ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE
V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

za rok 2009
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Základní informace o PO

Zámek Nová Horka, příspěvková organizace
Nová Horka 22
742 13, Studénka
IČ: 48804860
ředitel: Bc. Lukáš Spurný
Hlavním účelem zřízení je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních sluţeb podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s rozhodnutím o registraci, jakoţ i zajišťování fakultativních činností s poskytováním
sociálních sluţeb souvisejících.
Rozhodnutí o registraci:
č. rozhodnutí:
datum vydání
druh sluţby:

6142025
30. 7. 2007
domov pro osoby se zdravotním postiţením
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1. Popis zařízení
Zámek Nová Horka, příspěvková organizace je tradičním poskytovatelem sociálních
sluţeb, který pomáhá lidem se zdravotním postiţením jiţ šesté desetiletí. Sídlí v budově
historického zámku, který je spolu s rozsáhlým areálem zapsán mezi kulturní památky
České republiky.
Zámek stojí na okraji soustavy rybníků v osadě Nová Horka, která je součástí města
Studénky na Novojičínsku v Moravskoslezském kraji ve výšce 260 metrů nad mořem. Jde
o patrovou trojkřídlou budovu, která byla původně postavena v barokním stylu, posléze
byla přestavěna rokokově a po poţáru v polovině 19. století upravena novogoticky do
dnešní podoby. K zámku je z jeho západní strany přistavěna udrţovaná kaplička, která je
pravidelně veřejně vyuţívána k modlitbám a bohosluţbám. Romantiku areálu dotváří
rozsáhlý zámecký park, jehoţ základem je zbytek původního luţního lesa s duby starými
téměř půl tisíciletí. Raritou a zároveň chloubou je krásně rostlý liliovník tulipánokvětý.
Park je volně přístupný veřejnosti i uţivatelům a ukrývá mnoho koutů vhodných pro
relaxaci nebo pro sportovní vyţití.
Mimo budovu zámku, výhradně ve které jsou poskytovány pobytové sluţby, leţí v areálu
kromě kapličky ještě tři objekty, ve kterých se nacházejí aktivizační místnosti pro klienty,
prádelna, kotelna, sklady, garáţ, tělocvična, dílna apod.
Objekt zámku je tvořen třemi podlaţími a suterénem. V prvním podlaţí jsou umístěny tři
pokoje uţivatelů, jídelny, koupelna a toalety, klubovna, kanceláře, kuchyně, kulturní sál a
místnosti pro provozní personál. Kulturní sál je zachován v původním stylu a slouţí
k realizaci společných setkávání, kulturních akcí, školení apod. Z jedné z jídelen je moţné
vejít do přilehlé kaple. Druhé podlaţí je určeno převáţně pro ubytování klientů.
Dominantou je velký vestibul, dále jsou zde loţnice klientů, dvě koupelny a toalety,
zázemí pro zdravotní personál a místnost pro personál v přímé péči. Třetí patro je
podkrovní, částečně obytné, kde se nachází tři loţnice, sociální zařízení a dvě kanceláře.
Zbylé prostory slouţí jako půda. V suterénu je vyčleněn prostor pro šatnu personálu,
aktivizační místnost a sklady.
Budova je bariérová. První a druhé patro je spojeno dvojím širokým schodištěm a malou
schodišťovou plošinou. Druhé a třetí patro spojuje historické dřevěné točité schodiště.
Malá osada Nová Horka je součástí města Studénky od roku 1975 a v současné době v ní
ţije asi 320 obyvatel. V její blízkosti se nacházejí středně velká města, jako 8 km
vzdálený Příbor, 10 km vzdálený Bílovec nebo v osmnáctikilometrové vzdálenosti leţící
Nový Jičín. 20 km jihozápadně od Nové Horky leţí krajské město Ostrava.
2. Charakteristika poskytované sluţby
Zámek Nová Horka, p. o. poskytuje v souladu s §48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
sluţbách pobytovou sluţbu osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu
zdravotního postiţení a jejichţ ţivotní situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Sociální sluţby v naší organizaci jsou určeny ţenám od 26 let se středně těţkou a těţkou
mentální retardací a s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji. Současně mohou mít
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sníţenou schopnost sebeobsluhy a potřebu asistence druhé osoby, přidruţenou tělesnou
vadu, případně potřebu kompenzační pomůcky (chodítko, berle).
V zařízení však navzdory stanovené cílové skupině uţívají sociální sluţby také klientky,
které jsou v jejím rozporu. Proto také během roku 2009 několik klientek dle svého zájmu
odešlo do vhodnějších sluţeb.
Ke dni 31. 12. 2009 bydlelo v naší organizaci 61 klientek. Nejmladší má 44 let, nejstarší
klientce je krásných čtyřiaosmdesát.
Organizace péče o klienty v zařízení je rozdělena na sociální úsek (dříve výchovná část),
ve kterém jsou převáţně ubytováni klienti s lehkou a středně těţkou závislostí a úsek
přímé péče o klienty (dříve ošetřovatelská část) s klienty s těţkou a úplnou závislostí.
V úseku přímé péče provádějí pracovníci v sociálních sluţbách převáţně ošetřovatelskou
a obsluţnou činnost, která je doplňována základní zdravotnickou péči zdravotních sester.
Při tom vyuţívají moderní rehabilitační pomůcky, masáţní přístroje, polohovací lůţka,
antidekubitní matrace a podloţky, biolampy, biostimul apod. K dispozici je také vana
s hydromasáţí. Součástí jejich práce je aktivizace klientů s těţkým postiţením a zjišťování
a následné naplňování jejich potřeb.
Prioritou sociálního úseku a jeho pracovníků v sociálních sluţbách je aktivizace klientů a
jejich příprava na běţný ţivot v novém typu sluţby. Probíhají plánované tzv. nácviky
samostatnosti, během kterých se klientky učí vařit, prát, ţehlit, hospodařit s penězi a
nakupovat a vůbec komplexně pečovat o domácnost. Mimo toho pracovníci aktivně
nabízejí klientům moţnosti volit si z řady zájmových a volnočasových činností, jako jsou
ruční práce, cvičení v tělocvičně, výtvarné činnosti, hudební aktivity.
Strava pro klienty i zaměstnance je připravována v centrální kuchyni, která je součástí
zařízení a je umístěna v přízemí zámku. Stravování včetně pitného reţimu je zajišťováno
v souladu se zásadami zdravé výţivy. Kvalita stravy je na velmi dobré úrovni a
podněcujeme snahy minimálně o udrţení této úrovně. Je stanovena tzv. stravovací komise,
která řeší podobu jídelníčku a sloţení a podobu podávání jídla. Jedním z členů je i
zástupce klientů, který můţe vznášet připomínky k jídelníčku apod. Na rozdíl od
minulého roku je zavedena moţnost výběru ze dvou obědů pro klienty i zaměstnance
během celého týdne, vyjma víkendů a svátků. V této oblasti došlo k jasnému zkvalitnění
sluţby. Klienti se stravují ve dvou menších jídelnách v přízemí a v jedné v prvním patře,
do které je strava transportována speciálním výtahem. V roce 2009 bylo klientům
připraveno asi 22 400 snídaní, svačin, obědů a večeří, pro zaměstnance zařízení kuchařky
uvařily přes 5900 obědů.
V samostatné budově je zřízen vlastní prádelenský provoz, který zajišťují dvě pracovnice.
Zde se pere veškeré osobní prádlo klientů, loţní prádlo i OOPP zaměstnanců. Prádelna je
dobře vybavena pěti velkými pračkami, dvěmi sušičkami, prádelenským lisem a
mandlem. Za dobu jednoho roku je zde vypráno zhruba 35 tun prádla.
Spolupracujeme s externími odborníky, kteří docházejí pravidelně do zařízení a zajišťují
širší rozsah sluţeb přímo v zařízení. Jde o praktického lékaře, psychiatra, gynekologa,
nebo dentistu. Praktický lékař dochází podle potřeby, minimálně jednou týdně, kaţdý
měsíc přijíţdí psychiatr, přibliţně dvakrát ročně u nás ordinuje gynekolog a dentista. Naši
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klienti samozřejmě také docházejí do ordinací dalších lékařů, a to v doprovodu našich
pracovníků v sociálních sluţbách.
3. Uţivatelé sluţby*:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2009 – celkem
Protoţe je v zařízení zastaven po dobu průběhu transformačního procesu příjem
nových klientů, docházelo zejména z důvodu odchodů klientek pro ně do vhodnějších
sluţeb k postupnému sniţování kapacity organizace:
- k 01.01.2009
68
- od 03.03.2009
67
- od 01.09.2009
64
- od 15.10.2009
61
3.2 počet klientů k 31. 12. 2009
Ke dni 31. 12. 2009 uţívá sociální sluţby 61 klientů.
3.3 rozdělení klientů k 31. 12. 2009 (viz tabulka):
POČTY KLIENTŮ

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ K 31. 12. 2009, POČTY DLE :
3.3.1 POHLAVÍ
denní
týdenní
celoroční
rozpětí
průměr
3.3.3 VĚK
modus
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těţká závislost
3.3.4 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
III těţká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.5.1 osoby s mentálním postiţením
těţké
hluboké
3.3.5.2 osoby s kombinovaným zdravotním postiţením (tělesné +
3.3.5 TYP
POSTIŢENÍ mentální postiţení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.5.3 osoby se zdravotním postiţením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.2 DRUH POBYTU

3.3.5.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.6 Osoby se závislostí na alkoholu, jenţ neodpovídají cílové skupině sluţby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

3.3.7 MOBILITA
Pozn.: - modus (nejčastější vyskytovaná hodnota – např. 72 let)
Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte

3.4 obloţnost v uplynulém roce (v %)
Obloţnost zařízení byla v roce 2009 ve výši 98,18%
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ŢENY

MUŢI CELKEM

61
61
44-84
61,7
63
0
7
17
8
29
9
21
14
11

0
0
-

61
61
44-84
61,7
63
0
7
17
8
29
9
21
14
11

21

-

21

1

-

1

3

-

3

2
32
22
7

-

2
32
22
7

3.5 počet nových příjmů (rozdělení, viz tabulka):
POČTY KLIENTŮ

NOVÉ PŘÍJMY KLIENTŮ K 31. 12. 2009, POČTY DLE :

ŢENY

3.5.1 POHLAVÍ
denní
3.5.2 DRUH POBYTU
týdenní
celoroční
rozpětí
průměr
3.5.3 VĚK
modus
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těţká závislost
3.5.4 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
III těţká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.5.5.1 osoby s mentálním postiţením
těţké
hluboké
3.5.5.2 osoby s kombinovaným zdravotním postiţením (tělesné +
3.5.5 TYP
POSTIŢENÍ mentální postiţení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.5.5.3 osoby se zdravotním postiţením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.5.5.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.5.6 Osoby se závislostí na alkoholu, jenţ neodpovídají cílové skupině sluţby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

3.5.7 MOBILITA
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MUŢI CELKEM

0
-

0
-

0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Personál:
počet pracovníků
celkem
vzdělání

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní
celkem

přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2009
2
0
20
20
5
47

%

4,26
0
42,55
42,55
10,64
100

počet pracovníků
přímá péče
sociální
pracovníci
pedagogičtí
zdravotničtí pracovníci
v sociálních
pracovníci
pracovníci
sluţbách
1
2
3
4
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
0
0
0
0
0
0
1 2,13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
19,15 7
14,89 0
0
0
0
9
19,15 0
0
0
0
0
0
3
6,38
0
0
0
0
0
0
21 44,68 7
14,89 1 2,13

THP
5
PS
1
0
4
0
0
5

6
%
2,13
0
8,51
0
0
10,64

Pozn.:
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31.12.2009
Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vţdy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5
zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje
v organizaci 11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním.
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ostatní

PS
0
0
0
11
2
13

%
0
0
0
23,40
4,26
27,66

Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní…..
Sloupec 6) údrţbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři..
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Vzdělávaní pracovníků
Vzdělávání pracovníků je v naší organizaci vnímáno jako činnost, která je naprosto
nezbytná pro zvyšování, nebo alespoň udrţení kvality námi poskytovaných sociálních
sluţeb. Proto je této pracovní sloţce věnována odpovídající pozornost. Kaţdý
zaměstnanec má vypracován tzv. individuální vzdělávací plán vţdy na dobu jednoho roku,
který předpokládá směr a intenzitu vzdělávání podle potřeb pracovníka, odpovídajícího
úseku., organizace a potaţmo i klientů.
5.1 počet absolvovaných školení, kurzů, seminářů apod. v roce 2009 zaměřených
- na kvalitu poskytovaných sluţeb
- k provozně – technickým záleţitostem

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Počet
účastníků

Název semináře, školení, kurzu nebo konference

datum

Zdravotní péče
Zásady poskytování sluţeb chráněného bydlení
Ochrana práv uţ. soc. sluţeb z pohledu jejich opatrovníka
Ošetřování a výţiva seniorů s nazogastrickou sondou
Jak pomoci klientům zvládnout pobyt v zaříz. soc. sluţeb
Jednání se zájemcem o sluţbu a individuální plánování péče
Aplikace zákona o sociálních sluţbách
Slabé stránky individuálních plánů péče, IS Cygnus
Vzdělání jako základ rozvoje sociálních sluţeb
Paliativní péče
Problematika způsobilosti k právním úkonům a právní
ochrany lidí se zdr. postiţením
Principy chráněného bydlení
Příspěvek na péči po novele zákona o sociálních sluţbách
Hojení ran
Gerontologické dny
Výroční kongres poskytovatelů sociálních sluţeb
Od pomoci k podpoře, od péče k samostatnosti
Zvládání zátěţe a stresu ve zdravotnictví a soc. sluţbách
Deinstitucionalizace
Den rovných příleţitostí
Novela zákona o sociálních sluţbách
Individuální plánování orientované na člověka I.
Individuální plánování péče
Restriktivní opatření v praxi

18.02.2009
26.02.2009
24.03.2009
25.03.2009
30.03.2009
22.04.2009
14.05.2009
20.05.2009
26.05.2009
03.06.2009
13.07.2009

1
18
1
1
1
1
1
3
6
24
17

20.-21.08.09

7
1
1
2
3
2
3
4
1
2
6
18
1
125
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10.09.2009
17.09.2009
23.-25.09.09
8.-9.10.2009
9.-10.10.09

13.10.2009
20.10.2009
20.10.2009
22.10.2009
10.-11.11.09

18.11.2009
03.12.2009

Školení, kurzy, semináře apod. zaměřené k provozně – technickým záleţitostem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Název semináře, školení, kurzu nebo konference

datum

Roční zúčtování záloh na daň, zdaňování mezd v r. 2009
Krajská konference hromadného stravování
Odměňování zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě
Vztahy mezi zřizovatelem a přísp. org. po novele zákona
Odborný kurz ústavního stravování
Změny v sociálních zabezpečení od 1.8.2009
Dotace
Změny v účetnictví
Inventarizace majetku
Hygienické minimum ve stravovacích sluţbách
Datové schránky
FKSP a závodní stravování
Zařazování zaměstnanců do plat. tříd, nový katalog prací
Změny v nemocenském pojištění a soc. sluţbách
Zařazování zaměstnanců v zař. soc. sluţeb, způsobilost
k výkonu povolání

02.02.2009
20.04.2009
28.04.2009
05.05.2009
01.06.2009
04.09.2009
08.09.2009
22.09.2009
30.09.2009
14.10.2009
26.10.2009
12.11.2009
18.11.2009
26.11.2009
10.12.2009

Počet
účastníků
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
19

Zaměstnanci předávají vţdy své zkušenosti z vzdělávacích akcí svým kolegům na
pravidelných poradách příslušného úseku. Tím dochází k efektivnějšímu uplatnění
nabytých zkušeností v praxi s klienty.
Pracovníci absolvovali vzdělávací semináře, školení a odborné konference mimo
organizaci a také semináře, které byly pro zaměstnance zajištěny v zařízení.
Všeobecné sestry v rámci sebevzdělávání a získávání kreditních bodů absolvovaly také
semináře ve svém volném čase a na vlastní náklady.
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Zvyšování kvality sociálních sluţeb
a) uplatnění poznatků z uvedených vzdělávacích akcí do praxe zařízení v souvislosti se
zvyšováním kvality sociální služby – konkrétní příklady
Podstatou vzdělávání pracovníků našeho zařízení je jejich profesní rozvoj a zvyšování
dovedností, které jsou nezbytné pro naplnění smyslu poskytované sluţby.
Úkolem kaţdého zaměstnance je po absolvované vzdělávací akci vyhotovit písemnou
zprávu o obsahu a kvalitě školení, kterou následně předá svému vedoucímu pracovníkovi.
S nově nabytými poznatky seznamuje své kolegy na pracovišti a také tyto informace
předává na společných poradách pracovníků přímé péče a sociálního úseku.
Pracovníci neabsolvují vzdělávací akce pouze mimo naši organizaci, ale také jsou tyto
akce zajišťovány přímo v našem zařízení, prostřednictvím externích odborníků. Tato
forma se jeví jako velmi uţitečná, protoţe lze najednou proškolit mnohem více
pracovníků a získané informace jsou zaváděny do praxe všemi, kteří vzdělávací akci
absolvovali.
Zásady chráněného bydlení
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-

-

o místo konání:
Zámek Nová Horka, p.o.
o přednášející:
PaedDr. Eva Broţová, PhDr. Jaroslava Sýkorová
jelikoţ se tato přednáška uskutečnila přímo v organizaci, bylo moţno najednou
proškolit mnohem více pracovníků
obsahem této přednášky bylo seznámit pracovníky s rozdíly mezi ústavním typem
zařízení a sluţbou chráněného bydlení
pracovníkům byly objasněny důvody procesu transformace
pracovníkům byly objasněny role klienta a pracovníka v chráněném bydlení, týmová
práce, smysl a průběh individuálního plánování, rizikové situace, role klíčového
pracovníka, spolupráce s klientem
pracovníci měli moţnost si na praktických příkladech uvědomit rozdíly mezi ústavním
zařízením a chráněným bydlením
Konkrétní příklady uplatnění poznatků ze vzdělávací akce do praxe:
- zaţádáno u 2 klientek o částečné navrácení způsobilosti k právním úkonům
- specifikovala se příprava klientů na přechod do chráněného bydlení – vytvoření
plánů přechodů
- byly vytvořeny plány nácviků pro klienty, kteří navštěvují nácvikové středisko
domeček
- na základě této přednášky byla objasněna důleţitost návazných sluţeb – spolupráce
se Slezskou Diakonií (socioterapeutické dílny)
- příprava pracovníků na přechod do nových sluţeb – ztotoţnění se s procesem
transformace (filmy o chráněném bydlení, exkurze do jiných sluţeb, supervize, atd.)
- byla objasněna důleţitost spolupráce s rodinnými příslušníky a opatrovníky
(individuální rozhovory s opatrovníky, písemné informace o procesu transformace,
moţnost seznámení se s přípravou klientů na přechod, atd.)

Problematika způsobilosti k právním úkonům a právní ochrana lidí se zdravotním
postiţením
o místo konání:
Zámek Nová Horka, p.o.
o přednášející:
Mgr. et Bc. Maroš Matiaško
- obsahem této přednášky bylo informovat pracovníky o způsobilosti k právním
úkonům a právní ochraně lidí se zdravotním postiţením, seznámit pracovníky s právy
a povinnostmi klientů a opatrovníků
- posledního bloku této přednášky se zúčastnilo také 8 klientek
Konkrétní příklady uplatnění poznatků ze vzdělávací akce do praxe:
- na základě tohoto semináře došlo k ujasnění a vymezení práv klientů, došlo
k vymezení práv, které nelze v současném prostředí naplnit, ale v nových sluţbách jiţ
naplňovány budou (např. právo na soukromí)
- na základě individuálního přístupu ke klientům a nácvikům hospodaření s financemi,
dochází průběţně k vytipovávání klientů, u kterých se předpokládá, ţe se bude ţádat o
částečné navrácení způsobilosti k právním úkonům
- klienti mají moţnost výběru trávení volného času
Individuální plánování orientované na člověka
o místo konání:
Ostrava – Krajský úřad Moravskoslezského kraje
o přednášející:
Mgr. Aurélia Chabová
- tohoto dvoudenního semináře se zúčastnilo 6 pracovníků z naší organizace
- obsahem bylo seznámit účastníky s metodou individuálního plánování orientované na
člověka – jak individuálně plánovat
- byly popsány jednotlivé kroky individuálního plánu

9

Konkrétní příklady uplatnění poznatků ze vzdělávací akce do praxe:
- na základě tohoto semináře došlo k uvědomění si důleţitosti funkce klíčového
pracovníka – byl vymezen prostor pro pracovníky k naplňování této funkce
- byla zaměřena pozornost také na klienty s těţkým zdravotním postiţením –
individuální výlety (např. návštěva lázní), výjezdy do obchodů, restaurací a cukráren
Individuální plánování péče (zaměřeno na IS Cygnus)
o místo konání:
Zámek Nová Horka, p.o.
o přednášející:
Bc. Věra Berková, DiS.
- této přednášky se zúčastnil velký počet zaměstnanců, kteří vykonávají funkci
klíčového pracovníka, střední zdravotničtí pracovníci, sociální pracovnice a referent,
který má na starosti finanční stránku klientů
- obsahem této přednášky bylo seznámit pracovníky s procesem individuálního
plánování, s důleţitostí funkce klíčového pracovníka a formou zapisování osobního
cíle a individuálního plánu do informačního systému Cygnus, který naše organizace
pouţívá
Konkrétní příklady uplatnění poznatků ze vzdělávací akce do praxe:
- na základě této přednášky došlo k uvědomění si důleţitosti týmu, který spolupracuje
s klientem – práce v týmu (na realizaci potřeb klienta se účastní více pracovníků)
- sjednotil se přístup pracovníků k individuálnímu plánování – forma zapisování do IS
Cygnus, způsob předávání informací ostatním pracovníkům a hodnocení
Exkurze do jiných sociálních sluţeb
o V roce 2009 se uskutečnily exkurze do sociálních sluţeb, do kterých se
přestěhovaly naše bývalé klientky (Harmonie, p.o. – chráněné bydlení, Archa
Široká Niva – chráněné bydlení, atd.)
- těchto exkurzí se účastnili pracovníci i klienti a měly slouţit převáţně k tomu, aby si
pracovníci i klienti mohli udělat obrázek o těchto sluţbách a tím došlo k motivaci na
přípravu a samotný přechod do nových sluţeb
- získané informace mají pracovníkům pomáhat při vytváření nových sluţeb
Konkrétní příklady uplatnění poznatků ze vzdělávací akce do praxe:
- na základě exkurzí byli pracovníci seznámeni s náplní práce osobního asistenta
v chráněném bydlení, personálním zajištění a vyuţíváním pracovní doby
- došlo k ujasnění moţností trávení volného času klientů – návštěvy dílen, zaměstnání,
atd.
- na základě absolvovaných exkurzí došlo k rozšíření nácviků samostatnosti klientek
b) spolupráce s externími odborníky
Externí podporu transformačního procesu zajišťují dvě odbornice:
PaedDr. Eva Broţová
PhDr. Jaroslava Sýkorová
Společná setkání se v roce 2009 uskutečnila pětkrát, z toho tři třídenní a dvě dvoudenní
(19. – 21. ledna, 25. – 27. února, 25. – 27. května, 23. – 24. července, 22. – 23. října).
Externí odbornice jsou s námi v kontaktu, jsou informovány o kaţdé schůzce TT
písemným zápisem.
Naše organizace byla zařazena do projektu „Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje
sociálních sluţeb“, konkrétně jeho části „vzdělávání pro pracovníky, kteří provázejí
uţivatele z ústavu do alternativních sluţeb“, realizovaného Institutem pro podporu
vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných sluţbách – INSTAND, o.s. Díky tomuto projektu
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mohli pracovníci absolvovat různá zajímavá školení, týkající se právě procesu
transformace a zajišťování kvalitních sluţeb.
Externí podpora v rámci vzdělávání – zvyšování kvality sociálních sluţeb:
V roce 2009 jsme navázali spolupráci z externími odborníky, kteří prováděli vzdělávací
aktivity pro pracovníky organizace Zámek Nová Horka, p.o. přímo v zařízení.
- Mgr. et Bc. Maroš Matiaško – Problematika způsobilosti k právním úkonům a právní
ochrana lidí se zdravotním postiţením
- Bc. Zuzana Pevná (Tena) – Paliativní péče
- Bc. Věra Berková, DiS. (Curatio) - Individuální plánování péče
Spolupráce s organizacemi - v rámci procesu transformace sociálních sluţeb
V roce 2009 byla udrţena spolupráce s organizacemi, které jiţ mají dle transformačního
procesu vytvořeny nové sluţby chráněného bydlení a umoţňuji nám nahlédnout a vytvořit
si představu o této sluţbě.
- Harmonie, p.o.
- Slezská Diakonie
c) stručný popis procesu, jak zařízení pracuje s problematikou kvality sociální služby
V průběhu roku 2009 se v naší organizaci uskutečnilo mnoho změn, které vedou ke
zvyšování kvality sociální sluţby.
Všechny změny, které se v naší organizaci jiţ uskutečnily, úzce souvisí s procesem
transformace, který v naší organizaci probíhá a jehoţ hlavním cílem je opustit objekt
zámku a vytvořit na základě potřeb a přání klientů sluţby nové.
I přesto, ţe nyní poskytujeme sociální sluţbu v nevyhovujících prostorách zámku,
snaţíme se, aby byly naplňovány standardy kvality sociálních sluţeb a tím došlo ke
zkvalitnění ţivota lidí, kteří našich sluţeb vyuţívají.
Od začátku roku 2009 se průběţně zlepšovaly podmínky klientů v oblasti zvyšování
soukromí:
Průběţně se sniţovala kapacita klientů na pokojích a zvyšovala se kvalita ubytování
- V podkroví byly zprovozněny tři pokoje (jeden jednolůţkový, jeden dvoulůţkový a
jeden třílůţkový).
- Z relaxační a návštěvní místnosti se staly dva jednolůţkové pokoje.
Prostory pro trávení volného času
- Nově byla zřízena Klubovna, která plní úlohu aktivizační místnosti i obývacího
pokoje.
Sniţování počtu klientů v jídelnách
- Z průchozího pokoje, byla vytvořena menší jídelna pro klientky a tím došlo ke sníţení
kapacity v jídelně původní.
Příprava klientů na přechod do nových sluţeb:
Dokončila se přestavba Domečku
- Z původní aktivizační místnosti bylo vytvořeno nácvikové středisko Domeček, které
slouţí převáţně klientům, u kterých je naplánována změna typu sluţby na chráněné
bydlení.
- Samotný průběh nácviků je zaznamenán do IS Cygnus a je k dispozici k nahlédnutí
klíčovým pracovníkům i týmu.
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Nácvik na Domečku probíhá kaţdý pracovní den a klienti se zde společně s asistentem
učí a procvičují základní denní činnosti (např. učí se plánovat, zvládat manipulaci
s penězi, nakupovat, cestovat veřejnou dopravou, sestavovat jídelníček, nakupovat,
prát, ţehlit, telefonovat, atd.).
Pronajmutí domku
- V rámci nácviku jsme si jiţ podruhé na dva týdny pronajali domek v Lichnově, kde si
klienti, ale i pracovníci mohli vyzkoušet sluţbu chráněného bydlení.
-

Individuální přístup ke klientům:
- V průběhu roku 2009 prováděli klíčoví pracovníci individuální pohovory s klienty,
které se týkaly jejich aktuálních potřeb a přání. Na základě těchto rozhovorů byla
vytvořena „mapa přechodů klientů“ a aktualizace nových sluţeb (domečků).
- Na základě individuálního přístupu se zvýšil počet klientů, vhodných do sluţby
chráněného bydlení.
- Posílení role klíčového pracovníka, vymezení časového prostoru pro pracovníky k
naplňování této funkce.
- Výlety v malých skupinách.
- Nákupy v prodejně, častější samostatné návštěvy restaurací a cukráren.
Další kroky související s procesem transformace:
Spolupráce s externími pracovnicemi
- Byla udrţena spolupráce s PaedDr. Evou Broţovou a PhDr. Jaroslavou Sýkorovou,
které nás celým tímto procesem provázejí.
Zapojení pracovníků do procesu transformace
- Byla provedena identifikace vzdělávacích potřeb pracovníků v návaznosti na proces
transformace, na jejímţ základě byly vytvořeny individuální vzdělávací plány
pracovníků a vyhledávány a zajišťovány vhodné semináře a kurzy.
- Naše organizace byla zařazena do projektu „Vzdělávání pracovníků jako základ
rozvoje sociálních sluţeb“, konkrétně jeho části „vzdělávání pro pracovníky, kteří
provázejí uţivatele z ústavu do alternativních sluţeb“, realizovaného Institutem pro
podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných sluţbách – INSTAND, o.s. Díky
tomuto projektu mohli pracovníci absolvovat různá zajímavá školení, týkající se právě
procesu transformace.
- Pracovníci měli moţnost navštívit jiná sociální zařízení - exkurze do jiných sluţeb.
- Pracovníci se mohou účastnit setkání TT a aktivně tak projevovat své myšlenky a
představy.
- Kaţdý pracovník zařízení se stal nedílnou součástí týmu (týmová práce).
Personální zajištění budoucích sluţeb
- Na základě dotazníků a individuálních pohovorů s pracovníky bylo zjištěno, kolik
pracovníků plánuje v rámci naší organizace přejít do nových sluţeb, jaký druh sluţby
a lokalitu preferují. Na tomto základě byly vytvořeny fiktivní domečky a přehled o
personální zajištěnosti nových sluţeb.
Zasílání ţádostí o přijetí do jiných zařízení
- V rámci procesu transformace se z naší sluţby v roce 2009 přestěhovalo 6 klientek do
jiných sociálních sluţeb.
Navázání spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky
- V roce 2009 jsme navázali uţší spolupráci s opatrovníky, začali jsme je častěji
informovat o dění v Zámku a zapojili jsme je do plánování budoucnosti ţivota
klientek.

12

Ţádosti o částečné navrácení způsobilosti
- U třech klientek bylo zaţádáno o částečné navrácení způsobilosti k právním úkonům,
coţ se jiţ podařilo. Klientky se za pomoci klíčových pracovníků učí hospodařit
s financemi.
Spolupráce se Slezskou Diakonií
- Byla navázána spolupráce se Slezskou diakonií, která začne v březnu 2010 v Novém
Jičíně provozovat socioterapeutické dílny. Z naší organizace je navrţeno 10 klientek,
které by mohly do dílen dojíţdět.
7

Sociální podmínky klientů
7.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství
Počet pokojů celkem:
Kapacita pokojů:
jednolůţkový
dvoulůţkový
třílůţkový
čtyřlůţkový
pětilůţkový
šestilůţkový
sedmilůţkový
jedenáctilůţkový

15
pokoj č. 11, 13, 15
pokoj č. 10, 12
pokoj č. 4, 14
pokoj č. 2
pokoj č. 1, 7, 8
pokoj č. 3, 9
pokoj č. 6
pokoj č. 5

3x
2x
2x
1x
3x
2x
1x
1x

Umístění sociálního příslušenství:
Loţnice nejsou vybaveny vlastním sociálním zařízením.
V přízemí se nachází jedna toaleta (2 klozetové mísy) a pouze jedna koupelna se
sprchovým koutem, vanou a dvěma umyvadly.
V prvním patře jsou tři toalety (6 klozetových mís), včetně tří umyvadel a dvě různě
veliké koupelny. Jedna koupelna je vybavena hydromasáţní vanou, jednou klasickou
vanou a třemi sprchovými kouty, v druhé koupelně je jeden sprchový kout a klasická
vana.
Ve druhém patře (v podkroví) se nachází jedna toaleta s 1 klozetovou mísou a menší
koupelna s vanou a sprchovým koutem.
Z celkového počtu 15 pokojů je jedenáct z nich vybaveno umyvadlem.
7.2 možnost trávení volného času - počty a vybavenost společných prostor (společenské
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.)
Uţivatelky mají moţnost trávit svůj volný čas ve všech společných prostorách budovy i
parku, po splnění dohodnutých náleţitostí mají moţnost vycházek mimo areál Zámku.
Samy se rozhodují, jak, kde a s kým svůj volný čas stráví.
Dopoledne mohou klientky trávit čas ve společenských nebo aktivizačních místnostech a
vybírat si z nabídky činností podle svého uváţení. Odpolední práce je zaměřena více na
individuální práci – rozhovory, výjezdy do města, nákupy v místním obchodě a
procházky.
Pokud uţivatelky nemohou cestovat veřejnou dopravou, mohou vyuţívat výjezdů
sluţebním autem v doprovodu pracovníků.
K dispozici jim jsou mimo jiné tyto prostory:
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aktivizační místnost – „U ţelvy“ - PC a výukové programy pro uţivatele, tiskárna,
televize, video, radiomagnetofon, pomůcky pro výtvarnou a vzdělávací činnost, terárium
s vodní ţelvou
aktivizační místnost – „Pastelka“ – dílna pro keramickou a rukodělnou činnost, materiál
a pomůcky pro výrobu keramiky, barvy na sklo, textil, papír, tkalcovský stav
společenská místnost – „Jídelna“ - televize, DVD a VHS přehrávač, pomůcky pro
výtvarnou a vzdělávací činnost, gauč, křesla, konferenční stůl, videokazety se sportovním
zaměřením – „jak cvičit“
tělocvična - posilovací stroje, rotoped, masáţní lehátko, masáţní míče, televize, vodní
mlha
herna - televize, video, radiomagnetofon s CD přehrávačem, rehabilitační míč, pomůcky
pro výtvarnou a aktivizační činnost, didaktické pomůcky
společenské prostory - stolní fotbal, rotoped, voliéra s exotickým ptactvem, polohovací
vaky, ruské kuţelky, elektronické šipky
nácvikové středisko Domeček – vybavená kuchyňka – sporák, lednička, rychlovarná
konvice, dřez, nádobí, jídelní stůl a ţidle, pračka, sušáky na prádlo, ţehlička, ţehlicí
prkno, sociální zařízení, vypalovací pec na keramiku
společenská místnost Klubovna – TV, PC pro klientky, PC pro pracovníky, tiskárna
s kopírkou, radiomagnetofon, rychlovarná konvice, gauč a křesla, jídelní stůl a ţidle,
materiál pro ruční a výtvarné práce, šicí stroj, optická vlákna
zámecký sál – vyuţívá se k pořádání společenských a kulturních akcí (taneční zábavy,
koncerty)
K odpočinku a relaxaci slouţí také pravidelně udrţovaný zámecký park, který je vybaven
lavičkami a houpačkami a je volně přístupný jak uţivatelům našeho zařízení, tak i
veřejnosti.
7.3 další poskytované služby – rehabilitace, typy dílen, různé druhy terapií (arte,
muziko, canis, hippo…)
canisterapie – uvolňovací a rehabilitační cviky za pomoci vyškoleného
canisterapeutického psa
moţnost vyuţívání rehabilitačních pomůcek - v naší sluţbě jsou k dispozici moderní
rehabilitační pomůcky, masáţní přístroje, perličková vana s hydromasáţí atd. K dalším
pomůckám, které pomáhají zvyšovat kvalitu péče, patří také biolampy, biostimul,
polohovací křesla a lůţka, antidekubitní matrace atd.
petterapie – moţnost kontaktu s drobnými zvířaty chovanými v areálu zařízení (voliéra
s exotickým ptactvem, vodní ţelva, kočka)
aromaterapie – individuální i skupinová relaxace pomocí účinku éterických olejů a
vonných tyčinek (sál, společenské místnosti)
pohybová terapie – cvičení v tělocvičně (jóga, uvolňovací cviky, cvičení na posilovacích
strojích, rotopedu, pohybová cvičení při hudbě, relaxační masáţe), individuální cvičení
s overbaly a gymnastickými míči, nácviky chůze s kompenzačními pomůckami,
individuální procházky
dotyková terapie – bazální stimulace
sportovní aktivity – soutěţe v ruských kuţelkách, šipkách, jízdě na rotopedu
hudební činnost – nácviky písniček a společný zpěv s kytarou, hra na flétnu, cassio,
kazoo a rytmické hudební nástroje, moţnost účasti na sborovém zpěvu pod vedením
ředitele ZUŠ ve Studénce, společný zpěv při návštěvách ZŠ ul. Tovární ze Studénky,
koncerty hudebních skupin i sólistů
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výtvarná činnost – uţití široké škály výtvarných technik a postupů, práce s keramickou a
samotuhnoucí hlínou, papírem, textilními, přírodními a umělými materiály
hudebně - dramatická činnost – moţnost zapojit se do nácviku krátkých kulturních
vystoupení (zpěv, přednes, dramatizace) v rámci přípravy vystoupení na různých akcích
v zařízení i mimo ně
pracovně - aktivizační činnost – výkon nenáročných pracovních aktivit dle přání a
schopností uţivatelek (úklid na pokoji, péče o zahrádku, úklid voliéry, akvária), sluţby
v kuchyňce klientek – mytí a příprava nádobí, prostírání, úklid jídelny
nácvik rozumových činností – čtení, psaní, počítání, všeobecný přehled, mluvený projev,
trénink paměti, práce s PC (výukové programy, Word – psaní dopisů)
činnosti spojené s nácvikem samostatnosti - samostatné dodrţování hygienických
návyků, nácvik třídění, věšení, skládání a ţehlení prádla, příprava jídla, vaření
s dohledem, nácvik stolování, nácvik úklidových prací, samostatné vycházky mimo ZNH,
hospodaření s penězi, cestování, zodpovědnost za osobní doklady, manipulace s penězi
duchovní péče – moţnost navštěvovat zámeckou kapli (bohosluţby, přijímání svátostí,
svatá zpověď), v případě zájmu návštěvy kněze přímo na pokojích uţivatelů, výlety na
poutní místa
aktivity směřující k integraci – Ples obyvatel, Kácení máje, Den otevřených dveří,
setkání s bývalými zaměstnanci, návštěva klientů Domova sv. Anny ve Studénce, účast a
prezentace na Dětském dni v Nové Horce, Setkání s opatrovníky
K dalším poskytovaným sluţbám patří mimo základní činností uvedené v § 48, odst. 2,
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách také činnosti fakultativní.
7.4 návaznost na další dostupné zdroje
relaxační masáţe - jedenkrát v týdnu navštěvuje naše zařízení masér a uţivatelé si jeho
sluţby hradí z vlastních finančních prostředků.
rekreace – společná tradiční rekreace se zařízením ISÚ Komorní Lhotka se v roce 2009
uskutečnila v květnu v Horní Lomné. Pobytu se zúčastnilo … uţivatelů v doprovodu 4
pracovníků.
V říjnu se uskutečnily dva týdenní pobyty vţdy pro 6 uţivatelů a dvě asistentky
v rodinném domku v Lichnově.
cestování hromadnými dopravními prostředky (autobus, vlak) - v doprovodu
pracovníků přímé péče, dobrovolníků, klíčových pracovníků nebo samostatně, uţivatelé
cestují na lékařská vyšetření, na nákupy, výlety a zkoušejí si samostatně kupovat jízdenky,
hospodařit s penězi, orientovat se v novém prostředí a navazovat sociální kontakty
výlety – uţivatelé mají moţnost výběru místa, kam pojedou na zájezd. V uplynulém roce
byl uskutečněn zájezd do zámku v Kroměříţi spojený s návštěvou řádových sester, které
v našem zařízení pracovaly.
Klientky byly na výletě v Hukvaldech a Kopřivnici, kam cestovaly veřejnou hromadnou
dopravou.
Pro uţivatele s vyšším stupněm závislosti byl uskutečněn výlet do Albrechtiček sluţebním
autem a pěšky.
Uskutečnil se výlet do Olomouce.
návštěvy obchodů v obci a blízkém okolí - s doprovodem i bez doprovodu (nákupy dle
individuálních potřeb uţivatele – např. drogerie, obuv, oblečení, potraviny atd.)
individuální výlety
- doprovod na lékařská vyšetření
- Solná jeskyně
- bazén a masáţe v Lázních Klimkovice
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- cvičení ve Welness Studiu Daniela
- sportovní areály ve Studénce (bowling)
- minigolf v Albrechtičkách
- restaurace, cukrárny
- kina, divadla, knihovny
- informační centra (Albrechtičky, Sedlnice, Studénka)
kadeřnice a pedikérka docházejí do zařízení dle potřeb klientek
spolupráce s dobrovolnickou organizací ADRA - spolupráci jsme zahájili koncem roku
2005. V současné době dochází k pravidelným kontaktům mezi našimi uţivateli a pěti
dobrovolníky. Navštěvují uţivatele v zařízení, povídají si s nimi, doprovází je na
vycházky, výlety a k lékařům.
7.5 kulturní a sportovní akce, jichž se klienti mohli v uplynulém roce účastnit aj.
leden
- návštěva Solné jeskyně v Novém Jičíně
- návštěva SAS Studénka – bowling
únor
- výlet do Denního stacionáře ve Vlčovicích
- Ples v Nové Horce
březen
- návštěva Studia Daniela ve Studénce
- oslava MDŢ- občerstvení, koncert v sále
- SONS Nový Jičín
- CHB Město Albrechtice
duben
- velikonoční výstava Sedlnice
- velikonoce v Zámku
- procházka do Albrechtiček, mini golf
- pečení s paní A.Olbrechtovou
květen
- Den otevřených dveří
- rekreace Horní Lomná
- opékání na altánku (rozloučení s V.Šnajdrovou) canisterapie
- výlet do Olomouce – spec.olympiáda
červen
- Kácení máje
- účast na Dni otevřených dveří v Novém Jičíně
- canisterapie
- Dětský den Nová Horka – vystoupení klientek
- návštěva seniorů z Charity ze Studénky
- Den sociálních sluţeb v Kopřivnici – stánek, vystoupení
- DOD Domov pro seniory Harmonie Frenštát p/R /Westernové odpoledne
- návštěva Kopřivnice a CHB
červenec
- účast klientek na školení Právní ochrana osob se zdr.postiţením
- exkurze v CHB Velké Albrechtice
srpen
- pěvecká soutěţ v Jindřichově
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- výlet na Hukvaldy
- zájezd do Kroměříţe
září
- sportovní hry Komorní Lhotka
- sportovní hry vozíčkářů Bohumín
- koncert DUOMINO na vestibulu
říjen
- 2 týdenní rekreační pobyty s nácvikem v Lichnově
- účast na „Studéneckém kapříku“
- turnaj v Bocce - Marianum Opava
- Den otevřených dveří ZNH
- canisterapie
- návštěva bývalých klientek v CHB v Široké Nivě
listopad
- návštěva hřbitova – svátek zesnulých
- přehlídka vystoupení „Motýlek“ v Kopřivnici
- návštěva vánoční výstavy v IC Sněţenka v Sedlnici
- setkání s opatrovníky a rodinnými příslušníky v Zámku NH
- vánoční výstava v Albrechtičkách
prosinec
- Mikulášská besídka v Komorní Lhotce
- Mikuláš v Zámku Nová Horka
- návštěva divadelního představení v Albrechtičkách
- divadelní představení „Vánoce se skřítky“
- návštěva bývalé klientky v Domově pro seniory ve Frýdlantu n/O
- canisterapie
- návštěva bývalé klientky v chráněném bydlení v Orlové
- Štědrovečerní besídka
- vánoční koncert skautů v místní kapli
Všechny významnější akce včetně fotografii jsou vţdy prezentovány
www.zameknovahorka.cz - současnost-časopisy - vţdy 1x čtvrtletně.

na

7.6 způsob vzdělávání a udržování, rozvíjení schopností klientů – vzdělávání v zařízení x
mimo zařízení – počty klientů
Vzdělávání uţivatelek je v současné době maximálně orientováno na získávání znalostí a
dovedností potřebných v podmínkách nových sluţeb.
Uţivatelky navrţené pro chráněné bydlení se účastní nácviků dovedností spojených
s chodem domácnosti. Během roku 2009 docházelo do nácviků 29 uţivatelek.
V nácvikovém středisku Domeček se učí základům vaření, praní, nakupování a cestování
veřejnou dopravou, také zásadám bezpečné manipulace s elektrospotřebiči, telefonování,
bezpečnému pohybu na silnici, v komunikaci s neznámými lidmi atp.
Při pobytu v Lichnově byly uţivatelkám vytvořeny podmínky podobné chráněnému
bydlení. Ţivot v domku měl připomínat běţnou domácnost. Uţivatelky si samy plánovaly
jídelníček, způsob organizace prací v domácnosti, trávení volného času. Měly moţnost se
seznámit s hospodařením s penězi, s náklady na provoz domácnosti, rozhodovaly, jak
utratí své kapesné. Samostatně nebo s podporou si vařily a uklízely. Vyzkoušely si ţivot
v malém kolektivu s moţností většího soukromí.
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V rámci obecného vzdělávání pro klientky funguje v zařízení trénink paměti, kde si
uţivatelky opakují základní školní znalosti. Pravidelných tréninků paměti ze zúčastňuje
okolo dvanácti klientek.
Při hospodaření s aktivizačním kapesným se učí nebo si opakují počítání, poznávání
hodnoty peněz.
Pokračujeme v rozvíjení duševní oblasti – orientace ve společenském a kulturním ţivotě,
procvičování zásad společenského chování. Získáním běţných návyků chování chceme
uţivatelkám usnadnit jejich postupné začleňování do společnosti.
Na základě zkušeností z nácviků a dovolené v Lichnově mohou zaměstnanci lépe mapovat
schopnosti a potřeby uţivatelek. Aby jim v budoucnu byla poskytovaná taková sociální
sluţba, která jejich potřebám co nejvíce odpovídá, navštěvují uţivatelsky jiná sociální
zařízení, seznamují se s různými typy sluţeb. Během roku navštívily uţivatelky tato
zařízení:
Domov pro osoby se zdravotním postiţením v Jindřichově, exkurze v chráněném bydlení
a návštěva bývalých klientek v Harmonii Krnov, chráněné bydlení Archa Široká Niva,
návštěva bývalé klientky v Domově pro seniory ve Frýdlantu, exkurze do Domova pro
osoby se zdravotním postiţením Čtyřlístek v Ostravě, společenské odpoledne v Domově
pro seniory ve Frenštátě pod Radhoštěm, návštěva Denního centra Slezské diakonie
v Novém Jičíně, prohlídka Denního stacionáře ve Vlčovicích, návštěva a členství v SONS
v Novém Jičíně, účast a vystoupení na Dni sociálních sluţeb v Kopřivnici.
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Stavebně - technický stav objektu, v nichţ jsou klientům poskytovány sluţby: základní
charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+
rozsáhlé úpravy, 4) havarijní
Souhrnně jsou hodnoceny parametry:
8.1 stav obsluţného provozu:

8.1.1 kuchyně
8.1.2 prádelna
8.1.3 vytápění

2
1
2

Kuchyně, prádelna i kotelna byly v minulých letech rekonstruovány, jsou proto ve
velmi dobrém, resp. ve vyhovujícím stavu.
8.2 stav stavby:

8.2.1 statika
8.2.2 vnější plášť
8.2.3 střecha

2
4
1

Střecha je ve velmi dobrém stavu kvůli nedávné kompletní rekonstrukci. Problémem
stavby je však vnější plášť, kdy je vinou dlouhodobé eroze na mnoha místech
obnaţeno zdivo a omítka opadá. Nestabilní jsou také špalety a parapety oken.
8.3 technický stav:

8.3.1 elektroinstalace
8.3.2 rozvody tepla
8.3.3 vody
8.3.4 odpady
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3
2
2
2

Elektroinstalace v budově zámku je letitá a vyţaduje rozsáhlé opravy. Rozvody tepla,
vody a odpady jsou odpovídající svému věku a jsou zatím ve vyhovujícím stavu.
8.4 bariérovost objektu
Objekt zámku je zcela bariérový. Přízemí spojuje s prvním patrem pouze schodišťová
plošina, která nesplňuje poţadavky běţného provozu, pouze zmírňuje omezení pohybu
imobilních klientů v budově. Mezi přízemím a suterénem vede schodišťová sedačka.
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Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok 2009
Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok 2009 vyjma úkolu č. 2 byly odeslány
zřizovateli elektronicky na adresu hana.ctvrackova@kr-moravskoslezsky.cz. dne 18. 1.
2010. Úkol č. 2 je jiţ přiloţen v této závěrečné zprávě.
Úkol č. 1)
Na základě zpracované analýzy úhrad od zdravotních pojišťoven a vyhodnocení vazby
mezi počty uživatelů dané služby v konkrétním stupni závislosti s objemem proplácených
lékařských výkonů zabezpečit navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven minimálně o
50% ve srovnání s příjmy roku 2008. (splněno)
Srovnání příjmů od zdravotní pojišťovny v letech 2008 - 2009:
120 000
100 000
80 000

rok 2008

60 000

rok 2009

40 000
20 000
0
leden

březen

květen

červenec

září

listopad

Úhrady
VZP

rok
2008

rok
2009

Navýšení v roce
2009

Navýšení
v roce
2009 v
%

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
CELKEM

53 045,- Kč
49 958,- Kč
56 396,- Kč
51 477,- Kč
55 074,- Kč
46 875,40 Kč
65 879,87 Kč
56 036,16 Kč
53 924,66 Kč
56 881,79 Kč
55 809,56 Kč
53 322,11 Kč

93 424,60 Kč
82 427,50 Kč
96 476,50 Kč
104 771,80 Kč
104 302,- Kč
98 524,- Kč
106 133,40 Kč
104 800,50 Kč
101 982,60 Kč
100 578,60 Kč
99 255,60 Kč
96 587,10 Kč

40 379,60 Kč
32 469,50 Kč
40 080,50 Kč
53 294,80 Kč
49 228,- Kč
51 648,60 Kč
40 253,53 Kč
48 764,34 Kč
48 057,94 Kč
43 696,81 Kč
43 446,04 Kč
43 264,99 Kč

76,1 %
64,9 %
71 %
103,5 %
89,3 %
110,2 %
61,1 %
87 %
89,1 %
76,8 %
77,8 %
81,1 %

654 679,55 Kč

1 189 264,20 Kč

534 584,65 Kč

82 %
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Částka získaná od VZP byla v roce 2009 navýšena cca o 82 %

Všechny klientky v organizaci jsou pojištěny u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

rok 2008
rok 2009











Vykazované výkony na VZP:
podávání léků per os
aplikace i.m. injekcí
odběry biologického materiálu
glykémie
měření fyziologických funkcí (TK, P) dle ordinace ošetřující lékařky
cévkování
aplikace klysma
aplikace léčiv ordinované odborným lékařem (např.oční, koţní lékař…)
ošetřování ran (dekubitů, bércových vředů)

-

Dne 4. září 2009 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna kontrolu, zaměřenou na
vyuţívaní a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění, v jejím objemu
a kvalitě, včetně dodrţování cen u smluvních zařízení a pojištěnců, za období 06. – 12.
2008, 01 – 06. 2009.
Byla provedena revize správnosti účtování poskytované péče, správnost vyplňování a
záznamy v ošetřovatelské dokumentaci a zdravotní kartě klienta.
Na základě kontroly nebyly uznány výkony ve výši 19 923,80 Kč za celé kontrolované
období.
Nebyly uznány tyto výkony:
aplikace inzulínů inzulínovým pérem
péče o ránu, převaz rány – sníţená intervence ze 2 na 1x (10 minut)
aplikace oční terapie (kapek, masti)
Zdravotnické sluţby vykazuje v zařízení 7 zdravotních sester. Průměrný počet klientů, u
kterých byla v roce 2009 vykazována měsíčně zdravotnická péče je 32,8, z toho 2,9
klientů v prvním stupni závislosti, 6,1 klientů ve druhém, 3,4 ve třetím a 20,5 klientů ve
čtvrtém stupni závislosti. Pro srovnání jich v roce 2008 bylo průměrně 38,6. Pokles je dán
pouze vykázáním hromadného očkování proti chřipce v roce 2008, které se o rok později
nemohlo vykazovat z důvodu zvýšení časové dispozice intervence 06613 z pěti na deset
minut. Zdravotnické výkony byly v roce 2009 hodnoceny částkou 0,90,- Kč za jeden bod.
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Úkol č. 2)
Zpracovat analýzu (přehled) nákladů dle střediskového hospodaření za rok 2009 ve
srovnání s rokem 2008. Jednotlivé rozdíly konkrétních středisek odůvodnit přiloženým
komentářem. Zpracovanou analýzu včetně komentáře zapracovat jako nedílnou součást
Závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací MSK. (splněno)
Tento úkol je připojen jako příloha č. 2 této závěrečné zprávy.
Úkol č. 3)
Vypracovat plán transformace organizace, stanovit cíle, opatření a jednotlivé kroky
k jejich naplnění, včetně stanovených termínů a zodpovědných osob. (splněno)
Transformační plán je zpracován a doloţen jako samostatná příloha vyhodnocení těchto
úkolů. (příloha č. 1 této zprávy)
Úkol č. 4)
Udržet podporu externích odborníků při procesu transformace zařízení. (splněno)
Externí podporu transformačního procesu zajišťují dvě odbornice:
PaedDr. Eva Broţová
PhDr. Jaroslava Sýkorová
Ty dojíţdějí na předem dohodnutá setkání rozšířeného transformačního týmu. V roce
2009 se uskutečnilo 5 takových setkání, z toho tři třídenní a dvě dvoudenní (19. – 21.
ledna, 25. – 27. února, 25. – 27. května, 23. – 24. července, 22. – 23. října).
Externí odbornice jsou s námi v kontaktu, jsou informovány o kaţdé schůzce TT
písemným zápisem. Spolupráce je rozšířena i o Občanské sdruţení INSTAND, pod
kterým externí pracovnice provádějí vzdělávání v sociálních sluţbách. Pracovníci domova
spolu s externími pracovníky a občanským sdruţením vytvářejí tzv. Manuál dobré praxe,
který se týká zmapování konkrétních kroků přechodů uţivatelů do nových sluţeb. Manuál
pak můţe slouţit jako moţný návod pro transformační snahy jiných zařízení.
Mezi externími pracovníky a organizací jsou vytvořeny také neformální vztahy. Je zřejmé,
ţe jim jde o klienty a o organizaci, neustále nám radí a pomáhají s řešením vzniklých
problémů, s utvářením směru cesty transformačního procesu.
Úkol č. 5)
Vytvořit systém informovanosti o procesu transformace směrem k pracovníkům
organizace, k uživatelům služby, jejich opatrovníkům či zákonným zástupcům,
k veřejnosti. (splněno)
Informování pracovníků:
V organizaci je vytvořen systém porad, kterými jsou předávány informace.
Porady vedoucích pracovníků, transformačního týmu, setkání s externistkami
Z porad vedoucích pracovníků, porad sociálně zdravotnického úseku, porad klíčových
pracovníků, transformačního týmu a setkání s externími pracovnicemi jsou pořizovány
zápisy. Při interních poradách stvrzují zaměstnanci svým podpisem na prezenční listinu
převzetí informací. Na schůzky základního transformačního týmu jsou vţdy zváni
pracovníci přímé péče. Zápis z porady TT je veřejný.
Kaţdý zápis je předán na všechny pracovní úseky v písemné podobě.
V elektronické podobě jsou zápisy z těchto porad ukládány ve společné síti.
Stravovací porada
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Zápisy ze stravovacích porad jsou uloţeny u vedoucí stravování a zaměstnanci mají tyto
zápisy k dispozici na poţádání.
Besedy s klienty
Zápisy z pravidelných besed s klienty jsou uloţeny u sociální pracovnice a jsou
zaměstnancům k dispozici na poţádání.
Dokumentace klientů – informace o klientech
Základní informace získávají pracovníci ranních schůzkách pracovníků přímé péče a
instruktorek.
Informace o klientech jsou sdíleny pracovníky přímé péče prostřednictvím IS Cygnus
v souladu se směrnicí o ochraně osobních dat a údajů.
Prostřednictvím nástěnek se pracovníkům přímé péče a instruktorkám zprostředkovávají
např. tyto informace:
- nabídky školení
- informace o kulturních programech (ples, divadlo atp.)
-informace o klientkách, které vedou ke zkvalitnění péče (upřesňují např. způsob
komunikace, specifika klienta, nabídka novým metod práce s klienty)
- informace o nepřítomnosti klientek v zařízení (akce mimo ústav, program nácviků
klientek atp.)
Informování uţivatelů:
- prostřednictvím nástěnek v přízemí a v 1. patře, pro klienty s problémy v komunikaci
jsou informace podávány alternativní formou – velké písmo, obrázky, fotografie
- pravidelné páteční besedy s klienty v jídelně, kdy jsou seznamováni s plánovanými
akcemi, způsobem, jak se na akce přihlásit; domlouvají se zde také nácviky soběstačnosti
na pokojích, na „Domečku“, klienti jsou mimo jiné seznamováni s předpisy, platnými pro
ţivot v zařízení
- individuální rozhovory klienta s klíčovými pracovníky, jejich zástupci, popř. ostatními
členy týmu, který poskytuje péči či podporu
Informování rodiny, opatrovníků, veřejnosti:
- Rozeslání informativních dopisů o procesu transformace, kde bylo také zmíněno co si
klient přeje (např. ţe se chce vrátit domů, ţe chce bydlet blízko rodinných příslušníků).
- U klientů, kteří si přáli bydlet blíţe rodiny (jiná lokalita a sluţba), jsme okamţitě
navázali spolupráci s opatrovníky a rod.příslušníky při vyhledávání nové sluţby.
- Pokud byla nějaká sluţba nalezena, okamţitě jsme oslovili opatrovníky a nabídli jim
moţnost se společně s klientem zajet do této sluţby podívat.
- Informace o procesu transformace jsou rodinným příslušníkům, opatrovníkům a blízkým
osobám předávány na dnech otevřených dveří, při setkání opatrovníků a rod.příslušníků,
kde klienti mohou svým blízkým ukázat nácvikové středisko domeček, kde probíhají
intenzivní nácviky samostatnosti. Při této příleţitosti jsou výše jmenovaným osobám
představeny naše plány do budoucna (domečky, lokality, druhy sluţeb, atd.).
- Klienti společně s asistentem mohou dle svého přání informovat rodinné příslušníky,
opatrovníky a blízké osoby písemnou formou, kde popisují, jak probíhá nácvik
samostatnosti, kde si přejí bydlet, atd.
- Rodinným příslušníkům, opatrovníkům a blízkým osobám jsou informace týkající se
procesu transformace předávány individuálně, formou schůzek a rozhovorů.
- Všeobecné informace o procesu transformace jsou také předávány pomocí našich
internetových stránek a krátkých reportáţí v kabelové televizi.
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Informování veřejnosti, měst a obcí v okolí organizace, spolupracující samosprávy:
-organizace průběţně informuje spolupracující samosprávy o průběhu procesu
transformace
- sděluje aktuality dle potřeby, nejdéle však 3x ročně
- účastní se komunitního plánování měst Studénka, Nový Jičín a Kopřivnice, kde
předává informace o transformačním procesu
Organizace nabízí další zdroje informací:
letáky, www stránky, zveřejněné závěrečné zprávy o činnosti organizace na webu
organizace, informační e-maily, telefonické poradenství, dny otevřených dveří, exkurze,
prohlídky zařízení, praxe studentů, apod.
Úkol č. 6)
Průběžně zaznamenávat proces transformace v zařízení, k 31. 12. vyhodnotit proces a
dosažené výsledky za minulý rok. (splněno)

-

Proces transformace se průběţně zaznamenává:
formou zápisů ze schůzek transformačního týmu,
formou zápisů z různých setkání (např. schůzky se zástupci obcí, setkávání Krajské
koordinační skupiny pro transformaci, atd.),
formou zápisů ze setkání s externími odborníky a zástupci kraje,
čtvrtletním hodnocením práce týkající se procesu transformace.
Vyhodnocení procesu transformace a dosaţených výsledků za rok 2009
V rámci procesu transformace, který v našem zařízení probíhá, se v roce 2009 uskutečnilo
mnoho podstatných kroků:
Spolupráce s externími pracovnicemi
- Byla udrţena spolupráce s PaedDr. Evou Broţovou a PhDr. Jaroslavou Sýkorovou, které
nás celým tímto procesem provázejí.
- Společná setkání se v roce 2009 uskutečnila pětkrát, vţdy na těchto setkáních byli
přítomni také zástupci kraje.
Zapojení pracovníků do procesu transformace
- Byla provedena identifikace vzdělávacích potřeb pracovníků v návaznosti na proces
transformace, na jejímţ základě byly vytvořeny individuální vzdělávací plány pracovníků
a vyhledávány a zajišťovány vhodné semináře a kurzy.
- Naše organizace byla zařazena do projektu „Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje
sociálních sluţeb“, konkrétně jeho části „vzdělávání pro pracovníky, kteří provázejí
uţivatele z ústavu do alternativních sluţeb“, realizovaného Institutem pro podporu
vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných sluţbách – INSTAND, o.s. Díky tomuto projektu
mohli pracovníci absolvovat různá zajímavá školení, týkající se právě procesu
transformace.
- Pracovníci měli moţnost navštívit jiná sociální zařízení - exkurze do jiných sluţeb.
- Pracovníci se mohou účastnit setkání TT a aktivně tak projevovat své myšlenky a
představy.
- Kaţdý pracovník zařízení se stal nedílnou součástí týmu (týmová práce).
Personální zajištění budoucích sluţeb
- Na základě dotazníků a individuálních pohovorů s pracovníky bylo zjištěno kolik
pracovníků plánuje, v rámci naší organizace, přejít do nových sluţeb, jaký druh sluţby a
lokalitu preferují. Na tomto základě byly vytvořeny fiktivní domečky a přehled o
personální zajištěnosti nových sluţeb.
Provedena aktualizace analýzy potřeb a přání našich uţivatelů
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- V průběhu roku 2009 prováděli klíčoví pracovníci individuální pohovory s klienty, které
se týkaly jejich aktuálních potřeb a přání. Na základě těchto rozhovorů byla vytvořena
„mapa přechodů klientů“ a aktualizace nových sluţeb (domečků).
- Na základě individuálního přístupu se nám zvýšil počet klientů, vhodných do sluţby
chráněného bydlení.
Zasílání ţádostí o přijetí do jiných zařízení
– Na základě zjištěných potřeb a přání našich klientů se začaly vyhledávat vhodné sluţby
a zasílat ţádosti o přijetí. Mnoho ţádostí bylo zamítnuto z důvodu jiné cílové skupiny,
naopak některé ţádosti byly zařazeny do pořadníků ţadatelů.
- V rámci procesu transformace se z naší sluţby v roce 2009 přestěhovalo 6 klientek do
jiných sociálních sluţeb. Čtyři klientky přešly do chráněného bydlení (Archa Široká Niva
– Slezská Diakonie, Harmonie, p.o. – Město Albrechtice, chráněné bydlení Města
Orlové), jedna klientka se přestěhovala do domova pro seniory (Frýdlant nad Ostravicí) a
jedna klientka se přestěhovala blíţ ke své rodině, do domova pro osoby se zdravotním
postiţením (Domov na Pustaji Křešice).
Ţádosti o částečné navrácení způsobilosti
- U třech klientek bylo zaţádáno o částečné navrácení způsobilosti k právním úkonům,
coţ se jiţ podařilo. Klientky se za pomoci klíčových pracovníků učí hospodařit
s financemi.
Vytvoření nácvikového střediska „Domeček“
- Byl vytvořen v roce 2009 jako nácvikové středisko zvláště pro klientky, kterým se
plánuje změna typu sluţby na chráněné bydlení.
- Nácvik na domečku probíhá kaţdý pracovní den a klientky se zde učí a procvičují
základní denní činnosti.
Pronajmutí domku
- V rámci nácviku jsme si jiţ po druhé na dva týdny pronajali domek v Lichnově, kde si
klienti, ale i pracovníci mohli vyzkoušet sluţbu chráněného bydlení.
Hledání vhodných objektů a pozemků a jejich rekonstrukce
- Spolupráce s obcemi, úřady a subjekty, které by mohly disponovat vhodnými
nemovitostmi.
- Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení pro 9 osob.
- Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení pro 10 osob.
- Rekonstrukce objektu v Sedlnici na chráněné bydlení pro 10 osob.
- spolupráce s městem Studénka a s dalšími městy při vyhledávání vhodného pozemku pro
výstavbu objektu pro sluţbu domov pro osoby se zdravotním postiţením pro 15 – 17
osob.
Spolupráce s okolím
- Účast na komunitním plánování sociálních sluţeb měst Nový Jičín, Kopřivnice,
Studénka, kde jsou předávány informace o transformačním procesu.
Spolupráce se Slezskou Diakonií
- Byla navázána spolupráce se Slezskou diakonií, která začne v březnu 2010 v Novém
Jičíně provozovat socioterapeutické dílny. Z naší organizace je navrţeno 10 klientek, které
by mohly do dílen dojíţdět. Také byla nabídnuta tři místa pro naše klientky do chráněného
bydlení, které bude v roce 2011 zprovozněno v Novém Jičíně.
Zaměření na zkvalitnění sluţeb ve stávajícím objektu
- Jelikoţ klientky budou ještě nějakou dobu bydlet v zámku, uskutečnili jsme kroky, které
vedly ke zkvalitnění ţivota v tomto objektu. Tyto kroky spočívaly převáţně ve sniţování
kapacity klientů na pokojích, vytvoření nových pokojů, snaha o vytváření menších
komunit, individuální přístup ke klientům, posílení funkce klíčového pracovníka.
Navázání spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky
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- V roce 2009 jsme navázali uţší spolupráci s opatrovníky, začali jsme je častěji
informovat o dění v Zámku a zapojili jsme je do plánování budoucnosti ţivota klientek.
I přesto, ţe je ještě velký kus cesty před námi, udělali jsme díky tomuto procesu mnoho
změn, které pomalu vedou ke zkvalitnění ţivota lidí s postiţením.
Úkol č. 7)
Aktualizovat internetové stránky organizace, zveřejnit na těchto stránkách informace o
procesu transformace. (splněno)

-

-

Internetové stránky našeho zařízení www.zameknovahorka.cz
aktualizovány:
fotografie
časopisy - zvěstníky
akce + fotografie
organizační struktura
kontakty
v podmínkách o přijetí uveden důvod nepřijímání nových uţivatelů
základní informace o procesu transformace
atd.

jsou

průběţně

Nově byly na internetové stránky vloţeny informace o procesu transformace naší
organizace:
co je to proces transformace
jak se týká naší organizace a uţivatelů
co plánujeme do budoucna
příprava klientů na nové bydlení
dokumenty ke staţení
odkazy
Plánujeme tuto sekci pravidelně aktualizovat, vkládat zde nové fotografie a informovat
veřejnost o změnách, které se jiţ uskutečnily.
Provoz internetových stránek zajišťuje firma Raynet, s. r. o.
Úkol č. 8)
Identifikovat vzdělávací potřeby pracovníků organizace v návaznosti na proces
transformace, projednat tuto problematiku v transformačních týmech, termín: do 30. 9.
2009, zpracovat individuální vzdělávací plány pracovníků. (splněno a v požadovaném
termínu vyhodnoceno)
Identifikace vzdělávacích potřeb, projednání v transformačních týmech:
Pro zaručení úspěšného průběhu transformačního procesu je nezbytné cíleným způsobem
vzdělávat pracovníky. Je ale potřebné zaměstnance znát, vědět o jejich silných a slabých
stránkách, o jejich ambicích a vzdělávacích potřebách.
Všichni pracovníci Zámku Nová Horka, p. o. byli seznámeni s důleţitostí problematiky
dalšího vzdělávání. Individuálně pak vypracovali dotazník, který je přílohou tohoto textu.
Následně jeho obsah konzultovali se svými nadřízenými.
Zmíněný dotazník byl sestaven na míru aktuální situaci. Bylo potřeba například zjistit, zda
jsou pracovníci o procesu transformace dobře informováni, zda chtějí pracovat v nových
sluţbách a v jakých, které své dovednosti by chtěli zdokonalovat nebo jaký způsob
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vzdělávání upřednostňují. Na tyto a další otázky dotazník spolehlivě odpověděl a bylo
moţno identifikovat vzdělávací potřeby pracovníků.
Zpracování konkrétních výsledků dotazníků bylo zajištěno konzultací vţdy příslušným
vedoucím úseku a ředitelem. Obecné informace a poznatky projednal tým vedení
organizace a transformační tým na svých schůzkách.
Výsledná podoba dotazníku byla sestavena transformačním týmem. Jednotliví členové
dostali za úkol vznášet návrhy na jeho obsah. Na jednom z pravidelných setkání týmu
byly pojmenovány základní priority organizace v oblastech vzdělávání v návaznosti na
proces transformace. Ty byly zakomponovány do dotazníků pro snazší orientaci
zaměstnanců.
Individuální plány pracovníků:
V organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace je zaveden systém plánovaného
vzdělávání pro pracovníky v přímé péči o klienty i pro provozní zaměstnance. Kaţdý
vedoucí pracovník sestavuje individuálně s konkrétním zaměstnancem plán vzdělávání na
následující rok. Obsahem bývá jak obecné průběţné doplňování informací, tak i například
konkrétní název plánovaného kurzu. Dosavadní vzdělávací plány souvisí s úkoly
organizace, s předpokládaným vývojem sociálních sluţeb a s aktuálními potřebami
klientů.
Individuální plány vzdělávání pracovníků na rok 2010 budou sestavovány způsobem výše
uvedeným v měsících listopadu a prosinci. Tyto plány budou vycházet z konkrétních
výstupů v dotaznících a ze základních priorit organizace v oblasti vzdělávání v návaznosti
na proces transformace, které pojmenoval transformační tým. Zaměstnanci budou mít
povinnost se plánů drţet, protoţe jsou jejich nezpochybnitelnými spoluautory. Plán bude
navrţen tak, aby nově respektoval novelu zákona o sociálních sluţbách ve smyslu
povinnosti pracovníka v sociálních sluţbách a sociálního pracovníka splnit 24 hodin
vzdělávání ročně. Proto bude individuální plán obsahovat i orientační časový
harmonogram, aby bylo zaručeno rozvrţení vzdělávacích aktivit pracovníků.
Prioritní oblasti vzdělávání v návaznosti na vytváření sluţeb chráněného bydlení a
domova pro osoby se zdravotním postiţením z pohledu organizace:
















výcvik klíčových pracovníků
individuální plánování a přístup
sexualita lidí se zdravotním postiţením
alternativní komunikace
navazování kontaktu s lidmi s postiţením
bazální stimulace
aktivizace lidí s těţkým zdrav. postiţením
ochrana práv
zvládání problémového chování a prevence
týmová práce
etika v práci v sociálních sluţbách
rehabilitační techniky
pracovní hygiena
polohování
první pomoc
Prioritní oblasti vzdělávání v návaznosti na vytváření sluţeb chráněného bydlení a
domova pro osoby se zdravotním postiţením z pohledu pracovníků:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

aktivizace klientů s těţkým zdrav. postiţením
zvládání problémového chování a jeho prevence
výcvik klíčových pracovníků
individuální plánování
sexualita lidí se zdravotním postiţením
ochrana práv
bazální stimulace
týmová práce
chráněné bydlení
alternativní komunikace
rehabilitační techniky
novely zákonů, vedení pracovníků
první pomoc, etika
... ostatní individuální potřeby zaměstnanců
Výše zmíněné prioritní oblasti z pohledu organizace byly pojmenovány transformačním
týmem, pohled pracovníků vzešel z informací z dotazníků. Individuálně bude sestavován
plán vzdělávání, který by měl být průnikem priorit organizace a jednotlivých
zaměstnanců. Výsledkem je cílené vzdělávání pracovníků pro zajištění kvalitních
transformovaných sociálních sluţeb.
Kromě konkrétních oblastí vzešly z analýzy i další informace o vzdělávacích potřebách
zaměstnanců Zámku Nová Horka. Pouze dva pracovníci z provozních úseků mají zájem
se rekvalifikovat a pracovat s klienty v nových sluţbách. Ostatní buďto rozváţí pracovní
poměr nebo chtějí pracovat jako provozní pracovníci i nadále, bude-li moţnost. Všichni se
ztotoţňují s transformačním procesem, 10 pracovníků přímé péče má moţnou ambici stát
se v nových sluţbách vedoucím pracovníkem.
Co se týká organizace vzdělávání, většina zaměstnanců upřednostňuje jednodenní kurzy
ve formě aktivního cvičení nebo seminářů přímo v organizaci, které si hledají převáţně
sami nebo se spolupracovníky, popřípadě vyuţívají nabídku zaměstnavatele. Ţádný
z pracovníků by si nechtěl platit veškeré vzdělávání sám, vyţaduje částečnou nebo úplnou
finanční náhradu organizace. Drtivá většina získává cílené aktuality a informace o nových
trendech v sociálních sluţbách prostřednictvím různých médií.
Tyto informace jsou také individuálně zohledněny při sestavování vzdělávacích plánů
pracovníků.
Úkol č. 9)
Identifikovat potřeby návazných služeb a zajistit přenos zjištěných potřeb do procesu
plánování sociálních služeb obcí. (splněno)
Transformace sociální sluţby Zámek Nová Horka, p. o. neznamená pouze přestěhování do
jiného, vhodnějšího objektu. Jde o změnu způsobu ţivota a mimo jiné o snahu vést klienty
ke smysluplnému vyuţití volného času. Nezbytná je tedy návaznost na veřejné sluţby,
které naplní potřeby našich uţivatelů.
V průběhu roku 2009 jsme se snaţili v rámci transformačního procesu aktualizovat
analýzu potřeb uţivatelů zařízení, ze které vyplývají také individuální potřeby návazných
sluţeb.
Z výše uvedeného obecně vyplývá, ţe jsou identifikovány potřeby návazných sluţeb
jednotlivých uţivatelů:
- socioterapeutické dílny – převáţně klientky z budoucích chráněných bydlení vyjádřily
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potřebu této sluţby. Momentálně nepřevaţuje zájem o přípravu na budoucí povolání
z důvodu vysokého věku stávajících klientek.
- veřejné, běţně dostupné sluţby – obchody, kadeřnictví, duchovní sluţby, doprava
(bezbariérovost), veřejné stravování, restaurace, veřejné zdravotnické sluţby, duchovní
sluţby,...
Organizace se aktivně zapojila do komunitního plánování sociálních sluţeb ve městech,
kde plánuje vytvořit nové sluţby. Jsme tedy účastníkem komunitního plánování měst
Nový Jičín, Kopřivnice a Studénka. Zde se podílíme na rozvoji sociálních sluţeb v dané
lokalitě a hájíme zájmy našich klientek a snaţíme se naplnit jejich potřeby ve vyuţití
veřejných sluţeb. Výsledkem můţe být plán vyuţívat nových socioterapeutických dílen
v Novém Jičíně od března 2010, které bude zřizovat Slezská diakonie.
Úkol č. 10)
Zajistit prostupnost nově vzniklých a návazných služeb za účelem naplňování
transformačního procesu v kraji, včetně vzniku koedukovaných zařízení a návratu osob
do jejich běžného prostředí. (plní se)
V organizaci probíhá stále příprava na přechod uţivatelů do nových sluţeb. V současné
době však ještě prozatím nemáme vytvořeny ţádné nové sluţby. Nejbliţší termín otevření
prvního chráněného bydlení v Novém Jičíně je odhadován na začátek roku 2011. Jiţ nyní
je plánována prostupnost budoucí nové sluţby se sluţbami návaznými. Spolupracujeme
s paní Mgr. Martinou Chlápkovou, zástupkyní Slezské diakonie, která bude od března
2010 otevírat v Novém Jičíně ve spolupráci s městem socioterapeutické dílny. Je jiţ
předjednáno, ţe se klientky, které plánují bydlet v novém chráněném bydlení, budou
účastnit tohoto programu. Budou jiţ od března 2010 dojíţdět do této aktivizační sluţby
z Nové Horky, přestoţe k jejich přestěhování do Nového Jičína dojde aţ o necelý rok
později. Poté bude jejich docházka do socioterapeutických dílen probíhat jednodušeji.
Další vyuţívání návazných sluţeb bude vycházet z konkrétních potřeb klientek a
z moţností města Nový Jičín, kde jsme účastníky komunitního plánování sociálních
sluţeb.
Naše zařízení je prozatím pouze pro ţeny. Vytvoření koedukovaného zařízení ale
plánujeme a předpokládáme. Vycházíme totiţ z map a analýz potřeb uţivatelů,
vytvořených jednotlivými transformovanými zařízeními Moravskoslezského kraje. Z nich
můţe vyplývat, ţe v těchto zařízeních ţijí klienti, kteří by chtěli bydlet v lokalitě, kde
bude poskytovat pobytové sluţby naše organizace. Budou probíhat konkrétní jednání o
jednotlivých klientech těchto zařízení, my musíme zjišťovat jejich potřeby a v případě
zájmu jim nabízet své nové sluţby. Jiţ nyní máme ústní dohodu s opatrovníky dvou
klientů Harmonie z Jindřichova, kteří vyjádřili jasný záměr vyuţívat našich sluţeb
v budoucím chráněném bydlení. V tomto duchu chceme postupovat i nadále.
V roce 2009 odešlo 6 klientek do jiných sluţeb. Z toho čtyři do chráněných bydlení. Další
individuální ţádosti jsou podány a vyřizují se. Naše snaha o navrácení klientek do jejich
běţného prostředí je tedy zřejmá. V následujících letech v tom chceme pokračovat
zejména vytvořením vlastních moderních sluţeb chráněného bydlení a domova pro osoby
se zdravotním postiţením.
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Úkol č. 11)
Navázat spolupráci s organizacemi poskytujícími podporované zaměstnávání, využít
jejich služeb při zapojování uživatelů na otevřený trh práce. U uživatelů, kteří potřebují
při pracovním zapojení vyšší míru podpory, zahájit spolupráci s provozovateli
chráněných dílen. (splněno)
Od počátku roku se naše organizace pokoušela najít vhodné zaměstnání pro jedinou
klientku, která projevila o práci zájem. Byl osloven úřad práce v Novém Jičíně, pracovní
agentura ISS Facility Services a. s., dále SOŠ Klimkovice, Univerzální správa majetku a.
s. - Sanatoria Klimkovice, Restaurace Na Skalkách Nový Jičín, Nemocnice s poliklinikou
Nový Jičín, Dětské centrum Nový Jičín, Domov Paprsek Nový Jičín, p. o. U těchto
organizací jsme poptávali úklidové práce a pomocné práce. Ţádné volné pracovní místo se
nenašlo. Pouze v Domově Paprsek bylo prakticky předjednáno zaměstnání této klientky
v prádelně. Záměr zhatila tzv. blesková povodeň, která domov bohuţel postihla. Klientka
pak v září přešla do sluţby Chráněného bydlení Archa Široká Niva, kde je předpoklad, ţe
se bude moci aktivně zapojit do pracovního procesu.
V polovině roku naše organizace navázala spolupráci se Slezskou diakonií, která začne
v březnu 2010 v Novém Jičíně provozovat socioterapeutické dílny. Z naší organizace je
navrţeno 10 klientek, které by mohly do dílen dojíţdět. Během ledna budeme dojednávat
podrobnosti.
Vzhledem k tomu, ţe dvě třetiny našich klientek jsou důchodového věku a další mají
různá zdravotní omezení, je zapojení do pracovního procesu nereálné.
Úkol č. 12)
V návaznosti na prostupnost sociálních služeb vést jednání o možnosti přechodu
uživatelů služby do seniorských služeb nebo do služeb poskytujících vysokou míru
podpory (spolupráce s domovy pro seniory, s organizacemi kraje Harmonie, Fontána,
Náš Svět, Domov u Jezera) (splněno)
V roce 2009 byla navázána spolupráce se Slezskou Diakonií, která bude vytvářet sluţbu
chráněného bydlení v Novém Jičíně, do které se předpokládá přechod tří klientek z našeho
zařízení.
Kromě vyřízených ţádostí, na základě kterých některé klientky jiţ opustili naše zařízení,
bylo rozesláno dalších 14 ţádostí do jiných organizací podle zájmu klientek: Harmonie, p.
o., Čtyřlístek, p. o., Domov pro seniory Bílovec, Hosana Karviná, Náš Svět, p. o., DD
Frýdek – Místek, Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí, Domov pro seniory
Slunečnice Ostrava - Poruba. Z těchto ţádostí bylo osm zařazeno do pořadníků ţadatelů a
šest zamítnuto, převáţně z důvodu jiné cílové skupiny. Z těchto osmi zmíněných
ţadatelek pět čeká na sluţbu domov pro osoby se zdravotním postiţením (Harmonie,
Čtyřlístek) a tři jsou v pořadnících ţadatelů domovů pro seniory (Slunečnice, Frýdlant nad
Ostravicí).
Prakticky permanentně jsou zjišťovány moţnosti poskytování sluţeb našim klientkám
s vysokou mírou podpory u nás nebo v jiných zařízeních s lepšími podmínkami. Budeme
pokračovat ve stejném duchu a snaţit se realizovat transformační proces ke spokojenosti
jednotlivých uţivatelek, jako doposud.
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Úkol č. 13)
Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé
zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu
jinou formou, než přímým zaměstnáváním, uvést zdůvodnění. (splněno částečně)
V zařízení pracují 3 lidé se změněnou pracovní schopností. Jedná se o ředitele, údrţbáře a
o pracovnici v sociálních sluţbách. Její změněná pracovní schopnost ale se změnou
legislativy v letošním roce pozbyla platnost a ona ji do této chvíle nestihla obnovit. Její
zdravotní stav zůstal beze změn.
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2009 byl 49,16 úvazků. Povinný
podíl 4% je tedy 1,97 úvazků. Platnou změněnou pracovní schopnost mají dva
zaměstnanci (ředitel + údrţbář). Ředitel v zařízení pracoval v roce 2009 devět měsíců, coţ
je přepočteno na celý rok 0,75 úvazku. Údrţbář byl zaměstnán první polovinu roku na
poloviční úvazek, druhou na plný. Přepočteno na celý rok tedy 0,88 úvazku. Celkem bylo
tedy v roce 2009 zaměstnáno v organizaci 1,63 úvazku se změněnou pracovní schopností,
do poţadovaného 1,97 chybí 0,34 úvazku.
Předpokládáme, ţe ředitel i údrţbář budou pracovat v zařízení celý příští rok na plné
úvazky, pracovnice v sociálních sluţbách si obnoví svou změněnou pracovní schopnost.
Tím v roce 2010 s rezervou splníme plnění povinného podílu stanoveného zákonem o
zaměstnanosti pouze přímým zaměstnáváním lidí se změněnou pracovní schopností.
V roce 2009 proto naplníme povinný podíl jinou formou, a to spoluprácí s organizacemi,
které zaměstnávají alespoň 50% zdravotně znevýhodněných pracovníků.
Úkol č. 14)
Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako
stěžejní cíle k realizaci v roce 2009. (splněno)
- pokračovat v naplňování zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších novelizací
Všichni zaměstnanci organizace pracovali v duchu tohoto zákona a s vědomím naplnění
jeho smyslu, tedy zkvalitnění sociálních sluţeb.
- pokračovat v procesu transformace sociální sluţby
V zařízení se intenzivně pracovalo na transformačním procesu. Byl vytvořen
transformační plán, povedlo se najít budovu v Kopřivnici, projekt chráněného bydlení
v Novém Jičíně úspěšně získal finanční prostředky z evropských fondů na jeho
rekonstrukci. Plánujeme přechod uţivatelů i zaměstnanců do nových sluţeb. Klienti jsou
připravováni v nácvikovém středisku i mimo něj.
- zajistit vzdělávání pracovníků v souladu s probíhajícím procesem transformace
Zaměstnanci se v průběhu roku vzdělávali na různých školeních, seminářích a absolvovali
i exkurze transformovaných zařízeních. Zejména díky cílenému vzdělávání a podpoře
externích pracovnic pochopili přínos a smysl procesu transformace. Na základě dotazníku
vzdělávacích potřeb pracovníků v rámci procesu transformace byly vytvořeny
individuální vzdělávací plány na rok 2010.
- nadále pokračovat ve spolupráci s externími pracovnicemi – PaedDr. Evou Broţovou a
PhDr. Jaroslavou Sýkorovou
Tento úkol byl splněn – viz úkol č. 4.
- vyhledávání vhodných objektů a pozemků pro vytvoření chráněného a komunitního
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bydlení (domova pro osoby se zdravotním postiţením)
V roce 2009 jsme navázali kontakt s obcemi Sedlnice, Studénka, Příbor, Bílovec,
Kopřivnice a Nový Jičín. Jednali jsme o moţných vhodných pozemcích a objektech pro
poskytování nových sluţeb. Výsledkem je zahájení procesu bezúplatného převodu budovy
bývalého úřadu práce v Kopřivnici, dojednaly se podmínky koupě vily v Sedlnici, jedná
se dále mimo jiné o stavebním pozemku ve Studénce.
- pro uţivatele, kteří projevili zájem bydlet v místech, kde nebudeme zajišťovat naši
sluţbu, vyhledat vhodná zřízení, která budou naplňovat jejich potřeby a přání
Tento úkol byl splněn – viz. úkoly č. 10 a 12.
- pokračovat v přípravě uţivatelů na sluţbu chráněného bydlení (nácviky samostatnosti)
Klientky jsou permanentně připravovány na budoucí plánovanou sluţbu. V nácvikovém
středisku „Domeček“ se učí činnostem, které budou potřebovat ke zvládnutí běţného
ţivota. Klientky mají navíc vypracovány tzv. plány nácviků, které zajišťuje asistentka.
Průběţně se klientky seznamují s vyuţíváním veřejných sluţeb apod.
- sníţit kapacitu uţivatelů na pokojích a zprovoznit 2 jedno nebo dvoulůţkové pokoje
Během roku 2009 došlo ke sníţení počtu lůţek na některých pokojích. Maximální počet
na loţnici je ale stále jedenáct z původních třinácti. Počty lůţek v ostatních loţnicích se
rovněţ dařilo sniţovat vytvořením tří jednolůţkových, jednoho dvoulůţkového a jednoho
třílůţkového pokoje.
- zprovoznit nácvikové středisko „Domeček“
Nácvikové středisko „Domeček“ je vytvořeno v samostatně stojícím domku u vjezdu do
areálu. Je vybaveno jako kaţdá běţná domácnost a klientky se v ně,m učí běţným
domácím pracím a celkové samostatnosti. Výhody aktivizace v domečku je individuální
přístup ke klientkám, který zajišťují asistentky nácviků.
- vytvořit denní místnost pro uţivatele
V ne moc vhodně architektonicky uspřádaném zámku je nutné vyuţití kaţdého prostoru.
Kromě loţnic s menším počtem lůţek jsme se snaţili zřizovat a vybavovat prostory pro
denní činnost. Je vytvořena hezky vybavená klubovna, kde klientky tráví volný čas u
ručních prací, u televize nebo u počítače. Velká jídelna klientů byla rozdělena a z bývalé
loţnice byla vytvořena druhá. Tato změna přinesla větší intimitu a klid při jídle.
- projednat a uzavřít nové smlouvy o poskytování sociální sluţby
Všechny klientky mají platné smlouvy o poskytování sociálních sluţeb. V případě
aktualizací se uzavřou nové nebo je úprava provedena dodatkem ke smlouvě.
- nadále pokračovat ve spolupráci s dobrovolnickou organizací ADRA
Stále dochází k našim klientkám pravidelně nebo nepravidelně asi deset dobrovolníků pře
agenturu ADRA. Tato organizace také zajišťuje školení pro pracovníky, dobrovolníky a
klienty.
- další drobné opravy udrţovacího charakteru, nátěry, malování
Během roku došlo k několika drobným úpravám, které vedly ke zkvalitnění prostředí
zámku. Malovaly se prostory nových loţnic, kde se také např. opravovaly omítky a
zpevňovala se podlaha.
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10 Hodnocení činností realizovaných v uplynulém roce
Mimo úkolů, které jsme splnili a které jsou rozvedeny v bodě 9 této závěrečné zprávy, lze
zmínit některé mimořádné činnosti, které byly v roce 2009 realizovány:
 změna organizační struktury – došlo ke změně organizační struktury v organizaci,
která znamenala nejen zjednodušení systému předávání informací, ale také lepší
přehled, orientaci a zastupitelnost pracovníků. Z původních devíti vedoucích
zaměstnanců byl počet redukován na pět, jsou vytvořeny čtyři samostatné úseku
s jasnými pravomocemi a vyhraněnou činností. Zároveň jsou výbornou spoluprací
vedoucích tyto úseky pracovně propojeny.
 zvýšení počtu ložnic – byly zřízeny další tři loţnice z nevyuţitých prostor v zámku.
Konkrétně vznikly drobnými úpravami dvě jednolůţkové a jedna třílůţková loţnice.
Tím došlo také ke sníţení kapacity některých jiných mnohalůţkových pokojů. Pro
klienty jsme navíc poskytli k dispozici ještě další koupelnu v prvním patře, která byla
původně určena pouze pro zaměstnance, ale její vyuţití bylo mizivé.
 aktivizační kapesné – klientům, resp. jejich klíčovým pracovníkům nově vyplácíme
tzv. aktivizační kapesné ve výši 150,- Kč. To je určeno pro uspokojení osobních
potřeb klientů, ti si kupují kávu, čaj, nápoje nebo cokoli jiného, co si sami vyberou.
Smyslem je dostat klienty do styku s financemi a dát jim moţnost vybrat si druh zboţí,
které chtějí nebo na které mají chuť. Je tedy na jejich rozhodnutí, jak s penězi
prostřednictvím svého klíčového pracovníka naloţí.
 výběr ze dvou obědů – klienti i pracovníci mají moţnost vybírat si kaţdý pracovní den
ze dvou druhů obědů. Původně měli tuto moţnost pouze ve středu. Klientky si obědy
vybírají alternativní formou prostřednictvím zřetelných fotografií. Pokud k tomu
přičteme ještě zmenšení kapacity společné jídelny v přízemí a vytvoření druhé menší,
jde o jednoznačné zkvalitnění úrovně stravování.
 pracovní oděvy – na konci roku 2009 jsme zahájili kompletní výměnu pracovního
ošacení pracovníků v přímé péči a pracovníků sociálního úseku. Původní bílé,
nemocniční ošacení nahrazujeme např. barevnými tričky a běţnými pohodlnými
kalhotami atd. Cílem je snaha o vytvoření domáčtějšího prostředí, které pozitivně
působí na celkovou pohodu mezi klienty i pracovníky. Nemocniční oděvy zůstávají
pouze zdravotním sestrám.
11 Stěţejní cíle stanovené k realizaci v roce 2010









vyuţívání sluţeb socioterapeutických dílen v Novém Jičíně (Slezská diakonie)
příprava klientů a pracovníků na přechod do chráněného bydlení v Novém Jičíně
připravovat veškeré metodické materiály pro sluţbu chráněného bydlení
sniţovat kapacitu klientů na pokojích v objektu zámku
častěji směřovat klienty k vyuţívání veřejných sluţeb
v rámci procesu transformace spolupracovat s ostatními organizacemi, které také
procházejí procesem transformace
pokračovat v účasti na komunitním plánování NJ, Studénka a Kopřivnice
nadále pracovat na informovanosti veřejnosti o procesu transformace v organizaci
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udrţet výkonnost práce transformačního týmu
vyhledat vhodný pozemek pro sluţbu domov pro osoby se zdravotním postiţením

12 Další vize rozvoje zařízení v průběhu příštích let
(dle zjištěných potřeb, transformace zařízení…. apod.)








opustit objekt zámku a změnit název organizace
vytvořit moderní síť sociálních sluţeb chráněného bydlení a domova pro osoby se
zdravotním postiţením v okrese Nový Jičín
pracovat na informovanosti veřejnosti o našich záměrech a o procesu transformace
jasné stanovení cílové skupiny jednotlivých sluţeb podle potřeb klientů, příp.
uchazečů o sluţbu a podle moţností organizace
poskytovat klientům v našich sluţbách domácké prostředí a odpovídající podporu
vést klienty k veřejnému ţivotu, k vyuţívání veřejných sluţeb a ke smysluplným
pracovním, případně jiným činnostem
vytvářet koedukované zařízení
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Ekonomické údaje

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy
o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu
k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny
krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.
Tabulka č. 2c)
Tabulka č. 3c)
Tabulka č. 4)
Tabulka č. 5)
Tabulka č. 6
Tabulka č. 7)
Tabulka č. 8)
Tabulka č. 10)
Tabulka č. 11)
Tabulka č. 12)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Upravený výsledek hospodaření
Příspěvky a dotace na provoz
Zdroje financování investic
Majetek
Hospodaření s peněţními fondy
Přípustný objem prostředků na platy v r. 2008
Nemocnost

13.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2009 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost

výnosy
(tis. Kč)
18 699,8

18 747,7

47,9

0

0

0

18 699,8

18 747,7

47,9

Doplňková činnost
Celkem

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

Vyhodnocení hospodaření
Výnosy
Veškeré výnosy jsou tvořeny dotací z MPSV, trţbami za pobyt uţivatelů (stravné, bydlení),
příspěvkem na péči, úhradami od zdravotní pojišťovny, trţbami za stravné zaměstnanců,
úhradami za fakultativní sluţby, připsanými úroky na účtech, zúčtováním fondů, pojistného
plnění ČP.
Celkové výnosy jsou ve výši 18 747,7 tis. Kč, z nichţ tvoří:
- 33 %
dotace MPSV
- 27 %
trţby uţivatelů za pobyt
- 32 %
příspěvek na péči
-6%
úhrady od pojišťovny (VZP)
- 2%
ostatní výnosy
Tržby z prodeje služeb
- trţba za pobyt (stravné, bydlení, sluţby)
- příspěvek na péči
- fakultativní sluţby
- úhrady od zdravotní pojišťovny
- trţba za stravu (zaměstnanci)

34

5 035,9 tis. Kč
5 970,4 tis. Kč
2,9 tis. Kč
1 178,5 tis. Kč
155,8 tis. Kč

Z celkového počtu 61 uţivatelů pobírá k 31.12.2008 příspěvek na péči:
- ve výši 2 000,7 uţivatelů
14 000,-/měsíčně
- ve výši 4 000,17 uţivatelů
68 000,-/měsíčně
- ve výši 8 000,8 uţivatelů
64 000,-/měsíčně
- ve výši 12 000,29 uţivatelů
348 000,-/měsíčně
Sníţenou úhradu za pobyt má nyní 16 uţivatelů a činí měsíčně 8,63 tis. Kč.
Zúčtování fondů
Celkové čerpání fondů bylo v částce 99,6 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 41,8 tis. Kč
byly čerpány z přijatých peněţních darů (převedeny prostředky z KFO) z rezervního fondu a
byly pouţity na nákup aktivizačního materiálu pro uţivatele, dopravu na akce a rekreace.
Částka 57,8 tis. Kč jsou darované věcné dary (spotřební materiál).

Ostatní výnosy
Jsou v celkové výši 134,6 tis. Kč. Patří mezi ně přijaté úroky (30,9 tis. Kč), trţby za sběr (1,4
tis. Kč) a pojistné plnění od České pojišťovny (102,3 tis. Kč).
Dotace
Dotace MPSV jsme přijali ve výši 6 170 tis. Kč byla pouţita na:
- mzdové náklady
4 670 tis. Kč
- pojistné ke mzdám
1 500 tis. Kč
Náklady
Celkové náklady jsou ve výši 18 699,8 tis. Kč z nichţ tvoří :
- 12 %
spotřeba materiálu
- 9%
spotřeba energie
- 2%
opravy a údrţba
- 3%
sluţby
- 70 %
mzdové náklady včetně soc. zdrav.poj. a sociální náklady
- 2%
odpisy
- 2%
ostatní náklady
Spotřeba materiálu
Z celkového počtu materiálových nákladů ve výši 2 302 tis. Kč, tvoří nejvyšší poloţku
spotřeba potravin 1 587,6 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek byl pořízen za 206,6 tis. Kč,
převáţně byl obnoven majetek jiţ opotřebený nebo nefunkční. Na spotřebu pohonných hmot
byla vynaloţena částka 34,4 tis. Kč, na knihy a předplatné odb. publikací 28,1 tis. Kč, na
kancelářské potřeby 62 tis. Kč, čisticí a desinfekční prostředky 209,2 tis. Kč, ostatní
všeobecný materiál 112,2 tis. Kč.
Spotřeba energií
Spotřeba energií činila celkem 1 604,7 tis. Kč a ve srovnání s loňský rokem je cca na stejné
výši:
- el. energie
708,1 tis. Kč
- plyn
780,2 tis. Kč
- voda
116,4 tis Kč
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Opravy a údržba
Ve stávajícím objektu se opravy omezily pouze na nejnutnější údrţbu a provozuschopnost
majetku. Byly provedeny pouze drobné opravy movitého majetku (počítače, tiskárny, pračky,
sušička). Nejvyšší poloţka byla vynaloţena na opravu vstupní brány (97,6 tis. Kč) a opravu
telefonní ústředny (19,7 tis. Kč). Obě tyto opravy byly profinancovány Českou pojišťovnou
jako náhrada škody. Celková výše oprav je 326,8 tis. Kč.
Ostatní služby
Na tyto sluţby bylo celkem vynaloţeno 644,1 tis. Kč. Na softwarové sluţby a pořízení
DDNM byla vynaloţena částka 165,6 tis. Kč, převáţně na nové softwarové vybavení u
počítačů. Na revize to byla částka 33,5 tis. Kč (revize el. zařízení, plynových kotlů, výtahů).
V rámci zkvalitnění sluţeb a prohlubování profesních znalostí jsou zaměstnanci vysílání na
semináře a školení, jejichţ výše činila 45,4 tis. Kč, poplatky a hovorné za telefony byly ve
výši 76,6 tis. Kč, likvidace odpadu 58 tis. Kč. Na konzultační sluţby bylo vynaloţeno 102,4
tis. Kč, kdy nejvyšší poloţkou se stala konzultace externích pracovníků v souvislosti
s probíhající transformaci.
Mzdové náklady a zaměstnanci
V průběhu roku došlo k drobným změnám v personálním zajištění sluţby. Byl sníţen počet
zaměstnanců v prádelně o jednoho pracovníka, na stravovacím úseku došlo ke sníţení
jednoho pracovníka sloučením funkce vedoucí stravování a zásobovače a ke konci roku došlo
ke sníţení počtu sociálních pracovníků na jednoho.
Několikrát došlo k úpravě platových tarifů. Od 1. 4. byla zrušena příloha č. 1 k nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. týkající se stupnic platových tarifů a tudíţ u zaměstnanců, kteří byli zařazeni
v této tabulce došlo k nárůstu platových tarifů. Jednalo se o manuálně pracující zaměstnance a
technicko hospodářské pracovníky. Od 1. 6. došlo k navýšení platových tarifů u všech
zaměstnanců. Poslední velkou změnou bylo navýšení platových tarifů od 1. 7. u všeobecných
zdravotních sester.
Přepočtený
počet
pracovníků
14,89

Mzdové
prostředky 2009

Průměrný plat

2.460.937

13.773

PSS – výchovná
nepedagogická
Sociální pracovníci

6,00

1.030.101

14.307

1,95

410.898

17.560

Všeobecné sestry

7,00

2.232.657

26.579

THP

5,83

1.502.956

21.483

Ostatní–manuálně pracující

13,39

2.022.109

12.585

Celkem

49,06

9.659.658

16.408

Zaměstnanci
PSS – obsluţná péče

36

Vyplacené prostředky na platy v roce 2009
PSS
výchovná
nepedagogická

Sociální
pracovníci

Všeobecné
sestry

THP

Ostatní

2.460.937

1.030.101

410.898

2.232.657

1.502.956

2.022.109

6.391.569

1.585.744

711.387

267.039

1.537.052

905.125

1.385.222

Celkem

PSS
obsluţná
péče

Prostředky na platy
celkem

9.659.658

Tarifní platy
Doplat. do
zaruč.mzdy
Osobní příplatek

5.748

0

0

0

0

0

5.748

325.895

28.686

48.244

23.282

30.812

83.713

111.158

Příplatek za vedení

249.321

0

3.860

21.841

58.197

159.339

6.084

Zvláštní příplatek

190.386

137.252

0

0

53.134

0

0

Noční příplatek

132.097

47.812

0

0

84.285

0

0

Přípl. za SO,NE,SV

299.852

138.899

21.438

90

95.045

301

44.079

10.877

9.494

0

0

1.383

0

0

1.225.113

297.250

140.272

60.146

245.149

235.878

246.418

828.800

215.800

104.900

38.500

127.600

118.600

223.400

Přesčas, vč.
příplatku
Náhrady
Odměny

PSS – pracovník v sociálních sluţbách
THP – ředitel, ekonom,účetní, zásobovač, vedoucí stravování, referent
Ostatní – údrţbáři, kuchařka, uklízečky, pradleny

Legenda:

13.2

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)

Výsledek hospodaření
za rok 2009

z toho
převod do rezervního fondu

47 905,17

13.3

převod do fondu odměn

40 000,00

7 905,17

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. sluţeb* k 31. 12. 2009 (tis. Kč)
Druh sociálních sluţeb

náklady
(tis. Kč)

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

Domovy pro osoby se ZP

18 699,8

18 747,7

47,9

Celkem

18 699,8

18 747,7

47,9

* v případě potřeby přidejte řádky
* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovněţ dle zákona 359/1999 Sb.
o sociálně-právní ochraně dětí
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13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních sluţeb v r. 2009 (tis. Kč)
Druh sociálních sluţeb
(dle registrace)

Dotace MPSV* na podporu sociálních
sluţeb v r. 2009 (tis. Kč)

Domovy pro osoby se zdravotním postiţením

6 170,00

Celkem

6 170,00

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

13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
Druh/účel

finanční
celkem

Peněţní dary na provoz

13,00

Věcné dary

78,89

Celkem

91,89

věcný

rezervní fond

finanční

věcný

investiční fond

13,00
78,89

13,00

78,89

* v případě potřeby přidejte řádky

Peněţní dary byly poskytnuty od právnických nebo fyzických osob a přijaty v hotovosti do
pokladny nebo převodem na účet. Věcné dary v podobě DDHM a v ceně vyšší neţ 3 tis. Kč
jsou zaevidovány na majetkovém účtu. Drobné dary byly pouţity jako občerstvení nebo jako
ceny do tomboly na ples.
Peněţní dary v celkové výši 13 tis. Kč byly poskytnuty od:
- sdruţení Bendig Nový Jičín
500,- lékárna Argin Trade Studénka
6 000,- Maroňová Kopřivnice
500,- RVM Opava
6 000,13.6 Investiční akce v r. 2009 (tis. Kč)
Zdroj (poskytovatel)
Vlastní zdroje

Účel akce
Projektová dokumentace na CHB Nový Jičín

Celkem

Výše (tis. Kč)
217,65

217,65
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V rámci probíhající transformace byla převedena na naši organizaci vila v Novém Jičíně, u
které proběhne celková rekonstrukce, financována z prostředků ROP. Naše organizace
zajistila ve své reţii (pouţity finanční prostředky z investičního fondu) projektovou
dokumentaci pro vznik tohoto chráněného bydlení.
13.7 Hospodaření s peněţními fondy (tis. Kč)
Název fondu

stav (v tis. Kč)
k 1. 1. 2009

investiční fond
FKSP
rezervní fond
fond odměn

k 31. 12. 2009
1 568,8

2 608,9

120,9

168

1 982,2

2 614,3

171

185

Fond kulturních a sociálních potřeb
Je tvořen 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a činil 193,2 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
51,1 tis. Kč
- na permanentky, kulturní akce
51,4 tis. Kč
- dary peněţní a nepeněţní
24,1 tis. Kč
- penzijní připojištění
19,5 tis. Kč
Tvorba i čerpání fondu je podloţeno rozpočtem stanoveným pro rok 2009.
Fond rezervní
Rezervní fond je tvořen:
- přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku
- finančními dary fyzických a právnických osob
Čerpání fondu:
- doprava uţivatelů na akce, nákupy materiálu na
aktivizaci (čerpání bývalého fondu KFO)
Fond investiční
Fond je tvořen:
- přídělem z odpisů DHM a DNM
- investiční dotací z rozpočtu kraje na CHB
Kopřivnice a Sedlnice
Čerpání fondu:
- projektová dokumentace na CHB N.Jičín

660,9 tis.Kč
13,0 tis.Kč
41,8 tis. Kč

457,7 tis.Kč
800,0 tis. Kč
217,6 tis. Kč

Fond odměn
Tento fond je tvořen:
- přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku
Čerpání v roce 2009 neproběhlo.
Všechny peněţní fondy jsou finančně kryty.
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14,0 tis. Kč

13.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
Název akce
-

Celkem

celkem

vlastní

MSK

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* v případě potřeby přidejte řádky
* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do uţívání na SU 01* nebo 02* v roce 2009

13.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údrţby v roce 2009 (tis. Kč)
Druh/účel

Celkem

celková
hodnota

zřizovatel

-

-

zdroje (tis. Kč)
vlastní
dary

-

jiné

-

-

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

13. 10. Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2009*

(Kč)

Závazný ukazatel na rok 2009 (uveďte účel)
Příspěvek na provoz

6 170 000,--

Zpracování objemové studie a projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce objektu chráněné bydlení Sedlnice“
Zpracování objemové studie a projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení“

400 000,-400 000,--

Výsledek hospodaření za rok 2009 ve výši

0,--

* v případě potřeby přidejte řádky
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2009

13.11. Dodrţování § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše
prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců
odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech
(doplňte skut. %)
25 % podíl mimotarifních sloţek platu

18,07

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

celková výše škody

výše náhrady od
pojišťovny

Poškození movitých věcí po úderu blesku

19,70

14,70

Poškození vstupní brány dopravcem

97,58

87,58

117,28

102,28

Celkem
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Dne 16. 7. 2009 došlo k poškození movitých věcí po úderu blesku (oprava telefonní ústředny,
výměna switche). Spoluúčast ve výši 5 tis. Kč.
V červnu byla neznámým autodopravcem poškozena vstupní brána, (prasklá ţelezná
konstrukce a poškozený pilíř). Spoluúčast byla ve výši 10 tis. Kč.
13.13. Zahraniční sluţební cesty
Místo

účel cesty

od - do

počet
zaměstnanců

-

-

-

-

* v případě potřeby přidejte řádky

13.14. Průměrné % nemocnosti za rok 2009
8,73 %
13.15. Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
- neevidujeme ţádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
13.16. Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)
Kontroly vnějšími orgány
4.3.2009
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Ostrava
Předmět kontroly – kontrola dodrţování poţadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví, nařízení Evropského parlamentu č. 852/2004 o hygieně potravin, č.
178/2002 a zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, vyhl. č. 137/2004 Sb. o
hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závaţných.
Výsledek kontroly – nebyly zjištěny ţádné nedostatky
28.4.2009
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Ostrava
Předmět kontroly – kontrola dodrţování zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 195/2005 Sb.
Výsledek kontroly – nebyly zjištěny ţádné nedostatky
4.9.2009
Všeobecná zdravotní pojišťovna Nový Jičín
Předmět kontroly – kontrola vyúčtování a činnost zdravotnického zařízení v souvislosti
s úhradou zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění za období od 6/2008 do 6/2009.
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Výsledek kontroly - nebyly uznány zdravotní úkony ve výši 19.923,86 Kč.
27.10.2009
Pyrokontrol Nový Jičín
Předmět kontroly – roční prověrka bezpečnosti práce a poţární ochrany dle § 108, odst. 5 ZP,
jejíţ cílem je souhrnně zjistit stav a odhalit nedostatky v péči o stálé zlepšování pracovních
podmínek a předcházení pracovním úrazům
Výsledek kontroly – bez připomínek
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.
Probíhaly kontroly plánované a namátkové. Ze všech kontrol byly vypracovány zápisy.
Výsledky kontrol - V průběhu kontrolní činnosti nebyly shledány ţádné závaţné nedostatky
nebo porušení.

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci

jméno:
datum:
telefon:
e-mail:

Bc. Lukáš Spurný
25. 2. 2010
556 413 060, 731 442 867
lukas.spurny@zameknovahorka.cz

Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních věcí
část:

odborná

ekonomická

jméno:

Bc. Hana Čtveráčková, DiS.

Bc. Stanislava Dombrovská

telefon:

595 622 647

595 622 624

e-mail:

hana.ctverackova@kr-moravskoslezsky.cz

stanislava.dombrovska@kr.moravskoslezsky.cz
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Seznam příloh
Příloha č. 1

Struktura transformačního plánu, vč. svých dvou příloh (Dynamická
část swot analýzy z června roku 2007; Srovnání výsledku přípravné
inspekce sociálních sluţeb v ÚSP Nová Horka s tehdejší situací z
června 2007

Příloha č. 2

Úkol č. 2 z bodu 9 této zprávy: Analýza (přehled) nákladů dle
střediskového hospodaření za rok 2009 ve srovnání s rokem 2008

Příloha č. 3

Tabulková část závěrečné zprávy

Příloha č. 4

Účetní uzávěrka
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Struktura transformačního plánu
Pro účely procesu transformace příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje
1.

Základní charakteristika organizace (název, sídlo, kontakty, druh poskytované
služby atd.)

Název:

Zámek Nová Horka, příspěvková organizace
Základní informace:
 Sídlo organizace:
Nová Horka 22, 742 13, Studénka
 Ředitel:
Bc. Lukáš Spurný
tel.: 556 428 060, fax: 556 413 173
mob.: 731 442 867
mail: lukas.spurny@zameknovahorka.cz
 Adresa webových stránek:
www.zameknovahorka.cz
 Registrace sociální služby:
30. 7. 2007
 Druh sociální služby:
Domov pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
 Kapacita zařízení:
61
 Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

2.

Složení transformačního
transformačního týmu

týmu

-

popis

kompetencí

pracovníků

v rámci

Složení TT:

základní:

Bc. Anita Orlová (vedoucí sociálního úseku) - vedoucí TT
Bc. Lukáš Spurný (ředitel zařízení) - zástupce vedoucí TT
Anita Orlová (vedoucí přímé péče) - členka TT
Jarmila Silberová (PSP) - členka TT
Radmila Řeháková (PSP) - členka TT, zapisovatelka
Jolana Hudcová (PSP) - členka TT
Jaromíra Zikánová (ekonom) - členka TT
hosté (z řad klientů a pracovníků)

rozšířený:

Mgr. Jitka Procházková, DiS. – zástupce zřizovatele
Mgr. Daniel Vrána – zástupce zřizovatele
PaedDr. Eva Brožová – externí odborník
PhDr. Jaroslava Sýkorová – externí odborník
Kompetence TT:

Transformační tým má kompetence:

- nastínit vizi transformace zařízení; cíle a kroky, které povedou k jejímu naplnění
- vyjednávat strategii přechodu uživatelů zařízení do jiných služeb
- vypracovat orientační časový harmonogram, stanovovat role a odpovědnosti jednotlivých subjektů,
zapojených do transformace
- pověřovat pracovníky a plnit dohodnuté úkoly (např. revize individuálních plánů, ekonomické
analýzy, zjišťování informací o finančních a materiálních zdrojích, jednání s obcemi a městy s cílem
zajistit spolupráci v oblasti bydlení, atd.)
- provádět analýzy vedoucí k zjišťování původních vazeb uživatelů
- provádět revize analýzy potřeb uživatelů
- navrhovat mzdové zařazení asistentů chráněného bydlení, pracovní podmínky
- popsat pozici asistenta CHB, popis práce, profil
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- navrhovat konkrétní popis služeb pro jednotlivé klientky (skupiny)
- navrhovat personální zajištění nově vytvořených služeb
- navrhovat a realizovat individuální plány přechodu klientů do jiných služeb
- iniciovat podávání žádostí klientek do jiných pobytových služeb dle jejich přání
- iniciovat zlepšování kvality aktuálního prostředí (zámku)
- úzce spolupracovat s klíčovými pracovníky
- iniciovat proškolování zaměstnanců v rámci procesu transformace
- spolupracovat s externími pracovníky a se zástupci zřizovatele
- předávat informace ostatním pracovníkům
- postupovat v souladu Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
- informovat o transformačním procesu
- zpracovat plán transformace zařízení
- vytýčit cílovou skupinu v nových službách
- plánovat nácviky samostatnosti klientů ve cvičném domečku
- iniciovat spolupráci s opatrovníky a rodinnými příslušníky
- řešit aktuální problémy transformačního procesu a konzultovat je s externími odborníky a zástupci
zřizovatele
Kompetence členů TT:
- vedoucí TT:

- svolává a vede schůzky TT
- rozhoduje o přizvání hostů a klientů na schůzky TT
- předává zápisy externím odborníkům a zástupcům zřizovatele
- určuje úkoly členům TT
- navrhuje program schůzek TT
- organizuje setkání s externími odborníky a zástupci zřizovatele

- zástupce vedoucí TT:
- zastupuje vedoucí TT v době její nepřítomnosti ve stejném rozsahu kompetencí
- má stejné kompetence jako každý z členů TT
- zapisovatelka:

- člen TT:

- zpracovává zápis z transformační schůzky
- ukládá zápisy na společný server PC sítě
- má stejné kompetence jako každý z členů
- připravuje návrhy na zlepšení kvality stávajících služeb
- aktivně se účastní diskusí na daná témata
- přináší podněty k novým tématům průběhu transformačního procesu
- navrhuje řešení rizik a aktuálních problémů vzhledem k transformaci
- plní úkoly stanovené na schůzce TT v rámci svého pracovního zařazení

Organizace:
- schůzky základního týmu se konají jednou týdně
- čas schůzek je 12:30 - 14:30 pokud možno v úterý, podle potřeby je možno setkání přesunout na
jiný den
- schůzky s účastí externích odborníků a zástupců zřizovatele (rozšířený tým) jsou plánovány nejdéle
čtvrtletně periodicky
- místo setkání je velký sál zámku
- zápis ze schůzky zpracovává p. Řeháková do pěti dnů od konání schůzky a vyvěsí jej do vnitřní PC
sítě k nahlédnutí pracovníkům
- členové TT se mohou podle potřeby obměnit nebo zvýšit jejich počet
- setkání se uskuteční pouze v případě potvrzené účasti nadpoloviční většiny členů
- zápisy jsou vždy odeslány vedoucím TT externím pracovnicím a Mgr. Procházkové

- členové TT mohou přizvat na schůzku klienty nebo jiné pracovníky, popř. opatrovníky
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3.

Systém předávání informací o procesu transformace

3.1

Systém předávání informací pracovníkům

Porady vedoucích pracovníků, TT, setkání s externistkami
Z porad vedoucích pracovníků, porad přímé péče a sociálního úseku, porad klíčových pracovníků a
setkání s externími pracovnicemi jsou pořizovány zápisy.
Každý zápis je předán na všechny pracovní úseky v písemné podobě.
V elektronické podobě jsou zápisy z těchto porad ukládány ve společné síti.
Stravovací porada
Zápisy ze stravovacích porad jsou uloženy u vedoucí stravování a zaměstnanci mají tyto zápisy
k dispozici na požádání.
Besedy s klienty
Zápisy z pravidelných besed s klienty jsou uloženy u sociální pracovnice a jsou zaměstnancům
k dispozici na požádání.
Dokumentace klientů – informace o klientech
Aktuální informace jsou denně předávány na ranních schůzkách pracovníků přímé péče a instruktorek.
Informace o klientech jsou sdíleny pracovníky přímé péče prostřednictvím IS Cygnus v souladu se
směrnicí o ochraně osobních dat a údajů.
Prostřednictvím nástěnek se pracovníkům přímé péče a instruktorkám zprostředkovávají např. tyto
informace:
- nabídky školení
- informace o kulturních programech (ples, divadlo atp.)
-informace o klientkách, které vedou ke zkvalitnění péče (upřesňují např. způsob komunikace,
specifika klienta, nabídka novým metod práce s klienty)
- informace o nepřítomnosti klientek v zařízení (akce mimo ústav, program nácviků klientek atp.)
3.2

Systém předávání informací uživatelům

- prostřednictvím nástěnek v přízemí a v 1. patře, pro klienty s problémy v komunikaci jsou informace
podávány alternativní formou – velké písmo, obrázky, fotografie
- pravidelné páteční besedy s klienty v jídelně, kdy jsou seznamováni s plánovanými akcemi,
způsobem, jak se na akce přihlásit; domlouvají se zde také nácviky soběstačnosti na pokojích, na
„Domečku“, klienti jsou seznamováni s předpisy, platnými pro život v zařízení
- individuální rozhovory klienta s klíčovými pracovníky, jejich zástupci, popř. ostatními členy týmu,
který poskytuje péči či podporu
3.3

Systém předávání informací rodinným příslušníkům, opatrovníkům a blízkým
osobám

- Rozeslání informativních dopisů o procesu transformace, kde bylo také zmíněno co si klient přeje
(např. že se chce vrátit domů, že chce bydlet blízko rodinných příslušníků).
- U klientů, kteří si přáli bydlet blíže rodiny (jiná lokalita a služba), jsme okamžitě navázali spolupráci
s opatrovníky a rod.příslušníky při vyhledávání nové služby.
- Pokud byla nějaká služba nalezena, okamžitě jsme oslovili opatrovníky a nabídli jim možnost se
společně s klientem zajet do této služby podívat.
- Informace o procesu transformace jsou rodinným příslušníkům, opatrovníkům a blízkým osobám
předávány na dnech otevřených dveří, při setkání opatrovníků a rod.příslušníků, kde klienti mohou
svým blízkým ukázat nácvikové středisko domeček, kde probíhají intenzivní nácviky samostatnosti. Při
této příležitosti jsou výše jmenovaným osobám představeny naše plány do budoucna (domečky,
lokality, druhy služeb, atd.).
- Klienti společně s asistentem mohou dle svého přání informovat rodinné příslušníky, opatrovníky a
blízké osoby písemnou formou, kde popisují, jak probíhá nácvik samostatnosti, kde si přejí bydlet, atd.
- Rodinným příslušníkům, opatrovníkům a blízkým osobám jsou informace týkající se procesu
transformace předávány individuálně, formou schůzek a rozhovorů.
- Všeobecné informace o procesu transformace jsou také předávány pomocí našich internetových
stránek a krátkých reportáží v kabelové televizi.
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3.4

Systém předávání informací orgánům státní správy a samosprávy

konkrétní informované orgány státní zprávy a samosprávy:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), Krajský úřad Moravskoslezského kraje –
zřizovatel organizace (dále jen KÚ MSK), města a obce v okolí organizace, spolupracující samosprávy
MPSV:

– informováno o organizaci prostřednictvím zřizovatele, pokud to přímo nevyplývá z povinností
organizace
KÚ MSK:
– pravidelně jsou zřizovateli posílány zápisy ze schůzek transformačního týmu
- zástupci zřizovatele se účastní cca 1x za 3 měsíce schůzky transformačního týmu
- pracovníci organizace se účastní pravidelných schůzek krajské koordinační skupiny
na půdě kraje
- ředitel organizace nebo jím pověřený pracovník vede průběžné telefonické, elektronické,
ústní a písemné konzultace se zástupci zřizovatele
- organizace informuje zřizovatele zpracováváním úkolů, účastí na schůzkách, ekonomických
rozborech
města a obce v okolí organizace, spolupracující samosprávy:
-organizace průběžně informuje spolupracující samosprávy o průběhu procesu transformace
- sděluje aktuality dle potřeby, nejdéle však 3x ročně
- účastní se komunitního plánování měst Studénka, Nový Jičín a Kopřivnice, kde
předává informace o transformačním procesu
Organizace nabízí další zdroje informací:
letáky, www stránky, zveřejněné závěrečné zprávy o činnosti organizace na webu organizace,
informační e-maily, telefonické poradenství, dny otevřených dveří, exkurze, prohlídky zařízení, praxe
studentů, apod.
3.5

Systém
předávání
informací
dalším
poskytovatelům dalších návazných služeb

poskytovatelům

sociálních

služeb,

Zástupci organizace se účastní komunitního plánování sociálních služeb ve městech Studénka,
Kopřivnice a Nový Jičín. V nich podávají informace o průběhu transformačního procesu o aktualitách a
plánech v organizaci.
Dále předávají zástupci organizace informace prostřednictvím ústních, elektronických a telefonických
konzultací s jinými poskytovateli sociálních služeb a s poskytovateli návazných služeb. Veřejné
informace jsou k dispozici na webových stránkách organizace www.zameknovahorka.cz.
Ředitel nebo pracovníci jím pověření vyhledávají potenciální partnery pro spolupráci v nově vzniklých
službách a informují je průběžně o transformačním procesu a o vizích organizace.
3.6

Systém předávání informací široké a odborné veřejnosti

Široká veřejnost
- Informace jsou veřejnosti předávány na dnech otevřených dveří (v tomto roce již podruhé)
- Účastnili jsme se dne sociálních služeb v Kopřivnici, kde jsme veřejnost informovali o procesu
transformace našeho zařízení.
- Informace jsou předávány pomocí našich internetových stránek
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- Při různých akcích zveme kabelové televize do našeho zařízení a snažíme se jim proces
transformace vylíčit, tak, jak v našem zařízení probíhá. Po té jsou krátké reportáže vysílány
v kabelových televizích okolních obcí.
- Celý tento proces, jsme také vylíčili dobrovolníkům organizace Adra, kteří do našeho zařízení dochází
- V rámci setkávání komunitního plánování ve Studénce
Odborná veřejnost
- Soudy – při soudním jednání týkajícího se omezení ve způsobilosti k právním úkonům
- Psychiatry – při lékařském posudku, který se týkal omezení ve způsobilosti k právním úkonům

4.

Analýza výchozího stavu v organizaci (zařízení zpracuje pouze v případě, že
k analýze došlo – např. provedená swot analýza s týmem zaměstnanců)

Swot analýza byla provedena týmem zaměstnanců v červnu roku 2007 a je v autentické podobě
součástí transformačního plánu jako příloha č. 1.
V roce 2007 bylo rovněž zpracováno porovnání situace z doby přípravné inspekce z roku 2005 a
období června 2007. Toto srovnání je součástí transformačního plánu jako příloha č. 2.

5.

Hlavní cíl transformace zařízení (vize, poslání, kam směřujeme)

Hlavním cílem transformace zařízení Zámek Nová Horka je podpora lidí se zdravotním postižením
v návratu do přirozeného prostředí a společenského života, vytváření podmínek pro využívání běžně
dostupných veřejných služeb a pro navozování sociálních kontaktů.
Chceme opustit objekt novohoreckého zámku a poskytovat pobytové sociální služby podle
individuálních potřeb našich klientů, a to v takových objektech, které svým vzhledem, polohou ani
kapacitou nijak nevybočují z běžných společenských standardů. Tím nabízíme uživatelům služeb
všestranně co nejběžnější způsob života, o kterém mohou sami rozhodovat.

6.

Dílčí cíle
Ke všem dílčím cílům (body 6.1 až 6.4) je nezbytné zpracovat následující body:






6.1

opatření vedoucí k naplnění cíle
dílčí kroky vedoucí k naplnění opatření (měřitelná kritéria)
zodpovědná osoba za realizaci opatření
časový termín splnění opatření
vymezení rizik a způsob jejich řešení

Příprava personálu zařízení

6.1.1 Opatření: Mapování potřeb personálu
dílčí kroky:
- průběžné rozhovory vedoucích pracovníků se zaměstnanci o vzdělávání a motivace
Za splnění tohoto kroku jsou odpovědni vedoucí úseků (p. Zikánová, p. Orlová, Bc. Orlová, p.
Tomášková).
Termín splnění: průběh roku 2009, nejpozději do konce srpna 2009, stejný termín v letech
2010, 2011, 2012,...
Možná rizika: nesouhlas s transformací, nezájem o práci v nových službách, vyhýbání se
rozhovorů
Možné řešení rizik: snaha o lepší informovanost, individuální rozhovory, motivace pracovníků,
personální změny
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- vypracování dotazníků pro pracovníky
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný ředitel zařízení + TT.
Termín splnění: do konce srpna 2009, stejný termín v letech 2010, 2011, 2012,...
Možná rizika: opomenutí důležitých dotazů, nesprávné složení otázek
Možné řešení rizik: dlouhodobá opakovaná práce na podobě dotazníku, zapojení více lidí,
konzultace s odborníky
- vyplnění dotazníků pracovníky
Za splnění tohoto kroku jsou odpovědni vedoucí úseků (p. Zikánová, p. Orlová, Bc. Orlová, p.
Tomášková).
Termín splnění: do 1. října 2009, stejný termín v letech 2010, 2011, 2012,...
Možná rizika: uvedení nepravdivých informací, dlouhodobá pracovní neschopnost
Možné řešení rizik: rozebrání obsahu s vedoucím, individuální čas vyplnění dotazníku
- individuální pohovory s vedoucími o k upřesnění obsahu dotazníku
Za splnění tohoto kroku jsou odpovědni vedoucí úseků (p. Zikánová, p. Orlová, Bc. Orlová, p.
Tomášková).
Termín splnění: do 20. listopadu 2009, stejný termín v letech 2010, 2011, 2012,...
Možná rizika: nezájem o individuální pohovor ze strany pracovníka, nedůvěra k vedoucímu
Možné řešení rizik: možnost konzultace s jiným vedoucím, např. s ředitelem

6.1.2 Opatření: Stanovení individuálních vzdělávacích plánů
dílčí kroky:
- sestavení jednotné podoby a struktury individuálních plánů
Za splnění tohoto kroku je zodpovědná Bc. Anita Orlová + ředitel zařízení.
Termín splnění: do 20. listopadu 2009, stejný termín v letech 2010, 2011, 2012,...
Možná rizika: opomenutí důležitých skutečností, nepřehledná struktura plánu
Možné řešení rizik: dlouhodobá opakovaná práce na podobě, zapojení více lidí
- sestavení konkrétních individuálních plánů pracovníků
Za splnění tohoto kroku jsou odpovědni vedoucí úseků (p. Zikánová, p. Orlová, Bc. Orlová, p.
Tomášková).
Termín splnění: do 31. prosince 2009, stejný termín v letech 2010, 2011, 2012,...
Možná rizika: nespolupráce pracovníka
Možné řešení rizik: motivace, personální změny
- realizace individuálních plánů pracovníků
Za splnění tohoto kroku jsou odpovědni vedoucí úseků (p. Zikánová, p. Orlová, Bc. Orlová, p.
Tomášková).
Termín splnění: do 31. prosince 2010, stejný termín v letech, 2011, 2012, 2013,...
Možná rizika: nezájem o vzdělávání, nesplnění plánu, nesouhlas s výběrem kurzů ze strany
organizace nebo pracovníka
Možné řešení rizik: individuální práce s pracovníkem, motivace, konzultace s vedoucím,
personální změny

6.1.3 Opatření: Analýza vzdělávacích potřeb organizace
dílčí kroky:
- pojmenování tzv. prioritních oblastí z pohledu organizace, ve kterých je potřeba vzdělávat
zaměstnance
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný TT, tedy Bc. Anita Orlová + ředitel zařízení.
Termín splnění: do konce srpna 2009, stejný termín v letech 2010, 2011, 2012,...
Možná rizika: opomenutí důležitých oblastí, návrh zbytečných oblastí
Možné řešení rizik: dlouhodobá opakovaná práce na podobě, zapojení více lidí, spolupráce TT
- kladení důrazu na pojmenování vzdělávacích potřeb organizace z pohledu transformace
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný TT, tedy Bc. Anita Orlová + ředitel zařízení.
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Termín splnění: do konce srpna 2009, stejný termín v letech 2010, 2011, 2012,...
Možná rizika: opomenutí důležitých oblastí, návrh zbytečných oblastí
Možné řešení rizik: dlouhodobá opakovaná práce na podobě, zapojení více lidí, spolupráce TT

6.1.4 Opatření: Vzdělávací aktivity
dílčí kroky:
- plnění individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců
Za splnění tohoto kroku jsou odpovědni vedoucí úseků (p. Zikánová, p. Orlová, Bc. Orlová, p.
Tomášková).
Termín splnění: do 31. prosince 2010, stejný termín v letech, 2011, 2012, 2013,...
Možná rizika: nezájem o vzdělávání, nesplnění plánu, nesouhlas s výběrem kurzů ze strany
organizace nebo pracovníka
Možné řešení rizik: individuální práce s pracovníkem, motivace pracovníka, konzultace
s vedoucím, personální změny
- spolupráce se občanským sdružením INSTAND, účast na „Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje
sociálních služeb“.
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný TT, tedy Bc. Anita Orlová + ředitel zařízení.
Termín splnění: do poloviny roku 2011
Možná rizika: špatný přenos informací
Možné řešení rizik: aktualizace informací, častý kontakt se zástupci sdružení
- hledání vhodných kurzů, seminářů, spolupráce s dalšími školiteli a vzdělávacími agenturami
Za splnění tohoto kroku jsou odpovědni vedoucí úseků (p. Zikánová, p. Orlová, Bc. Orlová, p.
Tomášková).
Termín splnění: průběžně
Možná rizika: špatný přenos informací od vedoucích k zaměstnancům, nedostatečná nabídka,
špatný způsob hledání kurzů apod.
Možné řešení rizik: koordinace práce vedoucích, systém navrhování školení, znalost práce s
internetem

6.1.5 Opatření: V průběhu procesu transformace příprava personálu na změnu (vznik nové služby,
odchod uživatelů ze služby atd.)
dílčí kroky:
- zajištění dostatečné informovanosti zaměstnanců o transformačním procesu
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný TT, tedy Bc. Anita Orlová + ředitel zařízení.
Termín splnění: průběžně
Možná rizika: chyby v přenosu informací, pozdní vyhotovení zápisu, nezájem pracovníků o
čtení zápisů
Možné řešení rizik: kontrola systému předávání informací, zkvalitnění práce zapisovatelky,
motivace pracovníků
- vzdělávání, exkurze pracovníků v návaznosti na transformační proces a vytváření nových služeb
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný TT, tedy Bc. Anita Orlová + ředitel zařízení + vedoucí
přímé péče
Termín splnění:do konce roku 2010, průběžně v letech 2011, 2012
Možná rizika: nedostatek nabídky vzdělávání, nezájem pracovníků
Možné řešení rizik: hledání ve více zdrojích, koordinace práce vedoucích, personální změny
- možnost účasti zaměstnanců na schůzkách transformačního týmu (TT)
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný TT, tedy Bc. Anita Orlová + ředitel zařízení.
Termín splnění: průběžně
Možná rizika: absence v zaměstnání, malý prostor pro návštěvy, nezájem pracovníků
Možné řešení rizik: vytváření nabídky pro návštěvy na TT, povinnost účasti vždy alespoň
jednoho pracovníka, který není členem TT (pokud to nenaruší provoz organizace)
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6.1.6 Opatření: Personální změny
dílčí kroky:
- zjišťování zaměstnanců, kteří nechtějí pracovat v nových službách nebo se nechtějí rekvalifikovat
Za splnění tohoto kroku jsou odpovědni vedoucí úseků (p. Zikánová, p. Orlová, Bc. Orlová, p.
Tomášková), + ředitel.
Termín splnění: do 31. prosince 2010
Možná rizika: podání nepravdivých informací, narušení důvěry a mezilidských vztahů, strach o
zaměstnání ze strany pracovníků
Možné řešení rizik: správná a včasná informovanost, nabídka rekvalifikace, profesionální a
lidský přístup vedoucích
- zvolení kritérií pro případné přijímání zaměstnanců do nových služeb
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný TT, tedy Bc. Anita Orlová + ředitel zařízení.
Termín splnění: do 31. prosince 2010
Možná rizika: opomenutí důležitých kritérií, návrh zbytečných kritérií
Možné řešení rizik: dlouhodobá opakovaná práce na kritériích, zapojení více pracovníků,
konzultace s odborníky
6.2

Příprava uživatelů zařízení

6.2.1 Opatření: Mapování individuálních potřeb uživatelů (použité metody)
dílčí kroky:
- zpracování dotazníku samostatnosti klientů
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný TT, tedy Bc. Anita Orlová
Termín splnění: do dubna 2009
Možná rizika: opomenutí důležitých dotazů, nesprávné složení otázek
Možné řešení rizik: dlouhodobá opakovaná práce na kritériích, zapojení více pracovníků,
konzultace s odborníky
- vyplnění dotazníku samostatnosti klientem
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný klíčový pracovník klienta
Termín splnění: do června 2009
Možná rizika: špatně vyplněný dotazníku, nesprávná práce klíčového pracovníka
Možné řešení rizik: koordinace klíčových pracovníků – vytvoření funkce koordinátora, zajištění
patřičných školení klíčových pracovníků, motivace
- zmapování současné situace klienta
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný klíčový pracovník klienta
Termín splnění: průběžně - aktuálně
Možná rizika: špatně vyplněný dotazník, nesprávná práce klíčového pracovníka, neobjektivní
informace
Možné řešení rizik: koordinace klíčových pracovníků – vytvoření funkce koordinátora, zajištění
patřičných školení klíčových pracovníků, motivace

6.2.2 Opatření: Analýza individuálních potřeb uživatelů
dílčí kroky:
- posouzení péče a soběstačnosti klienta
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný klíčový pracovník klienta + TT
Termín splnění: průběžně - aktuálně
Možná rizika: neobjektivní informace
Možné řešení rizik: zajištění patřičných školení klíčových pracovníků, motivace
- přehodnocení rozsahu poskytovaných služeb
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný klíčový pracovník klienta + TT
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Termín splnění: průběžně - aktuálně
Možná rizika: rozsah služeb neodpovídá potřebám klienta, klient je přepečováván nebo se mu
naopak nedostává dostatečné péče
Možné řešení rizik: aktualizace péče o klienty, snaha o objektivní přístup
- navržení klientek do odpovídajících typů služby – na základě analýzy
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný klíčový pracovník klienta + TT
Termín splnění: průběžně - aktuálně
Možná rizika: návrh neodpovídá skutečným potřebám klienta, nejasné získání informaci o
klientovi, potřebná služba zatím neexistuje nebo není volná
Možné řešení rizik: snaha o objektivní přístup, motivace klientů i pracovníků, hledání
nejvhodnější služby, prohlubování zkušeností pracovníků s novými službami

6.2.3 Opatření: Zpracování plánu přechodu uživatelů
dílčí kroky:
- zpracování tzv. plánu nácviků – vypracován na základě informací z dotazníku samostatnosti klienta,
nácviky probíhají „na Domečku“
Za splnění tohoto kroku je zodpovědná asistentka nácviků, klíčový pracovník klienta + TT
Termín splnění: průběžně - aktuálně
Možná rizika: nácvik neodpovídá schopnostem klienta, používání nesprávných postupů,
nespolupráce klienta
Možné řešení rizik: snaha o objektivní přístup, koordinace pracovníků, konzultace s odborníky,
motivace, vzdělávání pracovníků
- zpracování tzv. plánu přechodu klienta – vypracován na základě zkušeností z nácviků, mapuje rozsah
služeb, které by měl klient využívat
Za splnění tohoto kroku je zodpovědná asistentka nácviků, klíčový pracovník klienta + TT
Termín splnění: průběžně – aktuálně, do října 2009
Možná rizika: chybně zmapovaná situace klienta, nespolupráce klienta, absence důležitých
článků přechodu,
Možné řešení rizik: snaha o objektivní přístup, koordinace pracovníků, konzultace s odborníky,
motivace, vzdělávání pracovníků

6.2.4 Opatření: Příprava uživatelů na nové služby
dílčí kroky:
- postupovat podle individuálních plánů nácviku a plánů přechodu, kde je zmapováno, které činnosti
uživatelé zvládají a na které je potřeba se při nácvicích zaměřit, např. sebeobsluha při stolování,
hygieně, oblékání, příprava a nákup surovin k vaření, příprava jídla a činnosti s tím spojené, úklidové
práce, samostatný pohyb, cestování, manipulace s penězi, praní prádla a práce s tím související
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný klíčový pracovník klienta + TT
Termín splnění: průběžně – aktuálně, intenzivně cca půl roku před plánovaným přechodem
Možná rizika: chybné postupy, zhoršený zdravotní stav klienta
Možné řešení rizik: aktualizace individuálních plánů a potřeb klientů, zajištění vzdělávání
pracovníků
- pracovat individuálně s klientem – na základě plnění individuálního plánu péče klienta (míra pomoci a
podpora v jednotlivých oblastech – denní, sociální a aktivizační činnosti)
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný klíčový pracovník klienta.
Termín splnění: průběžně - aktuálně během roku
Možná rizika: chybné postupy, zhoršený zdravotní stav klienta
Možné řešení rizik: aktualizace individuálních plánů a potřeb klientů, zajištění vzdělávání
pracovníků
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6.2.5 Opatření: Přechod uživatelů do nových služeb
dílčí kroky:
- podávání žádostí do jiných zařízení podle přání a potřeb klientů
Za splnění tohoto kroku je zodpovědná sociální pracovnice – Bc. Anita Orlová
Termín splnění: průběžně – do realizace všech podaných žádostí
Možná rizika: nenalezení místa v požadované službě, nedostatečná adaptační doba,
Možné řešení rizik: koordinace zřizovatele, požadování adaptační doby, stálé hledání služeb do
naplnění spokojenosti klienta
- realizace přechodů do nových služeb organizace
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný TT, tedy Bc. Anita Orlová + ředitel zařízení
Termín splnění: 2010, 2011, do roku 2013
Možná rizika: nedostatek finančních prostředků, zpoždění realizace služeb,
Možné řešení rizik: spolupráce se zřizovatelem, čerpání z evropských fondů, snaha o dodržení
stanovených termínů a plánů
- stanovení cílové skupiny pobytových zařízení organizace
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný TT, tedy Bc. Anita Orlová + ředitel zařízení
Termín splnění: do června 2010
Možná rizika: chybné nastavení cílové skupiny, nezvážení všech aspektů
Možné řešení rizik: zapojení více pracovníků, konzultace odborníků, opakovaná a dlouhodobá
práce se sestavováním cílové skupiny
6.3

Spolupráce s ostatními subjekty zapojenými v procesu transformace

6.3.1 Opatření: Vytipování a oslovení poskytovatelů sociálních služeb, návazných alternativních služeb
(na základě výsledků analýzy individuálních potřeb uživatelů)
dílčí kroky:
- účast na komunitním plánování sociálních služeb měst Nový Jičín, Kopřivnice, Studénka
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný ředitel zařízení.
Termín splnění: průběžně od doby zahájení transformačního procesu a spolupráce se
zmíněnými městy
Možná rizika: nemožnost účasti ředitele, nefunkčnost komunitního plánování, nerespektování
připomínek organizace
Možné řešení rizik: účast zástupce ředitele nebo pracovníka z TT, iniciativa ke zlepšení
fungování KP, obrácení se na nadřízený orgán
- účast na krajských koordinačních schůzkách, svolávaných zřizovatelem
Za splnění tohoto kroku je zodpovědná vedoucí TT – Bc. Anita Orlová + ředitel zařízení.
Termín splnění: průběžně od doby zahájení transformačního procesu
Možná rizika: nemožnost účasti vedoucí TT a ředitele
Možné řešení rizik: účast zástupce z TT
- monitoring sociálních služeb v okolí
Za splnění tohoto kroku jsou zodpovědní členové TT
Termín splnění: průběžně od doby zahájení transformačního procesu
Možná rizika: nedostatek informací
Možné řešení rizik: dostupnost internetu, letáků, informačních materiálů, publikací
- účast na veřejných akcích sociálních služeb, veletrzích apod.
Za splnění tohoto kroku jsou zodpovědní členové TT + ředitel zařízení
Termín splnění: průběžně od doby zahájení transformačního procesu
Možná rizika: nedostatek informací o akcích
Možné řešení rizik: dostupnost internetu, letáků, informačních materiálů, publikací
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6.4

Investiční akce

6.4.1 Opatření: Hledání vhodných objektů, pozemků (pro potřeby bydlení uživatelů sociálních služeb)
dílčí kroky:
- spolupráce s obcemi, úřady a subjekty, které by mohly disponovat vhodnými nemovitostmi
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný ředitel zařízení.
Termín splnění: průběžně od doby zahájení transformačního procesu, nejdéle do r. 2011
Možná rizika: neochota subjektů darovat nemovitosti,
Možné řešení rizik: spolupráce se zřizovatelem, dlouhodobá jednání

6.4.2 Opatření: Rekonstrukce objektů pro poskytování sociálních služeb (zpracování objemové studie,
projektová dokumentace, předložení žádosti o dotaci, finanční zabezpečení)
dílčí kroky:
- sledování moderních trendů v oblasti pobytových služeb
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný ředitel zařízení.
Termín splnění: průběžně od doby zahájení transformačního procesu
Možná rizika: pomalý průběh transformace v rámci ČR
Možné řešení rizik: stálost finančních dotací od státu
- sběr informací z transformovaných zařízení (chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním
postižením), exkurze, návštěvy
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný ředitel zařízení + TT
Termín splnění: průběžně od doby zahájení transformačního procesu, nejdéle do r. 2011
Možná rizika: nedostatek informací
Možné řešení rizik: dostupnost internetu, letáků, informačních materiálů, publikací, navázání
spolupráce s transformovaným zařízením
- rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení pro 9 osob
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný ředitel zařízení + TT
Termín splnění: nejdéle do začátku r. 2011
Možná rizika: nedostatek financí, zpoždění stavby
Možné řešení rizik: spolupráce se zřizovatelem, iniciativa ředitele
- rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení pro 10 osob
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný ředitel zařízení + TT
Termín splnění: nejdéle do začátku r. 2012
Možná rizika: nedostatek financí, zpoždění stavby
Možné řešení rizik: spolupráce se zřizovatelem, iniciativa ředitele
- rekonstrukce objektu v Sedlnici na chráněné bydlení pro 10 osob
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný ředitel zařízení + TT
Termín splnění: nejdéle do začátku r. 2012
Možná rizika: nedostatek financí, zpoždění stavby
Možné řešení rizik: spolupráce se zřizovatelem, iniciativa ředitele
- výstavba objektu ve Studénce pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením pro 15 – 17
osob s těžkým postižením
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný ředitel zařízení + TT
Termín splnění: nejdéle do začátku r. 2013
Možná rizika: nedostatek financí, zpoždění stavby
Možné řešení rizik: spolupráce se zřizovatelem, iniciativa ředitele
- v případě potřeby uživatelů a naplnění kapacity výstavba objektu v městě v nedaleké lokalitě od
ostatních služeb organizace (Kopřivnice, Příbor) pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením
pro 15 osob s těžkým postižením
Za splnění tohoto kroku je zodpovědný ředitel zařízení + TT
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Termín splnění: nejdéle do začátku r. 2013
Možná rizika: nedostatek financí, zpoždění stavby
Možné řešení rizik: spolupráce se zřizovatelem, iniciativa ředitele

Přílohy:
1)
2)

Dynamická část swot analýzy z června roku 2007
Srovnání výsledku přípravné inspekce sociálních služeb v ÚSP Nová Horka s tehdejší situací
(červen 2007)
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Příloha č. 1 k TP

Dynamická část SWOT analýzy ÚSP Nová Horka
Dynamická část SWOT analýzy byla zpracována týmem 13 zaměstnanců ÚSP, kteří se
rozdělili do dvou skupin. Následující výstup je výsledkem vzájemné konzultace obou skupin.

Silné stránky x Příleţitosti
Silné stránky

x

1. Dobrá spolupráce s místní
komunitou (začleňování do
společnosti
2. Široká nabídka aktivizačních
činností
3. Kvalitní zdravotní péče
4. Chuť ke změnám

Příleţitosti

-

Osvěta (uţivatelů, opatrovníků, veřejnosti
Začleňování uţivatelů do společnosti

- Peníze z evropských a jiných fondů, sponzoři
- Široká nabídka vzdělávání
- Zřizovatel je nakloněn ke změně, k transformaci
zařízení
- Můţeme vyprojektovat nové zařízení
- Dobrá spolupráce s ADROU a obcí
- Nabídnout změnu sluţby uţivatelům
- Kulturní vyţití

5. Spolupráce s ADROU
6. Dobrá spolupráce s místní
komunitou (začleňování do
společnosti
7. Chuť ke změnám

-

Nabídnout změnu sluţby uţivatelům
Podpora samostatnosti uţivatelů

Vysvětlení:
3. Kvalitní zdravotní péče

Široká nabídka vzdělávání

x

V zařízení poskytujeme kvalitní zdravotní péči, kterou bychom chtěli prostřednictvím široké
nabídky dalšího vzdělávání stále zlepšovat a rozšiřovat o nové metody (např. Bazální
stimulace).
5. Spolupráce s ADROU

Dobrá spolupráce s ADROU a obcí

x

Spolupráce s dobrovolnickou organizací ADRA a nejbliţším okolím (obec) je v našem
zařízení na dobré úrovni a spatřujeme v ní mnoho příleţitostí pro zkvalitňování poskytované
sociální sluţby. Uţivatelky mohou v rámci zmiňované spolupráce navazovat kontakty s širším
sociálním prostředím a získávat představu o způsobu ţivota běţné společnosti.
6. Dobrá spolupráce s místní komunitou (začleňování do společnosti)
x
Nabídnout změnu sluţby uţivatelům
Kulturní vyţití
V rámci hlubšího začlenění našich uţivatelek do místní komunity (část Nová Horka)
spatřujeme moţnost jak naše klientky postupně zbavovat nepřiměřené závislosti na
poskytované péči
a připravovat je na případnou změnu sociální sluţby. Příleţitost je
také v nabídce kulturního vyţití v rámci obce, které našim klientkám zprostředkuje kontakt
s veřejností a posílí jejich kulturní rozhled.
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Silné stránky x Ohroţení
Silné stránky

1. Dlouholeté zkušenosti
personálu
2. Široká nabídka aktivizačních
činností
3. Dobrá spolupráce s místní
komunitou
4. Chuť ke změnám
5. Spolupráce s ADROU
6. Vzdělávání mimo zařízení

Ohroţení

x

Diskuse s rodinou, opatrovníky (nerozvinutá
spolupráce)
- Uţivatelé budou negativně reagovat na změny
- Nastavení společnosti
-

- Diskuse s rodinou, opatrovníky
- Nepřijetí z hlediska veřejnosti
- Projekt neuspěje
- Uţivatelé budou negativně reagovat na změny
- Vylepšení obtíţného shánění financí (slabý sponzoring,
apod.)

Vysvětlení:
2. Široká nabídka aktivizačních činností

x

Nastavení společnosti

Silnou stránkou naší sluţby je široká nabídka moţností pro aktivní vyuţití volného času.
Aktivizace je zaměřena na podporu a rozvoj osobností našich uţivatelek. Důleţitou roli hraje
rovněţ smysluplná činnost, která má většinou hmatatelný výsledek (např. výrobky
z keramiky, textilií, příprava pokrmů, kulturní vystoupení, apod.).
Výsledky své práce pak naše uţivatelky prezentují na různých kulturních akcích (den
otevřených dveří, výstavy, společenská setkání, atd.) a tak mohou pozitivně ovlivňovat
mínění veřejnosti, která má o lidech s handicapem často zkreslené představy a zaujímá
odmítavý postoj.
3. Dobrá spolupráce s místní komunitou
x
Diskuse s rodinou a opatrovníky
Nepřijetí z hlediska veřejnosti
V dobré spolupráci s místní komunitou spatřujeme silnou stránku k překonávání nepochopení
z hlediska opatrovníků, rodiny i veřejnosti. Opatrovníci a příbuzní našich uţivatelů jsou
v mnoha případech stejně jako většinová společnost přesvědčeni, ţe člověk s mentálním
handicapem není v ţádném případě schopen ţít způsobem ţivota, který se podobá běţné
společnosti.
Na základě dobré spolupráce nejen s blízkou komunitou máme v úmyslu poskytovat našim
klientkám podporu, která bude mít za cíl sníţit jejich závislost na sociální sluţbě a posílit
samostatnost, kterou potřebují. Snad se pak podaří změnit i skeptické přesvědčení rodiny,
blízkého okolí a veřejnosti.
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Příleţitosti X Slabé stránky
Příleţitosti

Slabé stránky

x

1. Nabídnout změnu sluţby
uţivatelům
- Osvěta

- Nevyhovující prostory

2. Přijetí většího mnoţství
kvalifikovaných pracovníků
3. Široká nabídka vzdělávání
4. Peníze z evropských a jiných
fondů, sponzoři
5. Můţeme „vyprojektovat“
nové zařízení, sluţbu
6. Můţeme vyprojektovat nové
zařízení, sluţbu

- Zaměstnanci jsou zejména ţeny

-

Opatrovník nezná skutečné potřeby uţivatelů
Malá informovanost rodinných příslušníků o sluţbě

- Počet kvalifikovaných pracovníků
- Nevyhovující prostory
-

Nevyhovující prostory
Zařízení pouze pro ţeny
Limitovaná nabídka aktivizace v hlavní budově
Zaměstnanci jsou pouze ţeny

Vysvětlení:
3. Široká nabídka vzdělávání
pracovníků

x

(nedostatečný) Počet kvalifikovaných

Široké nabídky vzdělávání máme v úmyslu vyuţít a zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků.
S kvalitně připraveným a vzdělaným personálem v dostatečném počtu stoupá i kvalita
poskytované sociální sluţby, která je pak dostatečně konkurence schopná.

Slabé stránky x Ohroţení
Slabé stránky

1. Vysoký věkový a pobytový
průměr
2. Počet kvalifikovaných
pracovníků
3. Různorodá cílová skupina
4. Nevyhovující prostory
Vysoký věkový průměr
uţivatelů

Ohroţení

x

- Uţivatelé budou negativně reagovat na změny
- Projekt neuspěje
- Uţivatelé budou negativně reagovat na změny
- Obtíţné shánění financí (slabý sponzoring)
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Příloha č. 2 k TP

Srovnání výsledku Přípravné inspekce sociálních sluţeb v ÚSP Nová Horka
se současnou situací (červen 2007)
Inspekce proběhla v době od 14. 3. 2005 do 16. 3. 2005
Inspekce probíhala v rámci vzdělávání nových inspektorů kvality. Účast v inspekci byla
dobrovolná a jejím smyslem bylo posoudit, zda zařízení naplňuje Standardy kvality sociálních
sluţeb.

Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sluţeb
1. 1. Formulace poslání, cíle principů sluţby a cílové skupiny jako veřejného závazku
Protokol Inspekce:
a) Definice poslání neobsahovala změny, ke kterým by mělo v ţivotě uţivatelů dojít
v souvislosti s poskytování sociální sluţby.
b) Popis cílové skupiny je popisem současné situace v zařízení, pracovníci vedení uvedli, ţe si
uvědomují potřebu cílové skupiny. Cílová skupina nebyla zatím jasně vymezena.
c) Tyto definice nejsou uvedeny v ţádném z veřejných dokumentů zařízení a nejsou přístupné
veřejnosti.
Současnost:
a) Poslání je nově definováno takto:
Poslání:
Domov pro ţeny „Zámek“ Nová Horka poskytuje pro spádovou oblast
Moravskoslezského kraje celoroční sluţbu sociální péče určenou ţenám od 26 let, které
jsou středně nebo těţce mentálně postiţené a současně mohou mít sníţenou schopnost
sebeobsluhy a potřebu asistence druhé osoby, přidruţenou tělesnou vadu, případně
potřebu kompenzační pomůcky (chodítko, berle). V rámci sociální sluţby nabízíme
rozmanité kulturně-společenské aktivity a činnosti, jejichţ smysl spočívá v zajímavém
vyuţití volného času, komunikaci a partnerství. Podstatou poskytované sluţby je
sniţování nepřiměřené závislosti osob na vnější pomoci a podpora běţného způsobu
ţivota.
b) Cílová skupina je jasně vymezena takto:
Cílová skupina :
ţeny od 26 let:

z oblasti Moravskoslezského kraje
se SMR, TMR
se sníţenou schopností sebeobsluhy vyţadující asistenci druhé

osoby
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s přidruţenou tělesnou vadou, s pohybem pomocí kompenzačních
pomůcek (chodítka, berle)
s kompenzační pomůckou: 15 osob
ostatní: 65 osob
negativní vymezení
ţeny:

s těţkým smyslovým postiţením
imobilní (kompenzační pomůcka – vozíček)
s psychiatrickou diagnózou (např. schizofrenie, paranoia…)
s opakovanými agresivními projevy
s aktuální závislostí na návykových látkách
s opakovanými stavy zmatenosti

c) Zveřejnění informací se připravuje (Internet, Informační letáky)
1. 2. Soulad veřejného závazku s obecnými cíli sociálních sluţeb
Protokol Inspekce:
Pracovníci nemají vypracován ţádný plán transformace nebo rozvoje zařízení, uvádějí, ţe
nemají v brzké době naději na změnu, kroky, které by ke změnám vedly, závisí podle jejich
vyjádření na zřizovateli.
Současnost:
V rámci rozvoje zařízení byla zahájena spolupráce se zřizovatelem, který je změnám
v oblasti poskytování sluţby nakloněn a nabízí spolupráci na vytvoření nového typu
sociální sluţby
1. 3. Soulad sluţeb s metodikou
Protokol Inspekce:
Inspekčnímu týmu byla předloţena řada metodických materiálů, tyto metodické
dokumenty jsou uloţeny ve sloţce Vnitřní směrnice – standardy. Z rozhovorů
s pracovníky v přímé práci vyplynulo, ţe mají povědomí o standardech kvality, diskutují
o přístupu k uţivatelkám, o jejich soukromí apod. Písemné metodické materiály však
dotazované pracovnice neznaly, uvedly, ţe písemné metodické materiály připravuje
vedení.
Současnost:
Tvoření a naplňování standardů postupně získává rozměr týmové spolupráce.
Standardy nejsou tvořeny pouze vedoucími pracovníky, ale na jejich tvorbě a
naplňování se podílí všichni zaměstnanci v ÚSP. Jednotlivé standardy jsou probírány a
tvořeny na pravidelných setkáních. Kaţdý standard má svého „správce“, který je
hlavním příjemcem všech podkladů
a připomínek k dané problematice. Tyto
záleţitosti jsou prodiskutovávány také s klienty zařízení. Metodické materiály jsou
přístupné a je povinností kaţdého zaměstnance se s nimi postupně seznamovat a uvádět
je do praxe.
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1. 4. Moţnost uplatnění vlastní vůle uţivatelů sluţeb
Protokol Inspekce:
a) Respektování práv a rozhodnutí uţivatelek je jedním ze základních principů a cílů, které
zařízení deklaruje v záměru. Nicméně v praxi je rozhodování uţivatelek limitováno reţimem
dne i personálním obsazením, které neumoţňuje systematicky zjišťovat jejich osobní cíle.
Příleţitosti k samostatnému rozhodování klientů jsou tedy v praxi omezeny.
b) Pracovníci nemohou v současné době poskytnout uţivatelkám dostatečnou podporu
k naplnění jejich rozhodnutí např. v situaci kdy uţivatelka má zájem odejít ze zařízení.
Současnost:
a) V oblasti respektování práv a rozhodnutí uţivatelek došlo k nemalým změnám nejen
v rámci denního reţimu, ale také v otázce samostatné volby. Uţivatelky mají nově např.
moţnost výběru ze dvou jídel (zatím 1x týdně), posunula se doba snídaně a moţnost volby
vstávání, uţivatelky mají své klíčové pracovníky s nimiţ zpracovávají své IP a sluţba se
začíná orientovat směrem k cílům a očekáváním jednotlivých uţivatelů. Rozvíjí se i
spolupráce s dobrovolnickou organizací ADRA a klientky mohou při splnění nezbytné míry
rizika odcházet z areálu zařízení bez doprovodu personálu apod.
b) Má-li uţivatelka zájem změnit sluţbu, můţe se sama nebo prostřednictvím jiné osoby
obrátit na sociální pracovnici ÚSP, která má kompetenci poskytnout jí v této situaci patřičné
poradenství a podporu.
1. 5. Ochrana uţivatelů před stigmatizací
Protokol Inspekce:

Riziko nálepkování uţivatelů zařízení existuje zvláště v souvislosti s umístěním a velikostí
zařízení – velká skupina ţen s postiţením je umístěna do jednoho objektu v malé obci.
Současnost:
Riziko nálepkování, které souvisí s umístěním a velikostí budovy stále přetrvává, neboť tuto
situaci můţe adekvátně řešit jen nová budova, která by odpovídala poskytované sociální
sluţbě. V rámci stigmatizace byly však přesto realizovány některé změny zejména v oblasti
vycházek, kdy klientky jiţ nemusí být nutně doprovázeny obsluţným personálem a některé
jsou postupně připravovány na změnu sociální sluţby. Cílem této přípravy je vyrovnat jejich
příleţitosti tak, aby v mohly v maximální moţné míře dosáhnout na běţný způsob ţivota.

Standard č. 2 - Ochrana práv uţivatelů
Protokol Inspekce:
a) Z popisu jednotlivých práv nevyplývá, jak je naplňují v kaţdodenním ţivotě. Rizikové
oblasti nejsou popsány.
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b) Není popsána skutečnost na jednotlivých pokojích, jak jsou zajištěny ohledy na soukromí
a stud uţivatele, není popsáno, jak lze právo na soukromí dodrţet
c) Právo na svobodný pohyb není ošetřeno.
d) Oblasti a moţnosti rizik z hlediska zneuţívání uţivatelek v zařízení nejsou stanoveny ani
písemně deklarovány
e) V zařízení jsou pouţívána restriktivní opatření
f) Nejsou zpracována pravidla pro moţnosti stěhování v rámci zařízení
g) Dochází ke střetu zájmu v případech, kdy ústav vykonává funkci opatrovníka
Současnost:
a) Jsou vymezeny oblasti, v nichţ by mohlo dojít v souvislosti s poskytováním sluţby
k porušení práv uţivatelů. Situace jsou popsány, je stanoveno řešení, s materiálem byli
pracovníci seznámeni.
b) Situace je řešena v rámci stávajících moţností – upozornění na dveřích pokojů o
probíhající hygieně klientek. Vyprazdňování a koupání imobilních klientek na pokojích je
řešeno v Seznamech pracovních postupů ( č.13 – Hygienická péče u klientů, č. 28 – Péče o
vyprazdňování)
c) Je vypracována směrnice, upravující pobyt uţivatelek mimo ústav. Rizikové situace pro
jednotlivé uţivatelky jsou postupně řešeny v jejich individuálních plánech.
d) V zařízení pomáhají v prádelenském provozu nepravidelně a formou pracovní rehabilitace
tři uţivatelky podle svého zájmu, který mají uveden v individuálních plánech.
e) Restriktivní opatření nejsou pouţívána, síťové lůţko bylo odstraněno, pravidla pro
pouţívání restriktivních opatření jsou vypracována.
f) Umístění uţivatele na pokoji či jeho přemístění v průběhu pobytu je upraveno ve Smlouvě
o poskytnutí sluţby a Vnitřním řádu.
g) Ústav funkci opatrovníka jiţ nevykonává.

Standard č. 3 – Jednání se zájemcem o sluţbu
3. 1. Informování uţivatelů
Protokol Inspekce:
a) Informační materiály ústavu nejsou přizpůsobeny skupině lidí s mentálním postiţením ani
lidem se smyslovými vadami (nevidomí, slabozrací).

62

b) Ţádost o umístění do zařízení je zájemci podávána na krajském úřadě, který nemá
k dispozici informační letáky ani jiné informační dokumenty, ţadatelé se tak bliţší informace
o zařízení dozvídají aţ ve chvíli kdy jsi kontaktováni z důvodu uvolnění místa.
Současnost:
a) Informační materiály jsou nově připravovány a budou v maximální moţné míře
přizpůsobeny nově stanovené cílové skupině uţivatelů (viz. výše).
b) Ţádost o umístění do zařízení je od 1. 1. 2007 zájemci podávají přímo poskytovateli
sociální sluţby (tedy ÚSP Nová Horka). Připravuje se nový tiskopis ţádosti a také její
elektronická podoba, která bude spolu s informacemi o zařízení k dispozici na webových
stránkách ústavu.
3. 2. Způsob stanovení osobních cílů
Protokol Inspekce:
a) Jednání se zájemci o sluţbu vede sociální pracovnice zařízení.
b) Osobní cíle uţivatelů nejsou součástí dohody o poskytování sluţby ani její přílohou.
Osobní cíle jsou nyní nově zjišťovány a stávají se součástí práce s uţivateli.
Současnost:
a) K jednání se zájemcem o sociální sluţbu jsou kompetentní ředitelka a sociální pracovnice
zařízení.
b) Osobní cíle a IP uţivatelů jsou zpracovány ve formě přílohy, která tvoří součást Smlouvy.
Tato příloha musí být ke Smlouvě doplněna nejpozději do uplynutí 2 měsíců následujících po
uzavření Smlouvy se stávajícím i novým uţivatelem.
3. 6. Existence pravidel pro odmítnutí sluţbu poskytnout
Protokol Inspekce:
Zařízení nemá stanovena pravidla pro odmítnutí sluţby zájemci. V informačních
materiálech se rovněţ není moţné dozvědět pro koho sluţba není vhodná.
Současnost:
Zájemci jsou odmítáni na základě nového vymezení cílové skupiny. V případě zájmu je
sociální pracovnice ústavu poskytnout odmítnutým zájemcům poradenství v oblasti
vyhledávání vhodné (alternativní) sociální sluţby.

Standard č. 4 – Dohoda o poskytování sluţby
4. 1. Forma uzavřené dohody
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Protokol Inspekce:
Sluţby jsou uţivatelům poskytovány na základě ústně uzavřené dohody. Dohoda je uzavírána
písemně od 1. 1. 2005.
Současnost:
Sluţby jsou uţivatelům poskytovány na základě písemné Smlouvy o poskytování sluţby
sociální péče. Při projednávání Smlouvy se sociální pracovnicí je přítomen nejen opatrovník,
ale také uţivatel (s ohledem na aktuální zdravotní stav).
4. 2. Obsah dohody
Protokol Inspekce:
a) Osobní cíle nejsou součástí dohod o poskytování sociální sluţby, nejsou ani jejich
přílohou.
b) Obsah dohody je shodný pro všechny uţivatele.
Současnost:
a) Osobní cíle jsou ve formě přílohy součástí Smlouvy.
b) Obsah dohody jiţ není pro všechny uţivatele shodný. Smlouva nabízí několik moţností
volby (např. ve výběru hrazených či nehrazených fakultativních činností atd.)
4. 3. Podmínky vypovězení dohody
Protokol Inspekce:
Zařízení můţe dohodu vypovědět za těchto podmínek: Uţivatel závaţným a hrubým
způsobem porušuje uzavřenou dohodu (není specifikováno v čem to spočívá) atd. …
Současnost:
V článku XVIII. Vnitřního řádu jsou uvedeny důvody ukončení pobytu ze strany
poskytovatele i uţivatele. Současně je zde uvedeno, ţe pobyt uţivatele v ústavu nelze
ukončit, jestliţe o něj není jinak řádně postaráno a uţivatel je plně odkázán na pomoc
společnosti.
4. 4. Postup pro ukončení poskytování sluţby
Protokol Inspekce:
Zařízení nemá vytvořenu směrnici – postup pro ukončení poskytování sluţby ze strany
poskytovatele, nemá stanovenu minimální výpovědní lhůtu.
Současnost:
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Postup pro ukončení pobytu je stanoven v čl. XVII. A XVIII. Vnitřního řádu a také v čl.
XI. Smlouvy. Výpovědní lhůta pro výpověď uţivatelem je 1 kalendářní měsíc.
Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 3 kalendářní měsíce.

Standard č. 5 – Plánování a průběh sluţby
5. 1. Průběh sluţby, soulad mezi potřebnými a poskytovanými sluţbami
Protokol Inspekce:
Dlouhodobé a krátkodobé cíle jsou stanoveny dosud asi u jedné třetiny uţivatelek zařízení.
Tyto cíle jsou stanovovány zatím velmi obecně (např. zlepšování pohyblivosti klienta)
Současnost:
U všech uţivatelů jsou pojmenovány osobní cíle a stanoven obecný individuální plán a
nabídka podpory.
Osobní cíle určuje uţivatel sám podle svých mentálních a komunikačních schopností, pokud
toho není schopen, klíčový pracovník navrhuje podporu podle projevu jeho chování.
Klíčový pracovník nabízí podporu v rámci osobního rozvoje uţivatele a tuto společně
s komunikujícím uţivatelem potvrdí ústní dohodou.
5. 2. Přehodnocování osobních cílů
Protokol Inspekce:
Zařízení v současné době individuální plánování a zjišťování osobních cílů uţivatelů zavádí.
Při zavádění práce s Biografickou anamnézou a Průběţným hodnocením je počítáno
s periodickým přehodnocováním stanovených krátkodobých a dlouhodobých cílů a
vyhodnocování jejich naplňování dle sdělení instruktorky sociální péče a dle samotného
názvu dokumentu. V současné době však toto přehodnocování zatím neprobíhá.
Současnost:
V současné době probíhá zavádění Individuálního plánování pro uţivatele podle vytvořené
Metodiky a plánu Zavádění plánování sluţby pro zaměstnance.
Jednotlivé individuální plány budou jednotně vyhodnoceny do 31.7. 2007. Další hodnocení IP
bude jiţ podle metodiky 1x za čtvrt roku.
V souvislosti s plánovanou transformací zařízení budou nově stanoveny dlouhodobé
individuální plány pro uţivatele, kteří nespadají do cílové skupiny zařízení
5. 3. Existence vnitřních pravidel pro plánování
Protokol Inspekce:
Zařízení má vypracovánu směrnici Plánování a průběh sluţby, která je velmi stručná.
Současnost:
Od června 2006 má zařízení vypracovánu metodiku Plánování průběhu sluţby, která byla
vytvořena na základě školení, dosavadních praktických zkušeností a týmové práce
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zaměstnanců. Průběţně se tato metodika upravuje tak, aby co nejlépe vyhovovala moţnostem
a poslání zařízení a potřebám uţivatelů.
5. 4. Odpovědnost konkrétních pracovníků
Protokol Inspekce:
Zařízení má stanoveno klíčové pracovníky pro uţivatele vţdy na jednom pokoji.
Současnost:
Uţivatelé mají moţnost vybrat si svého klíčového pracovníka na základě oboustranné dohody
(dle metodiky). Skupina uţivatelů této moţnosti vyuţila, byl vytvořen nový seznam uţivatelů
a jejich klíčových pracovníků.
5. 5. Systém sdílení informací
Protokol Inspekce:
Personál sdílí informace o uţivatelích v rámci ranního předávání sluţeb a nyní aktuálně
v rámci přípravy směrnic a dokumentů k zaznamenání přání, potřeb a sluţeb uţivatelům.
Současnost:
Tiskopis Plánování průběhu sluţby, jehoţ součástí je osobní cíl, individuální plán a informace
o uţivateli, jsou součástí Ošetřovatelské dokumentace.
Aktuální informace o uţivatelích sdílí personál nadále v rámci ranního předávání sluţby.
5. 6. Kritéria pro posouzení dosahování osobních cílů uţivatele
Protokol Inspekce:
Zařízení stanovuje osobní cíle v podobě dlouhodobých a krátkodobých cílů, které jsou
v současné době stanoveny asi u jedné třetiny uţivatelů. Tyto cíle jsou zatím stanoveny velmi
obecně a jsou obtíţně měřitelné a vyhodnotitelné (zlepšení pohyblivosti uţivatele.
Současnost:
Všichni uţivatelé mají stanoveny Individuální plány, které vycházejí z jejich potřeb a přání.
V souvislosti se Zaváděním plánování průběhu sluţby (dle metodiky) zatím nebyl ujednocen
systém a způsob hodnocení jednotlivých plánů, k vyhodnocení však u některých uţivatelů jiţ
pravidelně dochází.

Standard č. 6 – Osobní údaje
6. 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů o uţivatelích
Protokol Inspekce:
Právo na ochranu osobních údajů je stanoveno velmi obecně, chybí zde informace, jak jsou
s vyuţíváním citlivých údajů seznamovány uţivatelky, popřípadě jejich zákonní zástupci

66

a zda podepsaly souhlas. Dále není doloţeno zda souhlasily s jejich shromaţďováním, zda
souhlasí s jejich archivováním, zda byly poučeny o moţnosti svůj souhlas odvolat.
Současnost:
Zachování práva na ochranu osobních údajů a dat je ošetřeno v čl. X. Smlouvy. Uţivatel
(případně jeho zákonný zástupce) je s obsahem Smlouvy podrobně seznámen a při jejím
podpisu stvrzuje (mimo jiné) svůj souhlas s tím, aby poskytovatel zpracovával jeho data
za podmínek, které jsou ve Smlouvě uvedeny.
Uţivatel v rámci smlouvy rovněţ vyjádří svůj souhlas či nesouhlas se zveřejňováním své
fotografie pořízené při aktivitách poskytovatele.
Poučení o moţnosti svůj souhlas odvolat je součástí projednávání Smlouvy.

Standard č. 7 – Stíţnosti na kvalitu nebo povahu sluţeb
7. 1. Informovanost o moţnosti stěţovat si
Protokol Inspekce:
Některé uţivatelky uvedly, ţe vědí o existenci moţnosti napsat stíţnost a vhodit ji do
schránky důvěry. U jiných nebyla informovanost o moţnosti stěţovat si zjištěna.
Současnost:
Standard č. 7 byl od návštěvy Inspekce přepracován a chystá se jeho další aktualizace,
neboť z praxe související s jeho zaváděním vyplynuly skutečnosti, na které je opět nutno
reagovat. Avšak i přes tyto připravované změny platí, ţe uţivatelé i jejich zákonní
zástupci si mohou stěţovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních sluţeb a jsou
informováni o moţnostech a způsobech podávání a vyřizování stíţností.
Standard č. 7 je přílohou Vnitřního řádu a při podpisu Smlouvy (duben 2007) s ním byli
nejen uţivatelé, ale také jejich opatrovníci opět seznamováni. Vnitřní řád je včetně všech
svých příloh uţivatelům ÚSP volně přístupný, s jeho obsahem jsou seznamováni také
formou pravidelných informačních schůzek atp.

Standard č. 8 – Návaznost na formální a neformální zdroje
Tento standard nebyl Inspekcí závaţně připomínkován, ale stejně jako standard č. 7
bude opět přehodnocen, neboť v dané oblasti dochází stále k významným změnám.

Standard č. 9 – Personální zajištění sluţeb
9. 1. Struktura a poţadavky na pracovníky
Protokol Inspekce:
a) Organizační struktura nestanoví celkový počet pracovníků
b) Popisy pracovních míst zařízení nemá
c) V záměru o poskytování sociální sluţby je uvedeno, ţe v zařízení pracuje 50 zaměstnanců,
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ve vnitřní směrnici č. 3 (Provozní řád) je uvedeno 44 pracovníků. Podle vnitřního řádu pro
organizaci ústavu jsou zřízeny 2 úseky.
d) Úsek přímé péče o klienty se dělí na zdravotní oddělení, oddělení instruktorek a oddělení
úklidu. V přímé péči pracuje 26 pracovníků. Tento úsek řídí vrchní sestra. Staniční sestra řídí
přímo pracovníky SZP, NZP a PSP. Vrchní sestra řídí také oddělení 6ti instruktorek.
e) Porady
f) Hodnocení pracovníků se v zařízení neprovádí. Provádí-li se hodnocení, je to spíše
nahodilé, podle potřeby – řeší-li se nějaký problém.
Současná situace:
a) Organizace má zpracován Vnitřní řád pro organizaci ústavu a organizační strukturu, ze
které vyplývá rozdělení jednotlivých úseků a počet pracovníků na jednotlivých pozicích.
Organizační struktura je průběţně aktualizována.
b) Na kaţdou pracovní pozici je vypracován pracovní profil a kvalifikační poţadavky na
jednotlivé zaměstnance.
c) V současné době pracuje v organizaci 52 zaměstnanců,
zaměstnanců souhlasí.

dle provozního řádu počet

d) Základní rozdělení organizace se člení na Úsek sociálně zdravotní a Úsek provozně
technický.
Úsek sociálně zdravotní řídí vedoucí sociálně zdravotního úseku (dříve vrchní sestra). Jí jsou
přímo podřízeni Vedoucí sociálního úseku, Vedoucí zdravotního úseku (dříve staniční sestra)
a Vedoucí úklidu. Od 1.1.2006 byl niţší zdravotnický personál (NZP) převeden na pozici
pracovník sociální péče (PSP).V přímé péči pracuje nyní 30 pracovníků.
e) V rámci zpracovávání standardů kvality sociálních sluţeb jsou v organizaci ke kaţdému
standardu uskutečňovány setkání se zaměstnanci.
f) Hodnocení pracovníků probíhá jednou ročně. Hodnoceny jsou profesní znalosti
a dovednosti, kvalita práce, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost a sociální kontakt.
S výsledkem hodnocení je kaţdý zaměstnanec seznámen svým nadřízeným.
9. 2. Pravidla pro přijímání a zaškolování pracovníků
Protokol Inspekce:

a) Pravidla pro přijímání nových pracovníků neexistují
b) Vnitřní směrnice č. 28 – Poţadavky na vzdělání
c) Pracovní smlouvy na dobu určitou
Současná situace
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a) Jsou zpracovány kvalifikační poţadavky na jednotlivé pracovní pozice. Potencionální
zájemci o práci jsou vybíráni na základě písemných podkladů (i elektronickou poštou) –
ţádostí o práci. S předběţně vybranými uchazeči je veden osobní pohovor. O přijetí či
nepřijetí je vţdy uchazeč vyrozuměn.
b) Vnitřní směrnice č. 28 – Poţadavky na vzdělání
Směrnice č. 28 byla změněna, obsahuje pouze Platový tarif v rámci rozpětí.
Kvalifikační poţadavky na vzdělání určuje NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách a
zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání.
c) Pracovní smlouvy na dobu určitou jsou uzavírány nejdéle na dobu 2 let. Poté je všem
pracovníkům pracovní poměr změněn na dobu neurčitou.

Standard č. 11 - Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů
11. 5. Další vzdělávání pracovníků
Protokol Inspekce:
Pracovníci nemají zpracovány individuální vzdělávací plány
Současná situace:
Pro kaţdého pracovníka je vypracován Systém kontinuálního vzdělávání, který obsahuje
způsoby vzdělávání jednotlivých pracovníků. Obsahem tohoto vzdělávacího plánu je účast na
seminářích mimo zařízení, účast na školeních v zařízení, sebevzdělávání, prohlubování a
zdokonalování vědomostí. Tento plán je zpracován na začátku kalendářního roku a
zhodnocení je prováděno na začátku dalšího roku.
11. 6. Externí supervize
Protokol Inspekce:
V zařízení není zavedena podpora nezávislého odborníka pro pracovníky v přímé práci
s uţivateli.
Současná situace:

Supervizi provádí klinická psycholoţka a psychoterapeuta. Supervidovány jsou dvě skupiny
zaměstnanců, které byly rozděleny do skupin dle svého pracovního zařazení – skupina
pracovníků sociální péče a skupina diplomovaných sester a instruktorek sociální péče. Setkání
s kaţdou skupinou bylo dohodnuto 1x měsíčně na dobu dvou hodin. Cílem supervize je práce
se vztahy v týmu, posílení sebedůvěry a pracovních kompetencí, prevence syndromu
vyhoření, vzdělávání, ventilace pocitů, proţitků apod.

Standard č. 12 – Místní a časová dostupnost sluţby
12. 1. Místo a doba poskytování sluţby
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Protokol Inspekce:
Spádová oblast, z níţ mají být uţivatelé přijímáni není přesně vyhraněna. V zařízení
jsou uţivatelky z celé republiky i ze Slovenska.
Současnost:
Sociální sluţba je určena pro zájemce spádovou oblast Moravskoslezského kraje.

Standard č. 15 – Nouzové a havarijní situace
15. 1. Dokumentace nouzových a havarijních situací
Tento standard doznal od doby Inspekce rovněţ několika změn. Rozšířil se počet
vydefinovaných nouzových situací, které jsou detailně rozpracovány a byla doplněna
důleţitá telefonní čísla: Rychlá záchranná sluţba, Městská policie Studénka, Česká
policie atp.
15. 2. Obeznámenost personálu a uţivatelů s postupy řešení
Protokol Inspekce:
Zařízení má zpracovány následující dokumenty:
- Vnitřní směrnice č. 25 – směrnice k postupu při mimořádném pouţití síťového lůţka
- Vnitřní směrnice č. 26 – směrnice upravující postup při nedovoleném opuštění ústavu
klientkou.
Směrnice č. 26 obsahuje postup při nouzové situaci – co, kdo má dělat, osoby, které mají být
kontaktovány a telefonní kontakty.
Současnost:
Vnitřní směrnice č. 25 byla z důvodu odstranění síťového lůţka zrušena. Směrnice č. 26 je
nově zpracována jako Metodický pokyn č. 1/15 a spolu s Metodickým pokynem č. 2/15, který
upravuje postup při sebepoškození klienta ÚSP je součástí nově zpracovaného Standardu
č. 15.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závěr:
Srovnání výstupu z přípravné Inspekce se současnou situací v ÚSP je výsledkem vzájemné
spolupráce a diskuse širokého týmu zaměstnanců. Písemný rozbor situace pak na základě
postřehů a připomínek vyhotovili „správci“ jednotlivých standardů. Vzniklý dokument je
k dispozici všem pracovníkům ÚSP.
V Nové Horce 14. června 2007
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