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vková organizace je poskytovatelem sociálních služe
podporuje a pomáhá lidem se zdravotním postižením. Sociální služba domov pro osoby se
zdravotním postižením sídlí v budov

 a po požáru

na udržovaná kapli ka, která je využívána ke svému ú

užby a kapli
ízeny sklady, prádelna, kotelna, garáž, dílna apod.

emi podlažími a suterénem. V suterénu je vy
personálu a sklady. V prvním podlaží jsou umíst i pokoje uživatel

vodním stylu a slouží k realizaci spole
apod. Z jedné z jídelen je možné vejít do p ilehlé kaple. Druhé podlaží je ur evážn

í tzv. „vestibul“, dále jsou zde velké ložnice klie

 obytné, kde se nachází 2 ložnice, sociální za
Zbylé prostory slouží jako p ístup do podkroví je umožn
schody, jejichž zdolání vyžaduje odvahu a fyzické d

 v ní žije necelé t

 od Nové Horky leží Ostrava.

Charakteristika poskytované služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Nové Hor
108/2006 Sb., o sociálních službách pobytovou službu osobám, které mají sníženou sob

vodu zdravotního postižení a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

ní službu osobám starším 26 let, které jsou vzhlede
by a nemohou žít ve svém p



Podstatou poskytované služby je snižování nep
žného zp sobu života. D raz je kladen na dosažení maximální možné míry

samostatnosti. V rámci sociální služby nabízíme akt innosti, jejichž smysl spo
zajímavém využití volného

 užívají sociální služby také klienti, které jsou

 pro osoby se zdravotním postižením 40 klient

evážn

e poskytují pracovníci v sociálních službách p evážn
ovatelskou a obslužnou podporu dle pot

i tom využívají moderní rehabilita
masážní p žka, antidekubitní matrace a podložky, biolampy, ap
K dispozici je také vana s hydromasáží. Sou žkým
postižením a zjiš

i cestách mimo zámek, individuální nákupy, využívání služeb mimo zámek apod.

Sociální úsek a jeho pracovníci v sociálních službá žné individuální
žný život v novém chrán

it, prát, žehlit,

m možnosti volit si z

klienty na jejich budoucí domov ve služb

zavedena možnost výb

 ležící asi 50 metr

í rozsah služeb p
služby. Dnes se tato docházka, zejm. odborných léka

 využívány klienty služby wellness apod.

Uživatelé služby*:

Jelikož je v za
uživatel vodu úmrtí uživatel  k postupnému snižování kapacity v

 pro osoby se zdravotním postižením:



et uživatel
TY UŽIVATEL

LENÍ UŽIVATEL
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI

žká závislost 8 - 8
žká závislost 6 4 10

žké 8
 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
mentální postižení)

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinov

 POSTIŽENÍ

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpo  služby

obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby domova pro osoby se zdravotním postižením byla v roce 2012

 o službu ke dni 31. 12. 2012
 o službu domova pro osoby se zdravotním postižením

z toho  - žen:  4
 - muž



službách

ujeme vždy z celkového po

Sloupec 6) údržbá

Sociální podmínky uživatel

pokoj uživatele, tak uvést i po et uživatel

Na zámku je celkem pro 40 uživatel
žkový pokoj:    3x  pokoj
žkový pokoj:    5x  pokoj

žkový pokoj:     2x  pokoj
žkový pokoj:   4x  pokoj
žkový pokoj:   1x  pokoj

Ložnice nejsou vybaveny vlastním sociálním za

sážní vanou, jednou klasickou vanou

et uživatel



ipadá 4,4 uživatel
ipadá 10 uživatel

 mapování využívání jednotlivých koupelen bylo zjiš no, že
ízemí využívá 7 uživatel

e využívá 16 uživatel
e využívá 15 uživatel

e (v podkroví) využívají 2 klientky

možnost trávení volného ty a možnost využívání spole

Uživatelé naší organizace sv as tráví dle vlastního uvážení. Mohou jej trávit na
ných prostorech zámku. Mají možnost využít rozmanit

í se poté uživatel
áním konkrétního uživatele s ohledem na jeho v k, možnosti,

yužít prost

as uživatelé dále napl echod do nových služeb. Za
žným zp sobem života spojeným s pé

v nových domovech již brzy
Uživatelé využívají všech návazných a ve ejných služeb, které jim spole

, restaurací a dalších dostupné služby. Ve velké
e uživatelé využívají prost

k dispozici dva služební automobily (p
využívají p evážné pro p epravu uživatel  s pohybovými obtížemi. Služební automobil je dále
využíván ke svoz m našich uživatel

l a židle, materiál pro ru

stížností

ruské kuželky, elektronické šipky, masážní lehátko

l a židle, pra ka, sušáky na prádlo, žehli ka, žehlicí prkno, sociální



– využívá se k po

inku a relaxaci slouží také pravideln  udržovaný zámecký park, který je vybaven
ístupný jak uživatel

další poskytované služby

možnost využívání rehabilita v naší služb
cky, masážní p ková vana s hydromasáží atd. K dalším

žka, antidekubitní matrace atd.
 – možnost kontaktu s drobnými zví

že v ruských kuželkách, šipkách, manuální zru

užití široké škály výtvarných technik a postup

uživatel (úklid na pokoji, údržba parku); kuchy

, využití internetu)

šení, skládání a žehlení prádla, p

ejné služby, léka
(zkouška bydlení podobnému životu v budoucích služb

 – možnost navšt vovat zámeckou kapli (bohoslužby, p
ímo na pokojích uživatel

 v nových službách, Setkání s opatrovníky a rodinný

výstav o službách (Kop vaznými službami
 Škola života v Novém Ji

služeb (Kop
ní pobyty a využívání všech dostupných služeb (rest



K dalším poskytovaným službám pat
108/2006 Sb., o sociálních službách také

všechny hygienické požadavky a jsou dob ní nevykazuje potíže, stejn

. Na mnoha místech padá omítka, zdivo se obnažuje a
eba uvažovat v následujících letech

hování sociální služby jež zm

Uvedené úkoly se týkají všech služeb organizace sou

formou, než p

 v sociálních službách a sociálních pracovník

i pracovníci domova pro osoby se zdravotním postiže
jeden pracovník v sociálních službách chrán

o.s. Práh (služby pro osoby s duševním onemocn

eba zmínit, že problematika práce s lidmi s duševní l již d

atd.), protože v obou našich službách žijí lidé s takovýmito potížemi a je naším zájmem p iblížit
sobu života.



 v sociálních službách s tímto pracovním postupem.
ním vznikla již

ni – nejen podpisem, že metodický pokyn

ím postižením a duševním onemocn

uje pojmy používané ve spojení s touto problematiko

Zpracovat pravidla pro používání opat ení omezující pohyb tak, aby byly dodrženy požadavk
. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn

ena pravidla pro používání opat
. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn

Udržet spolupráci s dobrovolníky, tak aby do za

ízení stále udržujeme blízkou spolupráci s dobrovol
2012 do domova pro osoby se zdravotním postižením v
Tito dobrovolníci k nám dochází již

transformace pobytových sociálních služeb v MSK, a



innost se zpracovatelem brožury zam
zkušenosti lidí s postižením p

ejností v místech vzniku nových služeb –

informace, vzpomínky i metodické postupy podle poža

eba poznamenat, že díky našemu podn

sociálních služeb proškoleno mnoho pracovník

ích služeb pro osoby se zdravotním
postižením; Základ alternativní a augmentativní komunikace; Poskytování služby chrán
bydlení pro osoby se zdravotním postižením; Práce s
šetrné sebeobrany; Zvládání rizika v život  uživatele sociální služby; Specifika práce s lidmi

rz manažerských dovedností; Ochrana
práv uživatel  pobytových sociálních služeb; Kurz augmentativní a

kurz individualizace sociálních služeb a Speciální kurz individualizace sociálních služeb.

lem brožury zam

podle které postupuje. Již d
ci objektu v Sedlnicích. Žádost o dotace

, bylo dohlíženo na realizaci v rámci zpracované pr
eb služby chrán



ení rekonstrukce žít (barvy st , dlažeb, podlahových krytin, atd.).

kterou již byl navázán kontakt a dle smlouvy o dílo

ípravách služby chrán
ivnici (tzv. TTS+K) složený z vedení a pracovník

v nových službách budou pracovat. Ti p

epokládaný termín zahájení služby je únor 2013.

podle které postupuje. Již d
ivnici. Žádost o dotace

, bylo dohlíženo na realizaci v rámci zpracované
eb služby chrán

ení rekonstrukce žít (barvy st , dlažeb, podlahových krytin,

kterou již byl navázán kontakt a dle smlouvy o dílo

ípravách služby chrán
ivnici (tzv. TTS+K) složený z vedení a pracovník

v nových službách budou pracovat. Ti p

epokládaný termín zahájení služby je únor 2013.

sociální službu ústavního charakteru domov pro osoby se zdravotním postižením, která sídlí na

postižením s vysokou mírou podpory, ve vytvo žném

eby výstavby nového domu pro službu DOZP. Organizac

m, kde v každém budou vytvo
pro 4 uživatele s vysokou mírou podpory. V neobytné
personál služby, pro management organizace a aktivizace pro uživatele v



r zhotovitele stavby, na výkon inženýrské

 pro podání žádosti o dotace

žejní cíle
k realizaci v roce 2012, a které jsou vždy v soulad

izovatele: Koncepce kvality sociálních služeb v Mor
pobytových sociálních služeb), St dobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezs

íležitostí pro ob
zdravotním postižením 2009 - 2013.

služba Domov pro osoby se zdravotním postižením:

ipravit uživatele a pracovníky na p

Uživatelé i pracovníci byli v roce 2012 pr žn

chto službách. Byly jasn

, stáže, setkání s opatrovníky, ceník služeb, jedná
any, medializace, registrace nové služby, dopl

metodik, poslání služby - cílová skupina, cíle služ ování návazných služeb
dy,…), personální záležitosti (rozpis služeb, nápl

využívání b žných služeb, atd. Každý klient má vytvo

- zahájit poskytování sociální služby chrán
nosti, že zahájení stavebních prací a p

ji, než jsme plánovali,
dochází také ke zpožd ní zahájení poskytování sociálních služeb chrán

chto dvou služeb byla
ním týmem složeným z pracovník í v nových službách budou pracovat

 nutných pro zahájení služeb na

služeb. Klienti a pracovníci jsou již v tuto dobu p ipraveni na zahájení služby. Jedinou p ekážkou
je termín dovybavení nábytku, což jsme nemohli výra

e) jsou již také do domácností po



editel, vedoucí služby, pop

astnili jsme se dne sociálních služeb

í ve služb  domova pro osoby se zdravotním postižením.
lánky a reportáže do regionálních zpravodaj

, o to je práce možná jednodušší.
- udržet výkonnost transforma m plánovat nové služby

udržena. MTT se v roce 2012 sešel celkem 19x. evážn
ní života lidí ve stávající služb  a plánování služby DOZP.

, plánování a realizace exkurzí v jiných službách,
do nové služby DOZP, vytvá
poskytovateli (kde mají uživatelé žádosti), medializace, personální záležitosti, systém práce,

ení a aktualizace metodik, využívání návazných služ
, podávání žádosti o

Byla udržena spolupráce s externími odborníky (paní Brožovou a Sýkorovou) –

s problémy v komunikaci. Nejen, že n

pora byla rozložena do dvou dn
a komunikace s lidmi s obtížnou

jak se používá. Ukázaly nám postup, jak nau it klienty používat fotografie, obrázky. Pro
ít vypracovávat a požívat komunika

ý slouží lidem, kte í mají obtíže s psaným

kterých uživatel



 žádosti o

Plánujeme, že v roce 2013 budeme dále pokra sobilosti, ale již u

služba Chrán

- zajistit další návazné služby k volno

Využili jsme nabídku denního stacioná e pro osoby se zdravotním postižením Škola života
. Jedná se o službu pro klienty sice placenou, která ale nabízí nové možnosti

ebního nadání, pokud by to bylo možné,
lecké škole, ale protože se na za

Dále se využívají jiné b žn  dostupné služby ve m

- iniciovat podání žádostí o navrácení

odinou byly podány žádosti o

eni, že soud

ejnou službu. Její p

sících, když získala novou práci. V dob
doprovázela klientky do návazných služeb, pomáhala

ítání z knížek, hraní spole
 na Dlouhé ulici, protože bydlela nedaleko. Jejich

átelské. Ocenili jsme, že dokázala navázat velmi he
potíže s komunikací. Vzala ji k sob

ejné služby. Krátce poté, kdy organizace



ela dohodu o využívání ve ejné služby, byla tato možnost, jak rozvíjet

as, kdy se budou setkávat. Jediný problém je, že ta
asu. Pozitivní je, že si

- udržet výkonnost pracovního týmu (TEAM) pro tvorb

- snížit po ních služeb a zvýšit po et pohotovostí (bude-li to možné s ohledem na možno

ena na 2 dny v týdnu, se nestala žádná

ibližn

ní služba není, pohotovost pro byt platí neustále.

, kdy tato služba fungovala nedaleko
domu na Dlouhé ulici a klientka nemusela dojížd

 dojížd ly, už byly p

yž jede spolubydlící,

, kde je jejich byt, už dojížd

ebuje. Možnost samostatného nákupu nedávno za ala využívat i její spolubydlící.

 klientky, které docházejí do Školy života, pot
ibližn

protože jedna klientka špatn



žn

ílohy v souhrnu uloženy jako p

. 3: Pravidla pro používání opat

žejní cíle stanovené k realizaci v roce 2013 a vize
- zahájit poskytování sociální služby chrán

- podporovat klienty ve využívání návazných a b žn  dostupných služeb – individuální výjezdy

ipravit vhodné možnosti
ní života klient edí v rámci možností

žními fondy



izovatele, tržbami za pobyt uživatel
ovny, tržbami za stravné

, úhradami za fakultativní služby, p

, z nichž tvo

- 23 %  tržby uživatel  za služby

Tržby uživatel

 z nichž tvo

-  1 %  opravy a údržba
-  4 %  služby

údržba
Služby



                              Ostatní – údržbá

ení po jednotlivých druzích soc. služeb

Druh sociálních služeb

službách



* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, or ž dle zákona 359/1999 Sb.,

9.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r.
Druh sociálních služeb

služeb v r. 2012 (tis. K

Domov pro osoby se zdravotním postižením

h služeb, které mají místní

žní dary

žní dary

žními fondy (tis. K



azené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2012

e o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 K

asová použitelnost 1.9.2012 – 30.9.2013)

25% podíl mimotarifních složek platu



ní služební cesty

   - neevidujeme žádné pohledávky a závazky po lh



 sídlí ve dvoupodlažní vilce stojící v zástavb
 blíže je

 obytná podlaží, suterén a p
ízením a sprchou, garáž, kotelna a skladové místnos

žkové ložnice, jedna jednol žková ložnice, WC a koupelna se

žkové ložnice, jedna dvoul žková
ložnice s balkónem, WC a koupelna se sprchovým kout

da, do které je vstup možný pouze pomocí vysunovací

í zámková dlažba, která za

žného panelového domu. Tento

žkové pokoje, jeden z nich má balkon. Dále je zde s

žn ejným službám.

2.  Charakteristika poskytované služby

službách pobytovou službu lidem, kte í mají sníženou sob vodu zdravotního postižení
a jejichž životní situace m že v n kterých oblastech vyžadovat pomoc asistenta.

í lidé s lehkou až st

žných



innost koordinuje vedoucí služby.
 je individuální, každý má svého klí

ebami každého klienta. Klí

aktivního života v návaznosti na kontakt s ve

ení, praní, žehlení, nebo úklid. Dále jsou klienti
ejných prostorách, ve využívání ve

ejných služeb, v plánování
využívání volného

kách. Klienti z každého bytu si plánují
ek, ostatní strava je individuální podle chuti každ

m, aby dbali vyvážené stravy v návaznosti na jejich
ízen ani prádelenský provoz a ani úklidové služby.

, jako každému b žnému i ani žádní jiní

Uživatelé služby*:

9 uživatel  využívá služby chrán
uživatelé využívají služby chrán

et uživatel
TY UŽIVATEL

LENÍ UŽIVATEL
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI

žká závislost 4 - 4 - -
žká závislost 3 - 3 - -

žké 2
 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
mentální postižení)

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinov

 POSTIŽENÍ



 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpo  služby

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby chrán

 o službu ke dni 31. 12. 2012
i zájemci o službu chrán

  z toho   - žen:   1
   - muž

službách

ujeme vždy z celkového po

Sloupec 6) údržbá

5. Sociální podmínky uživatel

pokoj uživatele, tak uvést i po et uživatel

žkový a dva dvoul žkové pokoje. Dále je zde

umyvadlem. Koupelnu využívají všech 5 obyvatelek bytu. Jedna obyvatelka využívá výhradn
, takže na toto sociální za



 bydlí 4 ženy, k dispozici mají 2 jednol žkové a jeden dvoul žkový pokoj. Dále je zde
uhá místnost s WC. Koupelnu využívají

 bydlí 2 ženy, k dispozici mají 2 jednol žkové pokoje. Dále je zde koupelna s vanou a
yužívají ob

možnost trávení volného ty a možnost využívání spole

Klientky altán využívají samostatn
 sloužila jako sušárna. V této

žko, židle, st ínka. Tuto místnost mají klientky k dispozici. Využ
k oslavám narozenin, nebo když cht as jinak, než jejich spolubydlící. Mohou v této

další poskytované služby

Klientky využívají služby návazné a ve ejné. V roce 2012 využívala jedna klientka službu H
a klientka využívala po operaci

ovací službu, po návratu do domácího prost edí využívala
terénní službu Centra pro zdravotn  postižené. Od této organizace m

žn  využívají klientky chrán  tyto služby:

Zdravotnické služby, M

, Duchovní služby, Kostel Nanebevzetí



zde žádné stavební ani technické nedostatky. Nacház
ující. V následujících letech není plánována žádná

Úkoly za službu chrán

žejní cíle stanovené k realizaci v roce 2013 a vize

ních tabulek, používání piktogram , používání alternativní a augmentativní

- podle individuálních požadavk
ízení, dochází k jednání s muži, kte í mají o službu zájem

žními fondy



izovatele, tržbami za pobyt uživatel
i, úhradami za fakultativní služby, p

, z nichž tvo

- 22 %  tržby uživatel  za služby

Tržby uživatel

 z nichž tvo

-    4 %  služby



Služby

službách

                              Ostatní – údržbá



ení po jednotlivých druzích soc. služeb

Druh sociálních služeb

* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, or ž dle zákona 359/1999 Sb.,

9.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r.
Druh sociálních služeb

služeb v r. 2012 (tis. K

h služeb, které mají místní

žní dary



žními fondy (tis. K

azené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2012

e o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 K



25% podíl mimotarifních složek platu

ní služební cesty

  - neevidujeme žádné pohledávky a závazky po lh



žními fondy

izovatele, tržbami za pobyt uživatel
ovny, tržbami za stravné

, úhradami za fakultativní služby, p

, z nichž tvo

- 23 %  tržby uživatel  za služby



Tržby uživatel

 z nichž tvo

-   1 %  opravy a údržba
-   4 %  služby

údržba
Služby

hu roku ke snížení po
stnance. Bylo zrušeno místo referenta a snížen úvaz

ž zredukoval ze 3 na 2 pracovnice.
 v sociálních službách ze

6 na 7, jelikož bylo nutné zabezpe it službu i v novém bytu na ul. Dlouhá v Novém Ji

službách



službách

                              Ostatní – údržbá



ení po jednotlivých druzích soc. služeb

Druh sociálních služeb

* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, or ž dle zákona 359/1999 Sb.,

9.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r.
Druh sociálních služeb

služeb v r. 2012 (tis. K

Domov pro osoby se zdravotním postižením

h služeb, které mají místní

žní dary

žní dary



žní dary:

žními fondy (tis. K

žní a nepen žní   20,23 tis. K

erpání fondu je podloženo rozpo

doprava uživatel



žní fondy jsou k 31. 12. 2012 finan

azené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2012

e o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 K



asová použitelnost 1.9.2012 – 30.9.2013)

25% podíl mimotarifních složek platu

ní služební cesty

   - neevidujeme žádné pohledávky  a závazky po lh



Sdružení Bendig – Kotalová, externí BOZP, Nový Ji

nosti práce, jejichž cílem je souhrnn

Poskytování OOPP, jejich používání, udržování a hos

Stav požární ochrany – bez závad

Nebyly shledány žádné nedostatky a nebylo u no žádné opat

Kontrola dodržování požadavk
potravin, hygienické požadavky na stravovací služby
innostech epidemiologicky závažných.

 sociálních služeb, kterým

sociálních službách, ve zn



jící doklady doloženy.

innosti nebyly shledány žádné závažné nedostatky ne


