II  středně těžká 
závislost 

 
2 

 
1 3 0 0 

III těžká závislost 4 0 4 0 0 
IV úplná závislost 1 0 1 0 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 2 2 4 0 2 
střední 7 1 8 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), 

 
 

 
 0 0 0 



osoby bez psychiatrické diagnózy 1 0 

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

 
 
1 

 
 
0 0 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  3 1 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 

 
8 

 
3 12 0 2 

s částečným 
omezením  

 
0 

 
0 0 0 0 

s úplným 
omezením pohybu 

 
0 

 
0 0 0 0 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 

 
V roce 2020 byla obložnost služby 91,97 %. 

 
 

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

Je evidováno 10 zájemců o službu chráněného bydlení v Novém Jičíně. 
 
z toho  - žen: 3  

       - mužů: 7 
 

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 
31.12.2020 

% 

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 1,26 10,79 - - - - - - 1,06 9,08 0,20 1,71 - - 

vyšší odborné 1,00 8,56 - - 1,00 8,56 - - - - - - - - 

úplné střední 6,09 52,14 - - 5,50 47,09 - - - - 0,59 5,05 - - 

vyučen 3,33 28,51 - - 3,00 25,68 - - - - - - 0,33 2,83 

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

celkem 11,68 100,00 - - 9,50 81,33 - - 1,06 9,08 0,79 6,76 0,33 2,83 
 
 



 
5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020 ve 

službě ChB Nový Jičín 
 
Ve službě funguje pracovní skupina Teamek. Skupina je tvořena sociální pracovnicí, vedoucí služby a 
dvěma pracovníky - stálými členy. Skupina se schází jednou za měsíc. Tématy navazuje na TEAM, 
který působí v organizaci a je zaměřen na Standardy kvality a metodické postupy 
 
Cílem Teamku je: 
- přenášet informace z TEAMu  
- přenášet informace ze školení a vyhodnocovat zpětné vazby z těchto školení a aplikovat je v práci 

na   metodických postupech 
- řešit problémy nebo otázky pracovníků, které nebylo možné vyřešit na poradě služby 
- získat všechny pracovníky pro práci ve skupině, podporovat jejich zájem a povzbuzovat je ke 

společné práci na metodických materiálech 
- případová práce  
 
Ve službě působí důvěrník pro sexualitu a intimní vztahy, který je součástí skupiny Důvěrníků, 
která se pravidelně schází.   
Pracovníci se účastní vzdělávání zaměřeného na rozvoj profesionálních i osobnostních dovedností 
např. Prevence syndromu vyhoření-seminář, který v roce 2020 proběhl 
Ve službě probíhaly supervize, kterých se účastnili pracovníci služby.  
 
V rámci celé organizace pracujeme s výstupy z dotazníků spokojenosti klientů. 
Zpětné vazby získáváme i od zaměstnanců a opatrovníků v rámci dotazníků spokojenosti pracovníků 
a Dotazníků pro opatrovníky. V průběhu roku získáváme zpětné vazby i od dalších lidí, kteří mají 
vazby na klienty a na službu - sousedé, dobrovolníci, pracovníci návazných i běžných služeb, 
praktikanti 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, 
asistenty a  opatrovníky. S klienty a klíčovými pracovníky spolupracuje při individuálním plánování. Do 
procesu individuálního plánování se snaží zapojovat i opatrovníky. Klientům i opatrovníkům je mimo 
jiné oporou při úředních a soudních jednáních.  
 
 
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 se sprchovým koutem a umyvadlem. 

 
 

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

 
Klienti jsou podporováni v tom, aby aktivně a smysluplně trávili svůj volný čas. 
Asistentky jim pomáhají 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.  
K aktivnímu trávení volného času jsou klienti motivováni i v domě, kdy dostávají podporu při 
pěstování svých zájmů a zálib.  
Klienti mají možnost k výletům nebo cestám mimo město, kde není praktické využít hromadnou 
dopravu, využít služební auto. 
Když je pěkné počasí, mohou čas trávit na zahradě v altánu nebo se podílet na péči o květiny a 
zeleninové záhony. 

 
 

6.3 další poskytované služby  
 

Klienti mohou využívat Fakultativní služby  
- doprava služebním autem do návazných služeb, která je zpoplatněna částkou 10,- Kč za den 
- doprava služebním autem na nákupy, na výlety atp.  

 - služební telefon pro ty, kteří nemají svůj mobilní telefon  
 V rámci organizace využívalo v roce 2020 devět klientů službu Sociální rehabilitace Domov NaNovo. 
  
 
Klienti v uplynulém roce využívali návazné služby Slezské diakonie – sociálně terapeutické dílny, sociální 
rehabilitaci a denní stacionář. 
Jedna klientka chodí do Praktické školy. Jeden klient začal navštěvovat sociální rehabilitaci pro nevidomé 
a slabozraké- Kafira. 
Dvě klientky dojíždí do denního stacionáře v Odrách. Jedna klientka docházela do Domovinky ProSenior. 
Jedna klientka chodila do zaměstnání. 
 

 
7    Stavebně - technický stav objektu ChB Nový Jičín 

 
Dům na Slovanské ulici prošel rekonstrukcí v roce 2010 a jeho technický stav tomu odpovídá, i když 
v průběhu několika let se provedly úpravy na vytvoření jednolůžkových pokojů. V roce 2020 došlo 
k vytvoření kanceláře pro Sociální rehabilitaci přepažením garáže. 
Na Dlouhé ulici byla rekonstruovaná koupelna, kdy byla vana nahrazena sprchovým koutem. 
Bezbariérové řešení bytu v přízemí a okolí domu je zatím dostačující, protože v chráněném bydlení 
nebydlí nikdo, kdo by úplnou bezbariérovost potřeboval. 
Průběžně se provádějí výmalby pokoje podle potřeb a přání klientů. Postupně dochází k výměně 
původního nábytku v pokojích klientů. 
 



 
 
8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2021 a vize do dalších let  
 
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat a 

rozvíjet tento přístup na klienty 

- Realizovat procesní audit v rámci projektu Podpora duše II. a na základě výsledků a doporučení 

realizovat kroky, které povedou k posilování příkladů dobré praxe a zvyšování kvality poskytované služby 

- Nadále aktivně spolupracovat se službou Sociální rehabilitace, podpořit další klienty.  

- Podporovat činnost skupiny Sebeobhájců a motivovat další klienty k členství v této skupině 

- Pokračovat v případové práci formou multidisciplinárního týmu u klientů, kteří to potřebují 

- Nadále rozvíjet dovednosti při využívání programu eQUIP – zaktualizovat patřičné pracovní postupy a 
seznámit se a využívat další funkce programu. 

- Pokračovat v zapojování klientů do účelného využívání zahrady 
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1    Popis zařízení ChB Kopřivnice 
 

V domě na ulici Záhumenní jsou dva byty. Horní byt obývají tři muži a dvě ženy. V dolním bytě žijí tři 
ženy a dva muži. Byt na ulici Dukelská obývají dva klienti mužského pohlaví.  
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.  
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. 
Zázemí pro personál se nachází v podkroví domu. 
Byt na ulici Dukelská 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. 2020 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 2020 – 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. 2020 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     0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 35-81 46-64 34-80      0     0 
průměr 55 56 55      0     0 

 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     0 
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 2020 ve výši 100%. 
 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2020 

Je evidováno 11 zájemců o službu chráněného bydlení v Kopřivnici. 
 
z toho    - žen:     3 
             - 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 
31.12.2020 

% 

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 3,26 29,83 - - 2,00 18,30 - - 1,06 9,70 0,20 1,83 - - 

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

úplné střední 6,59 60,29 - - 6,00 54,89 - - - - 0,59 5,40 - - 

vyučen 1,08 9,88 - - 0,75 6,86 - - - - - - 0,33 3,02 

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

celkem 10,93 100,00 - - 8,75 80,05 - - 1,06 9,70 0,79 7,23 0,33 3,02 
 
 

5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020 ve 
službě ChB Kopřivnice 
 
V Chráněném bydlení v Kopřivnici pracujeme s programem eQuip, který slouží k předávání informací 
mezi pracovníky, k uchování informací, k tvorbě měsíčního hodnocení a následnému zpracování 
dokumentu s názvem Soulad cílů, hodnocení a zásad služby.  
Na zvyšování kvality služby se podílejí všichni pracovníci Chráněného bydlení Kopřivnice. Ke zvyšování 
kvality přispívají každodenní ranní schůzky s vedoucí služby, sociální pracovnicí a PSS na kterých se 
domlouvá průběh dne. Informace jsou čerpány z Denní Knihy programu eQuip.  
Za přítomnosti všech pracovníků chráněného bydlení v Kopřivnici probíhají jednou měsíčně schůzky k 
jednotlivým bytům a 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 tomto roce aktivně pracujeme na schůzkách Multidisciplinárních týmů, jejichž důležitost vyplynula z 
potřeb klientů. Výstupy z těchto schůzek jsou na nástěnce služby v programu eQuip. 
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. 
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 a sociální pracovnice s 
úvazkem 0,2, která nastavuje individuální cíle klientů, podílí se na jejich plnění a podporuje je k větší 
samostatnosti. Cílem je nastavit systém v bytě tak, aby docházelo k dalšímu osamostatňování lidem, 
v něm žijícím. 
Vhledem ke koronavirové situaci stále funguje pouze jedna skupina Sebeobjájců, které se aktivně 
účastní šest klientů naší služby. 
Klienti mají v bytech dokument s názvem „Pravidla spolubydlení“, která jsou zpracována v AAK formě 
a do kterých mají klienti možnost nahlédnout. Aktualizují se dle potřeby, nejméně však jednou za tři 
měsíce. Součástí je také dokument, který klientům vysvětluje, co je to stížnost a jak může stížnost 
podat.  
Podaná stížnost je vyhodnocena a založena do sociální dokumentace klienta. 



Pět klientů má vytvořené dokumenty v AAK, které byly sestaveny dle jejich přání a potřeb. 
Jednou ročně pracujeme s výstupy dotazníků spokojenosti klientů, opatrovníků i pracovníků. 
Služba Chráněné bydlení v Kopřivnici má rozvinuté vztahy s dobrovolníky, ale z důvodu pandemie 
jsou nyní kontakty ze strany dobrovolníků omezené. I v budoucnu plánujeme rozvíjet společnou 
spolupráci.  
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. 
 
 
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 (3 ženy, 2 muži) 
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. 
Byt v 1. poschodí 
Počet klientů: 5 (2 ženy, 3 muži) 
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. 
Součástí společných prostorů je i prostorný sklep, který slouží jako úložný prostor pro obyvatele 
domu, ve sklepních prostorech se nachází místnost pro personál, která je určena pro uskutečnění 
porad ve službě (Teamek, schůzky k bytům, Porada služby, …).  Zázemí pro personál se nachází 
v podkroví domu. Na pozemku chráněného bydlení se nachází dvě garáže: jedna garáž slouží pro 
služební auto a druhá slouží jako úložný prostor věcí organizace Domova NaNovo. 
Byt na Dukelské ulici 
Počet klientů: 2 muži 
Počet pokojů: 2 x jednolůžkový 
 
Byt je v třetím podlaží bez výtahu. Má prostorný obývací pokoj, kuchyň a dva samostatné pokoje. 
V bytě je koupelna, ze které se vchází na samostatné WC. Z kuchyně je vchod na prosklenou lodžii. 
Uprostřed bytu je chodba, z ní je vstup do všech místností. K bytu patří uzamykatelný prostor ve 
sklepě.  

 
 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 
 

Dům 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.  

 
 

 
8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2021 a vize do dalších let  
 
Vzhledem ke zdravotní situaci jednoho klienta začít spolupracovat s organizacemi pro nevidomé. 

Podpořit klientku při uplatnění na trhu práce v místě svého bydliště. 

Podpořit jednoho klienta a jednu klientku, kteří žijí partnerským způsobem života, ve společném soužití. 

Nadále pracovat na zajištění jednotného přístupu ke klientům. 

U vytipovaného klienta udržet a prohloubit získané dovednosti, které vedou k posunu do PSB. 

Zaměřit se na zútulnění společných prostorů klientů v domě a na zahradě. 

Zajistit podporu pracovníkům při utužení pracovních vztahů – supervize, pracovní hygiena, společné 
aktivity mimo pracoviště 

V rámci enviromentální politiky nadále pracovat na udržení enviromentální politiky a prohloubit její širokou 
nabídku 

Na základě podporovaného projektu č. 89 NaNovo do bytu pokračovat v realizovaných aktivitách 
prohloubit získané dovednosti (časová orientace, péče o domácnost, oblast financí 
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1    Popis zařízení ChB Sedlnice  
 

Služba chráněného bydlení je poskytovaná v běžné zástavbě v obci Sedlnice v domě, kde jsou dvě 
obytná podlaží a sklepní prostory. Pro případného imobilního klienta je u vchodových dveří instalovaná 
zdviž. Bezbariérový byt pro pět osob je v přízemí budovy. Nachází se zde společný obývací pokoj 
spojený s kuchyňským koutem a jídelním prostorem, koupelna se sprchovým koutem a WC a 
bezbariérová koupelna s bezbariérovým WC. Pokoje jsou tři jednolůžkové, jeden dvoulůžkový. Do patra 
vede schodišťová sedačka. V patře se nachází byt pro tři osoby a garsoniéra pro dvě osoby. Byt má 
jeden pokoj jednolůžkový a jeden pokoj dvoulůžkový. I zde je obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
jídelním prostorem a koupelnou s WC společný.  V samostatné garsoniéře bydlí jeden pár. K bydlení 
využívají společný pokoj s oddělenou kuchyní a jídelním prostorem. Je zde také předsíň a koupelna 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. 
Před budovou je velká zahrada s altánem a zahradním krbem. V dolní části zahrady se nachází zázemí 
pro případné drobné domácí zvířectvo (zázemí pro slepice, výběh pro psa, ohrada se seníkem). Jeden 
klient si pořídil malou králíkárnu, kde chová svého králíka. K dispozici máme také malou garáž s 
přístřeškem a plechovou boudu na nářadí, zahradní traktůrek atp.   
 
 
2    Charakteristika poskytované služby     
 
V budově chráněného bydlení jsou tři bytové jednotky. V dolním bytě bydlí tři ženy a dva muži. V 
horním bytě bydleli dvě ženy a jeden muž, který v prosinci přešel do jiné služby a místo něho do tohoto 
bytu přišla žena. 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. 
Klienti jsou individuálně 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. 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. Lékaři ani žádní 
jiní odborníci do chráněného bydlení nedocházejí, zdravotní péče je klientům zajištěna stejně, jako 
každému běžnému člověku. Pro využití veřejných, návazných, lékařských a jiných služeb mimo bydliště 
je k dispozici služební osobní auto. 
 
 
3    Uživatelé služby ChB Sedlnice: 

 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2020 – 10 klientů  

 
Službu chráněné bydlení v Sedlnicích využívá 10 klientů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2020, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho 
nově 

přijatých 

Ženy Muži Celke
m Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 7 
 
3 

 
10 1 0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 42-89 46-56 42-89 78 0 
průměr 71 51,66 65,2 78 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 1 2 3 1 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 4 1 5 1 0 
těžké 2 1 3 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 

 
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  

 
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 2020 ve výši 99,81%. 

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

  
Evidujeme 4 žádosti od žen a 3 žádosti od mužů, celkem 7 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 
31.12.2020 

% 

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 2,26 22,18 - - 1,00 9,81 - - 1,06 10,41 0,20 1,96 - - 

vyšší odborné 1,00 9,81 - - 1,00 9,81 - - - - - - - - 

úplné střední 1,59 15,60 - - 1,00 9,81 - - - - 0,59 5,79 - - 

vyučen 5,34 52,41 - - 5,00 49,07 - - - - - - 0,34 3,34 

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

celkem 10,19 100,00 - - 8,00 78,50 - - 1,06 10,41 0,79 7,75 0,34 3,34 
 

 
 

5    Práce s kvalitou poskytované služby ChB Sedlnice a významné události v roce 
2020  
 

 
Ke dni 30.04.2020 byl ukončen projekt „NaNovo a kvalitně“ na podporu služby v systému práce s 
kvalitou v rámci organizace financovaného z ESF ČR.  
V organizaci jsme nastavili propojený systém setkávání týmů pracovníků všech sociálních služeb s 
funkčním předáváním informací v organizaci. Na poradu vedení v prvním týdnu v měsíci navazují 
porady ve službách v druhém týdnu.  
Skupina TEAM se pak schází v následujícím týdnu a na něj pak zase navazují ve službách schůzky 
členů Teamků. Informace jsou tak přenášeny napříč službami a dostanou se ke všem pracovníkům. 
Tento systém se ukázal přijatelným a efektivním.  
Pracovníci v projektu hodnotili velmi přínosně 8 bloků školení standardů kvality (Základní východiska 
metod kvality, standard 1,2,5,7,8,14,15). Jednak si tak prohloubili své znalosti, ale také se mohli 
aktivně podílet na aktualizaci standardů a metodik, aby byli pro ně srozumitelné a odráželi skutečnou 
praxi.  
Na podněty z proběhlých klientských auditů se aktualizovalo šest našich dokumentů ve snadném čtení 
(Pravidla spolubydlení, Co je to stížnost, Ceník, Smlouva o soc. službách, Kompetence klíčového 
pracovníka, Prezentace chráněného bydlení/DOZP) a dále v AAK byly vytvořeny tři nové materiály 
(Nouzové a hav. situace, Dotazník spokojenosti a smlouva). Srozumitelnost každého dokumentu byla 
vždy posouzena osobní konzultací s auditorem a následně byl dokument předložen klientům z našich 
služeb CHB a DOZP. Pro členy TEAMu byly přínosné informace z proběhlých stáží v jiných 
organizacích (předávání informací napříč službami; dobrá x špatná praxe; práce s kvalitou).  
V měsících, kdy byl vládou vyhlášen nouzový stav, a i naše organizace byla povinná dodržovat různá 
opatření, se nám, k již zavedeným přenosům informací prostřednictvím intranetu, eQuipu, Outlooku, 
Skype, osvědčily i videokonference. V budoucnu bychom chtěli pokračovat v čerpání nových 
zkušeností účastí na stážích v jiných organizacích, i nadále využívat podporu auditorů (klientský audit) 
při ověřování srozumitelnosti dokumentů pro klienty v AAK, snadném čtení. 
Aktivně jsme se zapojili do projektu „Podpora duše II“. Z akreditovaných vzdělávacích programů 
tohoto projektu si pracovnice CHB Sedlnice vybraly témata: „Zvládání obtížných situací při práci s 
klienty soc. služeb“; „Základy motivace a sebemotivace“; „Psychiatrické minimum pro sociální práci“; 
„Sexualita osob s duševním onemocněním“; „Výcvik pro práci s osobami s duševním onemocněním“. 
Na vybrané vzdělávací aktivity jsou již přihlášené. Termíny z konce roku 2020 byly však z důvodu 
epidemiologických opatřeních v ČR přesunuty na začátek roku 2021. 
Během roku jsme aktivně spolupracovali se službou Sociální rehabilitace. Proběhly společné schůzky 
vedoucí SR, soc. pracovnice, vedoucí služby Chb a klíčových pracovnic klientů, u kterých byl 
předpoklad využití služby sociální rehabilitace. Následně proběhly konzultace s klienty, stanovily se 
zakázky dle jejich indiv. přání. S pracovnici SR, určenou pro klienty z naší služby, byly stanovené 



potřebné kroky ke spolupráci (bylo vytvořeno zázemí pro pracovnici SR; byla zpracována tabulka s 
čas. harmonogramem pracovnice u konkrétního klienta, aby došlo v určený den ke skloubení práce 
pracovníka CHB a pracovníka SR; byly stanoveny podmínky k využívání sl. auta údržbou, službou CHB 
a službou SR). 
Ve spolupráci s vedením organizace byla zahájena akce “Přístavba ChB Sedlnice“. Od října se 
intenzivně pracuje na realizaci přístavby (viz odstavec „Stavebně   technický stav objektu“). 
 
 
6    Sociální podmínky uživatelů  
 
 6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo 
pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu) 
 
Byt v přízemí: 
počet uživatelů: 5 
Počet pokojů: 3x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový 
Bezbariérová koupelna se sprchovým koutem a s bezbariérovým WC 
Koupelna se sprchovým koutem a WC 
Na jednu koupelnu připadá 2,5 uživatelů, na 1 WC 2,5 uživatelů. 
V bytě je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, chodba se šatními skříněmi, botníkem 
a věšákovou stěnou. 
Byt v poschodí: 
Počet uživatelů: 3 
Počet pokojů: 1x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový 
Koupelna se sprchovým koutem a WC 
Na jednu koupelnu připadají 3 uživatelé, na 1 WC 3 uživatelé. 
V bytě je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, chodba se šatními skříněmi, botníkem 
a věšákovou stěnou. 
Garsoniéra v poschodí: 
Počet uživatelů: 2 
Počet pokojů: 1x dvoulůžkový 
Koupelna se sprchovým koutem a WC 
Na jednu koupelnu připadají 2 uživatelé, na 1 WC 2 uživatelé. 
V bytě je společná kuchyň s jídelním prostorem, předsíň s botníkem a věšákovou stěnou. 
 

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



6.3 další poskytované služby  
 

návazné služby: 
stacionář Domovinka 
stacionář Eden 
STD Kopřivnice 
Denní stacionář Kopretina 
 
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 případný chov 
domácího zvířectva. V odpočinkové části zahrady je umístěn altán s posezením. Pro zpestření volného 
času je zde vybudován kout pro ruské kuželky. Budova je částečně bariérová (horní byt, garsoniéra, 
suterén). 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 - kancelář a rekonstrukce ČOV. V srpnu 2020 byl zpracován projekt. 
Dalším krokem bylo zajištění souhlasu sousedů s navýšením kapacity přípojky. Epidem. omezením se 
přesunulo zahájení přístavby. Od října se již intenzivně pracovalo na realizaci přístavby. Po 
rekonstrukci bude kapacita služby navýšena na 12 osob. V horním bytě místo terasy přibydou dva 
jednolůžkové pokoje a další koupelna s WC. Kancelář se přestěhuje z nevyhovujících vlhkých 
sklepních prostor do nově přistavěné místnosti v přízemí budovy. 

 
 
8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2021 a vize do dalších let  
 

- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat 
a rozvíjet tento přístup na klienty. 
 
- Nadále aktivně spolupracovat se službou Sociální rehabilitace, podpořit další klienty.  
 
- Ve spolupráci s vedením organizace spolupracovat na dokončení „Přístavby ChB Sedlnice“. 
 
- Při rozšíření kapacity služby zajistit zabydlení a začlenění dvou nových klientů. 
 
- Po ukončení stavebních úprav v budově vymalovat chodby, popřípadě pokoje. 

 
- Nadále podporovat činnost skupiny Sebeobhájců 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE NANOVO 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1    Popis služby SR NaNovo  
 

Sociální rehabilitace je terénní služba, která má sídlo ve Studénce na ulici Poštovní 912. Vedoucí služby 
má přechodné zázemí v budově chráněného bydlení v Novém Jičíně na adrese Slovanská 1555. Toto 
zázemí byla začátkem roku 2020 nově uzpůsobeno v rámci prostor organizace a slouží jako zázemí pro 
pracovníky služby, nikoliv k přímé práci s klienty. Za klienty dochází pracovnice do jejich domácností, 
příp. se s nimi pohybují v terénu v okolí jejich bydliště. 
 
2    Charakteristika poskytované služby     
 
Sociální rehabilitace poskytuje své služby osobám s mentálním či zdravotním postižením ve věku 19-80 
let žijícím na území Nového Jičína, Kopřivnice, Sedlnic a Studénky. Prvořadě své služby nabízíme 
klientům pobytových služeb naší organizace, v případě volné kapacity přijímáme i klienty mimo naši 
organizaci.  
Naše služba funguje ve všední dny od 7:00 do 15:30 a je zajišťována vedoucí služby/sociální pracovnicí 
a 3 PSS, kteří dochází za klienty do jejich domácností či se s nimi pohybují ve venkovním prostředí s 
ohledem na nastavené osobní cíle v rámci IP. S klienty vždy pracujeme individuálně, a to v předem 
domluvených termínech. 
 
3    Uživatelé služby SR: 

 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2020 – 4 klientů  

 
Kapacita služby jsou 4 klienti v jeden okamžik. V roce 2020 jsme pracovali celkem s 20 klienty. 
Jedné klientce v průběhu roku vypršela platnost smlouvy. 
 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2020, počty dle: 
Počty uživatelů Z toho nově 

přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 11 8 19 11 8 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 27 - 72 29 - 64 27 - 72 27-72 29-64 
průměr 49,5 51,9 50,5 49,5 51,9 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti - - - - - 
I    lehká závislost 2 3 5 2 3 
II  středně těžká závislost 4 1 5 4 1 
III těžká závislost 3 4 7 3 4 
IV úplná závislost 2 0 2 2 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 4 4  8   4  4  
střední 5 3 8  5  3 
těžké 2 1  3   2  1 
hluboké - -  -  -  - 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy - - -  -   - 
 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a 
s psychiatrickou diagnózou - - - -  -  

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  
- - 

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

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 9 6 15 9 6 
s částečným omezením  2 2 4 2 2 

s úplným omezením pohybu - - - - - 

 



3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
 
Jako terénní služba obložnost nevykazujeme. 
 
 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2020 

  
K 31. 12. 2020 jsme evidovali 1 zájemce o službu.  

 
 

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) 

 
Prozatím jsme vždy měli volnou kapacitu, takže jsme mohli každé žádosti vyhovět okamžitě.  

 
 
4    Personál služby SR: 
 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2020 

% 

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 1,00 25,00 - - - - - - 1,00 25,00 - - - - 

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

úplné střední 2,00 50,00 - - 2,00 50,00 - - - - -  - - 

vyučen 1,00 25,00 - - 1,00 25,00 - - - - - - - - 

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

celkem 4,00 100,00 - - 3,00 75,00 - - 1,00 25,00 - - - - 
 

 
 

5    Práce s kvalitou poskytované služby SR NaNovo a významné události v roce 
2020  
 

 
Služba SR vznikla začátkem roku 2020. Za tu dobu se nám podařilo vytvořit obstojné zázemí pro 
personál služby, kde má možnost se pravidelně scházet a společně pracovat na zkvalitňování služby. 
Podařilo se nám navázat spolupráci s adekvátním počtem klientů, kterým jsme mohli zajistit podporu 
v plné míře, kterou vyžadovali. Během roku se nám podařilo s klienty objevit stěžejní oblasti jejich 
života, ve kterých se za naší podpory někam posunuli. Zvláště pyšní jsme na klienty, kteří si za naší 
podpory zvládli najít zaměstnání a úspěšně se v něm zapracovali. Rovněž jsme hrdí na klienty, kterým 
jsme dopomohli k většímu sebevědomí a snaze být v mnoha ohledech svého života samostatnější a 
nezávislejší. Mnoho našich klientů za naší asistence objevilo nové možnosti, jak smysluplně trávit svůj 
volný čas.  
Vzhledem k tomu, že naši klienti jsou i klienty pobytových služeb naší organizace, kladli jsme důraz 
na spolupráci pracovníků SR s pracovníky CHB, pracovali jsme na vzájemné komunikaci a způsobu 
předávání informací. 
 
 
6    Sociální podmínky uživatelů  
 

 Jsme terénní služba, tudíž působíme v přirozeném prostředí klientů.  



 
 

7   Stavebně - technický stav objektu SR NaNovo 
 
Jde o terénní službu, která působí v přirozeném prostředí klientů. 
 

 
 
8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2021 a vize do dalších let  
 

- Dodržovat zásady enviromentální politiky 
- Realizovat aktivity v souladu s projektem „Podpora služeb sociální prevence 3“ 
- Zefektivnit systém spolupráce s pobytovými službami naší organizace 
- Sjednotit práci jednotlivých pracovnic v programu eQuip a zaměřit se na funkce, které jsme 

doposud nevyužívaly 
- Zaměřit se na propagaci naší služby v tisku 
- Zefektivnit chod služby přijetím nové pracovnice a zajistit hladký průběh její adaptace v již 

fungujícím týmu 
 

Vize za službu SR do dalších let je zviditelnit se i mimo naši organizaci, přijímat klienty zvenku, 
přispívat k přechodu klientů našich pobytových služeb do samostatného bydlení či naopak napomáhat 
k snazšímu přechodu klientů z vlastních domácností do pobytových služeb naší organizace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EKONOMICKÉ ÚDAJE V SOUHRNU ZA 
CELOU ORGANIZACI 

 
 
Ekonomické údaje - souhrn za organizaci 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (tis. Kč) 
 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 37 668,10 37 668,10 0,00 

Doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 

Celkem 37 668,10 37 668,10 0,00 

 
Doplňková činnost v roce 2020 neproběhla. 
 
 
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“ a dotace z projektu MsK „Podpora služeb sociální prevence 3“), 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 37 668,10 tis. Kč, z nichž tvoří: 
- 77 %   výnosy z transferů   
-   9 %  tržby z úhrad klientů za bydlení 
- 13 %  tržby z úhrad klientů za PnP 
-   1 %  ostatní výnosy 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Transfery

Tržby za bydlení

PnP



N á k l a d y 
 
Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 37 668,10 tis. Kč, z nichž tvoří: 
-   2 %  spotřeba materiálu 
-   3 %  spotřeba energie 
-   1 %  opravy a údržba 
-   2 %  služby 
-  88 %  mzdové náklady včetně soc. zdrav. poj. a sociální náklady 
-   3 %  odpisy 
-   1 %  ostatní náklady 

Spotřeba
materiálu

Spotřeba
energie

Opravy a
údržba

Služby

Mzdové
náklady

Odpisy

ostatní
náklady

 
 
 
 
 
 
 
Mzdové náklady a zaměstnanci 
Celkem za organizaci 

 
 
Zaměstnanci Přepočtený počet 

pracovníků v roce 2018 
Přepočtený počet 

pracovníků v roce 2019 
Pracovníci v soc. službách   47,00 48,99 
Sociální pracovníci 4,59 5,56 
Všeobecné sestry 1,00 1,00 
THP 3,94 3,94 
Ostatní 2,30 2,60 
Celkem 58,83 62,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Platy 
 
2020  Kč 
Domov NaNovo – celkem za organizaci  
Tarifní platy 13.966.155 
Osobní příplatek 1.290.146 
Příplatek za vedení 547.297 
Zvláštní příplatek 597.419 
Noční příplatek 435.420 
Příplatek za sobotu a neděli 815.616 
Příplatek za svátek 409.419 
Příplatek za přesčas 63.084 
Odměna za pracovní pohotovost 37.216 
Náhrady (dovolená, ostatní) 2.810.599 
Odměny včetně odměn z projektů ESF a 
Covid odměn 

2.610.757 

Prostředky na platy celkem 23.583.128 
  
Náhrady za nemoc 345.852 
Odstupné 0 
Dohoda o provedení práce 
Dohoda o pracovní činnosti 

126.500 

 
 
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2020 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

0,00 0,00 0,00 
 

 
 
 
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2020 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy Výsledek 
hospodaření 

Domov pro osoby se ZP Studénka 15 861,82 15 831,23 -30,59
Chráněné bydlení Nový Jičín 6 833,49 6 799,70 -33,79
Chráněné bydlení Kopřivnice 6 767,99 6 829,96 61,97
Chráněné bydlení Sedlnice 
 

6 806,02 6 808,43 2,41
Sociální rehabilitace 
 

1 398,78 1 398,78 0,00

Celkem 37 668,10 37 668,10 0,00



Závazné ukazatele na r. 2020 (Kč)  

Závazný ukazatel na rok 2020 Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2020 15 632 000,00 

Dotační program COVID_19 ÚZ 13351 - Výzva C finanční 
ohodnocení zaměstnanců 1 571 163,00 

Dotační program COVID_19 ÚZ 13351 - Výzva D na pokrytí 
vícenákladů 

124 473,00 

Dotační program COVID_19 ÚZ 13351 - Výzva E na pokrytí 
vícenákladů 314 176,00 

Dotační program COVID_19 ÚZ 13351 - Individuální výzva na 
pokrytí vícenákladů 21 073,00 

Dotační program COVID_19 MZ - ÚZ 35442, finanční ohodnocení 
zdravotnických pracovníků 

32 839,87 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 250 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 4 750 000,000 

Projekt „Cesta NaNovo“ ÚZ 104113013, ÚZ 1045013013 2 841 520,06 

Projekt „NaNovo a kvalitně“ ÚZ 104113013, ÚZ 104513013 676 163,04 

Projekt „NaNovo do bytu“ ÚZ 104113013, ÚZ 104513013 595 340,06 

Sociální rehabilitace v rámci Projektu „Podpora služeb sociální 
prevence 3“ ÚZ 253, ÚZ 13013 

1 380 585,69 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic – na akci 
„Přístavba chráněného bydlení Sedlnice“.  
Použitelnost 2020 - 2021 

2 100 000,00 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic – na akci „Pořízení 
vícemístného vozidla pro převoz klientů“ 400 000,00 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 28 % 

Výsledek hospodaření  vyrovnané případně mírně 
přebytkové hospodaření za rok 2020  

 
 
 
Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020 

Fond investic 1 369,72 1 282,05 

FKSP 485,34 674,74 

Rezervní fond 2 569,97 2 559,91 

Fond odměn 85,03 85,03 

 



Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Peněžní dary 5 5  

Celkem 5 5  

 
 
 
Investiční akce realizované v roce 2020 (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh 
zdroje 

Nákup mobilního chladicího 
zařízení pro zemřelé 92,37 92,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pořízení vícemístného 
vozidla 885,68 485,68 400,00 0,00 0,00 0,00 

Přístavba chráněného 
bydlení Sedlnice – 
probíhající akce 

660,31 18,90 641,41 0,00 0,00 0,00 

Celkem 1 638,36 596,95 1 041,41 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2020 (tis. Kč)  

Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh 
zdroje 

Výměna obkladů, dlažby 
a sanitárního vybavení 
v koupelně ChB Nový 
Jičín, ul. Dlouhá 

89,99 89,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 89,99 89,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 
 
V roce 2020 nebyla řešena žádná pojistná událost. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čerpání účelových dotací v r. 2020 (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 28,30 28,30 0,00 

Celkem  88,30 88,30 0,00 

 
 
 
Průměrné % nemocnosti za rok 2020 

 7,41 % 

 
 
 
 
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 
 
 
Sdružení Bendig – Kotalová, odborně způsobilá osoba v požární ochraně, Nový Jičín 
4. 3. 2020 
 
Předmět kontroly 
Kontrola a vyhodnocení stávající úrovně požární ochrany všech objektů organizace. 
 
Výsledek kontroly 
Kontrolovány byly všechny objekty organizace a nebyly zjištěny žádné závady a ani nebylo navrženo 
žádné opatření.   
 
 
 
Sdružení Bendig – Kotalová, externí BOZP, Nový Jičín 
18. 12. 2020 
 
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, vzdělávací a výchovná opatření – bez závad 
Stav zabezpečování 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 
 
 
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020  62,09 osob 
Z toho povinný podíl 4 %        2,48 osob 
 
 
Počet osob se zdravotním znevýhodněním zaměstnaných  
u zaměstnavatele v roce 2020        2,97 osob 
 
Odběrem výrobků a služeb v roce 2020       0,61 osob  
 
 
CELKEM          3,58 osob 
 
 
Povinný podíl za rok 2020 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 2020 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: kolektiv pracovníků Domova NaNovo, p. o. 

datum: 15. 3. 2021 

telefon: 556 715 202, 731 442 867 

e-mail: lukas.spurny@dnanovo.cz  
 
 
 
 


