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Úvodní slovo ředitele organizace 
 
Milí přátelé, 
 
právě začínáte číst zprávu o naší příspěvkové organizaci za rok 2014. Věřím, že v ní najdete veškeré a 
očekávané informace, neboť s tímto vědomím jsme ji tvořili.  
 
Na úvod bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na činnosti našich poskytovaných služeb. Velmi si 
vážím práce našich zaměstnanců, spolupráce s klienty, významné podpory našeho zřizovatele 
Moravskoslezského kraje, cením si spolupráce s rodinami a opatrovníky klientů, obcemi, dobrovolníky a 
všemi ostatními lidmi a subjekty, kteří nás podporovali při naší náročné práci. 
 
Rok 2014 nám velmi rychle utekl. Oproti loňskému roku jsme sice nezřídili žádnou novou službu v rámci 
transformačního procesu, ve kterém jsme dlouhodobě zapojeni, nicméně probíhaly různé aktivity 
směřující k opuštění nevyhovující budovy zámku a naplnění transformačního plánu, a zároveň směřující 
k udržení a rozvoji služeb vzniklých po transformaci.   
 
Povedlo se zařídit veškerá povolení ke stavbě dvou domů ve Studénce pro potřeby služby DOZP pro lidi, 
kteří ještě žijí na zámku. Zároveň je schválena dotace z ROP na celou stavbu vč. příjezdové cesty, je 
vybrána i firma, která stavbu provede v roce 2015. Toto znamená naději pro nás všechny, že rok 2015 je 
tím posledním celým rokem, kdy budou lidé využívat naše služby na nevyhovujícím zámku a zároveň kdy 
sídlo organizace bude Nová Horka 22.  
 
Pro naše nové služby v Sedlnicích a v Kopřivnici se podařilo získat významnou dotaci z Evropského 
sociálního fondu v rámci OPLZZ na podporu služeb vzniklých pro transformaci, a to rovnou ze dvou výzev. 
Díky aktivit mimo jiné z tohoto projektu jsme zajistili pro naše klienty individuální podporu v osvojování 
běžných dovedností a získávání důležitých životních kompetencí. Zprostředkovali jsme také klientům 
supervize a vzdělávání. Byli jsme účastni dalších projektů díky spolupráci s Moravskoslezským krajem a 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, proto se dařilo zajišťovat kvalitní vzdělávání pracovníkům, 
supervize a konzultace ke konkrétním tématům poskytování služeb. Povedlo se také najít zaměstnání 
několika klientům chráněného bydlení, což je velký úspěch.  
 
Naší velkou aktivitou v roce 2014 byla také práce na zvyšování kvality našich služeb. Absolvovali jsme 
dobrovolně a vlastní iniciativou pět auditů, které nám měly nastavit zrcadlo naší práce a ukázat konkrétní 
cesty ke zlepšení služeb ve vztahu k lidem, kteří v nich žijí. Mám za to, že toto sebekritické pojetí 
hodnocení služeb nás velmi posunulo dále, ale zároveň ukázalo, že kvalita našich služeb je docela vysoká. 
Potvrdila to také inspekce kvality v Chráněném bydlení v Novém Jičíně ze srpna 2014, která dopadla 
výborně. 
 
Důležité pozitivní uznání naší práce a kvality se nám dostalo přímo z úst Veřejné ochránkyně práv Mgr. 
Anny Šabatové, Ph.D., která koncem roku 2014 osobně poctila naši organizaci návštěvou. 
 
Věřím, že rok 2015 bude také naplněn dobrými zprávami, které výrazně převáží ty špatné. Přeji vše dobré 
a držme si palce.    
 
Lukáš Spurný 
   

 
"Nepřejte si, aby to bylo snazší, přejte si, abyste byli lepší." 

Jim Rohn 

 
 
 
 



 
Poslání organizace 

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Horka 
 
- č. registrace: 6142025 
 
- adresa: Nová Horka 22, 742 13  Studénka 
 
- Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční službu lidem starším 26 let, kteří jsou 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve 
svém přirozeném prostředí.   
Podstatou poskytované služby je snižování nepřiměřené závislosti lidí na vnější pomoci a podpora 
běžného způsobu života. Důraz je kladen na dosažení maximální možné míry samostatnosti. V rámci 
sociální služby nabízíme aktivity a činnosti, jejichž smysl spočívá v zajímavém využití volného času, 
komunikaci a partnerství. 
 
- Cíle služby: 

• V rámci procesu transformace, který v zařízení Zámek Nová Horka, p. o. probíhá je hlavním cílem 
opustit stávající objekt zámku a poskytovat pobytové sociální služby podle individuálních potřeb 
uživatelů, a to v takových objektech, které svým vzhledem, polohou ani kapacitou nijak 
nevybočují z běžných společenských standardů. Tím budeme uživatelům služeb nabízet 
všestranně co nejběžnější způsob života, o kterém mohou sami rozhodovat. 

• Podpora lidí se zdravotním postižením v návratu do přirozeného prostředí a společenského života.  
• Příprava uživatelů na přechod do nové služby. 
• Využívání běžně dostupných veřejných služeb a navazování kontaktů mimo službu. 
• Snižovat nepřiměřenou závislost uživatelů na poskytované službě. 
• Odbourávat předsudky vůči cílové skupině. 
• Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami. 
• Analýza možností stávajícího personálu a příprava jejich eventuálního přechodu do nových služeb. 

 
- Služba je poskytována dospělým lidem s mentálním postižením. 
 
 
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 
 
 
 
 



 
 
- Posláním chráněného bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít v přirozeném 
prostředí domácího charakteru a podporovat je ve vedení plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu 
života, který je srovnatelný s jejich vrstevníky mimo sociální služby. Individuálně podporovat klienty 
v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost, v začleňování do běžného života a v osvojování 
pracovních, osobních i společenských návyků. 
 
- Cíle služby: 

• Podpora klientů ve vytváření přirozených mezilidských vztahů s novými přáteli, rodinou a 
známými. 

• Poskytování individuální podpory klientům při aktivitách odpovídajících jejich možnostem a věku; 
pomoc v zapojování se do profesního života. 

• Poskytovat službu takovým způsobem, aby umožnila klientům žít život co nejvíce podobný životu 
jejich vrstevníků - život v přirozeném prostředí, s možností využívat běžně dostupné služby a 
volnočasové aktivity. 

• Maximální možná podpora samostatnosti klientů – podpora snižování jejich závislosti na jiných 
lidech, podpora samostatného rozhodování o své osobě a podpora projevu svobodné vůle klientů. 

• Rozvoj a upevňování dovedností v oblasti hospodaření s penězi, s přípravou stravy a s vedením 
domácnosti tak, jako v každém jiném běžném domácím prostředí, s cílem dosáhnout maximální 
možné samostatnosti. 

• Spoluvytvářet a pěstovat domáckou atmosféru v jednotlivých domácnostech klientů 
 
- Služba je poskytována dospělým lidem s mentálním postižením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o činnosti organizace 
 
Naše organizace poskytuje čtyři sociální služby – Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále také 
DOZP) v Nové Horce s kapacitou 22 míst, Chráněné bydlení v Novém Jičíně s kapacitou 11 míst, 
Chráněné bydlení v Sedlnicích a Chráněné bydlení v Kopřivnici, obě s kapacitou 10 míst. DOZP sídlí 
v budově historického zámku v Nové Horce, ostatní jsou poskytovány v domáckém prostředí v běžné 
komunitě a jsou výsledkem dlouhodobého transformačního procesu organizace. 
 

 

 
 
 
Významné aktivity organizace v roce 2014 

- Organizace byla zapojena do projektu MPSV „Transformace sociálních služeb“ a využila mimo 
jiné aktivity pro své pracovníky – vzdělávání, supervize, konzultace. Významná pro nás byla 
individuální konzultace a podpora v rozvoji komunikačních dovedností s lidmi s obtížemi 
v komunikaci a podpora při práci se sexualitou a vedení při vytváření metodického postupu 
(Protokol sexuality). 

- Organizace se zapojila do individuálního projektu Kraje „Podpora vzdělávání a supervize 
v sociální oblasti v MSK II“  a do aktivit projektu „Podpora transformace pobytových sociálních 
služeb v MSK II“ – Podpora zaměstnávání lidí s postižením, Metodická podpora zaměřená na 
konzultace a audit, Cílené odborné konzultace, Vzdělávání uživatelů. 

- Začal se realizovat projekt „Cesta k přirozenému životu“, který je podpořen z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzvy Podpora sociálních služeb komunitního typu 
vzniklých po transformaci. Obsahem projektu je poskytování sociálních služeb a cílená podpora 
lidí se zdravotním postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. 

- Úspěšně se pak také podala žádost o finanční prostředky v rámci projektu „Konečně venku“ 
do výzvy D2 v rámci OPLZZ na podporu poskytování služby ChB Sedlnice a ChB Kopřivnice s 
termínem realizace 2015. 

- Proběhly výměnné stáže mezi službami naší organizace na zmapování ústavních prvků. 
- Realizovali jsme podpůrné audity zaměřené na identifikaci institucionálních prvků ve službách 

chráněné bydlení. Intenzivně se pak pracovalo na jejich odstraňování. 
- Proběhla inspekce kvality sociálních služeb v Chráněném bydlení v Novém Jičíně s výborným 

výsledkem. 
- Byla vytvořena doplňková činnost zejména pro oblast poskytování stáží.  



- V první polovině roku bylo také z podnětu okresního soudu zahájeno u 30 klientů řízení ve 
věci svéprávnosti a opatrovnictví dle nového Občanského zákoníku. U dvou klientů byla 
zároveň řešena změna opatrovníka.  

- Na základě nového Občanského zákoníku byly s klienty chráněného bydlení uzavřeny nové 
Smlouvy o poskytování sociální služby. Smlouva byla konzultována a zpracována na základě 
externí právní podpory. 

- Opět se uskutečnil tradiční květnový Den otevřených dveří v zámku v Nové Horce.  
- V reprezentativním sále na zámku se konala porada ředitelů příspěvkových organizací. 
- Návštěva veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. 

 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Horka 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí na zámku v Nové Horce. Zde bydlí celkem 22 lidí 
s mentálním postižením. V roce 2014 nedošlo k výraznému pohybu v kapacitě této služby, na začátku 
roku 2015 předpokládáme snížení kapacity na 20 z důvodu odchodu 2 uživatelů do Chráněných bydlení. 
 
V této službě k 31. 12. 2014 pracovalo 16 úvazků pracovníků v sociálních službách včetně vedoucí služby, 
1 zdravotní sestra a 2,8 pomocní pracovníci provozu, kteří pomáhají v domácnostech s praním, úklidem, 
žehlením a stravováním. Jejich hlavním úkolem však je zapojovat klienty, v rámci možností, do těchto 
běžných domácích prací.  
Přestože je služba poskytována lidem s vysokou mírou podpory a ještě v nevyhovujících zámeckých 
prostorách, probíhá zde vše ve smyslu příprav na přechod do nově stavěných dvou domů ve Studénce. 
Jsou vytvořeny čtyři domácnosti, které fungují samostatně, klientům je poskytována individuální podpora, 
jejich život je orientován na vazby a činnosti mimo objekt, kde dříve probíhalo úplně vše. Klienti si 
individuálně hospodaří s penězi spolu se svými klíčovými pracovníky, samostatně se stravují, stále více 
dostávají možnost rozhodovat a řídit si svůj život. 
 
Nejvýznamnější aktivity služby DOZP v roce 2014: 
 
-  Jsou zařízena všechna potřebná povolení ke stavbě DOZP ve Studénce, schválena dotace z ROP a je 
vybrána firma na zhotovení stavby nového DOZP ve Studénce. 
- Zavedeno individuální hospodaření klientů s klíčovými pracovníky.  
- Probíhaly pestré vzdělávací aktivity pro pracovníky. 
- Navázali jsme spolupráci s vedoucí Knihovny v Ostravě–Přívoze a 
v březnu 2014 uspořádala výstavu obrazů paní V. Barové, která je 
klientkou DOZP a obrazy maluje svými ústy.  
- Paní V. Barová se také již potřetí zúčastnila výtvarné části populární 
soutěže „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“ a obsadila se 
svým obrazem „Lekníny“ třetí místo. Cenu v Olomouci slavnostně 
převzala její spolubydlící, která ji s malováním pomáhá. V doprovodu 
pracovníků se poté zúčastnila závěrečného koncertu. 
- Do sociálně terapeutických dílen EFFATHA Nový Jičín stále dochází jedna uživatelka 4x týdně.  
- Intenzivně jsou klienti zapojováni nejen do péče o svou domácnost. Nácviky samostatnosti probíhají 
individuálně dle schopností a možností jednotlivých klientů. Jedna z imobilních uživatelek se za pomoci 
asistenta naučila ovládat mobilní telefon a posléze si zakoupila vlastní. Telefon využívá pro komunikaci se 
svými blízkými a rodinou a také pro přivolání asistenta v případě potřeby především v nočních hodinách. 
Jiná uživatelka s vysokou mírou podpory se za intenzivní podpory asistenta naučila samostatně ovládat 
imobilní křeslo. 
- Zvýšila se také individuální podpora klientů ve využívání návazných 
a běžně dostupných služeb mimo zámek. Ke svým výletům, 
nákupům či návštěvám lékařů využívají dopravu služebními vozy, 
autobusovou (vlakovou) dopravu nebo sanitní vozy. Za zmínku jistě 
stojí mimo jiné výlet dvou klientek s vysokou mírou podpory 
(invalidní vozík) v doprovodu svých klíčových pracovníků do Prahy. A 
také pravidelné využívání autobusové dopravy.  
 
 



Chráněné bydlení Nový Jičín 
 
V chráněném bydlení v Novém Jičíně bydlí celkem 11 uživatelů.  
Na Dlouhé ulici v běžném dvoupokojovém bytě bydlí dvě uživatelky.  
Na začátku roku se v tomto bytě musel řešit problém soužití obyvatelek a po zvážení všech možností se 
jedna z obyvatelek rozhodla změnil službu a odstěhovala se do chráněného bydlení jiného poskytovatele. 
Nově příchozí klientka si během prvního měsíce našla práci, ve které sice neobstála, ale v hledání 
zaměstnání pokračuje. Je registrovaná na Úřadu práce. Obě obyvatelky bytu zapojily do projektu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V rámci přípravy na docházku do zaměstnání chodí do 
sociálně terapeutických dílen. 
V běžném životě jsou obě ženy hodně samostatné, podporu asistentek využívají zejména v oblasti 
hospodaření s penězi. Asistence a podpora je směřována k tomu, aby klientky výhledově obstály 
v podpoře samostatného bydlení. Už nyní několikrát v týdnu využívají jen telefonickou podporu 
asistentek. Potřebují minimální podporu při zajištění stravy – naplánovat jídelníček, sestavit nákupní 
lístek. Vaření většinou zvládají samostatně. 
Úspěšně se učí zajistit si lékařskou péči – nepotřebují asistenci u lékaře. Při plánování času se naučily 
využívat diář. Jedna z obyvatelek, která v bytě bydlí od samého počátku, má své známé z okolí bydliště. 
 
V domě na Slovanské ulici žije 9 uživatelů ve dvou bytových jednotkách. 
Patrný je posun v jejich samostatném pohybu ve městě, některé uživatelky využívají MHD, drobný nákup 
v nedalekém obchodě zvládají téměř všechny. Péči o svou osobu a domácnost směřuje k větší 
samostatnosti a nezávislosti – odbourává se asistentce při osobní hygieně, podporuje se samostatné 
vaření oběda, rozdělení práce, která se týká společných prostor.  
Čtyři obyvatelky chráněného domu dochází samostatně do sociálně terapeutických dílen, jedna uživatelka 
využívá službu denního stacionáře Škola života. 
Provádí se nácvik dovedností, aby si klientky mohly pořídit drobné domácí zvíře. 
Podporuje se samostatnost při využívání běžných služeb – některé klientky jsou schopné samostatně jít 
do kina, objednat se na pedikúru nebo ke kadeřnici, k lékaři. 
 
Během roku 2014 proběhly 4 soudní jednání na přezkoumání svéprávnosti. Výsledek těchto jednání dal 
jasný směr nácvikům samostatnosti. Podpora v oblasti hospodaření s penězi a nakupování je zaměřená 
na orientaci uživatelek v obchodě, využívání pomůcek, které jim nakupování mohou usnadnit bez ohledu 
na to, jestli umí číst, počítat. 
 
Uživatelkám chráněného bydlení v Novém Jičíně poskytuje podporu 7 asistentek. Vedoucí služby je 
přítomna během týdne, jedna pracovnice slouží pouze noční směny, ostatní asistentky slouží ve 
třísměnném provozu s tím, že mají jen jednu noční službu za měsíc. Obvykle tři až čtyři noci v týdnu 
funguje v chráněném bydlení pohotovost, kdy je pracovnice klientkám k dispozici na telefonu. 
 
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Nový Jičín v roce 2014: 
 
- Koncem roku zahájila návštěvu MSK ochránkyně práv Mgr. Anna 
Šabatová, Ph.D. právě v chráněném bydlení v Novém Jičíně. 
Zajímala se o transformační proces, životní podmínky klientů a 
jejich kompetence a vyjádřila spokojenost. 
- Klientky v rámci ochrany životního prostředí  třídí odpad 
- V červnu proběhl z iniciativy organizace jednodenní audit se 
zaměřením na institucionální prvky v nových službách, doporučení a 
výstupy byly využity ve prospěch uživatelů a v rámci zvyšování 
kvality služby 
- Srpen – proběhla třídenní inspekce zaměřená na kvalitu 
poskytované služby s výborným výsledkem 
- V STD opět slavila úspěch paní J., která se zúčastnila soutěže 
v malování. Využila také nabídku společné dovolené organizované Slezskou diakonií a strávila se svými 
přáteli několik podzimních dní v Beskydech 
- Na podzim zahájila svou činnost v pro okres Nový Jičín pracovní konzultantka (Job kouč), která do 
projektu zaměstnávání osob se zdravotním postižením zapojila 4 klientky chráněného bydlení. Spoluprací 
s asistentkami se zjistily důležité skutečnosti o představách klientek o placeném zaměstnání a našly se 



alternativní možnosti, jak při hledání zaměstnání klientky podpořit tak, aby byly schopné si práci nejen 
najít, ale i udržet  
- vzdělávání pracovníků v oblasti sexuality lidí s postižením, které se konalo v rámci konzultací 
s odborníkem, byla završena vytvořením osnovy Protokolu sexuality, volbou důvěrníků pro tuto 
problematiku v jednotlivých službách a pro uživatele proběhla sexuální osvěta vedená tímto odborníkem  
- účast na sérii školení pro klienty na téma Moje práva, Sebeobhájství, Snadné čtení, Zaměstnávání lidí se 
zdravotním postižením a Vedení domácnosti.  
- V průběhu roku proběhlo malování některých společných prostor a pokojů klientů, vč. vedení ke 
zvelebování osobních prostor klientů. Výmalbu provedli údržbáři organizace ve  spolupráci s klientkami – 
výběr barev, přestavba nábytku v pokojích, příprava na malování a 
následný úklid – v této aktivitě se bude pokračovat i v dalším roce 
- Uživatelka se smyslovým postižením je závislá na doprovodech, tato 
závislost jí nedovoluje navštěvovat pravidelně mše. Proto se svou 
klíčovou pracovnicí v kostele zveřejnily výzvu, jestli by někdo nebyl 
ochoten paní na mše doprovázet. Na výzvu reagovala žena, která si 
doprovody na mše s klientkou domlouvá a realizuje 
- Konzultace na téma Alternativní komunikace proběhla přímo 
v chráněném bydlení, klientky se ho aktivně zúčastnily a doporučení 
konzultantky vedly k větší efektivitě při práci s touto metodou 
 
 
Chráněné bydlení Sedlnice 
 
Chráněné bydlení je poskytováno ve vile v obci Sedlnice v běžné zástavbě. Bydlí zde celkem 10 lidí s 
mentálním postižením ve třech samostatných bytových jednotkách (v přízemí byt pro 5 žen, v poschodí 
byt pro 3 ženy a garsoniéra pro 2 muže). Podpora je jim zajišťována 8 asistenty včetně vedoucí služby, 
kteří se snaží rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů a řešit jejich individuální sociální začlenění do 
komunity. Délka a rozsah služby je flexibilní s ohledem na individuální potřeby a plány uživatelů. 
Poskytované služby jsou zaměřené na individuální přístup při práci s uživateli, na podporu samostatnosti, 
využívání veřejných služeb, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a vytváření 
přirozených vztahů s lidmi, kteří nežijí v sociální službě.  
 
Podařilo vytvořit domáckou atmosféru v jednotlivých domácnostech a vytvořit si dobré, přátelské vztahy 
v místní vesnické komunitě. Uživatelé služby chodí na procházky, chodí nakupovat do místního obchodu 
s potravinami  a do soukromého obchůdku se smíšeným zbožím v blízkosti svého bydliště. Prodavačky i 
nejbližší sousedé tak obyvatelé CHB již dobře znají, zdraví se s nimi. Jedna uživatelka navázala přátelský 
vztah se sousedkou, pravidelně si každý měsíc předávají putovní křesťanskou sošku k modlitbám. Jedna 
uživatelka se také stala platným členem místního klubu důchodců a navštěvuje schůzky a akce pořádané 
klubem. Dva uživatelé během roku navštěvovali 2x týdně denní stacionář Škola života v Novém Jičíně. 
Mapujeme však i jinou návaznou službu pro uživatelé s vyšší mírou podpory, v jednání je služba 
stacionáře Eden v Novém Jičíně. Jedné uživatelce pro zhoršení zdravotního stavu byla po dohodě 
nabídnuta možnost změny služby a byla ji zaslána žádost do domova pro seniory v Novém Jičíně. 
Uživatelé služby se také individuálně začleňují do místní komunity návštěvou různých akcí  (setkání 
s dabéry a herci, velikonoční výstava, fotbalový zápas, Den obce, pouť, Svatomartinské slavnosti, 
Hasičský ples…) nebo využíváním místních veřejných služeb (kadeřnice, pedikúra, masážní salón, 
restaurace …).  
  
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Sedlnice v roce 2014: 
 
- Účast na Dnech sociálních služeb v Novém Jičíně 
- Umožnění stáží v chráněném bydlení   
- Medializace služby v místní kabelové televizi 
- Účast uživatelů na různých akcích obce, dobrá spolupráce s obcí 
- Návštěva dabérů a herců v čele s Valérií Zawadskou 
- Všichni klienti jsou již občany Sedlnic 
- Zapojení klientů  do projektu „ Cesta k přirozenému životu“  
- Navázání  spolupráce s denním stacionářem Škola života v Novém 
Jičíně 



- Začlenění jedné uživatelky do klubu seniorů v obci 
- V CHB proběhl jednodenní audit zaměřený na ústavní prvky a dvoudenní audit kvality 
- Vzdělávací školení pro zaměstnance, vzdělávací školení a supervize v rámci projektu C1 pro klienty 
- Příklad dobré praxe: 
„PLES  nejen v Opeře   
V Sedlnicích se konal Hasičský ples, který dle svého přání navštívil také uživatel chráněného bydlení pan 
Jarek se svou klíčovou pracovnicí. Já jsem na plese byla se svým manželem a touto cestou se chci s vámi 
podělit o mé postřehy z této kulturní akce. 
Pan Jarda je příznivcem dechové i moderní hudby a byl velmi šťastný, když přišel na sál a na pódiu viděl 
muzikanty, jak si ladí své nástroje. Šel blíže a začal muzikantům dirigovat. Potom přešel k našemu stolu  
a usadil se. Zašli jsem si dát něco k pití, pan Jarda si objednal Birell. Pan Jarda se na plese cítil 
spokojeně, nebyl hlučný, nikoho neobtěžoval. Kdybych ho neznala, nikdy bych si nepomyslela, že tento 
občan bydlí v CHB pro osoby s mentálním postižením, ale že žije v běžné 
domácnosti. Choval se velmi přirozeně, normálně, byl vděčný a šťastný. Jak 
začala hrát hudba, šli jsme tancovat. Byla jsem velmi překvapená, jak byl 
pan Jarda přizpůsobivý v tanci, jako by chodil běžně za zábavou. Pan Jarda 
si zakoupil losy do tomboly a  vyhrál sadu košťat s lopatkou, dekorativní 
svíčku a 100 kg pšenice, která poslouží jako krmivo pro slepice, které 
hodláme chovat v nejbližší době v chráněném bydlení. Nemyslím si, že by 
pan Jarda budil pozornost tím, že je handicapovaný. Společnost na plese ho 
přijala takový jaký je. Pan Jarda se choval velmi přátelsky, předsudky o 
handicapovaných lidech z Nové Horky se nenaplnily. Sepsala pracovnice 
CHB p. Božena CH.“   
 
 
Chráněné bydlení Kopřivnice 
 
Chráněné bydlení je poskytováno ve dvou bezbariérových bytech v domě na Záhumenní ulici v Kopřivnici. 
Bydlí zde celkem 10 lidí s mentálním postižením, v současné době 5 mužů a 5 žen. U jiné uživatelky jsme 
řešili otázku přestěhování z chráněného bydlení k opatrovnici – sestře.  
Podporu uživatelům zajišťuje 8 asistentů včetně vedoucí služby a pracovnice, která je pouze na noční 
služby a nevykonává funkci klíčového pracovníka. (Během roku došlo k několika změnách v kolektivu 
pracovníků). 
Úkolem zaměstnanců je rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů, zvyšovat jejich soběstačnost a 
zároveň snižovat závislost na službě. Dalším úkolem je začleňovat uživatele do místní komunity, 
podporovat rodinné a přátelské vazby. Důležitá je podpora při  hledání zaměstnání v návazných službách i 
na volném trhu práce. 
Všichni pracovníci se aktivně věnovali práci klíčového pracovníka, pomáhali vytvořit svým klíčovým 
klientům individuální plány, tak aby byly pro ně výstižné, srozumitelné. U klientů s vyšší mírou podpory 
využívali více fotografií, obrázků, piktogramů. Učili uživatele se svými plány a cíli pracovat, hodnotit je. 
Pracovníci se také účastnili školení, stáží, supervizí i individuálního vzdělávání. Na pracovních poradách i 
v osobním styku se snažili zlepšit fungování a organizaci služby. 
V roce 2014 už byla u všech uživatelů znát aklimatizace na nové prostředí. Někteří už samostatně, jiní 
s podporou využívali služby města. Docházeli na akce na náměstí, na kopřivnický polygon, navštěvovali 
výstavy, koncerty, setkání seniorů, některých akcí se zúčastnili se svými rodinnými příslušníky nebo 
dobrovolníky. Samostatně nebo s asistenty chodili nakupovat, zašli si do cukrárny, restaurace. 
Samozřejmostí jsou návštěvy lékařů, lékárny, holiče a kadeřníka, pedikúry apod., někdy už zcela 
samostatně. 
 
Spojení veřejnými dopravními prostředky je velice dobré, 
uživatelé jezdí autobusy i vlaky.  
  
K největším úspěchům uživatelů CHB Kopřivnice patří 
osamostatnění v sebeobsluze, osvojení umění sebeprosazení, 
zvládnutí ovládání mobilního telefonu, počítače, zlepšení 
orientace a samostatný pohyb ve městě, zdokonalení v 
cestování dopravními prostředky, u dvou klientů zařazení do 
pracovního procesu, účast klientky v divadelním kroužku v STD 



s následným vystoupením pro veřejnost, účast klientů na školeních . Protože jsou u uživatelů velké 
mentální rozdíly, je různé i tempo postupného zdokonalování v činnostech a aktivitách i různé cíle a plány 
do budoucna. 
 
 
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Kopřivnice v roce 2014: 
 
- Dva uživatelé byli na základě pracovní smlouvy přijati do pracovního poměru v naší organizaci. 
Vykonávají úklidové práce v domově pro osoby se zdravotním postižením v Nové Horce. Naučili se 
samostatnému dojíždění a osvojili si pracovní návyky. 
- V rámci projektu MSK se klienti zapojili do aktivit organizace JINAK, o.p.s., která je zaměřena na 
„Vzdělávání uživatelů“. Konkrétně se prozatím zúčastnili kurzu Snadné čtení. 
- Dobrá spolupráce se sociálně terapeutickou dílnou EFFATHA v Novém Jičíně, 
díky které se jedna z uživatelek zapojila do hraní divadla. Divadlo vystupuje na 
různých místech a je velice populární.  
- Klienti dále dochází také do denního stacionáře Kopretina ve Vlčovicích a 
jedna z uživatelek dojíždí do DS Škola života v Novém Jičíně. Klienti jsou co 
nejvíce podporování v samostatném dopravování autobusovou dopravou. 
- Tradičně jsme svou službu prezentovali na Dni sociálních služeb, pokračuje 
účast na komunitním plánování, na základě kterého došlo k úpravě cílové 
skupiny služby 
- Začal se realizovat projekt „Cesta k přirozenému životu“, který je podpořen z 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzvy Podpora 
sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci. Obsahem 
projektu je poskytování sociálních služeb a cílená podpora lidí se zdravotním 
postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. 
- Získali jsme finanční dotaci na podporu služby ze Zlínského kraje, protože odtud přišli tři naši klienti 
v rámci transformační spolupráce s DOZP Zašová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Práce s kvalitou 
 
Práce s kvalitou je v naší organizaci prakticky nejdůležitější téma. Chceme mít kvalitní služby, chceme dát 
našim klientům to, co potřebují. Snažíme se zjišťovat naše rezervy. Nacházíme je a řešíme je. 
 
Metodické postupy 
Velmi důležitou oblastí pro organizaci Zámek Nová Horka, p. o. a jednotlivé služby je poskytování služeb 
na co nejvyšší úrovni kvality. Proto i v roce 2014 fungovala pracovní skupina „TEAM“ a její členové se 
pravidelně scházeli. Tato skupina se skládá z ředitele zařízení, sociální pracovnice/kvalitáře a vedoucích 
všech služeb (DOZP, ChB Nový Jičín, ChB Kopřivnice a ChB Sedlnice) a má za úkol zejména plánovat 
průběh služby, vytvářet a navrhovat metodické postupy v souladu se standardy kvality sociálních 
služeb a zákonnými předpisy. Skupina má stanovena pravidla a kompetence. Vznikají nové metodické 
postupy a aktualizují se stávající. Byly vytvořeny další postupy také ve formě snadného čtení za použití 
vhodných piktogramů, fotografií a obrázků. Jsou to např. Pravidla spolubydlení nebo Smlouva o 
poskytování sociálních služeb. Pracovníci pracovali a rozšiřovali individuální plány klientů dle jejich 
individuálních potřeb. Využili dovednosti získané v rámci vzdělávacích aktivit na téma alternativní a 
augmentativní komunikace (vzdělávání popsáno níže). 
 
„Institucionální prvky“ 
V druhé polovině roku se členové TEAMu začali scházet také k řešení otázky vyskytujících se ústavních 
prvků ve službách. Podporou pro nás byly externí pracovnice paní PhDr. Jaroslava Sýkorová a PaedDr. 
Eva Brožová, které se formou podpůrného auditu kvality ve dnech 9. – 11. 7. zaměřily na identifikaci 
institucionálních prvků ve službách chráněného bydlení. Zaměřily se na současný život klientů a mapovaly 
míru zapojení každého klienta v jednotlivých oblastech (např. volný čas, mezilidské vztahy, zaměstnaní, 
zapojení do aktivit v místě, právní vztahy, autonomie, samostatný život, atd.). Závěrem byla souhrnná 
zpráva a doporučení, se kterými tento tým dále pracoval a výstupy předával dál do jednotlivých služeb. 
„Ústavní prvky“ tak byly postupně eliminovány. Již v roce 2013 a především v roce 2014 se tyto prvky 
snažili hledat také sami vedoucí pracovníci formou výměnných stáží v rámci našich poskytovaných služeb. 
Dalším zdrojem informací jsou lidé, kteří službu využívají, pracovníci, dobrovolníci, rodiny a přátelé, 
návštěvy v rámci zpětných vazeb.  
 
Projekty – vzdělávání, konzultace, supervize 
Abychom ještě více zvýšili kvalitu poskytování sociálních služeb, zapojili jsme se do individuálního 
projektu kraje „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“ a aktivně využili 
nabídky vzdělávacích aktivit společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o. Konkrétně se pracovníci zúčastnili kurzu 
Bazální stimulace, Alternativní a augmentativní komunikace, AAK a nácvik gest jazykového programu 
Makaton. Další jsou naplánovány na rok 2015.  
V druhé polovině roku 2014 jsme se také aktivně zapojili to dílčích aktivit individuálního projektu MSK 
zaměřeného na transformaci asociálních služeb s názvem „Podpora transformace pobytových sociálních 
služeb v MSK II“. Konkrétně se jedná o realizaci aktivity „Podpora zaměstnávání lidí s postižením“, jejímž 
realizátorem je Slezská diakonie. Podpora v oblasti pracovního uplatnění je od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015 
poskytována v chráněném bydlení v Novém Jičíně minimálně 3 uživatelům.  
V rámci realizace zakázky „Metodická podpora zaměřená na konzultace a audit“, kterou organizuje 
společnost Instand, o. s., jsme přijali nabídku společnosti Instand na cílené odborné konzultace 
v chráněném bydlení i domově pro osoby se zdravotním postižením. Konkrétně jsem se přihlásili k těmto 
tématům: Podporované rozhodování, Zajišťování potřeb uživatelů, Přístup k člověku s agresivními projevy 
chování. Tyto konzultace budou realizovány také v roce 2015.  
Dále jsme se zapojili do aktivit organizace JINAK, o.p.s., která je zaměřena na „Vzdělávání uživatelů“. 
Uživatelé chráněného bydlení se již zúčastnili kurzů na téma Moje práva a Snadné čtení. Další jsou 
naplánovány v příštím roce. Podpora bude věnována uživatelům chráněného bydlení i domova se 
zdravotním postižením.  
Odmítnout jsem však museli nabídku spolčenosti 3P Consulting, s.r.o., konkrétně poskytování „Metodické 
podpory zaměřené na supervize a strategické plánování“, neboť již ve všech službách využíváme 
supervize z projektu MPSV „Transformace sociálních služeb“.  
 
V rámci projektu MPSV „Transformace sociálních služeb“ jsme v uplynulém roce absolvovali několik 
vzdělávacích aktivit. Na základě zmapovaných potřeb jednotlivých služeb a potřeb pracovníků v přímé 



práci s uživateli, jsme realizovali workshop na téma Svéprávnost a role opatrovnictví a Efektivní trénink 
domácích prací. Dále jsme úzce spolupracovali s odborníky na téma Práce se sexualitou v rámci 
organizace a Potřeby lidí s vysokou mírou nezbytné podpory a komunikační dovednosti pro práci s nimi. 
Získané dovednosti a podpora odborníků na danou oblast je využita v co nejvyšší míře jak při práci 
s uživateli, tak při písemných zpracováních jednotlivých metodických postupů. Další vzdělávání a 
konzultace v rámci tohoto projektu budou pokračovat i v roce 2015. 
 
Inspekce, audity 
Ke zvýšení kvality, především té metodické, jistě přispěla také inspekční kontrola kvality sociálních služeb. 
Inspektoři navštívili chráněné bydlení v Novém Jičíně ve dnech 11. - 12. 8. Smyslem této kontroly bylo 
zjistit míru naplňování standardů kvality sociálních služeb a plnění povinností poskytovatele dané 
Zákonem o sociálních službách. Závěrečnou zprávou nám pak vyplynula doporučení, které vedly k 
dalšímu zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. 
V rámci realizace zakázky již zmíněného projektu MSK „Metodická podpora zaměřená na konzultace a 
audit“, kterou organizuje společnost Instand, o. s., poté proběhl ve dnech 20. – 22. 10. 2014 
v chráněném bydlení v Sedlnicích audit kvality sociálních služeb. Další audit tentokrát v chráněném 
bydlení v Kopřivnici je naplánován na leden 2015. Audity byl realizovány s ohledem na současnou 
metodiku inspekcí, byly tedy zaměřeny zejména na oblasti ochrany práv a bezpečí uživatelů a míru jejich 
sociálního začleňování. Mimořádná pozornost byla také věnována individualizaci poskytovaných služeb 
podle potřeb a zájmů každého uživatele. Výstupem stejně jako u inspekce kvality byla závěrečná zpráva 
s přiloženými doporučeními, které jsou postupně zaváděny do praxe. 
 
Projekt „Cesta k přirozenému životu“ 
Ve službách Chráněné bydlení Sedlnice a chráněné bydlení Kopřivnice započala v únoru 2014 realizace 
Projektu „Cesta k přirozenému způsobu života“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Snahou je podpora klientů ve vedení plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu života, který je 
srovnatelný s jejich vrstevníky mimo sociální službu v návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a na běžné 
společenské prostředí.  
Cílem projektu je začlenění klientů chráněného bydlení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování 
intenzivní podpory při nacvičování různých životních situací, které vedou k zajišťování vlastní existence, 
individuálnímu plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb, návratu na trh práce, zaměstnání v 
sociálních podnicích, docházce do terapeutických dílen, denních stacionářů atd. 
Díky finančním prostředkům projektu se do služeb zakoupilo technické vybavení (notebooky, flash disky, 
flip charty), které zaměstnanci využívají pro svou práci. Také byl zakoupen textový editor Symwriter, díky 
kterému byly mnohé texty předělány do obrázkové formy. Pro klienty byly uspořádány vzdělávací setkání 
na téma sexualita, ve kterém probírali lidské tělo, intimitu a pohlavní roli a další na téma svéprávnost, kde 
se zase dozvěděli informace o svých právech a povinnostech. Dále se uskutečnilo několik supervizních 
setkání mezi klientem a jeho klíčovým pracovníkem. 
Pro řízení projektu byl sestaven projektový tým (PT) a pravidelně se začal minimálně 1x měsíčně scházet. 
Tým je složen z ředitele zařízení, koordinátora projektu, vedoucích pracovníků, ekonomky a účetní. 
Projektovým týmem je zabezpečeno každodenní řízení projektu, technické a organizační zajištění aktivit, 
podpůrné a publicitní aktivity. Mezi odpovědnost dále patří: informovanost a konzultace k obsahu 
projektu, příprava plánu aktivit, hodnocení a kontrola všech aktivit, finanční řízení, příprava 
monitorovacích zpráv apod. Schůzky celého týmu poté slouží ke sledování, kontrole a vyhodnocování 
postupu realizace projektu.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Stručné plány do budoucna 
 

- Podílet se v rámci našich kompetencí a povinností na realizaci projektu „Transformace Zámku 
Nová Horka“, tedy spolupracovat při výstavbě dvou domů ve Studénce pro potřeby DOZP 
zejména účastí na kontrolních dnech, připomínkami apod. Zároveň připravit klienty a pracovníky 
na přechod do nové služby. 

- Realizovat projekt „Cesta k přirozenému životu“, který je podpořen z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost, název výzvy C1 Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po 
transformaci. Obsahem projektu je poskytování sociálních služeb a cílená podpora lidí se 
zdravotním postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. 

- Realizovat projekt „Konečně venku“, který je podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, název výzvy D2 Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po 
transformaci. Obsahem projektu je poskytování sociálních služeb a cílená podpora lidí se 
zdravotním postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích, kteří nejsou podpořeni 
v rámci výzvy C1. 

- Využívat finanční nebo jinou podporu obcí, hledat možnosti vícezdrojového financování. 
- Ve spolupráci s opatrovníky a bankovními společnostmi postupně zřizovat osobní účty klientů. 
- Zapojovat se do projektů Moravskoslezského kraje a MPSV a využívat konzultace, cílené 

vzdělávání, supervize a vzdělávání klientů, využívat externí podpory. 
- Hledat partnery a cesty pro návazné služby STD a podpora samostatného bydlení. 
- Zaměřit se individuálně u klientů na oblasti zaměstnávání a trávení volného času.  

 
 

 
Hospodaření organizace 

 
Hospodaření naší organizace bylo v roce 2014 vyrovnané s mírně kladným hospodářským výsledkem. 
Kromě hlavní činnosti poskytuje naše organizace doplňkovou činnost, zejména na poskytování stáží. 
Hlavními finančními zdroji organizace byly v daném roce výnosy z prodeje služeb klientům (úhrady za 
péči, ubytování a stravu) a dotace z MPSV a od zřizovatele Moravskoslezského kraje. Dalším výnosem 
byly dotace z ESF. 
 

- Náklady    18.073.058,43,- Kč  
- Výnosy    18.115.696,21,- Kč 
 
- Výsledek hospodaření  42.637,78,- Kč (vč. doplňkové činnosti) 

 
 

 
 
 
 

Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím 
 
Velmi si vážíme těch, kteří v roce 2014 podpořili naši organizaci hmotným nebo finančním darem nebo 
jakýmkoli oceněním a pozitivním ohodnocením. Moc děkuji za tuto podporu, která nám rozšiřuje 
mantinely naší práce a otevírá dveře novým možnostem. 
 
Rád bych také poděkoval svým spolupracovníkům a kolegům zaměstnaným v naší organizaci, jejichž 
náročná práce je jen s těží dostatečně ocenitelná.  
 
Děkuji všem, kteří s námi v roce 2014 spolupracovali. 
 
 

 



Zpráva o „public relations“ 
 
 
Prostřednictvím článků a reportáží do regionálních zpravodajů a televizí pravidelně občanům předáváme 
aktuální informace o organizaci, plánech do budoucna a probíhajícím procesu transformace. 
Publicita byla věnována zprávám o životě klientů v nových službách chráněného bydlení, do kterých se 
v roce 2013 přestěhovali z ústavního zařízení, ať už z pohledu vedoucích pracovníků nebo samotných 
klientů.  
K dalším aktualitám přibyla informace o zapojení se do projektu „Cesta k přirozenému životu“, který je 
podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzvy Podpora sociálních služeb 
komunitního typu vzniklých po transformaci. O obsahu a cílech projektu se mohli čtenáři dozvědět 
prostřednictvím Kopřivnických novin, časopisu Sedlničan a místních kabelových televizí. O nejnovějších 
aktualitách informujeme zájemce také na našich internetových stánkách.  
Za zmínku také stojí mimo jiné veřejná pozvánka na výstavu obrazů paní V. Barové, která své obrazy 
maluje ústy. Výstava se uskutečnila v Knihovně Ostrava-Přívoz. 
 
Přehled článků, které byly v roce 2014 medializovány: 
 
Sedlničan (únor 2014) 
V novém si rychle zvykám….. 
 
Novojičínský zpravodaj (únor 2014) 
Našla jsem si kamarádku 
http://www.novy-jicin.cz/customers/novy-jicin/storage/dokumenty/13914267361.pdf 
 
Ostrava INFO (březen 2014) 
Malované ústy 
http://www.ostravainfo.cz/malovane-usty 
 
Dobrá rada (březen 2014) 
136 lidí s hendikepem najde nový domov díky evropské dotaci 148 milionů korun 
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/tiskove-centrum/136-lidi-s-hendikepem-najde-novy-domov-diky-
evropske-dotaci 
 
Kopřivnické noviny (duben 2014) 
Chráněné bydlení Kopřivnice, Záhumenní ulice 
http://www.koprivnice.cz/mesto/koprivnicke_noviny/kopnoviny/PDF/KN132014.pdf  
 
Sedlničan (duben 2014) 
Nové bydlení, nové zkušenosti, noví přátelé… 
 
Kabelová televize Sedlnice (duben 2014) 
- zpráva o realizaci projektu „Cesta k přirozenému životu“ 
 
Kabelová televize Kopřivnice (duben 2014) 
Chráněné bydlení v Kopřivnici rok po slavnostním otevření 
http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/25-dubna-2014/  
 
Novojičínský deník (květen 2014) 
Zámek Nová Horka se v neděli otevřel veřejnosti 
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/zamek-nova-horka-se-v-nedeli-otevrel-verejnosti-
20140506.html  
 
Český rozhlas – uradil (červen 2014) 
- rozhovor 
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice[]=Ostrava&porad[]=K%C5%99%C3%AD%C5%BEem+krajem&
zobrazNevysilane=1&offset=30&dateLimit=TL_INTERVAL&from=&to=&canDownload=0  



 
Kopřivnické noviny (říjen 2014) 
Chráněné bydlení rok v provozu  
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&cnoviny=2014-10-02  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy k Výroční zprávě  
 
 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM  
POSTIŽENÍM NOVÁ HORKA 

 
 
1.   Popis zařízení  

Místem, kde služba domov pro osoby se zdravotním postižením ještě stále sídlí, je budova zámku 
v Nové Horce. Ten je pro účel pobytové sociální služby nevyhovující a plánuje se jeho brzké opuštění. 
Služba již nyní některé jeho části nevyužívá. Díky své historické hodnotě zapsán mezi kulturní 
památky České republiky.  
 
Zámek se nachází Nové Horce, což je osada patřící pod město Studénka. Jde o typickou zámeckou 
trojkřídlou budovu původně postavenou v barokním stylu, posléze byla přestavěna rokokově a po 
požáru v polovině 19. století upravena novogoticky do dnešní podoby. K zámku patří udržovaná 
kaple, která je využívána veřejností ke svému účelu. Kromě zámku a správních budov tvoří zámecký 
areál také rozsáhlý park s letitými stromy, který je také volně přístupný veřejnosti. 

 
Objekt zámku je tvořen třemi podlažími a suterénem. Suterén je využíván málo a jen pro skladové 
účely. V prvním podlaží je umístěna 1. domácnost uživatelů, kanceláře, reprezentativní sál a další 
místnosti, které nesou moc využívány. Reprezentativní sál je zachován v původním stylu a slouží 
k realizaci společných setkávání, školení apod. Jsou zde také prostory bývalé kuchyně, která byla již 
dříve zrušena. Druhé podlaží je určeno převážně pro ubytování klientů. Velkou část tvoří tzv. 
„vestibul“, dále jsou zde 3 domácnosti uživatelů, dvě koupelny a toalety, zázemí pro zdravotní 
personál a místnost pro personál v přímé práci. Část prvního podlaží je nevyužívána nebo je 
využívána částečně, např. pro sušení prádla. Třetí, podkrovní podlaží není využíváno. Zbylé prostory 
slouží jako půda.  

 
Budova je bariérová. První a druhé podlaží je spojeno dvojím širokým schodištěm a malou 
schodišťovou plošinou.  

 
Malá osada Nová Horka je součástí města Studénky a v současné době v ní žije necelé tři stovky 
obyvatel. V její blízkosti se nacházejí středně velká města, jako Příbor, Bílovec nebo Nový Jičín. 20 km 
jihozápadně od Nové Horky leží Ostrava. 
 

 
2.   Charakteristika poskytované služby     

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Nové Horce poskytuje v souladu s §48 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
 
Poskytujeme celoroční službu lidem starším 26 let, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
a sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.   
Podstatou poskytované služby je snižování nepřiměřené závislosti osob na vnější pomoci a podpora 
běžného způsobu života. Důraz je kladen na dosažení maximální možné míry samostatnosti. Další 
důraz klademe na změnu prostředí. V rámci sociální služby nabízíme aktivity a činnosti, jejichž smysl 
spočívá v rozvoji samostatnosti, v zajímavém využití volného času, komunikaci a partnerství. 
 
Ke dni 31. 12. 2014 žilo v domově pro osoby se zdravotním postižením 22 klientů.  
 
Podporu lidem, kteří využívají tuto sociální službu zajišťuje tým pracovníků v sociálních službách, 
sociálních pracovníků a dalších zaměstnanců. 
 



Pracovníci v sociálních službách provázejí klienty životem, řeší individuálně jejich tíživou sociální 
situaci, pomáhají jim v potřebných oblastech života, včetně ošetřovatelské a obslužné podpory. 
Základní zdravotnickou péči zajišťuje 1 zdravotní sestra a v případě potřeby externí Home Care. 
Rozvoj individuální práce s klienty se projevuje zejména rozšířením nabídky v oblasti změny prostředí 
- doprovody při cestách mimo zámek, individuální nákupy, využívání služeb mimo zámek apod. 
 
Ubytování a poskytování služeb probíhá ve 4 samostatných domácnostech, kde jsou klienti zapojování 
do jejich běžného chodu. Za podpory pomocných pracovníků provozu a klíčových pracovníků se 
účastní úklidu svých prostor, přípravy jídla včetně nakupování potravin, hospodaření s penězi, vaření, 
praní, žehlení, plánování  a vyřizování různých záležitostí atd. Vše je postaveno na individuálním bázi 
a kompetencích klíčových pracovníků. 
 
Stravování je individuální, klienti si tedy určují, co a kdy budou jíst a pít. Obědy si mohou objednávat 
z Domova Příbor, p. o. nebo z jiných zařízení. Několikrát si vařili i sami. Ostatní potraviny si zajišťují 
individuálně s podporou klíčového pracovníka. Nejsou již ani společné jídelny pro velký počet 
strávníků, společně se stravují maximálně spoluobyvatelé domácnosti. 

 
Služba nenabízí klientům činnosti, které jsou běžně dostupné (lékaři, masáže, nákupy, kadeřnictví, 
volný čas apod.)  
 
 
3.   Uživatelé služby*: 

 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2014 – celkem 
DOZP po dobu transformačního procesu neposkytuje služby novým žadatelům a v případě 
uvolnění místa snižujeme kapacitu.  
 
Během roku 2014 se kapacita nezměnila a zůstává k 31. 12. 2014 – 22 osob. 

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2014 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 

ROZDĚLENÍ UŽIVATEL Ů K 31. 12. 2014, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATEL Ů Z TOHO NOVĚ 

PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM  ŽENY  MUŽI  

 3.3.1 POHLAVÍ 22 0 22 0 0 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 49-75 - 49-75   
průměr 63,6 - 63,6   

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti 0 - 0   
I    lehká závislost 0 - 0   
II  středně těžká závislost 1 - 1   
III t ěžká závislost 1 - 1   
IV úplná závislost 20 - 20   

 3.3.4 TYP                          
 POSTIŽENÍ  

 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením 

lehké 1 - 1   
střední 4 - 4   
těžké 6 - 6   
hluboké 10 - 10   

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

10 - 10   

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

0 - 0   

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  1 - 1   

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

 3.3.6 MOBILITA 
bez omezení pohybu 2 - 2   
s částečným omezením  13 - 13   
s úplným omezením pohybu 7 - 7   

Pozn.:   * u detašovaných pracovišť rozčleňte 



3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
Obložnost služby domova pro osoby se zdravotním postižením byla v roce 2014 ve výši 
 100%. 

 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2014 

Jedenáct zájemců o službu domova pro osoby se zdravotním postižením 
z toho  - žen:  10 

 - mužů: 1 
 

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna 
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná 
kapacita) 
 
Od roku 2008 je v této službě pozastaveno přijetí nových uživatelů, tzn., že kromě 4 
uživatelů, kteří se v roce 2010 přistěhovali z transformovaného zařízení Harmonie, p. o. 
(zámek Jindřichov), nezačal od roku 2006 využívat této služby žádný nový uživatel.   

 
 
4.   Personál: 
 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2014 

% 

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 1,5 6,56 - - 1 4,37 0 0 0,1 0,44 0,4 1,75 0 0 
vyšší odborné 0,4 1,75 - - 0 0 0 0 0,4 1,75 0 0 0 0 
úplné střední 5,8 25,35 - - 2,5 10,93 1 4,37 0 0 1,3 5,68 1 4,37 
vyučen 11,3 49,40 - - 10,5 45,90 0 0 0 0 0 0 0,8 3,50 

základní 3,875 16,94 - - 2 8,74 0 0 0 0 0 0 1,875 8,20 

celkem 22,875 100 - - 16 69,94 1 4,37 0,5 2,19 1,7 7,43 3,675 16,07 
Pozn.:  
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2014 
 
Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve 
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických 
pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v organizaci  11,1%. 
zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním. 

Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,… 
Sloupec 6) údržbáři, uklízečky, pradleny, kuchaři,… 
 

 
5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2014 
 
Významné události v roce 2014 ve službě DOZP: 
 
-  Jsou zařízena všechna potřebná povolení ke stavbě DOZP ve Studénce, schválena dotace z ROP a je 
vybrána firma na zhotovení stavby nového DOZP ve Studénce. Díky tom se začne v roce 2015 stavět a 
bude umožněn odchod ze zámku všem uživatelům, kteří zde ještě bydlí. 
 
- Zavedeno individuální hospodaření klientů s klíčovými pracovníky. Tedy systém, který funguje 
v chráněných bydleních, je zaveden i u lidí vysokou mírou podpory. 
  



- Navázali jsme spolupráci s vedoucí Knihovny v Ostravě–Přívoze a v březnu 2014 uspořádala výstavu 
obrazů paní V. Barové, která je klientkou DOZP a obrazy maluje svými ústy.  
- Paní V. Barová se také již potřetí zúčastnila výtvarné části populární soutěže „Nad oblaky aneb 
Každý může být hvězdou“ a obsadila se svým obrazem „Lekníny“ třetí místo. Cenu v Olomouci 
slavnostně převzala její spolubydlící, která ji s malováním pomáhá. V doprovodu pracovníků se poté 
zúčastnila závěrečného koncertu. 
 
- Intenzivně jsou klienti zapojováni nejen do péče o svou domácnost. Nácviky samostatnosti 
probíhají individuálně dle schopností a možností jednotlivých klientů. Jedna z imobilních uživatelek se za 
pomoci asistenta naučila ovládat mobilní telefon a posléze si zakoupila vlastní. Telefon využívá pro 
komunikaci se svými blízkými a rodinou a také pro přivolání asistenta v případě potřeby především 
v nočních hodinách. Jiná uživatelka s vysokou mírou podpory se za intenzivní podpory asistenta naučila 
samostatně ovládat imobilní křeslo. 
 
- Zvýšila se také individuální podpora klientů ve využívání návazných a běžně dostupných služeb 
mimo zámek. Ke svým výletům, nákupům či návštěvám lékařů využívají dopravu služebními vozy, 
autobusovou (vlakovou) dopravu nebo sanitní vozy. Za zmínku jistě stojí mimo jiné výlet dvou klientek 
s vysokou mírou podpory (invalidní vozík) v doprovodu svých klíčových pracovníků do Prahy. A také 
pravidelné využívání autobusové dopravy.  
 
 
 
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) 

 
 V DOZP jsou vytvořeny čtyři domácnosti pro 22 uživatelů:. 
 
 1. domácnost: 2x dvoulůžkový a 1x jednolůžkový pokoj  
 2. domácnost: 1x dvoulůžkový a 1x čtyřlůžkový pokoj 
 3. domácnost: 1x čtyřlůžkový a 1x jednolůžkový pokoj 
 4. domácnost: 1x šestilůžkový pokoj 
 
 Žádná pokoj nemá vlastní sociální zařízení. V DOZP je 8 toalet, 2,75 klientů na jedno soc. zařízení. 

Dále využíváme tři koupelny se čtyřmi  vanami, z toho jedna hydromasážní a jedno koupací mobilní 
lůžko (na jednu vanu připadá průměrně 5,5 klienta). Dále je zde pět sprchovacích koutů (na jeden 
sprchový kout 4,4 klienti). 

 
 Umístění sociálního příslušenství:  
 V přízemí se nachází jedno sociální zařízení (1 toaleta a jedna koupelna se sprchovým koutem, 

vanou a dvěma umyvadly). Toto využívá pět klientů z 1. domácnosti. 
 V prvním patře jsou tři sociální zařízení (6 toalet/klozetových mís), včetně tří umyvadel a dvě různě 

velké koupelny. Jedna koupelna je vybavena hydromasážní vanou, jednou klasickou vanou a třemi 
sprchovými kouty, v druhé koupelně je jeden sprchový kout a klasická vana. Toto využívá 17 
klientů ze 3 domácností v patře. 

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

 
Uživatelé této služby tráví svůj volný čas dle vlastního uvážení, individuálních možností a schopností. 
Společné prostory zámku se již tolik nevyužívají, jako v minulých dobách, více času tráví klienti ve 
svých domácnostech buďto v obývácích nebo v pokojích. Aktivity jsou přizpůsobeny osobním 
zájmům, potřebám a přáním konkrétního uživatele s ohledem na jeho věk, možnosti, schopnosti a 
dovednosti. Svůj volný čas uživatelé dále naplňují aktivitami zaměřenými na přechod do nových 
služeb. Za individuální podpory asistentů se postupně seznamují s běžným způsobem života 
spojeným s péčí o domácnost, hospodařením s penězi, obstaráváním nákupů, vařením a dalšími 
činnostmi, které je v novém domově již brzy čekají.  



Uživatelé využívají všech návazných a veřejných služeb, které jim okolí nabízí. V doprovodu asistentů 
tak uskutečňují výjezdy mimo zámek, nákupy, návštěvy solných jeskyní, kadeřnických salónů, 
restaurací a dalších dostupných služeb. Ve velké míře uživatelé využívají bezbariérové vozidlo 
organizace.  
 
K odpočinku a relaxaci slouží také pravidelně udržovaný zámecký park, který je vybaven lavičkami a 
houpačkami a je volně přístupný jak uživatelům našeho zařízení, tak i veřejnosti.  

 
 
6.3  další poskytované služby  
 
Klienti navštěvují mimo zámek různé služby. Stále méně dochází k nahrazování veřejně dostupných 
služeb samotnou službou. Pro zajištění výjezdů využíváme tři služební auta. Auto s plošinou využívají 
převážně imobilní klienti. Klienti navštěvují solné jeskyně, pedikúru, bazén, cukrárny, restaurace, 
nákupní centra, obchody, supermarkety, lékaře, masáže apod. Klienti využívají možnosti výběru 
odborných lékařů a různě navštěvují lékaře. Jedna klientka navštěvuje čtyřikrát týdně v NJ 
terapeutické dílny EFFATHA. 
Dále např.: 
možnost využívání rehabilitačních pomůcek - v naší službě jsou k dispozici moderní 
rehabilitační pomůcky, masážní přístroje, perličková vana s hydromasáží atd. K dalším pomůckám, 
které pomáhají zvyšovat kvalitu péče, patří také biolampy, biostimul, polohovací křesla a lůžka, 
antidekubitní matrace atd. 
dotyková terapie – bazální stimulace 
činnosti spojené s nácvikem samostatnosti - upevňování hygienických návyků, nácvik třídění, 
věšení, skládání a žehlení prádla, příprava jídla, vaření s podporou, nácvik stolování, nácvik 
úklidových prací, samostatné vycházky mimo zámek, hospodaření s penězi, cestování, zodpovědnost 
za osobní doklady, manipulace s penězi, seznamování se s místem nového bydlení a jeho okolím 
(návazné, veřejné služby, lékaři) 
duchovní péče – možnost navštěvovat zámeckou kapli (bohoslužby, přijímání svátostí, svatá 
zpověď), v případě zájmu návštěvy kněze přímo na pokojích uživatelů, výlety na poutní místa  
 

 
7    Stavebně - technický stav objektu  

Vnější plášť zámku je ve špatném stavu. Na mnoha místech padá omítka, zdivo se obnažuje a 
dochází k jeho postupnému poškozování povětrnostními vlivy. Je potřeba uvažovat v následujících 
letech o zásadní opravě vnějšího pláště zámku. 
Objekt zámku je bariérový, pouze přízemí je částečně bezbariérové. Vzhledem k plánovaném 
vystěhování sociální služby z objektu již organizace neplánuje zásadní úpravy.  
Vytápění nevykazuje vážné potíže, stejně jako vodoinstalace a odpady až na drobné závady, které 
řešíme zpravidla vlastními silami. Elektroinstalace je letitá a v budoucnu budou nutné její opravy. 
Střecha a okna jsou ve vyhovujícím stavu, který odpovídá asi patnáctiletému užívání. 
 
V parku byl vlivem počasí poničen památně chráněný letitý dub, zřítila se jeho mohutná větev. Bylo 
provedeno jeho odborné ošetření a zajištění na náklady Národního památkového ústavu.  

 
 
8    Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 

Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu 
hana.ctverackova@kr-moravskoslezsky.cz dne 29. 1. 2015.  
Všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů za všechny služby souhrnně je uvedena pro 
přehlednost přílohou č. 1 výroční zprávy. 
 

 
 
 
 



9    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2015 a vize do dalších let  
  
 - Příprava klientů a pracovního týmu na přechod do Studénky 
 - Zapojovat se během výstavby a vybavování nových domů do rozhodovacích procesů, účastnit se 
 kontrolních dnů předávat informace, zapojit i klienty (např. výběr možného vybavení, barev 
 apod.) 
 - Využít podporu externích odborníků v procesu přechodu služby v problematických oblastech 
 služby DOZP  
 - S klienty navštěvovat místo výstavby a okolí nového DOZP ve Studénce a průběžně informovat 
 zúčastněné. 
 - Plánovat v týmu (MTT) podobu, organizaci a průběh nové služby ve Studénce. Do plánování 
 v co nejvyšší možné míře zapojit klienty. 
 - Uskutečnit setkání s opatrovníky a rodinnými příslušníky klientů v návaznosti na změny v DOZP. 
 - Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. 
 Předávat tento přístup na klienty.  
 - Podporovat individuálně klienty a opatrovníky ve vytvoření osobního účtu klienta – nahrazovat 
 tak depozitní účet a platby hromadným seznamem jako institucionální prvek. 
 - Plánovat volný čas klientů co nejvíce mimo jejich obydlí. 
 
 
10    Ekonomické údaje 

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části Výroční zprávy o činnosti a plnění 
úkolů příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 prováděcího předpisu Plánování a zpráva o činnosti 
příspěvkové organizace. 
 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 (tis. Kč) 
 náklady 

(tis. Kč) 
výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 
(tis. Kč) 

Hlavní činnost 8721,37 8735,55 14,18 

Doplňková činnost 6,88 5,05 -1,83 

Celkem 8728,25 8740,60 12,35 

 
Vyhodnocení hospodaření 

 
 
V ý n o s y 
 
Veškeré výnosy jsou tvořeny výnosy z transferu (dotace z MPSV, dotace zřizovatele) , tržbami za pobyt 
uživatelů, příspěvkem na péči, úhradami od zdravotní pojišťovny,  za fakultativní služby, připsanými úroky 
na účtech, zúčtováním fondů, z doplňkovou činností. 
 
Celkové výnosy jsou ve výši 8 740,60 tis. Kč, z nichž tvoří: 
- 50 %   výnosy z transferu   
- 11 %  tržby uživatelů za služby 
- 34 %  příspěvek na péči  
- 4 %   úhrady od pojišťovny (VZP) 
- 1 %  ostatní výnosy  



 

Transfery

Tržby uživatel ů

Příspěvek na
péči

Úhrady od
pojiš ťovny

Ostatní výnosy

 
 
 
 
 
N á k l a d y 
 
Celkové náklady jsou ve výši 8 728,25 tis. Kč z nichž tvoří : 
-   3 %  spotřeba materiálu 
-  10 %  spotřeba energie 
-   1 %  opravy a údržba 
-   4 %  služby 
-  73 %  mzdové náklady včetně soc. zdrav. poj. a sociální náklady 
-    5 %  odpisy 
-    4 %  ostatní náklady 
 

Spot řeba
materiálu

Spot řeba
energie

Opravy a
údržba

Služby

Mzdové
náklady

Odpisy

Ostatní
náklady

 
 
 
Mzdové náklady a zaměstnanci 
 
Domov pro osoby se zdravotním pojištěním – Nová Horka 

 
 

Zaměstnanci Přepočtený počet 
pracovníků v roce 2013 

Přepočtený počet 
pracovníků v roce 2014 

Pracovníci v soc. službách 16,74 15,84 
Sociální pracovníci 0,96 0,75 
Všeobecné sestry 3,00 1,83 
THP 2,18 1,70 



Ostatní 6,88 4,27 
Celkem 29,76 24,39 
 
 
 
2014  Kč 
DOZP Nová Horka  
Tarifní platy 3.161.725 
Osobní příplatek 179.659 
Příplatek za vedení 95.424 
Zvláštní příplatek 200.211 
Noční příplatek 90.189 
Příplatek za sobotu a neděli 181.515 
Přesčas, včetně příplatku 0 
Odměna za pracovní pohotovost 0 
Náhrady (dovolená, ostatní) 587.436 
Odměny 193.740 
Prostředky na platy celkem 4.689.899 
  
Náhrady za nemoc 20.541 
Odstupné 85.600 
Dohoda o provedení práce 16.305 
 
 
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2014 

z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

12343,85 12343,85 
 

0 

 
 
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2014 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb náklady 
(tis. Kč) 

výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč) 

Domov pro osoby se zdrav.postižením 8728,26 8740,60 12,34

   

Celkem 8728,26 8740,60 12,34

* v případě potřeby přidejte řádky 
* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci, p. o., 
rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
 
 
Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2014 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Dotace MPSV* na podporu sociálních 
služeb v r. 2014 (tis. Kč) 

Domov pro osoby se zdrav.postižením 3707,60

 

 



 

Celkem 3707,60

* v případě potřeby přidejte řádky 
* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 
 
 
Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) 

Název fondu 
stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 

investiční fond 833,50 257,92 

FKSP 38,82 15,40 

rezervní fond 1179,05 1179,08 

fond odměn 78,85 78,85 

 
 
Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel celkem 
finanční věcný finanční věcný 

rezervní fond investiční fond 

Neúčelový dar 4,66 4,66  

Věcné dary 16,91 16,91 

  

  

Celkem 21,57 4,66 16,91 

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
 
Investiční akce v r. 2014 (tis. Kč) 

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

Vlastní zdroje Travní traktor 66,49 

Vlastní zdroje Záložní server 64,25 

Vlastní zdroje Projektová dokumentace DOZP Studénka 831,81 

Celkem 962,55 

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
 
Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) 

Název akce 
zdroje (tis. Kč) 

celkem vlastní MSK ISPROFIN dary jiné 
(jaké) 



Travní traktor 66,49 66,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

Záložní server 64,25 64,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 130,74 130,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

* v případě potřeby přidejte řádky 
* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 
2014 
 
 
Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2014 (tis. Kč)  

Druh/účel celková 
hodnota 

zdroje (tis. Kč) 
zřizovatel vlastní dary jiné 

      

      

Celkem      

* v případě potřeby přidejte řádky 
* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč 
 
Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost celková výše škody 
výše náhrady od 

pojišťovny 

   

Celkem   

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
Zahraniční služební cesty 

Místo účel cesty od - do počet 
zaměstnanců 

    

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2014* (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2014 (uveďte účel)  

Příspěvek na provoz – účelový na odpisy 372 125,24 

Příspěvek na provoz - neúčelový 309 000,- 

Výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 0,- 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 12 % 

 
* v případě potřeby přidejte řádky 
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 
2014 
 
 



Čerpání účelových dotací v r. 2014 (tis. Kč) 

Poskytovatel účelové 
dotace 

Účetní 
znak 

Poskytnutá 
dotace Použito Vratka 

dotace 
Zdůvodnění 

vratky 

MsK – účelový příspěvek na 
odpisy 205 372,12 372,12 0,00  

MsK – neúčelový příspěvek 0 309,00 309,00 0,00  

Celkem  681,12 681,12 0,00  

 
Průměrné % nemocnosti za rok 2014  
           5,63 % 
 
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 
- neevidujeme žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti 
 
Kontroly vnějšími orgány 
Kontroly a jejich výsledky jsou uvedeny ve společné části výroční zprávy „Ekonomické údaje v souboru za 
celou organizaci“. 
 
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů 
Viz poslední část výroční zprávy - „Ekonomické údaje v souboru za celou organizaci“. 
 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
Viz poslední část výroční zprávy - „Ekonomické údaje v souboru za celou organizaci“. 
 
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se 
zprávou o činnosti  
Výroční zpráva je prezentována všem pracovníkům ředitelem organizace na poradách v jednotlivých 
službách v měsíci březnu.   
Výroční zpráva je od března uložena na společné počítačové síti organizace, kde k ní mají všichni 
zaměstnanci přístup. 
Výroční zpráva je od března pověšena na web organizace, kde je veřejně přístupná. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOVÝ JIČÍN 
 

1. Popis zařízení  
 

Chráněné bydlení Nový Jičín poskytuje své služby ve městě na dvou místech – v domě na Slovanské 
ulici a v bytě na Dlouhé ulici.  
 
Chráněné bydlení Slovanská sídlí v dvoupodlažní vilce v zástavbě typově podobných domů na 
jednosměrné Slovanské ulici. Chůzí je vzdálena asi 10 minut od centra města, v sousedství je 
nemocnice a v blízkosti se nacházejí různé obchody. Okolí nabízí veškerou občanskou vybavenost, 
zároveň zde není nijak velký silniční ruch kvůli jednosměrné ulici. 
 
Město Nový Jičín obývá necelých 25 tisíc lidí.  
 
Vilka má dvě obytná podlaží, suterén a půdu. V suterénu se nachází zázemí pro personál se sociálním 
zařízením a sprchou, garáž, plynová kotelna a skladové místnosti. V přízemí je vybudován byt, ve 
kterém bydlí pět lidí. Je jim zde k dispozici prostorný obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem a 
jídelnou, dva dvoulůžkové pokoje, jeden jednolůžkový pokoj, WC a koupelna se sprchovým koutem a 
bezbariérovým WC. Celý byt je bezbariérově upraven, vstup do bytu je doplněn schodišťovou 
sedačkou, která stávajícími klienty není moc využívána. Byt, který se nachází v patře vilky, obývají čtyři 
klienti. Je zde rovněž prostorný obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem a jídelnou, dva 
jednolůžkové pokoje, jeden dvoulůžkový pokoj s balkónem, WC a koupelna se sprchovým koutem. Nad 
bytem č. 2 se nachází půda, do které je vstup možný pouze pomocí vysunovacích půdních schodů 
z chodby bytu. 
Byty jsou standardně vybaveny, je v nich umístěn přiměřeně moderní nábytek. Kuchyně disponují 
kuchyňskou linkou a kuchyňským vybavením, lednicí, sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, 
varnou konvicí a myčkou. V koupelně je pračka. 
Další vybavení, zejména v pokojích, si individuálně pořizují sami klienti dle svých potřeb a vkusu. 
Většina místností byly v roce 2014 vymalovány podle požadavků klientů.  
K vilce patří také zahrada s terasou, altánem a zahradním krbem. 
 
Chráněné bydlení Dlouhá sídlí v bytě 2+1 ve zvýšeném přízemí běžného panelového domu v sídlišťové 
zástavbě. Tento panelový dům má zateplenou fasádu a plastová okna.  
V bytě se nacházejí dva jednolůžkové pokoje, jeden z nich má balkon. Dále je zde sociální zařízení, 
koupelna s vanou, chodba a prostorná kuchyň s novou kuchyňskou linkou, spotřebiči, rohovou lavicí a 
jídelním stolem. Bytové jádro je zděné. Nábytek v pokojích je moderní a doplňují si jej sami klienti dle 
svého vkusu a vůle. 
Dlouhá ulice je dobře dostupná běžným veřejným službám. Naproti domu je zastávka MHD. 
 
 
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 lehkou až středně mírou podpory. Jde o osoby starší 26 let, kteří potřebují 
podporu v kontaktu s veřejností, v pracovním a sociálním začlenění a pomoc asistenta při chodu 
domácnosti a v dalších běžných činnostech.  
 
Ke dni 31. 12. 2014 bydlelo v chráněném bydlení na dvou místech 11 lidí (v domě 9, v bytě 2).  
 
Pomoc klientům zajišťují asistenti chráněného bydlení. Jejich činnost koordinuje vedoucí služby. 
Podpora klientů je ryze individuální, každý 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. V chráněném bydlení není nahrazována žádna služba, která je veřejně dostupná. 
 
Klienti jsou asistenty podporováni také v péči o domácnost. Jde o individuální pomoc s domácími 
pracemi, jako je vaření, praní, žehlení, nebo úklid. Dále jsou klienti podporováni v hospodaření 
s penězi, v samostatném nakupování, v orientaci, ve využívání veřejné hromadné dopravy a jiných 
veřejných služeb, v plánování a trávení smysluplného volného času.  
 
Provoz chráněného bydlení si zajišťují z veliké míry sami klienti s asistenty. Obstarávají si potraviny 
spolu s přípravou pokrmů ve svých kuchyních v bytech. Klienti z každého bytu si plánují společně 
obědy, mají možnost ale zajistit si oběd i individuálně. Ostatní strava je ryze individuální podle chuti a 
možností každého. Asistenti doporučují klientům, aby dbali vyvážené stravy v návaznosti na jejich 
zdravotní stav.  
Není zde zřízen ani prádelenský provoz a ani úklidové služby. Vše si zajišťují klienti spolu s asistenty.  
 
Zdravotní péče je klientům zajištěna stejně, jako každému běžnému člověku. V případě potřeby klienti s 
doprovodem navštěvují přímo ordinace lékařů.  

 
3. Uživatelé služby*: 

 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2014 – 11 osob 

9 uživatelů využívá služby chráněného bydlení v rodinném domě na ulici Slovanské a 
2 uživatelé využívají služby chráněného bydlení v bytě na ulici Dlouhé v Novém Jičíně. 

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2014 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
Pozn.:   * u detašovaných pracovišť rozčleňte 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2014, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 
PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ 11 0 11 1 0 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 40-71 0 40-71 40  
průměr 60,0 0 60,0 40  

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

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

 3.3.4 TYP                          
 
POSTIŽENÍ 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 2 0 2 1  
střední 6 0 6 0  
těžké 2 0 2 0  
hluboké 0 0 0 0  

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

0 0 0 0  

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

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0  

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

 3.3.6 MOBILITA 
bez omezení pohybu 9 0 9 1  
s částečným omezením  2 0 2 0  
s úplným omezením pohybu 0 0 0 0  

 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
Obložnost služby byla v roce 2014 ve výši 91,71%. 



 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2014  

 Čtyři zájemci o službu chráněné bydlení v Novém Jičíně 
z toho  - žen:     1 

             - mužů:  3 
 

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) 

 
V průběhu roku 2014 jsme na základě podané Žádosti o poskytnutí sociální služby přijali 1 
zájemce do chráněného bydlení na ulici Dlouhá poté, co jedna z uživatelek využila službu jiné 
organizace a přestěhovala se.  

 
Průměrná čekací doba zájemců o službu chráněného bydlení v Novém Jičíně je cca 10 měsíců. 

 
 

 
4. Personál: 

 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2014 

% 

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 2,3 27,71 - - 2 24,10 0 0 0,1 1,20 0,2 2,41 0 0 
vyšší odborné 0,2 2,41 - - 0 0 0 0 0,2 2,41 0 0 0 0 
úplné střední 2,4 28,92 - - 2 24,10 0 0 0 0 0,4 4,82 0 0 
vyučen 3,4 40,96 - - 3 36,14 0 0 0 0 0 0 0,4 4,82 
základní 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 8,3 100 - - 7 84,34 0 0 0,3 3,61 0,6 7,23 0,4 4,82 
Pozn.:  
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2014 

 
Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve 
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických 
pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v organizaci  11,1%. 
zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním. 

Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,… 
Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři,… 
 
 
5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2014 

 
Individuální podpora klientů je zaměřena zj. na samostatnost v takové míře, aby obyvatelky byly 
schopné výhledově se přestěhovat do chráněného bytu. V individuálních plánech se tedy neřeší jen 
zajištění potřeb uživatelek, ale také jejich plány do budoucna – kdo, s kým a jak by chtěly žít. 
Důkazem může být konkrétní přání jedné klientky, která chce žít v bytě. Pracovnice v chráněném 
bydlení se aktivně zapojily do tohoto plánu – zjišťují možnosti, jak zajistit další byt, jak naplánovat 
službu v bytě pro klientku, které potřebuje vyšší míru podpory. 
Na základě výstupů a doporučení z jednodenního auditu, který byl zaměřen na institucionální prvky 
v chráněném bydlení, se asistentky zaměřují na podporu přirozených lidských vztahů, což v praxi 
znamená, že zajišťují čím dál méně doprovodů, aby uživatelkám vznikl prostor pro navázání nových 



kontaktů a aby si volný čas a aktivity mimo dům mohly plánovat bez ohledu na to, jestli asistentka 
bude mít čas.  
 
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Nový Jičín v roce 2014: 
 
- Koncem roku zahájila návštěvu MSK ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. právě 
v chráněném bydlení v Novém Jičíně. Zajímala se o transformační proces, životní podmínky klientů a 
jejich kompetence a vyjádřila spokojenost. 
 
- Klientky v rámci ochrany životního prostředí třídí odpad 
 
- V červnu proběhl z iniciativy organizace jednodenní audit se zaměřením na institucionální prvky 
v nových službách, doporučení a výstupy byly využity ve prospěch uživatelů a v rámci zvyšování 
kvality služby 
 
- Proběhla třídenní inspekce zaměřená na kvalitu poskytované služby s výborným výsledkem 
 
- Na podzim zahájila svou činnost v pro okres Nový Jičín pracovní konzultantka (Job kouč), která do 
projektu zaměstnávání osob se zdravotním postižením zapojila 4 klientky chráněného bydlení. 
Spoluprací s asistentkami se zjistily důležité skutečnosti o představách klientek o placeném 
zaměstnání a našly se alternativní možnosti, jak při hledání zaměstnání klientky podpořit tak, aby byly 
schopné si práci nejen najít, ale i udržet  
 
- Konzultace na téma Alternativní komunikace proběhla přímo v chráněném bydlení, klientky se 
ho aktivně zúčastnily a doporučení konzultantky vedly k větší efektivitě při práci s touto metodou 
 
 
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) 

 
 Chráněné bydlení má charakter domácnosti.  
 Domácnost v bytě na Dlouhé ulici pro dvě uživatelky je standardní dvoupokojový byt, kde obyvatelky 
 společně využívají jednu koupelnu a WC, vybavenou kuchyni a chodbu s vestavěnou skříní a 
 předsíňovou odkládací stěnou. V kuchyni je televize, která je společná pro obě ženy. Každá 
 obyvatelka má svůj jednolůžkový pokoj, který si může podle svých možností a představ vybavit. 
 V současné době využívají ve svých pokojích rádio. 
 Součástí bytu je i sklepní kóje v suterénu domu.  
 
 Byty v domě na Slovanské ulici: 
 Dolní byt pro pět obyvatel 
 Jedno samostatné WC a jedna koupelna s bezbariérovým sprchovým koutem s WC a umyvadlem. 
 Společná chodba s předsíňovou odkládací stěnou a velkým zrcadlem. 
 Společná místnost je rozčleněna na jídelní kout, obývací část se sedací soupravou a běžným 
 nábytkem, televizí. Součástí tohoto prostoru je i standardně vybavená kuchyň. 
 V bytě je jeden jednolůžkový pokoj a dva dvoulůžkové. V každém pokoji je televize, která patří 
 klientkám. V jednolůžkovém pokoji si klientka pořídila i svou lednici. 
 
 Horní byt pro čtyři obyvatele 
 Jedno samostatné WC, jedna koupelna se sprchovým koutem, WC a dvěma umyvadly. 
 Společná chodba a společná místnost je vybavena stejně jako v dolním bytě.  
 Jednolůžkové pokoje jsou dva, televize v těchto pokojích si pořídily obyvatelky. Jedna z obyvatelek 
 má i svou lednici. 
 Dvoulůžkový pokoj je opticky rozčleněn na dvě části. Jedna z obyvatelek tohoto pokoje si koupila 
 vlastní lednici, její spolubydlící má vlastní televizi. 
 V koupelnách všech bytů jsou pračky, které využívají klientky k praní prádla. 
 V suterénu domu je WC, které využívají obyvatelky zj. když jsou na zahradě. 



 
 

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

 
 V domě na Slovanské ulici jsou další místnosti, které obyvatelky využívají prakticky - k sušení prádla, 
 odkládání sezonního oblečení, uskladnění zásob trvanlivých potravin (např. mléko). 
 Z vlastní iniciativy společné prostory obyvatelky nevyužívají.  
 U domu je prostorná zahrada, kterou udržují údržbáři. O záhon na květiny a bylinky se starají klientky 
 s asistentkami. Altán využívají v teplých měsících a zahradní krb jen s asistencí pracovníků. 
 

Významná část aktivit probíhá mimo dům. 
 
 

6.2 další poskytované služby  

Klientky využívají služby návazné a veřejně dostupné. 

Organizace poskytuje klientům fakultativní služby, z nichž klientky, a to jen v malé míře, využívají 
přepravu služebním autem, výjimečně využívají služební telefon. 

 
7    Stavebně - technický stav objektu  

 
Stav domu na Slovanské ulici je výborný. Vilka byla kompletně rekonstruována v roce 2010 díky 
dotacím EU, udržitelnost je 5 let. V roce 2011 byla opravena zídka, která zpevňuje mimoúrovňovou 
hranici se sousedním pozemkem. Okolí objektu je bezbariérové a vhodně řešené. Vilka je částečně 
bariérová, bezbariérový je pouze byt v 1.NP. Tento stav je ale nyní dostačující. V roce 2014 byly 
téměř všechny prostory svépomocí vymalovány podle požadavků klientů. Řešili jsme také drobnou 
závadu na elektroinstalaci, kde se vyskytovalo mírné přepětí. 
 
Byt na Dlouhé ulici byl také kompletně rekonstruován a vybaven nábytkem v roce 2011, nejsou zde 
žádné stavební ani technické nedostatky. Bytové jádro je zděné. Nachází se ve zvýšeném přízemí 
panelového domu, není bezbariérově upraven. Tento stav je dostačující. V následujících letech není 
plánována žádná úprava. Jeho stav je výborný. 

 
 
8    Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 

Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu 
hana.ctverackova@kr-moravskoslezsky.cz dne 29. 1. 2015.  
Všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů za všechny služby souhrnně je uvedena pro 
přehlednost přílohou č. 1 výroční zprávy. 

 
 
9    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2015 a vize do dalších let  

- Navázat na zkušenosti, informace a postupy pracovní konzultantky a podporovat klienty při 
hledání zaměstnání 

- Řešit otázku stěhování klientů z domu do bytů, hledat možnosti získání bytů a plánování služby 
s možností využívat i služby terénní 

- Nadále věnovat pozornost institucionálním prvkům, zj. nastavit systém efektivní spolupráce 
klienta a pracovníků 

- Zaměřit individuální plánování na podporu klientů ve smysluplném trávení volného času 
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. 

Předávat tento přístup na klienty.  
- Podporovat individuálně klienty a opatrovníky ve vytvoření osobního účtu klienta – nahrazovat tak 

depozitní účet a platby hromadným seznamem jako institucionální prvek. 



10    Ekonomické údaje 

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění 
úkolu příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 prováděcího předpisu Plánování a zpráva o činnosti 
příspěvkové organizace. 
 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 (tis. Kč) 
 náklady 

(tis. Kč) 
výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 
(tis. Kč) 

Hlavní činnost 2729,88 2733,29 3,41 

Doplňková činnost 10,92 36,40 25,48 

Celkem 2740,80 2769,69 28,89 

 
Vyhodnocení hospodaření 

 
 
V ý n o s y 
 
Veškeré výnosy jsou tvořeny výnosy z transferu (dotace z MPSV, dotace zřizovatele, rozpuštění IT) , 
tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na péči,  za fakultativní služby, připsanými úroky na účtech, 
zúčtováním fondů, z doplňkové činnosti. 
 
Celkové výnosy jsou ve výši 2 769,69 tis. Kč, z nichž tvoří: 
- 50 %   výnosy z transferu   
- 22 %  tržby uživatelů za služby 
- 26 %  příspěvek na péči  
- 2 %  ostatní výnosy  
 

Transfery

Tržby uživatel ů

Příspěvek na
péči

Ostatní výnosy

 
N á k l a d y 
 
Celkové náklady jsou ve výši 2 740,80 tis. Kč z nichž tvoří : 
-   1 %  spotřeba materiálu 
-   6 %  spotřeba energie 
-   1 %  opravy a údržba 
-   4 %  služby 
-  80 %  mzdové náklady včetně soc. zdrav.poj. a sociální náklady 
-    5 %  odpisy 
-    3 %  ostatní náklady 



 

Spot řeba
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údržba

Služby

Mzdové
náklady
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Mzdové náklady a zaměstnanci 
 
Chráněné bydlení Nový Jičín 

 
 

Zaměstnanci Přepočtený počet 
pracovníků v roce 2013 

Přepočtený počet 
pracovníků v roce 2014 

Pracovníci v soc. službách 7,00 7,06 
Sociální pracovníci 0,35 0,28 
Všeobecné sestry 0 0 
THP 0,58 0,60 
Ostatní 0,36 0,40 
Celkem 8,29 8,34 

 
 

 
2014  Kč 
Chráněné bydlení Nový Jičín  
Tarifní platy 1.124.073 
Osobní příplatek 61.877 
Příplatek za vedení 52.724 
Zvláštní příplatek 20.948 
Noční příplatek 25.186 
Příplatek za sobotu a neděli 62.106 
Přesčas, včetně příplatku 0 
Odměna za pracovní pohotovost 14.780 
Náhrady (dovolená, ostatní) 177.827 
Odměny 87.346 
Prostředky na platy celkem 1.626.867 
  
Náhrady za nemoc 2.157 
Odstupné 0 
Dohoda o provedení práce 0 
 



Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2014 

z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

28895,94 28895,94 
 

0 

 
 
 
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2014 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb 
náklady 
(tis. Kč) 

výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč) 

Chráněné bydlení Nový Jičín 2740,80 2769,69 28,89

   

Celkem 2740,80 2769,69 28,89

* v případě potřeby přidejte řádky 
* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci, p. o., 
rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
 
 
 
Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2014 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Dotace MPSV* na podporu sociálních 
služeb v r. 2014 (tis. Kč) 

Chráněné bydlení Nový Jičín 1210,00

 

 

 

Celkem 1210,00

* v případě potřeby přidejte řádky 
* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 
 
 
 
Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) 

Název fondu 
stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 

investiční fond 709,12 863,80 

FKSP 21,09 22,61 

rezervní fond 422,05 417,14 

fond odměn 2,76 2,76 

 
 



Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel celkem 
finanční věcný finanční věcný 

rezervní fond investiční fond 

Neúčelový dar 2,33 2,33  

Věcné dary 1,44 1,44 

  

  

Celkem 3,77 2,33 1,44 

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
Investiční akce v r. 2014 (tis. Kč) 

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

   

   

Celkem  

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) 

Název akce 
zdroje (tis. Kč) 

celkem vlastní MSK ISPROFIN dary jiné 
(jaké) 

       

       

Celkem       

* v případě potřeby přidejte řádky 
* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 
2014 
 
 
Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2014 (tis. Kč)  

Druh/účel celková 
hodnota 

zdroje (tis. Kč) 
zřizovatel vlastní dary jiné 

      

      

Celkem      

* v případě potřeby přidejte řádky 
* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč 
 



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

Pojistná událost celková výše škody 
výše náhrady od 

pojišťovny 

   

Celkem   

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
Zahraniční služební cesty 

Místo účel cesty od - do počet 
zaměstnanců 

    

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2014* (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2014 (uveďte účel)  

Příspěvek na provoz – účelový na odpisy 49 636,80 

Příspěvek na provoz - neúčelový 25 000,- 

Výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 0,- 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 13 % 

 
* v případě potřeby přidejte řádky 
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 
2014 
 
Čerpání účelových dotací v r. 2014 (tis. Kč) 

Poskytovatel účelové 
dotace 

Účetní 
znak 

Poskytnutá 
dotace Použito Vratka 

dotace 
Zdůvodnění 

vratky 

MsK – účelový příspěvek na 
odpisy 205 49,64 49,64 0,00  

MsK – neúčelový příspěvek 0 25,00 25,00 0,00  

Celkem  74,64 74,64 0,00  

 
 
Průměrné % nemocnosti za rok 2014  
           1,84 % 
 
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 
- neevidujeme žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti 
 
Kontroly vnějšími orgány 
Kontroly a jejich výsledky jsou uvedeny ve společné části výroční zprávy „Ekonomické údaje v souboru za 
celou organizaci“. 



 
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů 
Viz poslední část výroční zprávy - „Ekonomické údaje v souboru za celou organizaci“. 
 
 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
Viz poslední část výroční zprávy - „Ekonomické údaje v souboru za celou organizaci“. 
 
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se 
zprávou o činnosti  
Výroční zpráva je prezentována všem pracovníkům ředitelem organizace na poradách v jednotlivých 
službách v měsíci březnu.   
Výroční zpráva je od března uložena na společné počítačové síti organizace, kde k ní mají všichni 
zaměstnanci přístup. 
Výroční zpráva je od března pověšena na web organizace, kde je veřejně přístupná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KOPŘIVNICE 
 

1    Popis zařízení  
 

Chráněné bydlení sídlí v dvoupodlažní vilce stojící v zástavbě běžných domů na Záhumenní ulici. Vilka 
se nachází v centru města Kopřivnice, takže její okolí nabízí veškerou občanskou vybavenost a potřebné 
služby pro klienty. 
 
Dům, ve kterém služba sídlí, má dvě obytná podlaží, sklep a podkrovní prostor. Ve sklepě jsou různé 
sklady a šatna pro personál. V přízemí je vybudován byt, ve kterém bydlí pět žen. Nachází se v něm 
obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem a jídelnou, dva dvoulůžkové pokoje, jeden jednolůžkový 
pokoj, WC a koupelna se sprchovým koutem a bezbariérovým WC. Celý byt je bezbariérově upraven. 
Byt, který se nachází v patře domu, obývá pět mužů a je naprosto identický, jako byt v přízemí. 
Bezbariérovost obou bytů zajišťuje výtah. Ten ale nyní není moc využíván. V podkrovním prostoru je 
zázemí pro personál služby, kotelna a půda. 
Byty jsou standardně a moderně vybaveny nábytkem a vybavením. V kuchyni je vždy velká  kuchyňská 
linka a kuchyňským vybavením, lednicí, sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a 
myčkou. V koupelně je pračka se sušičkou. 
Další vybavení, zejména v pokojích, si individuálně pořizují sami klienti dle svých potřeb a vkusu. 
K vilce patří také zahrada s terasou, altánem a zahradním krbem. K dispozici také máme dvě garáže. 
 
 
2    Charakteristika poskytované služby     
 
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 středně mírou podpory. Jde o osoby starší 19 let, kteří potřebují 
podporu v kontaktu s veřejností, v pracovním a sociálním začlenění a pomoc asistenta při chodu 
domácnosti a v dalších běžných činnostech.  
 
Ke dni 31. 12. 2014 bydlelo v chráněném bydlení 10 lidí, toho 5 mužů a 5 žen.  
 
Pomoc klientům zajišťují asistenti chráněného bydlení. Jejich činnost koordinuje vedoucí služby. 
Podpora klientů je ryze individuální, každý 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 aktivního života v návaznosti 
na kontakt s veřejností a motivují klienty k jejich dalšímu osobnímu rozvoji a sociálnímu začlenění. 
Součástí podpory je i hledání a udržení zaměstnání pro klienty a smysluplné trávení volného času. 
 
Klienti jsou asistenty podporováni také v péči o domácnost. Jde o individuální pomoc s domácími 
pracemi, jako je vaření, praní, žehlení, nebo úklid. Dále jsou klienti podporováni v hospodaření 
s penězi, v samostatném nakupování, v orientaci, ve využívání veřejné hromadné dopravy a jiných 
veřejných služeb, v plánování a trávení volného času.  
 
Provoz chráněného bydlení si zajišťují z veliké míry sami klienti s asistenty. Obstarávají si potraviny 
spolu s přípravou pokrmů ve svých kuchyních v bytech. Klienti z každého bytu si plánují společně 
obědy, mají možnost ale zajistit si oběd i individuálně. Ostatní strava je ryze individuální podle chuti a 
možností každého. Asistenti doporučují klientům, aby dbali vyvážené stravy v návaznosti na jejich 
zdravotní stav. Vychází vždy z individuálních potřeb každého člověka.  
Není zde zřízen ani prádelenský provoz a ani úklidové služby. Vše si zajišťují klienti spolu s asistenty.  
 
Zdravotní péče je klientům zajištěna stejně, jako každému běžnému člověku. V případě potřeby klienti s 
doprovodem navštěvují přímo ordinace lékařů.  



3   Uživatelé služby*: 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2014  
Službu chráněné bydlení v Kopřivnici využívá 10 klientů. 

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2014 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
Pozn.:   * u detašovaných pracovišť rozčleňte 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2014, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 
PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ 5 5 10 0 1 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 46-74 30-49 30-74  40 
průměr 61,2 40,3 50,8  40 

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

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

 3.3.4 TYP                          
 
POSTIŽENÍ 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 2 3  1 
střední 2 3 5  0 
těžké 1 0 1  0 
hluboké 0 0 0  0 

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

0 0 0  0 

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

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  1 0 1  0 

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

 3.3.6 MOBILITA 
bez omezení pohybu 4 5 9  1 
s částečným omezením  1 0 1  0 
s úplným omezením pohybu 0 0 0  0 

 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
Obložnost služby byla v roce 2014 ve výši 99,55%. 
 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2014  

 Čtyři zájemci o službu chráněné bydlení v Kopřivnici 
z toho    - žen:     2 

             - mužů:  2 
 
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) 
 

V průběhu roku 2014 jsme na základě podané Žádosti o poskytnutí sociální služby přijali 1 
zájemce poté, co se jeden z uživatelů přestěhoval zpět do původní služby.  

 
Průměrná čekací doba zájemců o službu chráněného bydlení v Kopřivnici je cca 1 rok. 

 
 
 
 
 



4   Personál: 
 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2014 

% 

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 1,6 15,09 - - 1 9,43 0 0 0,4 3,77 0,2 1,89 0 0 
vyšší odborné 0,2 1,89 - - 0 0 0 0 0,2 1,89 0 0 0 0 
úplné střední 4,4 41,51 - - 4 37,74 0 0 0 0 0,4 3,77 0 0 
vyučen 4,4 41,51 - - 4 37,74 0 0 0 0 0 0 0,4 3,77 
základní 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 10,6 100 - - 9 84,91 0 0 0,6 5,66 0,6 5,66 0,4 3,77 
Pozn.:  
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2014 

 
Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve 
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických 
pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v organizaci  11,1%. 
zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním. 

Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,… 
Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři,… 
 

 
5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2014 
 
 
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Kopřivnice v roce 2014: 
 
- Dva uživatelé byli na základě pracovní smlouvy přijati do pracovního poměru v naší organizaci. 
Vykonávají úklidové práce v domově pro osoby se zdravotním postižením v Nové Horce. Naučili se 
samostatnému dojíždění a osvojili si pracovní návyky. 
 
 - V rámci projektu MSK se klienti zapojili do aktivit organizace JINAK, o.p.s., která je zaměřena na 
„Vzdělávání uživatelů“. Konkrétně se prozatím zúčastnili kurzu Snadné čtení. 
 
- Dobrá spolupráce se sociálně terapeutickou dílnou EFFATHA v Novém Jičíně, díky které mimo jiné 
se jedna z uživatelek zapojila do hraní divadla. Divadlo vystupuje na různých místech a je velice 
populární.  
Klienti dále dochází také do denního stacionáře Kopretina ve Vlčovicích a jedna z uživatelek dojíždí do 
DS Škola života v Novém Jičíně. Klienti jsou co nejvíce podporování v samostatném dopravování 
autobusovou dopravou. 
 
- Tradičně jsme svou službu prezentovali na Dni sociálních služeb, pokračuje účast na komunitním 
plánování, na základě kterého došlo k úpravě cílové skupiny služby snížením věkové hranice. 
 
- Začal se realizovat projekt „Cesta k přirozenému životu“, který je podpořen z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzvy Podpora sociálních služeb komunitního typu 
vzniklých po transformaci. Obsahem projektu je poskytování sociálních služeb a cílená podpora lidí se 
zdravotním postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. Byl podpořen i druhý 
projekt s názvem „Konečně venku“ podobného rázu a s realizací v roce 2015. 
 
- Získali jsme finanční dotaci na podporu služby ze Zlínského kraje, protože odtud přišli tři naši 
klienti v rámci transformační spolupráce s DOZP Zašová. 
 



 
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) 
 
Chráněné bydlení Kopřivnice 
Byt v přízemí 
Počet klientů: 5 
Počet pokojů: Jednolůžkový 1x, dvoulůžkový 2x 
Bezbariérová koupelna s WC a umyvadlem 
WC s  umyvadlem 
Na jednu koupelnu připadá 5 klientů, na 1 WC 2,5 klienta. 
V bytě je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, chodba se šatními skříněmi, botníkem a 
věšákovou stěnou. 
 
Byt v 1. poschodí 
Počet klientů: 5 
Počet pokojů: Jednolůžkový 1x, dvoulůžkový 2x 
Bezbariérová koupelna s WC a umyvadlem 
WC s  umyvadlem 
Na jednu koupelnu připadá 5 klientů, na 1 WC 2,5 klienta. 
V bytě je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, chodba se šatními skříněmi, botníkem a 
věšákovou stěnou. 
 

 
 6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské 
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.) 
 
Ve sklepě je vybavená místnost s podložkami, posilovacím strojem, uživatelé si zde mohou zacvičit. 
V roce 2014 byla tato možnost velmi málo využívaná. Na zahradě je altán se stoly a lavičkami, ruské 
kuželky. Preferujeme však aktivity, které nabízí město, např. bowling, mini golf, koupání na krytém 
bazéně i venkovním koupališti, návštěvy solné jeskyně. Uživatelé se zúčastňují i dalších akcí – 
zábavné a informační akce na náměstí, setkání seniorů, návštěvy stálých výstav. V letním období 
pravidelně docházeli na večery při hudbě do blízké restaurace. 
Budova CHB je v blízkosti centra, městského úřadu, zdravotnických zařízení, prodejen. Dostupné jsou 
všechny návazné služby. Také spojení veřejnými dopravními prostředky je dobré, výhod cestování 
často využívají. 
 
 
   6.3 další poskytované služby  

 
Klienti využívají služby návazné a veřejné. Z návazných služeb využívají: 
Sociálně terapeutické dílny Effatha 
Denní stacionář Škola života 
Denní stacionář Kopretina ve Vlčovicích 
Zaměřujeme se i na hledání pracovních míst pro uživatele CHB.  
Běžné, veřejné služby (zdravotnické služby, Městský úřad, Úřad práce, Česká pošta, doprava, kulturní 
zařízení, duchovní služby, kadeřnictví, obchody, restaurace atp.) využívají klienti individuálně podle 
svých přání a potřeb. 
 

 
7   Stavebně - technický stav objektu  

 
Stav domu na Záhumenní ulici je ve velmi dobrém stavu. Vilka byla kompletně rekonstruována v roce 
2012 díky dotacím EU, udržitelnost je 5 let. Vše je nově upraveno a funkční. Vilka i její okolí je 
bezbariérové, což nám vyhovuje. Řešilo se jen několik drobných nedostatků a závad, nejčastěji 
formou reklamací nebo svépomocí. 



Nechali jsme pokácet vzrostlý smrk vedle domu, který byl zničený dřevomorkou, dřevo využívají 
klienti ve venkovním krbu při grilování. 

 
 
8    Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 

Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu 
hana.ctverackova@kr-moravskoslezsky.cz dne 29. 1. 2015.  
Všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů za všechny služby souhrnně je uvedena pro 
přehlednost přílohou č. 1 výroční zprávy. 
 
 

9    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2015 a vize do dalších let  
 
- Realizovat projekty „Konečně venku“ a „Cesta k přirozenému životu“ které jsou podpořeny z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzev C1 a D2 Podpora sociálních služeb komunitního 
typu vzniklých po transformaci. Obsahem projektu je poskytování sociálních služeb a cílená individuální 
podpora lidí se zdravotním postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. 
- Podpora klientů v udržení se v pracovním procesu a hledat další možné pracovní uplatnění na volném 
trhu práce. 
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat 
tento přístup na klienty.  
- Podporovat individuálně klienty a opatrovníky ve vytvoření osobního účtu klienta – nahrazovat tak 
depozitní účet a platby hromadným seznamem jako institucionální prvek. 
- Hledat vhodné byty pro klienty a podporovat je tak v jejich samostatnosti. 
- Motivovat klienty k dalšímu osamostatnění formou bydlení v bytě mimo budovu CHB. 
- Zaměřit individuální plánování na podporu klientů ve smysluplném trávení volného času. 
- Vyhodnotit doporučení konaných auditů kvality, naplánovat a postupně realizovat kroky ke zvýšení 
kvality. 
 
 
10    Ekonomické údaje 
 

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění 
úkolu příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 prováděcího předpisu Plánování a zpráva o činnosti 
příspěvkové organizace. 
 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 (tis. Kč) 
 náklady 

(tis. Kč) 
výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 
(tis. Kč) 

Hlavní činnost 3298,80 3299,97 1,17 

Doplňková činnost 2,20 0,40 -1,80 

Celkem 3301,00 3300,37 -0,63 

 
Vyhodnocení hospodaření 

 
 
V ý n o s y 
 
Veškeré výnosy jsou tvořeny výnosy z transferu (dotace z MPSV, dotace zřizovatele, dotace z OPLZZ, 
dotace ÚSC, rozpuštění IT) , tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na péči, za fakultativní služby, 
připsanými úroky na účtech, z doplňkové činnosti. 
 



Celkové výnosy jsou ve výši 3 300,37 tis. Kč, z nichž tvoří: 
- 70 %   výnosy z transferu   
- 17 %  tržby uživatelů za služby 
- 12 %  příspěvek na péči  
- 1 %  ostatní výnosy  
 

Transfery

Tržby uživatel ů

Příspěvek na
péči

Ostatní výnosy

 
N á k l a d y 
 
Celkové náklady jsou ve výši 3 301,00 tis. Kč z nichž tvoří : 
-   2 %  spotřeba materiálu 
-   5 %  spotřeba energie 
-   1 %  opravy a údržba 
-   4 %  služby 
-  82 %  mzdové náklady včetně soc. zdrav. poj. a sociální náklady 
-    4 %  odpisy 
-    2 %  ostatní náklady 
 

Spot řeba
materiálu

Spot řeba
energie

Opravy a
údržba

Služby

Mzdové
náklady

Odpisy

Ostatní
náklady

 
 
 

 
 

Mzdové náklady a zaměstnanci 
 
Chráněné bydlení Kopřivnice 

 
Zaměstnanci Přepočtený počet 

pracovníků v roce 2013 
Přepočtený počet 
pracovníků v roce 2014 

Pracovníci v soc. službách 6,67 8,13 
Sociální pracovníci 0,33 0,55 



Všeobecné sestry 0 0 
THP 0,50 0,60 
Ostatní 0,33 0,40 
Celkem 7,83 9,68 

 
 

 
2014  Kč 
Chráněné bydlení Kopřivnice  
Tarifní platy 1.316.522 
Osobní příplatek 193.888 
Příplatek za vedení 57.503 
Zvláštní příplatek 25.430 
Noční příplatek 41.746 
Příplatek za sobotu a neděli 66.325 
Přesčas, včetně příplatku 0 
Odměna za pracovní pohotovost 167 
Náhrady (dovolená, ostatní) 211.422 
Odměny 107.657 
Prostředky na platy celkem 2.020.660 
  
Náhrady za nemoc 4.760 
Odstupné 0 
Dohoda o provedení práce 0 
 
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2014 

z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

  
 

 

 
 
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2014 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb náklady 
(tis. Kč) 

výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč) 

Chráněné bydlení Kopřivnice 3301,00 3300,37 -0,63

   

   

   

Celkem 3301,00 3300,37 -0,63

* v případě potřeby přidejte řádky 
* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci, p. o., 
rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
 
 
Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2014 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Dotace MPSV* na podporu sociálních 
služeb v r. 2014 (tis. Kč) 



Chráněné bydlení Kopřivnice 1010,40

 

 

 

Celkem 1010,40

* v případě potřeby přidejte řádky 
* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 
 
 
Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) 

Název fondu 
stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 

investiční fond 703,30 825,71 

FKSP 23,59 24,58 

rezervní fond 538,81 540,93 

fond odměn 0,21 0,21 

 
 
Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel celkem 
finanční věcný finanční věcný 

rezervní fond investiční fond 

Neúčelový dar 2,12 2,12  

Věcné dary 13,35 13,35 

  

  

Celkem 15,47 2,12 13,35 

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
Investiční akce v r. 2014 (tis. Kč) 

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

   

   

   

   

Celkem  

* v případě potřeby přidejte řádky 



 
Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) 

Název akce 
zdroje (tis. Kč) 

celkem vlastní MSK ISPROFIN dary jiné 
(jaké) 

       

       

Celkem       

* v případě potřeby přidejte řádky 
* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 
2014 
 
 
Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2014 (tis. Kč)  

Druh/účel celková 
hodnota 

zdroje (tis. Kč) 
zřizovatel vlastní dary jiné 

      

      

Celkem      

* v případě potřeby přidejte řádky 
* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč 
 
Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost celková výše škody 
výše náhrady od 

pojišťovny 

   

Celkem   

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
Zahraniční služební cesty 

Místo účel cesty od - do počet 
zaměstnanců 

    

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2014* (Kč) 
Závazný ukazatel na rok 2014 (uveďte účel)  

Příspěvek na provoz – účelový na odpisy 42 480,24 

Příspěvek na provoz - neúčelový 146 000,00 

Výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 0,- 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 23 % 

 
Projekt C1.00003 z OPLZZ – přímé náklady 

948 801,00 

 
Projekt C1.00003 z OPLZZ – nepřímé náklady 134 752,33 

 
* v případě potřeby přidejte řádky 
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 
2014 
 
 
Čerpání účelových dotací v r. 2014 (tis. Kč) 

Poskytovatel účelové 
dotace 

Účetní 
znak 

Poskytnutá 
dotace 

Použito Vratka 
dotace 

Zdůvodnění 
vratky 

Zlínský kraj  4 67,00 67,00 0,00  

MsK – účelový příspěvek na 
odpisy 205 42,48 42,48 0,00  

MsK – neúčelový příspěvek 0 146,00 146,00 0,00  

MPSV - Projekt C1.00003 
z OPLZZ – PN  33513233 948,80 848,80 0,00  

MPSV - Projekt C1.00003 
z OPLZZ - NN 33113233 134,75 106,63 0,00  

Celkem  1339,03 1210,91 0,00  

 
Lhůta čerpání dotace z OPLZZ na Projekt č. CZ.1.04/3.1.02/C1.00003 je od 1.2.2014 – 30.6.2015. Ve 
sloupci Poskytnutá dotace je uvedena částka přijatých finančních prostředků na účet. Ve sloupci Použito 
jsou uvedeny náklady k 31.12.2014.  

Průměrné % nemocnosti za rok 2014  
           2,24 % 
 
 
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 

Pohledávka: 
- Cofet , a.s., Ostrava   2 024,- Kč  splatnost 17.1.2014  

 
Kontroly vnějšími orgány 
Kontroly a jejich výsledky jsou uvedeny ve společné části výroční zprávy „Ekonomické údaje v souboru za 
celou organizaci“. 
 



Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů 
Viz poslední část výroční zprávy - „Ekonomické údaje v souboru za celou organizaci“. 
 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
Viz poslední část výroční zprávy - „Ekonomické údaje v souboru za celou organizaci“. 
 
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se 
zprávou o činnosti  
Výroční zpráva je prezentována všem pracovníkům ředitelem organizace na poradách v jednotlivých 
službách v měsíci březnu.   
Výroční zpráva je od března uložena na společné počítačové síti organizace, kde k ní mají všichni 
zaměstnanci přístup. 
Výroční zpráva je od března pověšena na web organizace, kde je veřejně přístupná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SEDLNICE 
 

1    Popis zařízení  
 

Chráněné bydlení je sídlí v hezkém domě v klidné části obce Sedlnice. Dostupnost do různých částí 
obce je dobrá, v blízkosti je obchod, obec nabízí potřebnou občanskou vybavenost, za ostatními 
veřejnými službami uživatelé dojíždějí do nedaleké Studénky, Nového Jičína, Kopřivnice apod. 
 
Vila má dvě obytná podlaží a sklepní prostory. Ve sklepě se nachází zázemí pro personál služby se 
sociálním zařízením, dále pak kotelna a sklady. V přízemí je vybudován byt, ve kterém bydlí pět 
obyvatel. V tomto bytě se nachází obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem a jídelním prostorem, 
jeden dvoulůžkový pokoj, tři jednolůžkové pokoje, koupelna se sprchovým koutem a WC a bezbariérová 
koupelna s bezbariérovým WC. Celý byt je bezbariérově upraven. V patře je vybudován byt pro tři 
obyvatele. Je menší, má obývací pokoj s jídelním prostorem a kuchyňským koutem, výstup na balkon, 
koupelnu s WC, jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj. Ve stejné patře je také samostatná 
garsoniéra, kterou obývají dva muži. Zde je společný prostor s televizí a sedacími křesly, dvě lůžka, 
oddělená kuchyň s jídelním prostorem, předsíňka a koupelna s WC. 
Byty jsou standardně a moderně vybaveny nábytkem a vybavením. V kuchyních je vždy  kuchyňská 
linka a kuchyňským vybavením, lednicí, sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a 
myčkou. V koupelnách bytů je vždy pračka se sušičkou. 
Další vybavení, zejména v pokojích, si individuálně pořizují sami klienti dle svých potřeb a vkusu. 
K vilce patří také velká zahrada s terasou, altánem a zahradním krbem. K dispozici také máme malou 
garáž a přístřešek. 
 
 
2    Charakteristika poskytované služby     
 
Chráněné bydlení v Sedlnicích poskytuje v souladu s §51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
pobytovou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž 
životní situace může v některých oblastech vyžadovat pomoc asistenta. 
 
Cílovou skupinu tvoří lidé se střední mírou podpory. Jde o osoby starší 26 let, kteří potřebují podporu 
v kontaktu s veřejností, sociálním začlenění a pomoc asistenta při chodu domácnosti a v dalších 
běžných činnostech.  
 
Ke dni 31. 12. 2014 bydlelo v chráněném bydlení 10 lidí, z toho 8 žen a dva muži.  
 
Pomoc klientům zajišťují asistenti chráněného bydlení. Jejich činnost koordinuje vedoucí služby. 
Podpora klientů je ryze individuální, každý má svého klíčového pracovníka z řad asistentů chráněného 
bydlení. Rozsah podpory je dán individuálními potřebami každého klienta. Klíčoví pracovníci podporují 
klienty ve všech potřebných oblastech, které jsou nezbytné v provozování jejich aktivního života 
v návaznosti na kontakt s veřejností a motivují klienty k jejich dalšímu osobnímu rozvoji a sociálnímu 
začlenění.  
 
Klienti jsou asistenty podporováni také v péči o domácnost. Jde o individuální pomoc s domácími 
pracemi, jako je vaření, praní, žehlení, nebo úklid. Dále jsou klienti podporováni v hospodaření 
s penězi, v samostatném nakupování, v orientaci, ve využívání veřejné hromadné dopravy a jiných 
veřejných služeb, v plánování a smysluplném trávení volného času.  
 
Provoz chráněného bydlení si zajišťují z veliké míry sami klienti s asistenty. Obstarávají si potraviny 
spolu s přípravou pokrmů ve svých kuchyních v bytech. Klienti z každého bytu si plánují společně 
obědy, mají možnost ale zajistit si oběd i individuálně. Ostatní strava je ryze individuální podle chuti a 
možností každého. Asistenti doporučují klientům, aby dbali vyvážené stravy v návaznosti na jejich 
zdravotní stav.  
Není zde zřízen ani prádelenský provoz a ani úklidové služby. Vše si zajišťují klienti spolu s asistenty.  



 
Zdravotní péče je klientům zajištěna stejně, jako každému běžnému člověku. Lékaři ani žádní jiní 
odborníci do chráněného bydlení nedocházejí. V případě potřeby klienti s doprovodem navštěvují přímo 
jejich ordinace.  
 
3    Uživatelé služby*: 

 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2014  

Službu chráněné bydlení v Sedlnicích využívá 10 klientů. 
 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2014 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2014, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ Z TOHO NOVĚ 

PŘIJATÝCH 
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ 8 2 10 0 0 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 61-88 41-50 41-88   
průměr 74,6 46 68,9   

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

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

 3.3.4 TYP                          
 
POSTIŽENÍ 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 0 1   
střední 5 1 6   
těžké 2 0 2   
hluboké 0 0 0   

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

0 0 0   

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a 
s psychiatrickou diagnózou 0 1 1   

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0   

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

0 0 0   

 3.3.6 MOBILITA 
bez omezení pohybu 3 2 5   
s částečným omezením  5 0 5   
s úplným omezením pohybu 0 0 0   

Pozn.:   * u detašovaných pracovišť rozčleňte 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
Obložnost služby byla v roce 2014 ve výši 100%. 
 

 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2014 

 Žádný evidovaný zájemce o službu chráněné bydlení v Sedlnicích. 
 

 
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) 

 
Ke dni 31. 12. 2014 neevidujeme žádnou Žádost o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení 
v Sedlnicích. Pokud by však došlo k uvolnění kapacity, bylo by možné oslovit zájemce, kteří sice 
upřednostňují město Kopřivnici nebo Nový Jičín, ale při jednání se zájemcem o službu uvedli také 



možnost užití služby v Sedlnicích, pokud by se zde místo pro ně uvolnilo, neboť jde o službu 
v blízkosti. 

 
 
4    Personál: 
 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2014 

% 

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 1,6 16,67 - - 1 10,42 0 0 0,4 4,17 0,2 2,08 0 0 
vyšší odborné 0,2 2,08 - - 0 0 0 0 0,2 2,08 0 0 0 0 
úplné střední 1,4 14,59 - - 1 10,42 0 0 0 0 0,4 4,17 0 0 
vyučen 6,4 66,66 - - 6 62,49 0 0 0 0 0 0 0,4 4,17 
základní 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 9,6 100 - - 8 83,33 0 0 0,6 6,25 0,6 6,25 0,4 4,17 
Pozn.:  
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2014 

 
Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve 
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických 
pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v organizaci  11,1%. 
zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním. 

Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,… 
Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři,… 
 

 
5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2014 
 
Významné události v roce 2014: 
 
- Návštěva dabérů a herců v čele s Valérií Zawadskou, kteří s již s klienty znají a navštěvují je. 
Zároveň si uvědomují smysl transformačních změn, protože se dříve seznámili s těmito lidmi ještě 
v ústavních podmínkách. 
 
- Výborná spolupráce s obcí, trvalá neformální podpora ze strany obce Sedlnice, zapojení služby do 
komunitního plánování Nového Jičína. 
 
- Realizace projektu „Cesta k přirozenému životu“ financovaného z ESF a úspěšná žádost dalšího 
projektu „Konečně venku“ v rámci navazující výzvy. Aktivity projetu podporují klienty v sociálním 
začlenění, v hledání možností pracovního uplatnění apod. 
 
- Začlenění jedné uživatelky do klubu seniorů v obci, kam chodí velmi ráda a má zde známé. 
 
- V CHB proběhl na základě vlastní iniciativy jednodenní audit zaměřený na zjišťování ústavních 
prvků a dvoudenní audit kvality. Na základě zjištěných výsledků a doporučení pracujeme na 
zvýšení kvality služby.  
 
- Příklad dobré praxe přirozeného začleňování lidí ze sociální služby do veřejného života: 
V Sedlnicích se konal Hasičský ples, který dle svého přání navštívil také uživatel chráněného bydlení 
pan Jarek se svou klíčovou pracovnicí. Já jsem na plese byla se svým manželem a touto cestou se 
chci s vámi podělit o mé postřehy z této kulturní akce. 



Pan Jarda je příznivcem dechové i moderní hudby a byl velmi šťastný, když přišel na sál a na pódiu 
viděl muzikanty, jak si ladí své nástroje. Šel blíže a začal muzikantům dirigovat. Potom přešel 
k našemu stolu  a usadil se. Zašli jsem si dát něco k pití, pan Jarda si objednal Birell. Pan Jarda se na 
plese cítil spokojeně, nebyl hlučný, nikoho neobtěžoval. Kdybych ho neznala, nikdy bych si 
nepomyslela, že tento občan bydlí v CHB pro osoby s mentálním postižením, ale že žije v běžné 
domácnosti. Choval se velmi přirozeně, normálně, byl vděčný a šťastný. Jak začala hrát hudba, šli 
jsme tancovat. Byla jsem velmi překvapená, jak byl pan Jarda přizpůsobivý v tanci, jako by chodil 
běžně za zábavou. Pan Jarda si zakoupil losy do tomboly a  vyhrál sadu košťat s lopatkou, dekorativní 
svíčku a 100 kg pšenice, která poslouží jako krmivo pro slepice, které hodláme chovat v nejbližší době 
v chráněném bydlení. Nemyslím si, že by pan Jarda budil pozornost tím, že je handicapovaný. 
Společnost na plese ho přijala takový jaký je. Pan Jarda se choval velmi přátelsky, předsudky o 
handicapovaných lidech z Nové Horky se nenaplnily. Sepsala pracovnice CHB p. Božena CH.“   
 
 
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 klientek: 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 klientů, na 1 WC 2,5 klienta. 
V bytě je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, chodba se šatními skříněmi, botníkem 
a věšákovou stěnou. 
 
Byt v poschodí: 
Počet klientek: 3 
Počet pokojů: 1x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový 
Koupelna se sprchovým koutem a WC 
Na jednu koupelnu připadají 3 klientky, na 1 WC 3 klientky. 
V bytě je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, chodba se šatními skříněmi, botníkem 
a věšákovou stěnou. 
 
Garsoniéra v poschodí: 
Počet klientů: 2 
Počet pokojů: 1x dvoulůžkový 
Koupelna se sprchovým koutem a WC 
Na jednu koupelnu připadají 2 klienti, na 1 WC 2 klienti. 
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.) 
 
Uživatelé tráví svůj volný čas zejména buďto ve svých bytech v obývacím pokoji nebo venku, kde je 
altán se stoly a lavičkami nebo terasa. Preferujeme však aktivity, které nabízí obec a okolí, např.:  
návštěva hřiště, zámeckého parku, posezení u vodní nádrže „Bartoňka“, pobyt v přírodě – procházky 
a posezení v třešňové aleji a u Eichendorffova dubu, posezení u myslivecké chaty, návštěva 
restaurací, kulturního a informačního střediska v obci, účast na setkáních a na akcích místního klubu 
důchodců, účast na akcích pořádaných místními spolky (hasiči, myslivci….) 
 
 

6.3 další poskytované služby  
 

Klienti využívají služby návazné i veřejně dostupné. 



Návazné služby: 
denní stacionář Škola života 
Veřejné služby uživatelé využívají individuálně podle svých přání a potřeb v obci i v okolních městech 
(zdravotnické služby, Obecní úřad, Městský úřad v Novém Jičíně, Okresní soud, Česká pošta, kulturní 
zařízení, duchovní služby, kadeřnictví, pedikúra, obchody, restaurace, cukrárny…).  
Klub důchodců v Sedlnicích 
Kulturní akce v KIC Sněženka a akce v obci 
Kulturní akce v zámeckém parku v obci 
Akce pořádané místními spolky 

 
 

7   Stavebně - technický stav objektu  
 
Stav vily v Sedlnicích je ve velmi dobrém stavu. Vilka byla kompletně rekonstruována v roce 2012 
díky dotacím EU, udržitelnost je 5 let. Vše je nově upraveno a funkční.  
Několikrát opakovaně zatekla do sklepních prostor voda při přívalových deštích, na domě není 
dostatečně řešeno jeho odvodnění. V roce 2014 probíhalo projektové řešení a příprava na stavební 
akci, která problém vyřeší a proběhne na jaře roku 2015. Dojde k odvedení povrchové přívalové vody 
tak, aby do domu nezatékala. 
V březnu 2015 bude instalována domovní ČOV kvůli snížení nákladů za likvidaci odpadních vod. 

 
 
8   Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 

Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu 
hana.ctverackova@kr-moravskoslezsky.cz dne 29. 1. 2015.  
Všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů za všechny služby souhrnně je uvedena pro 
přehlednost přílohou č. 1 výroční zprávy. 

 
 
9    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2015 a vize do dalších let  
 
- Realizovat projekty „Konečně venku“ a „Cesta k přirozenému životu“ které jsou podpořeny z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzev C1 a D2 Podpora sociálních služeb komunitního 
typu vzniklých po transformaci. Obsahem projektu je poskytování sociálních služeb a cílená individuální 
podpora lidí se zdravotním postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. 
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat 
tento přístup na klienty.  
- Podporovat individuálně klienty a opatrovníky ve vytvoření osobního účtu klienta – nahrazovat tak 
depozitní účet a platby hromadným seznamem jako institucionální prvek. 
- Zaměřit individuální plánování na podporu klientů ve smysluplném trávení volného času. 
- Vyhodnotit doporučení konaných auditů kvality, naplánovat a postupně realizovat kroky ke zvýšení 
kvality. 
- Zahájit chov slepic, případně jiných malých zvířat. 
- Realizovat stavební akce odvodnění objektu a stavba čističky odpadních vod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10    Ekonomické údaje 
 

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění 
úkolu příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 prováděcího předpisu Plánování a zpráva o činnosti 
příspěvkové organizace. 
 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 (tis. Kč) 
 náklady 

(tis. Kč) 
výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 
(tis. Kč) 

Hlavní činnost 3302,75 3305,03 2,28 

Doplňková činnost 0,25 0,00 -0,25 

Celkem 3303,00 3305,03 2,03 

 
Vyhodnocení hospodaření 

 
 
V ý n o s y 
 
Veškeré výnosy jsou tvořeny výnosy z transferu (dotace z MPSV, dotace zřizovatele, dotace z OPLZZ,  
rozpuštění IT) , tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na péči, za fakultativní služby, připsanými úroky 
na účtech, z doplňkové činnosti. 
 
Celkové výnosy jsou ve výši 3 305,03 tis. Kč, z nichž tvoří: 
- 55 %   výnosy z transferu   
- 18 %  tržby uživatelů za služby 
- 26 %  příspěvek na péči  
- 1 %  ostatní výnosy  
 

Transfery

Tržby uživatel ů

Příspěvek na
péči

Ostatní výnosy

 
N á k l a d y 
 
Celkové náklady jsou ve výši 3 303 tis. Kč z nichž tvoří : 
-   2 %  spotřeba materiálu 
-   4 %  spotřeba energie 
-   1 %  opravy a údržba 
-   6 %  služby 
-  81 %  mzdové náklady včetně soc. zdrav.poj. a sociální náklady 
-    4 %  odpisy 
-    2 %  ostatní náklady 



 

Spot řeba
materiálu

Spot řeba
energie

Opravy a
údržba

Služby

Mzdové
náklady

Odpisy

Ostatní
náklady

 
 
 
 

Mzdové náklady a zaměstnanci 
 
Chráněné bydlení Sedlnice 

 
Zaměstnanci Přepočtený počet 

pracovníků v roce 2013 
Přepočtený počet 
pracovníků v roce 2014 

Pracovníci v soc. službách 6,67 8,00 
Sociální pracovníci 0,33 0,56 
Všeobecné sestry 0 0 
THP 0,50 0,60 
Ostatní 0,33 0,40 
Celkem 7,83 9,56 

 
 

 
 
2014  Kč 
Chráněné bydlení Sedlnice  
Tarifní platy 1.315.355 
Osobní příplatek 152.921 
Příplatek za vedení 58.385 
Zvláštní příplatek 24.995 
Noční příplatek 48.308 
Příplatek za sobotu a neděli 81.687 
Přesčas, včetně příplatku 0 
Odměna za pracovní pohotovost 0 
Náhrady (dovolená, ostatní) 214.925 
Odměny 114.757 
Prostředky na platy celkem 2.011.333 
  
Náhrady za nemoc 2.672 
Odstupné 0 
Dohoda o provedení práce 0 
 



Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2014 

z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

2024,22 2024,22 
 

0 

 
 
 
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2014 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb 
náklady 
(tis. Kč) 

výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč) 

Chráněné bydlení Sedlnice 3303,00 3305,03 2,03

   

Celkem 3303,00 3305,03 2,03

* v případě potřeby přidejte řádky 
* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci, p. o., 
rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
 
 
Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2014 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Dotace MPSV* na podporu sociálních 
služeb v r. 2014 (tis. Kč) 

Chráněné bydlení Sedlnice 915,00

 

 

Celkem 915,00

* v případě potřeby přidejte řádky 
* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 

 
 
Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) 

Název fondu 
stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 

investiční fond 718,83 843,20 

FKSP 13,81 17,04 

rezervní fond 499,27 501,39 

fond odměn 3,21 3,21 

 
 
 



Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel celkem 
finanční věcný finanční věcný 

rezervní fond investiční fond 

Neúčelový dar 2,12 2,12  

Věcné dary 2,88 2,88 

  

  

Celkem 5,00 2,12 2,88 

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
Investiční akce v r. 2014 (tis. Kč) 

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

Vlastní zdroje Projektová dokumentace ČOV Sedlnice 12,00 

   

Celkem 12,00 

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) 

Název akce 
zdroje (tis. Kč) 

celkem vlastní MSK ISPROFIN dary jiné 
(jaké) 

       

       

Celkem       

* v případě potřeby přidejte řádky 
* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 
2014 
 
 
Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2014 (tis. Kč)  

Druh/účel celková 
hodnota 

zdroje (tis. Kč) 
zřizovatel vlastní dary jiné 

      

      

Celkem      

* v případě potřeby přidejte řádky 
* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč 
 



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

Pojistná událost celková výše škody 
výše náhrady od 

pojišťovny 

   

Celkem   

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
 
Zahraniční služební cesty 

Místo účel cesty od - do počet 
zaměstnanců 

    

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2014* (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2014 (uveďte účel)  

Příspěvek na provoz – účelový na odpisy 35 757,72 

Příspěvek na provoz - neúčelový 120 000,00 

Výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 0,- 

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

 
Projekt C1.00003 z OPLZZ – přímé náklady 608 357,48 

 
Projekt C1.00003 z OPLZZ – nepřímé náklady 140 040,33 

 
* v případě potřeby přidejte řádky 
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 
2014 
 
 
Čerpání účelových dotací v r. 2014 (tis. Kč) 

Poskytovatel účelové 
dotace 

Účetní 
znak 

Poskytnutá 
dotace Použito Vratka 

dotace 
Zdůvodnění 

vratky 

MsK – účelový příspěvek na 
odpisy 205 35,76 35,76 0,00  

MsK – neúčelový příspěvek 0 120,00 120,00 0,00  

MPSV - Projekt C1.00003 
z OPLZZ – PN  33513233 608,36 551,15 0,00  

MPSV - Projekt C1.00003 
z OPLZZ - NN 33113233 140,04 111,92 0,00  

Celkem  904,16 818,83 0,00  

 



Lhůta čerpání dotace z OPLZZ na Projekt č. CZ.1.04/3.1.02/C1.00003 je od 1.2.2014 – 30.6.2015. Ve 
sloupci Poskytnutá dotace je uvedena částka přijatých finančních prostředků na účet. Ve sloupci Použito 
jsou uvedeny náklady k 31.12.2014.  

Průměrné % nemocnosti za rok 2014  
           2,84 % 
 
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 
- neevidujeme žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti 
 
Kontroly vnějšími orgány 
Kontroly a jejich výsledky jsou uvedeny ve společné části výroční zprávy „Ekonomické údaje v souboru za 
celou organizaci“. 
 
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů 
Viz poslední část výroční zprávy - „Ekonomické údaje v souboru za celou organizaci“. 
 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
Viz poslední část výroční zprávy - „Ekonomické údaje v souboru za celou organizaci“. 
 
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se 
zprávou o činnosti  
Výroční zpráva je prezentována všem pracovníkům ředitelem organizace na poradách v jednotlivých 
službách v měsíci březnu.   
Výroční zpráva je od března uložena na společné počítačové síti organizace, kde k ní mají všichni 
zaměstnanci přístup. 
Výroční zpráva je od března pověšena na web organizace, kde je veřejně přístupná. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EKONOMICKÉ ÚDAJE V SOUHRNU ZA 
CELOU ORGANIZACI 

 

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění 
úkolu příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 prováděcího předpisu Plánování a zpráva o činnosti 
příspěvkové organizace. 
 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 (tis. Kč) 
 náklady 

(tis. Kč) 
výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 
(tis. Kč) 

Hlavní činnost 18052,80 18073,84 21,04 

Doplňková činnost 20,26 41,85 21,59 

Celkem 18073,06 18115,69 42,63 

 
Vyhodnocení hospodaření 

 
 
V ý n o s y 
 
Veškeré výnosy jsou tvořeny výnosy z transferu (dotace z MPSV, dotace zřizovatele, dotace z OPLZZ, 
dotace ÚSC, rozpuštění IT) , tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na péči, úhradami od zdravotní 
pojišťovny,  za fakultativní služby, připsanými úroky na účtech, zúčtováním fondů, z doplňkové činnosti. 
 
Celkové výnosy jsou ve výši 18 115,69 tis. Kč, z nichž tvoří: 
- 55 %   výnosy z transferu   
- 15 %  tržby uživatelů za služby 
- 27 %  příspěvek na péči  
- 2 %   úhrady od pojišťovny (VZP) 
- 1 %  ostatní výnosy  
 

Transfery

Tržby uživatel ů

Příspěvek na
péči

Úhrady od
pojiš ťovny

Ostatní výnosy

 
N á k l a d y 
 
Celkové náklady jsou ve výši 18 073,06 tis. Kč z nichž tvoří : 
-   3 %  spotřeba materiálu 
-   8 %  spotřeba energie 
-   1 %  opravy a údržba 
-   4 %  služby 
-  77 %  mzdové náklady včetně soc. zdrav.poj. a sociální náklady 



-    4 %  odpisy 
-    3 %  ostatní náklady 
 

Spot řeba
materiálu

Spot řeba
energie

Opravy a
údržba

Služby

Mzdové
náklady

Odpisy

Ostatní
náklady

 
 
Mzdové náklady a zaměstnanci 
 
Na zkrácené pracovní úvazky byli do pracovního poměru přijati dva klienti z Chráněného bydlení 
z Kopřivnice na pozici pomocného pracovníka provozu (úklid). 
Byl snížen počet zdravotních sester a aktuálně je zaměstnána v Domově pro osoby se zdravotním 
postižením v Nové Horce jedna zdravotní sestra.      

 
 

Zaměstnanci Přepočtený počet 
pracovníků v roce 2013 

Přepočtený počet 
pracovníků v roce 2014 

Pracovníci v soc. službách 37,08 39,03 
Sociální pracovníci 1,97 2,14 
Všeobecné sestry 3,00 1,83 
THP 3,76 3,50 
Ostatní 7,90 5,47 
Celkem 53,71 51,97 

 
 

 
2014  Kč 
Zámek Nová Horka – celkem za organizaci  
Tarifní platy 6.917.675 
Osobní příplatek 588.345 
Příplatek za vedení 264.036 
Zvláštní příplatek 271.584 
Noční příplatek 205.429 
Příplatek za sobotu a neděli 391.633 
Přesčas, včetně příplatku 0 
Odměna za pracovní pohotovost 14.947 
Náhrady (dovolená, ostatní) 1.191.610 
Odměny 503.500 
Prostředky na platy celkem 10.348.759 
  
Náhrady za nemoc 30.130 
Odstupné 85.600 
Dohoda o provedení práce 16.305 



 
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2014 

z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

42637,78 42637,78 
 

0 

 
 
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2014 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb 
náklady 
(tis. Kč) 

výnosy 
(tis. Kč) 

výsledek 
hospodaření 

(tis. Kč) 

Domov pro osoby se zdrav.postižením 8728,26 8740,60 12,34

Chráněné bydlení Nový Jičín 2740,80 2769,69 28,89

Chráněné bydlení Sedlnice 3303,00 3305,03 2,03

Chráněné bydlení Kopřivnice 3301,00 3300,37 -0,63

Celkem 18073,06 18115,69 42,63

* v případě potřeby přidejte řádky 
* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci, p. o., 
rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
 
Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2014 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Dotace MPSV* na podporu sociálních 
služeb v r. 2014 (tis. Kč) 

Domov pro osoby se zdrav.postižením 3707,60

Chráněné bydlení Nový Jičín 1210,00

Chráněné bydlení Sedlnice 915,00

Chráněné bydlení Kopřivnice 1010,40

Celkem 6843,00

* v případě potřeby přidejte řádky 
* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 
 
Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) 

Název fondu 
stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 

investiční fond 2964,75 2790,63 

FKSP 97,31 79,63 

rezervní fond 2639,18 2638,54 

fond odměn 85,03 85,03 

 
 
 
 



Fond kulturních a sociálních potřeb   
Je tvořen  1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a činil 103,79 tis. Kč.  
Čerpání fondu je dle směrnice o FKSP v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., ve znění dalších novel a 
předpisů:  

- na stravu zaměstnanců                                    102,01 tis. Kč  
- na kulturní akce       5,43 tis. Kč 
- dary peněžní a nepeněžní      14,03 tis. Kč 

Tvorba i čerpání fondu je podloženo rozpočtem stanoveným pro rok 2014. 
 

Fond rezervní   
Rezervní fond je tvořen: 

- finančními dary fyzických a právnických osob      11,23 tis.Kč 
 
Čerpání fondu z darů:  

- nákup DDHM          11,87 tis. Kč 
 
 
Fond investiční   
Fond je  tvořen: 

-      přídělem z odpisů DHM         800,43 tis.Kč 
       
Čerpání fondu: 

-     projektová dokumentace DOZP Studénka     831,81 tis. Kč 
-     nákup travního traktoru                   66,49 tis. Kč 

      -     nákup záložního serveru         64,25 tis. Kč 
      - projektová dokumentace ČOV Sedlnice        12,00 tis. Kč   
 
 
Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel celkem 
finanční věcný finanční věcný 

rezervní fond investiční fond 

Neúčelový dar 11,23 11,23  

Věcné dary 34,58 34,58 

  

  

Celkem 45,81 11,23 34,58 

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
Investiční akce v r. 2014 (tis. Kč) 

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

Vlastní zdroje Travní traktor 66,49 

Vlastní zdroje Záložní server 64,25 

Vlastní zdroje Projektová dokumentace ČOV Sedlnice 12,00 

Vlastní zdroje Projektová dokumentace DOZP Studénka 831,81 

Celkem 974,55 

* v případě potřeby přidejte řádky 



 
Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) 

Název akce 
zdroje (tis. Kč) 

celkem vlastní MSK ISPROFIN dary jiné 
(jaké) 

Travní traktor 66,49 66,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

Záložní server 64,25 64,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 130,74 130,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

* v případě potřeby přidejte řádky 
* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 
2014 
 
 
Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2014 (tis. Kč)  

Druh/účel 
celková 
hodnota 

zdroje (tis. Kč) 
zřizovatel vlastní dary jiné 

      

      

Celkem      

* v případě potřeby přidejte řádky 
* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč 
 
 
 
Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost celková výše škody 
výše náhrady od 

pojišťovny 

   

Celkem   

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
 
 
 
Zahraniční služební cesty 

Místo účel cesty od - do počet 
zaměstnanců 

    

* v případě potřeby přidejte řádky 
 
 
 



 
Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2014* (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2014 (uveďte účel)  

Příspěvek na provoz – účelový na odpisy 500 000,- 

Příspěvek na provoz - neúčelový 600 000,- 

Výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 0,- 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 16 % 

 
Projekt C1.00003 z OPLZZ – přímé náklady 1 557 158,40 

 
Projekt C1.00003 z OPLZZ – nepřímé náklady 274 792,66 

 
* v případě potřeby přidejte řádky 
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 
2014 
 
Čerpání účelových dotací v r. 2014 (tis. Kč) 

Poskytovatel účelové 
dotace 

Účetní 
znak 

Poskytnutá 
dotace 

Použito Vratka 
dotace 

Zdůvodnění 
vratky 

Zlínský kraj  4 67,00 67,00 0,00  

MsK – účelový příspěvek na 
odpisy 205 500,00 500,00 0,00  

MsK – neúčelový příspěvek 0 600,00 600,00 0,00  

MPSV - Projekt C1.00003 
z OPLZZ – PN  33513233 1557,16 1399,95 0,00  

MPSV - Projekt C1.00003 
z OPLZZ - NN 

33113233 274,79 218,55 0,00  

Celkem  2998,95 2785,50 0,00  

 
Lhůta čerpání dotace z OPLZZ na Projekt č. CZ.1.04/3.1.02/C1.00003 je od 1.2.2014 – 30.6.2015. Ve 
sloupci Poskytnutá dotace je uvedena částka přijatých finančních prostředků na účet. Ve sloupci Použito 
jsou uvedeny náklady k 31.12.2014.  

Průměrné % nemocnosti za rok 2014  
           3,87 % 
 
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 
 

Pohledávka: 
- Cofet , a.s., Ostrava   2 024,- Kč  splatnost 17.1.2014  

 
 
 
 
 



Kontroly 
 
Kontroly vnějšími orgány 
 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava 
6. 3. 2014 
 
Předmět kontroly 
Veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 
 
Výsledek kontroly 
Kontrolou nastaveného systému vedení účetnictví dotace MPSV poskytnuté na rok 2013 nebyly zjištěny 
významné nesprávnosti či nesoulad účetní evidence s platnými právními předpisy a s podmínkami 
stanovenými Metodikou MPSV pro poskytování sociálních služeb. 
Porušení rozpočtové kázně kontrolou nebylo zjištěno. 
 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava 
9. 10. 2014 
 
Předmět kontroly 
Plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal registrující 
orgán rozhodnutí o registraci – identifikátor 6142025. 
 
Výsledek kontroly 
Nebylo shledáno žádných nedostatků. Chybějící potvrzení o bezdlužnosti od zdravotní pojišťovny 
Ministerstva vnitra bylo doloženo v termínu.   
 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Ostrava 
7. 10. 2014 
 
Předmět kontroly 
Kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, hygiena potravin, 
hygienické požadavky na stravovací služby a zásady osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných. 
 
Výsledek kontroly 
Bez závad. 
 
 
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě 
11. 8. 2014 – 12. 8. 2014 
 
Předmět kontroly 
Plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb, kvalita poskytování sociálních služeb, dále posouzení, 
zda smlouva o poskytnutí sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2 zákona o 
sociálních službách a zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 77 zákona o 
sociálních službách. 
 
Výsledek kontroly 
Na základě opatření stanoveného inspekčním týmem byla provedena konkrétní změna v obsahu smlouvy 
o poskytování sociálních služeb a v její příloze. 
 
 
 



Sdružení Bendig – Kotalová, externí BOZP, Nový Jičín 
3. 11. 2014 
 
Předmět kontroly  
Stav bezpečnosti práce, jejichž cílem je souhrnně zjistit stav a odhalit nedostatky v péči o stálé zlepšování 
pracovních podmínek a předcházení pracovním úrazům. 
DOZP Nová Horka, Chráněné bydlení Nový Jičín, Chráněné bydlení Kopřivnice, Chráněného bydlení 
Sedlnice 
 
Výsledek kontroly   
Revize a odborné prohlídky – bez závad 
Technická úroveň a vybavenost pracoviště – bez závad 
Úroveň a vybavení sociálního zázemí, hygienická a zdravotní opatření – bez závad 
Poskytování OOPP, jejich používání, udržování a hospodaření s nimi, včetně poskytování mycích a čisticích 
prostředků – bez závad 
Organizační a výchovná opatření – bez závad 
Stav požární ochrany – bez závad 
 
 
Sdružení Bendig – Kotalová, externí BOZP, Nový Jičín 
3. 11. 2014 
 
Předmět kontroly 
Kontrola funkčnosti požárních uzávěrů  
 
Výsledek kontroly 
DOZP Nová Horka – bez závad 
Chráněné bydlení Nový Jičín – bez závad 
Chráněné bydlení Kopřivnice – bez závad 
Chráněné bydlení Sedlnice – bez závad 
 
 
Sdružení Bendig – Kotalová, externí BOZP, Nový Jičín 
3. 11. 2014 
 
Předmět kontroly 
Kontrola provozuschopnosti autonomní požární signalizace – kouřových čidel  
 
Výsledek kontroly 
DOZP Nová Horka – bez závad 
Chráněné bydlení Nový Jičín – bez závad 
Chráněné bydlení Kopřivnice – bez závad 
Chráněné bydlení Sedlnice – 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 2014 51,97 osob 
Z toho povinný podíl 4 %     2,08 osob 
 
 
Počet osob se zdravotním znevýhodněním zaměstnaných  
u zaměstnavatele v roce 2014     2,25 osob 
 
Odběr výrobků nebo služeb v roce 2014    0,79 osob 
 
CELKEM       3,04 osob 
 
 
Povinný podíl za rok 2014 je splněn přímým zaměstnáváním. 
Naše organizace plní povinný podíl zaměstnávání stanovený podíl i bez náhradního plnění. 
 
 
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 2014 nebyla evidována žádost o poskytnutí informací. 
 
 
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se 
zprávou o činnosti  
 
Výroční zpráva je prezentována všem pracovníkům ředitelem organizace na poradách v jednotlivých 
službách v měsíci březnu.   
Výroční zpráva je od března uložena na společné počítačové síti organizace, kde k ní mají všichni 
zaměstnanci přístup. 
Výroční zpráva je od března pověšena na web organizace, kde je veřejně přístupná. 

 
 
 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Mgr. Lukáš Spurný a kolektiv pracovníků 

datum: 26. 2. 2015 

telefon: 556 428 060, 731 442 867 

e-mail: lukas.spurny@zameknovahorka.cz 
 
 
 


