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Úvodní slovo ředitele organizace
Milí přátelé a čtenáři,
jsem rád, že se dostáváte ke čtení zprávy o činnosti naší příspěvkové organizace a věřím, že zde
najdete vše, co hledáte.
Rok 2015 pro nás byl posledním, který organizace strávila celý na zámku v Nové Horce. Již v roce
2016 se naše cesty rozejdou a my budeme využívat pouze objekty, které jsou pro pobytové sociální
služby vyhovující. Zároveň i zámek v Nové Horce najde lepší využití, které mu bude, jako kulturní
památce České republiky, slušet.
Hned na začátku roku jsme předali stavební firmě Bystroň Group stavební pozemek ve Studénce na
Poštovní ulici pro potřeby výstavby poslední služby DOZP v rámci projektu Transformace Zámku Nová
Horka. Po 11 měsících nám pozemek firma vrátila, včetně povedené novostavby dvou domů spojených
proskleným schodištěm a výtahem pro lůžko. Po různých složitostech se tedy i posledních 18 klientů,
kteří ještě žili v ústavu na zámku, mohli přestěhovat do nové bezbariérové služby s individuální
podporou asistentů. Zároveň je zde vytvořen důstojný administrativní prostor pro správu celé
organizace.
Šlo o zásadní krok v závěru transformačního procesu, proto většina energie a času zainteresovaných
lidí v organizaci byla věnována právě splnění všech souvisejících úkolů spojených s realizací tohoto
projektu financovaného z dotace ROP. Úsilí se ale povedlo a máme velkou radost, že již nikdo z
našich klientů nebude muset žít v ústavním prostředí.
Snažili jsme se ovšem i na jiných „frontách“ a dařilo se.
Úspěšně jsme například dokončili projekty „Cesta k přirozenému životu“ a Konečně venku“
financované z ESF. Mimo jiné s výstupem v podobě filmu PETR, který ukazuje změnu v životě člověka,
který prošel transformací – odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=3v8gu3EKIow
Zároveň jsme podali tři projektové žádosti do výzev č. 23 a 37 v rámci OPZ, zaměřené zejména na
rozvoj činnosti naší organizace v oblasti kvality služeb na nové projektové období 2016 – 2020 ve výši
necelých 20 mil. Kč. Věříme, že budou naše žádosti úspěšné a pomohou v rozvoji našim klientům,
zaměstnancům i organizaci.
V roce 2015 se u nás z vlastní iniciativy konal první tzv. klientský audit, konkrétně v naší službě
Chráněné bydlení v Novém Jičíně. Přijeli k nám vyškolení auditoři z řad klientů jiných zařízení, kteří
prověřili službu zase z jiných stránek a hlavně novým úhlem pohledu. Výstup pro nás byl velmi
hodnotný a máme další cenné podněty pro zvyšování kvality služby v příštím roce, např. v řešení
bezbariérovosti.
S vědomím, že izolovaně našim klientům nezajistíme veškerou podporu, kterou opravdu potřebují ve
všech oblastech svého života, jsme rozvíjeli, již tak rozvinutou spolupráci s návaznými sociálními
službami. Spolupracujeme se Slezskou diakonií v rámci STD, s denními stacionáři Škola života a DS ve
Vlčovicích, se sociální rehabilitací Kafira, s Charitou Studénka a Nový Jičín, se službami v rámci
komunitních plánování.
Z naší iniciativy vznikla na Novojičínsku jediná skupina sebeobhájců, kam docházejí uživatelé
chráněných bydlení různých poskytovatelů a postupně se snad připojí i hendikepovaní mimo pobytové
sociální služby. Jako lídra jsme poskytli vlastní pracovnici, vč. zajištění požadovaného vzdělávání a
zaškolování.
Pokud k tomu všemu ještě přidám pozitivní informaci o úspěšně absolvovaných kontrolách na
hospodaření financí organizace, požární ochranu, hygienu apod., mohu hodnotit tento rok jako velmi
úspěšný.
Za výše uvedené si zaslouží ocenění a poděkování všichni zaměstnanci naší organizace, bez kterých by
služby a procesy nefungovaly tak, jak fungují. Zároveň děkuji za významnou podporu zástupcům

zřizovatele - Moravskoslezského kraje, zástupcům Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a vůbec
všem, kteří nám pomáhali a podporovali nás nejen v lehkých, ale i v těžších chvílích.
Věřím, že rok 2016, tedy rok dokončení zásadních změn v rámci transformačního procesu v naší
organizaci, budu v příští výroční zprávě rovněž hodnotit velmi pozitivně. Ale to se teprve ukáže...
Přeji vše dobré Všem a ... držme si palce, s úsměvem jde všechno líp.
Lukáš Spurný

Novostavba DOZP ve Studénce se objevila i na billboardu zhotovitele na vjezdu do Ostravy od Příbora

Poslání organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Horka
- č. registrace: 6142025
- adresa:

Nová Horka 22, 742 13 Studénka

- Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční službu lidem starším 26 let, kteří
jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci závislí na pomoci jiné osoby a nemohou
žít ve svém přirozeném prostředí.
Podstatou poskytované služby je snižování nepřiměřené závislosti lidí na vnější pomoci a podpora
běžného způsobu života. Důraz je kladen na dosažení maximální možné míry samostatnosti. V rámci
sociální služby nabízíme aktivity a činnosti, jejichž smysl spočívá v zajímavém využití volného času,
komunikaci a partnerství.
- Cíle služby:
• V rámci procesu transformace, který v zařízení Zámek Nová Horka, p. o. probíhá je hlavním
cílem opustit stávající objekt zámku a poskytovat pobytové sociální služby podle individuálních
potřeb uživatelů, a to v takových objektech, které svým vzhledem, polohou ani kapacitou nijak
nevybočují z běžných společenských standardů. Tím budeme uživatelům služeb nabízet
všestranně co nejběžnější způsob života, o kterém mohou sami rozhodovat.
• Podpora lidí se zdravotním postižením v návratu do přirozeného prostředí a společenského
života.
• Příprava uživatelů na přechod do nové služby.
• Využívání běžně dostupných veřejných služeb a navazování kontaktů mimo službu.
• Snižovat nepřiměřenou závislost uživatelů na poskytované službě.
• Odbourávat předsudky vůči cílové skupině.
• Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
• Analýza možností stávajícího personálu a příprava jejich eventuálního přechodu do nových
služeb.
- Služba je poskytována dospělým lidem s mentálním postižením.

Chráněné bydlení Nový Jičín
- č. registrace: 2712392
- adresa:

Slovanská 1555, 741 01 Nový Jičín
Dlouhá 1866, 741 01 Nový Jičín

Chráněné bydlení Sedlnice
- č. registrace: 6207222
- adresa:

Sedlnice č. p. 336, 742 56 Sedlnice

Chráněné bydlení Kopřivnice
- č. registrace: 2807221
- adresa:

Záhumenní 562, 742 21 Kopřivnice

- Posláním chráněného bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít v přirozeném
prostředí domácího charakteru a podporovat je ve vedení plnohodnotného a přiměřeně aktivního
způsobu života, který je srovnatelný s jejich vrstevníky mimo sociální služby. Individuálně podporovat
klienty v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost, v začleňování do běžného života a
v osvojování pracovních, osobních i společenských návyků.
- Cíle služby:
• Podpora klientů ve vytváření přirozených mezilidských vztahů s novými přáteli, rodinou a
známými.
• Poskytování individuální podpory klientům při aktivitách odpovídajících jejich možnostem a
věku; pomoc v zapojování se do profesního života.
• Poskytovat službu takovým způsobem, aby umožnila klientům žít život co nejvíce podobný
životu jejich vrstevníků - život v přirozeném prostředí, s možností využívat běžně dostupné
služby a volnočasové aktivity.
• Maximální možná podpora samostatnosti klientů – podpora snižování jejich závislosti na jiných
lidech, podpora samostatného rozhodování o své osobě a podpora projevu svobodné vůle
klientů.
• Rozvoj a upevňování dovedností v oblasti hospodaření s penězi, s přípravou stravy a s
vedením domácnosti tak, jako v každém jiném běžném domácím prostředí, s cílem dosáhnout
maximální možné samostatnosti.
• Spoluvytvářet a pěstovat domáckou atmosféru v jednotlivých domácnostech klientů
- Služba je poskytována dospělým lidem s mentálním postižením.

Zpráva o činnosti organizace
Naše organizace k 31. 12. 2015 poskytovala čtyři sociální služby – Domov pro osoby se zdravotním
postižením (dále také DOZP) v Nové Horce s kapacitou 19 míst, Chráněné bydlení v Novém Jičíně
s kapacitou 11 míst, Chráněné bydlení v Sedlnicích a Chráněné bydlení v Kopřivnici, obě s kapacitou
10 míst. DOZP sídlí v budově historického zámku v Nové Horce, ostatní jsou poskytovány v domáckém
prostředí v běžné komunitě a jsou výsledkem dlouhodobého transformačního procesu organizace.

Významné aktivity organizace v roce 2015
-

-

-

-

-

-

Byla dokončena stavba DOZP ve Studénce. Díky tomu můžeme završit transformační
proces organizace, vystěhovat ze zámku posledních 18 klientů a opustit objekt zámku, který je
pro sociální služby nevyhovující.
Úspěšně jsme realizovali projekty „Cesta k přirozenému životu“ a „Konečně venku“,
které byly podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzvy
Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci. Obsahem projektu bylo
poskytování sociálních služeb a cílená podpora lidí se zdravotním postižením v chráněných
bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. V průběhu obou projektů proběhly kontroly
poskytovatele dotace, vždy v pořádku.
Více než polovina našich klientů již nevyužívá depozitní účet organizace, jako přežívající
ústavní prvek a s naší podporou si individuálně zřizují své osobní účty v různých bankách.
Někteří využívají mimo účet v bankách i produkty, jako úschovu cenností nebo spořící účet.
V roce 2015 proběhlo z naší iniciativy řada přezkumů svéprávnosti klientů, kdy jsem mohli
aktivně podporovat klienta při tomto řízení a dávat protiváhu mnohdy negativním posudkům
znalců.
Z naší iniciativy vznikla na Novojičínsku jediná skupina sebeobhájců, kam docházejí
uživatelé chráněných bydlení různých poskytovatelů a postupně se snad připojí i
hendikepovaní mimo pobytové sociální služby.
Spolupracujeme s řadou návazných služeb, s JOB koučem, se sociální rehabilitací.
Realizovali jsme akce ke snížení provozních nákladů a ochraně svěřeného majetku,
jako rekonstrukce odvodnění domu v Sedlnicích, úprava výtahové šachty v ChB Kopřivnice
proti zatékání spodních vod, výstavba ČOV v ChB Sedlnice a přestavba vozidla Mitsubishi na
pohon LPG.

-

-

-

Řada klientů má zaměstnání na částečný úvazek a s naší podporou si jej udržují, příp.
hledají lepší, náročnější a lépe placené na základě získaných dovedností.
Proběhla u nás návštěva ze tří ústavů ze Slovenska. bylo získat u nás zkušenosti
s transformací, na kterou se v těchto zařízeních chystají. Slovenským kolegům návštěvu právě
u nás doporučili zástupci MPSV.
Veřejně jsme prezentovali transformační proces a zkušenosti na různých fórech – např.
v rámci setkávání zařízení s MPSV, ve Zlínském kraji, v Havířově s opatrovníky klientů apod.
Vytvořili jsme film PETR o člověku, který prošel
transformačním
procesem.
Odkaz
je
na
https://www.youtube.com/watch?v=3v8gu3EKIow, a
v lednu 2016 měl asi 240 shlédnutí.
Zapojili jsme se do projektu „Fandi slušně
s Baníkem“ a získali finanční dar v hodnotě 20.000,-

Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Horka
Domov pro osoby se zdravotním postižením má své sídlo na zámku v Nové Horce. Počátkem roku
2015 byl počet uživatelů s mentálním postižením 22. Během roku odešla 1 paní do našich ChB
v Sedlnicích a jedna do ChB v Kopřivnici. Jedna uživatelka zemřela, stav klientů k 31. 12. 2015 byl
tedy 19.
V této službě k 31. 12. 2015 pracovalo 16 úvazků pracovníků v sociálních službách včetně vedoucí
služby, jedna zdravotní sestra a 2,8 pomocní pracovníci provozu, kteří jsou nápomocní
v domácnostech při praní, žehlení a úklidu. Hlavním úkolem těchto pomocných pracovníků je
individuálně zapojovat klienty do běžných domácích prací.
Přestože je služba poskytována lidem s vysokou mírou podpory a ještě v nevyhovujících zámeckých
prostorách, probíhá zde vše ve smyslu příprav na přechod do nově stavěných dvou domů ve
Studénce. Jsou vytvořeny čtyři „domácnosti“, které fungují samostatně, klientům je poskytována
individuální podpora, jejich život je orientován na vazby a činnosti mimo objekt, kde dříve probíhalo
úplně vše. Klienti si individuálně hospodaří s penězi spolu se svými klíčovými pracovníky, samostatně
se stravují, stále více dostávají možnost rozhodovat a řídit si svůj život.
Vše je připraveno k přestěhování do dvou nově postavených domů ve Studénce na Poštovní ulici. K
přestěhování dojde během měsíce února 2016.

Nejvýznamnější aktivity služby DOZP v roce 2015:
- Byla započata výstavba nového DOZP ve Studénce na Poštovní ulici. Zapojení všech pracovníků a
klientů do příprav na přechod do nové služby (výběr vybavení, barev pro vymalování místností, nákup
domácích spotřebičů a drobného vybavení domácnosti, sledování stavebních prací, ….). S klienty a
jejich klíčovými pracovníky byly sestaveny plány přechodu, které mapovaly jejich přání a představy o
životě v novém bydlení. Klienti osobně se svými klíčovými pracovníky místo stavby navštěvovali a také
se zapojili do nákupů vybavení svých domácností.
- Začal fungovat multidisciplinární transformační tým (MTT), který se přechodem také intenzivně
zabýval a plánoval fungování nové služby. Účastnili se ho 3 pracovníci v přímé práci s klienty, vedoucí
služby DOZP, pan ředitel a sociální pracovnice.
- Pracovníci se účastnili vzdělávacích aktivit v rámci projektu MSK. Velice cennou pro službu byla
konzultace odbornice na alternativní a augmentativní komunikaci.
- Paní V. Barová se opět přihlásila do prestižní soutěže „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“, a
za svůj obrázek získala zvláštní ocenění, které si osobně převzala
na Výstavišti Flora Olomouc 14. 10. 2015.
- Za svou výtvarnou činnost paní Barová získala také „Cenu
hejtmana MSK“, a v Ostravě si osobně převzala hotovostí šek za
umístění na 2. místě
- Tradiční květnový Den otevřených dveří a Zámecká pouť
- Prezentace na Dni seniorů v Dělnickém domě ve Studénce

- Spolupráce s organizací ADRA a jejími dobrovolníky. Jedna z dobrovolnic s klienty trávila čas i
několikrát týdně.
- Ve spolupráci s opatrovníky, klíčovými pracovníky a sociální pracovnicí si v DOZP 3 uživatelé
s těžkým postižením založili osobní účty
- Stále spolupracujeme se sociálně terapeutickou dílnou EFFATHA v Novém Jičíně, kde dojíždí 4x týdně
jedna uživatelka služebním autem. V dílnách se paní M. Lalíková naučila vyrábět náramky, které vyrábí
také doma a několik jich prodala na Dni otevřených dveří, který
se v zámku uskutečnil v květnu.
- Přihlášení do výzvy č. 37 OPZ - Podpora procesu transformace
pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých
po transformaci. Napsán projekt s názvem „Cesta nekončí“
- Dvě klientky se úspěšně přestěhovali z DOZP v Nové Horce do
naší služby chráněného bydlení (Kopřivnice, Sedlnice)
- Dvě klientky mají nového opatrovníka z řad rodinných
příslušníků (místo veřejného opatrovníka)
- Proběhl zkušební zásah hasičských záchranných sil na zámku
v Nové Horce

Chráněné bydlení Nový Jičín
V chráněném bydlení v Novém Jičíně bydlí celkem 11 uživatelů.
Služba je poskytována v rodinném domě se dvěma byty devíti uživatelkám a na sídlišti na ulici Dlouhé
v běžném dvoupokojovém bytě bydlí dvě uživatelky.
Uživatelkám chráněného bydlení v Novém Jičíně poskytuje podporu 7 asistentek. Vedoucí služby je
přítomna během týdne, jedna pracovnice slouží pouze noční směny a pět asistentek vykonává funkci
klíčového pracovníka. Služba je poskytována nepřetržitě, pokud není asistentka přímo v domě, je
uživatelkám k dispozici na telefonu. Takto se zajišťuje i noční pohotovost ve dnech, kdy neslouží noční
služba.
V domě osm žen využívá návazné služby:
Čtyři ženy dochází do Sociálně terapeutické dílny Effatha, tři z těchto žen využívá i službu Sociální
rehabilitace RÚT. V rámci této služby se učí samostatné docházce, volnočasovým aktivitám a sociálním
dovednostem v kontaktu s veřejností.
Se sociální rehabilitací Kafira spolupracuje jedna žena se zrakovým postižením. V rámci této služby se
učí anglický jazyk, komunikační dovednosti, cvičení s prvky jógy, práci na PC a účastní se i tvořivé
dílny.
Do stacionáře Škola života chodí dvě ženy. Jedna žena chodí pravidelně do Klubu rukodělných prací při
Charitě Nový Jičín.
Obě ženy, které bydlí v chráněném bytě na Dlouhé ulici, jsou zaměstnané. Mimo to také využívají
službu Sociální rehabilitace, která je zaměřená na práci s PC a internetem, pomoc s chodem
domácnosti a volnočasovým aktivitám.
Během roku 2015 se asistentky v chráněném bydlení zaměřovaly právě na volný čas uživatelek.
V domácnosti se dvě ženy věnují chovu drobného zvířectva - andulky a rybička. Několik žen chodí
pravidelně do knihovny, věnují se pak četbě nebo poslechu knih a časopisů. V knihovně využívají
veřejný internet. Oblíbená je hra na hudební nástroj, poslech hudby a zpěv. Mnoho času uživatelky
věnují chodu domácnosti, nakupují, vaří, starají se o své věci a pokoj, a taky o společné prostory a
okolí domu. V sezóně se jedna žena pečovala o záhon na naší zahradě, kde si pěstovala zeleninu a
bylinky.
Mimo dům chodí uživatelky často do kina nebo divadla, některé ženy s malou podporou nebo úplně
samostatně. Město nabízí mnoho zábavných a společenských akcí na náměstí - trhy, Den města,
hudební akce atp. Uživatelky i tuto možnost hojně využívají.
Některé ženy chodí pravidelně do wellness studia nebo na bowling. Jedna žena chodí do kostela
v doprovodu své známé mimo službu. Do chráněného bydlení dochází tři dobrovolníci, kteří
uživatelkám v aktivním trávení volného času mimo dům hodně pomáhají.

Uživatelky dostávají individuální podporu při využívání lékařské péče s tím, že některé ženy si návštěvy
u lékaře a zajištění léků obstarávají samostatně.
Návštěvu kadeřnice nebo pedikérky si zařizují s přiměřenou podporou. Využívají i služby Oprava obuvi
a oděvů.
Zcela individuální je i způsob hospodaření s penězi klienta a klíčového pracovníka. Několik žen má svůj
osobní účet v bance. V průběhu roku došlo také k soudním jednáním ve věci svéprávnosti.

Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Nový Jičín v roce 2015:
- Den sociálních služeb - díky osobní vzájemné informovanosti chráněné bydlení navázalo spolupráci
s Kafirou a Praktickou školou
- vyjednává se docházka do Praktické školy, jako přirozená součást přípravy na zaměstnání
- zaměstnání klientky na základě individuální spolupráce s Job koučem - práce na částečný úvazek je
zaměřena na pomoc lidem
- v rámci environmentální politiky byl pořízen kompostér a uživatelky nyní kvalitněji třídí odpad
- proběhl Klientský audit, kdy byla pozornost zaměřena i na bezbariérovost jednoho z bytů v domě.
Výsledek auditu byl potěšující, zároveň jsme získali inspiraci pro zlepšování kvality služby od lidí, kteří
sami pobytovou sociální službu využívají
- tři pracovníci byli na školení Individuální plánování zaměřené na člověka. Toto pojetí uplatňují při své
práci a podporují kolegy, kteří se školení nezúčastnili
- nová pracovnice hned po nástupu do zaměstnání absolvovala netradiční kurz pro pracovníky
v sociálních službách, který zároveň s ní absolvovali i lidé se zdravotním znevýhodněním a tím mohla
předat spolupracovníkům zkušenost ze spolupráce s těmito lidmi
- do poloviny roku 2015 pokračovala školení pro klienty na téma Sebeobhájství, Snadné čtení,
Zaměstnávání a Vedení domácnosti. Materiály z těchto školení slouží klientům i pracovníkům při
společné práci
- významné bylo školení pro klienty na téma Sebeobhájci, které se konalo v chráněném bydlení i pro
uživatele jiných služeb. Stalo se pak podnětem pro založení skupiny Sebeobhájců, které koordinuje
asistentka chráněného bydlení Nový Jičín, ale při zachování nezávislosti na organizaci
- účast na třídenní školení Od srdce k tělu a pak i na konferenci k projektu, který řešil sexuální
asistenci, přineslo pro skupinu Důvěrníků pro sexualitu, která v organizaci funguje, mnoho důležitých
informací k tématu sexuality osob se zdravotním postižením
- byly podniknuty kroky k tomu, aby nenáročnou přestavbou vznikly v domě další jednolůžkové pokoje
- byla zahájena jednání s organizací, která bude v Novém Jičíně zajišťovat službu Podpora
samostatného bydlení
- jedna žena jela bez asistentky z chráněného bydlení do Lurd, při plánování této akce byli do procesu
zapojeni přátelé, rodinní příslušníci a opatrovník, klíčový pracovník jen minimálně.

Chráněné bydlení Sedlnice
V chráněném bydlení v Sedlnicích bydlí celkem 10 uživatelů (8 žen, 2 muži) ve třech samostatných
bytových jednotkách. Po vzájemné dohodě odešla z naší služby v únoru jedna uživatelka z důvodu
dlouhodobě zhoršeného zdravotního stavu a zvýšené ošetřovatelské a zdravotní péče do domova pro
seniory v Novém Jičíně. Do chráněného bydlení se přistěhovala jedna uživatelka z DOZP z Nové Horky.
Podporu uživatelům v CHB zajišťuje 8 asistentek včetně vedoucí služby a pracovnice, která dochází
pouze na noční služby a nevykonává funkci klíčového pracovníka. V druhé polovině roku došlo ke
změně v pracovním kolektivu (vrátila se pracovnice z dlouhodobé pracovní neschopnosti, odešla
pracovnice, která ji po dobu nemoci zastupovala. Jedna asistentka ukončila pracovní poměr a
nahradila ji nová PSS, která úspěšně prošla výběrovým řízením).
Cílem všech zaměstnanců chráněného bydlení je rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů, kteří jsou
většinou již v pokročilém seniorském věku, ale mají stále snahu udržovat a dle individuálních možností
i zvyšovat svou soběstačnost a tím snižovat závislost na službě. Asistentky se snaží začleňovat
uživatele do místní komunity, podporovat rodinné a přátelské vazby, hledat vhodné aktivity a možnosti
v trávení volného času. Na školeních, stážích, podporou v supervizích a poradách se pracovnice
snažily získat nové zkušenosti a metody, které jim pomohou v individuálním plánování s uživatelem.

Rozvoj dovedností u uživatelů služby v seniorském věku a s vyšší mírou podpory je velmi individuální.
Někdo dokáže uvařit polévku, někdo jen třeba očistit zeleninu. Každá činnost, která se uživatelům
podaří, je pro ně velkým povzbuzením a motivací do další, jiné aktivity. I malé krůčky v soběstačnosti
(„umím si sama nachystat snídani, uvařit čaj“…) je pro některé obrovský pokrok. Pořízením chovu
slepic se uživatelům naskytla nová zkušenost – starost o domácí zvíře. Uživatelé služby jsou také
motivováni k šetrnému hospodaření (třídí odpad, využívají kompostér…). Motivace je také směřovaná
k využívání zahrady (zahrádka – bylinky, sběr ovoce na kompot atp.).
Pro vysoký seniorský věk u většiny uživatelů naší služby není žádoucí hledat nějaké pracovní uplatnění
ne volném trhu práce. Pokud by se však naskytla vhodná služba a některý uživatel nebo uživatelka o
ní projevili zájem, plně bychom je podporovali. Naši klienti se zapojují do běžné populace využíváním
veřejných služeb a trávením volného času, tak jak to dělají jejich vrstevníci v běžném životě.

Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Sedlnice v roce 2015:
- Úspěšné realizování projektů „Konečně venku“ a „Cesta k přirozenému životu“, které byly podpořeny
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzev C1 a D2 Podpora sociálních služeb
komunitního typu vzniklých po transformaci.
- Vzdělávání uživatelů zapojených do projektu „Cesta k přirozenému životu“ (supervize pro klienty,
školení v oblasti rizik, v oblasti osvěty v sexualitě, v oblasti svéprávnosti).
- Účast na Dni sociálních služeb v Novém Jičíně.
- Realizace odvodnění objektu a stavba čističky odpadních vod.
- Zahájení chovu slepic s klienty
- Vytvoření osobních účtů u 5 uživatelů služby.
- Navázání spolupráce s novým veřejným opatrovníkem – podpora při vyřizování osobních záležitostí
na úřadech (soudy ve věci svéprávnosti uživatelů a opatrovnictví, vyřizování nových ZTP, příspěvků na
mobilitu…).
- Další uživatel začal navštěvovat návaznou službu – denní stacionář Škola života.
- Dvě uživatelky byly na wellnes pobytu na Čeladné.
- Medializace služby v místní kabelové televizi a v občasníku Sedlničan.

Příklad dobré praxe – příspěvek paní Marie do místního občasníku:
NOVÉ BYDLENÍ, NOVÉ ZKUŠENOSTI, NOVÍ PŘÁTELÉ .......
Již je to víc jak rok a půl, co jsem se přestěhovala s dalšími 9 spolubydlícími do Sedlnic č.p. 336. Do
nového bydlení jsem se moc těšila, protože jsem 50 let žila po ústavech, kde jsem měla omezený
pohyb, nemohla jsem si jít nakoupit, ani vařit, prát, nemohla jsem za sebe sama rozhodovat - co si
dám třeba ke snídani, večeři. To vše se změnilo díky novému chráněnému bydlení v Sedlnicích. Za
pomoci asistentky si jdu nakoupit, uvařit, dát prát prádlo, prostě s podporou dělám činnosti, tak jako
se děje v každé běžné domácnosti. S asistentkou si jedu do města nakoupit oblečení, potraviny, k
lékaři. U nás doma nemáme zdravotní sestřičky, kuchařky ani
uklízečky, tak jak si to veřejnost myslí, vše si děláme sami, za
podpory a pomoci vyškolených pracovníků.
V Sedlnicích se mi moc líbí, je to hezká obec. Chodím zde ke
kadeřníkovi, na pedikúru, na masáže. Navštěvuji akce - např.
Den obce, pouť, setkání s herci u Eichendorffova dubu, ale ze
všeho nejraději chodím do místního klubu důchodců v doprovodu
sousedky. Na setkání se vždy moc těším, jsou tam moc hodní lidé
a chovají se ke mě hezky. Děkuji, že jsem se dočkala této doby a
veřejnost začala vnímat handicapované občany a přijala nás mezi
sebe. V Sedlnicích se opravdu cítím jako doma. Paní Marie
Cieslarová
Chráněné bydlení Kopřivnice
V Chráněném bydlení v Kopřivnici žije 10 uživatelů ve dvou bytech, v jednom 5 mužů, ve druhém pět
žen. V únoru se místo paní, která odešla bydlet ke své sestře, přistěhovala jiná ze Zámku v Nové
Horce. Dům je bezbariérový se zahradou a altánem, umístěný v blízkosti prodejen, úřadů i lékařů.

Podporu uživatelům zajišťuje 6 asistentů, kteří pracují ve službách přizpůsobených potřebám
uživatelů, vedoucí služby a pracovnice pro noční služby, která nevykonává funkci klíčového pracovníka.
Od srpna je ve službě pravidelně minimálně dva dny v týdnu fyzicky přítomna sociální pracovnice,
která je k dispozici klientům, pracovníkům, opatrovníkům, novým zájemcům o službu. Tato změna je
všemi vnímána velice kladně, protože dříve měla kancelář na zámku v Nové Horce.
Cílem služby je stále rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů a zvyšovat jejich soběstačnost. U všech
klientů probíhají nácviky v mnoha oblastech – vedení domácnosti, hospodaření s penězi a nakupování,
orientace ve městě, cestování. Zaměřili jsme se individuálně i na ovládání mobilních telefonů, počítače.
Podporujeme uživatele při vytváření domáckého prostředí, vedeme je ke kladnému pečujícímu vztahu
ke svému bytu, domu, zahradě.
Klienti stále více využívají běžně dostupných služeb ve městě. Někteří navštěvují služby sami, jiní
potřebují doprovod. Také se zúčastňují akcí, které v městě pořádají různé organizace.
Mnoho našich uživatelů má fungující rodinné vazby, které se snažíme podporovat a pomáháme
uživatelům hledat i další přátelské vazby např. prostřednictvím dobrovolníků, vztahů v návazných
službách.
Navázali jsme spolupráci se sociální rehabilitací zvláště v oblasti pracovních vztahů v nových
zaměstnáních uživatelů a ve využití volného času. Tato spolupráce se nám velice osvědčila.
Naším velkým cílem je zajistit pro uživatele plnohodnotný čas strávený mimo službu. Někteří mají
uzavřenou pracovní smlouvu, dva v Zámku Nová Horka, další dva v Domově Paprsek v Novém Jičíně.
Tři uživatelé dojíždějí do denního stacionáře Kopretina ve Vlčovicích, dva do STD Slezské diakonie v
Novém Jičíně. Někteří uživatelé mají zájem o další služby, bohužel nejsou volná místa. Situace se
může zlepšit po otevření dalších návazných služeb v městě po realizaci komunitního plánu.
Velká pozornost se nadále věnuje individuálnímu plánování. Pracovníci se účastnili školení k tomuto
tématu, podporují uživatele hlavně prostřednictvím klíčového pracovníka, ale i v týmu. Klíčoví
pracovníci mají možnost využít své klíčové hodiny jak pro vytváření plánu, tak vlastní realizaci.
V měsíci lednu proběhl ve službě zkušební audit v rámci projektu MSK a právě individuální plánování
bylo v naší službě kladně hodnoceno.

Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Kopřivnice v roce 2015:
- dva uživatelé se zúčastnili vzdělávání na téma Zaměstnávání, jeden na téma Vedení domácnosti
- proběhla konzultace pracovníků s odborníkem na otázky sexuality zdravotně postižených
- dochází k podpoře uživatelů v oblasti sexuality a vztahů
- tři uživatelé dochází do skupiny sebeobhájců
- pokračovala spolupráce s paní Herzánovou v oblasti AAK (zhodnocení předchozích úkolů, nastavení
nových úkolů, odborná konzultace)
- realizace a úspěšné ukončení projektů „Cesta k přirozenému životu „ a „Konečně venku“
- prezentace služby na Dni sociálních služeb v Kopřivnici
- zapojení uživatelky do hraní maňáskového divadla v Sociálně terapeutických dílnách
- byla zahájena spolupráce s psím útulkem ve Vlčovicích
- založení osobního účtu v bankách u tří klientů
- dva uživatelé byli na dovolené organizované Denním stacionářem Kopretina
- účast uživatelů – seniorů na tradičních akcích pro seniory, pořádané městem
- účast na společenském plese v Kopřivnici
- spolupráce s KTK Kopřivnice, natočení filmového snímku o životě uživatele CHB
- spolupráce s Job koučem, sociální rehabilitací
- konalo se opékání na zahradě společně s opatrovníky a rodinnými příslušníky

Práce s kvalitou
Důležitou oblastí organizace je poskytování profesionálních služeb na co nejvyšší úrovni kvality:

Plánování nové služby DOZP ve Studénce
V průběhu roku se intenzivně začala scházet skupina multidisciplinárního transformačního týmu (MTT),
která se zaměřila na plánování přechodu a fungování nové služby DOZP. Členové (ředitel, vedoucí
DOZP, pracovníci v přímé práci s klienty, sociální pracovnice) se setkávali minimálně jedenkrát
měsíčně a předávali informace ostatním pracovníkům. Hlavním cílem všech pracovníků tedy bylo
naplánovat přípravu a přechod klientů a pracovníků do nové služby. Pracovníci a uživatelé se dle svých
schopností a dovedností věnovali nácvikům se zaměřením na péči o domácnost, hospodaření s penězi,
nakupování, přípravu samostatné stravy, atp. Každý dle potřebné míry podpory asistenta. Společně
s klíčovým pracovníkem navštěvovali místa budoucího bydlení a sledovali proměnu domu v průběhu
stavby. U uživatelů DOZP se mapovaly potřeba a přání společného soužití a života v nové službě, vše
bylo zaznamenáno do Plánu přechodu každého z nich. Uživatelé tak byli po celou dobu vtahováni do
dění a vlastními podněty a názory ovlivňovali představy o životě v novém prostředí. V neposlední řadě
bylo potřeba nakoupit vybavení. Klienti společně s pracovníky jezdili na nákupy, kde společně vybírali
vybavení jejich domácnosti.
Tato skupina dle potřeby spolupracovala se službou chráněného bydlení, která funguje již od roku
2010. Někteří pracovníci DOZP také v průběhu roku absolvovali v chráněném bydlení stáž a poznatky
z dobré praxe sami přinášeli mezi ostatní pracovníky.

Metodické postupy
Poskytování služeb na co nevyšší úrovni kvality je velmi důležitou oblastí pro organizaci Zámek Nová
Horka, p. o. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2015 fungovala pracovní skupina „TEAM“. Její
členové se pravidelně scházeli cca 1x měsíčně. Skupina je složena z ředitele zařízení, sociálních
pracovnic a vedoucích služeb (DOZP, ChB Nový Jičín, ChB Kopřivnice a ChB Sedlnice) a jejím úkolem
je zejména plánovat průběh služby, vytvářet, navrhovat a aktualizovat metodické postupy v souladu
se standardy kvality sociálních služeb a zákonnými předpisy. Skupina má stanovena pravidla a
kompetence. V roce 2015 byly například aktualizovány letáky chráněných bydlení a změnila se
organizace práce sociálních pracovnic, kdy působí přímo ve službách a jsou tak blíže klientům i
pracovníkům při řešení sociálních témat. Metodické postupy se vytvářejí také v podobě snadného
textu. Také pracovníci pracují s alternativní a augmentativní komunikací a vytvářejí s klienty
srozumitelné individuální plány, komunikační deníky, kalendáře apod. V roce 2015 začala v organizaci
fungovat také skupina Důvěrníků pro sexualitu, ve které působí z každé služby jeden pracovník.
Skupina pracuje na protokolu sexuality a řeší otázky z jednotlivých služeb. Vedoucí skupiny důvěrníků
dochází zhruba 1x za 3 měsíce také na schůzky „TEAMu“, kde předává informace. TEAM také pracoval
z výstupy auditů kvality a zapracovával je metodických postupů.

Projekty, vzdělávání, supervize
Také v roce 2015 jsme využili nabízených aktivit individuálního projektu „Podpora transformace
pobytových sociálních služeb v MSK II.“ Pracovníci chráněných bydlení i DOZP byly podporování
zkušenými konzultanty, školiteli a dalšími odborníky. Získané informace a dovednosti pak uplatnili ve
své práci. Pracovníci chráněného bydlení v rámci aktivity „Metodická podpora zaměřená na konzultace
a audity“ ze zúčastnili konzultace na téma Podporované rozhodování a Přístup k člověku s agresivními
projevy chování. Pracovníci DOZP pak získali podporu konzultanta v oblasti Zjišťování potřeb uživatelů.
Podpora projektu byla zaměřená ne jen na pracovníky, ale také na klienty. Pokračovalo se tak ve
spolupráci při realizaci aktivity „Podpora zaměstnávání lidí s postižením“, kde zkušený jobcoach
podporoval klienty z chráněného bydlení v Novém Jičíně, a po ukončení realizace projektu „Cesta k
přirozenému životu“, který byl zaměřen na aktivity vedoucí k pracovnímu uplatnění, mohli být
podpořeni také klienti z chráněného bydlení v Kopřivnici.
Navázali jsme také na aktivity zaměřené na „Vzdělávání uživatelů“, kterých se naší uživatelé z
chráněného bydlení v Kopřivnici a Novém Jičíně účastnili již v roce 2014. V hodnotícím roce se účastnili
kurzů: Vedení domácnosti a navázání kontaktů v obci, Snadné čtení, Zaměstnávání a Sebeobhájci.
Pracovníci organizace byly přihlašování také na nabízená školení v rámci projektu „Podpora vzdělávání
a supervize v sociální oblasti v MSK II“. Tyto kurzy pořádala společnost EDUCO CENTRUM s.r.o.
Pracovníci se kurzů zúčastnili již v roce 2014 a pokračovali ve vzdělávání také letos. Jednalo se o tyto
témata: Bazální stimulace, Teorie a metody sociální práce, Právní způsobilost a opatrovnictví, Specifika
práce s lidmi s poruchou artistického spektra, AAK a Makaton, Úvod do supervize, Transformace a
deinstitucionalizace, Komunikační dovednosti.
Se zřizovatelem jsme v červenci 2015 pak navázali spolupráci při přípravě aktivit projektu „Podpora
transformace pobytových sociálních služeb v MSK III.“ Po vnitřních konzultacích byl vyplněn a
zaslán Dotazník mapující naše potřeby a zájem o jednotlivé aktivity tohoto projektu. Projevili jsme
zájem o všechny nabízené činnosti. Některé se týkají všech poskytovaných služeb, některé aktivity
využijeme např. jen v chráněném bydlení v Kopřivnici a Sedlnicích nebo jen v DOZP a chráněném
bydlení v Novém Jičíně. V dotazníku je tato skutečnost jasně stanovena a má logiku v průběžné a
permanentní práci s kvalitou v e všech službách. Je uveden také rozsah nebo doba realizace
jednotlivých aktivit. Realizace projektu se předpokládá v období od března 2016, a to plynule
v rozsahu 3 let (2016 – 2019).
Ředitel organizace je členem Pracovní skupiny pro transformaci v MSK a účastnil se vytváření
podporujících aktivit přímo na jednání skupiny.

Audity
V rámci realizace zakázky projektu MKS „Metodická podpora zaměřená na konzultace a audit“, kterou
organizuje společnost Instant, o.s. proběhl ve dnech 21. – 23. 1. 2015 v chráněném bydlení
Kopřivnice audit kvality sociálních služeb. Audit byl realizován s ohledem na současnou metodiku
inspekcí, byl tedy zaměřen zejména na oblasti ochrany práv a bezpečí uživatelů a míru jejich
sociálního začleňování. Pozornost byla také věnována individualizaci poskytovaných služeb podle přání
a zájmů každého uživatele. Výstupem stejně jako u inspekce kvality a proběhlém auditu v chráněném
bydlení v Sedlnicích v roce 2014 byla závěrečná zpráva s přiloženými doporučeními, které byly
vyhodnoceny a postupně zaváděny do praxe.
Jednotlivá doporučení byla v průběhu roku postupně zapracovávána do metodických postupů a
některé dokumenty se již aktualizovaly. Skupina „TEAM“ tak zaměřila svou činnost také na tyto
zmíněné výstupy a bude s nimi pracovat i dále. Ve spolupráci s připravovaný projektem „Podpora
transformace pobytových sociálních služeb v MSK III.“, pak máme možnost využít podporu
externího odborníka na ověřením a pomoc s vylepšením konkrétních kvalitních opatření.
Již v říjnu 2015 jsme ze své iniciativy nechali provést klientský audit v Chráněném bydlení v Novém
Jičíně, což je jedna z plánovaných aktivit projektu a využijeme ji v jiných službách. S výstupy auditu
pracujeme.

Projekt „Cesta k přirozenému životu“
Zámek Nová Horka, příspěvková organizace v roce 2015 nadále pokračovala v realizaci projektu
„Cesta k přirozenému životu“, č. CZ.1.04/3.1.02/C1.00003 v rámci výzvy C1 OP LZZ.
Projekt byl ukončen k 30. 6. 2015 a jeho hlavním cílem bylo poskytování služby chráněného bydlení v
Kopřivnici a Sedlnicích osobám se zdravotním postižením. Naší snahou byla podpora klientů ve vedení
plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu života, který je srovnatelný s jejich vrstevníky mimo
sociální službu v návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a na běžné veřejné společenské prostředí.
Cílem projektu bylo tedy začlenění klientů chráněného bydlení do běžné společnosti prostřednictvím
poskytování intenzivní podpory při nacvičování různých životních situací, které vedou k zajišťování
vlastní existence, individuálnímu plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb, návratu na trh
práce, zaměstnání v sociálních podnicích, docházce do terapeutických dílen, denních stacionářů atd.
Do projektu bylo zapojeno celkem 9 klientů a to 3 klienti z chráněného bydlení Sedlnice a 6 klientů
z chráněného bydlení Kopřivnice. Jedna z aktivit projektu byla také poskytnutí supervizí pro klienty a
jejich klíčové pracovníky zapojené do projektu. V roce 2015 bylo díky projektu pro klienty
zorganizováno také školení na téma Rizika. V rámci publicity projektu byl natočen filmový snímek
zachycující proměnu života klienta při dřívějším životě v ústavním zařízení a současném životě v
chráněném bydlení. Film je dostupný pod odkazem: https://youtu.be/3v8gu3EKIow.
Aktivity realizované v rámci projektu „Cesta k přirozenému životu“, byly financovány z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR.
V rámci projektu „Cesta k přirozenému životu“ bylo v organizaci použito celkem 2.628.430,82 Kč.

Projekt „Konečně venku“
Ve službách Chráněné bydlení Sedlnice a chráněné bydlení Kopřivnice započala v lednu 2015 realizace
projektu „Konečně venku“ č. CZ.1.04/3.1.02/D2.00001 v rámci výzvy D2 OP LZZ.
Projekt byl ukončen k 31. 12. 2015 a jeho hlavním cílem bylo poskytování sociálních služeb chráněné
bydlení v Kopřivnici a v Sedlnicích. Byla poskytnuta individuální asistence 11 klientům těchto služeb ve
smyslu vedení způsobu života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků mimo sociální službu v
návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a na běžné veřejné společenské prostředí. Cílem projektu bylo
také sociální začlenění klientů do běžné společnosti, podpora v přirozeném rozvoji jejich životních
kompetencí a využití rovných příležitostí s cílem umožnit rovnocenný vstup na trh práce
prostřednictvím individuální asistence v situacích. Těmto lidem byla dána podpora dle jejich potřeb
tak, aby byli schopni zajistit svou existenci, získali zaměstnání nebo dále rozvíjeli své schopnosti např.
v STD, denních stacionářích atd. V rámci stanovených klíčových aktivit byli podporováni pouze klienti,
kteří nebyli podporování aktivitami v rámci projektu "Cesta k přirozenému životu".

Aktivity realizované v rámci projektu „Konečně venku“, byly financovány z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR. Díky finančním prostředkům projektu se do služeb zakoupilo technické vybavení
(notebook, multifunkční zařízení, fotoaparáty), které zaměstnanci využívali pro svou práci.
Pro řízení projektu byl sestaven projektový tým (PT) a pravidelně se začal minimálně 1x měsíčně
scházet. Tým byl složen z ředitele zařízení, koordinátora projektu, vedoucích pracovníků, ekonomky a
účetní. Projektovým týmem bylo zabezpečeno každodenní řízení projektu, technické a organizační
zajištění aktivit, podpůrné a publicitní aktivity. Mezi odpovědnost dále patřila: informovanost a
konzultace k obsahu projektu, příprava plánu aktivit, hodnocení a kontrola všech aktivit, finanční
řízení, příprava monitorovacích zpráv apod. Schůzky celého týmu poté sloužily ke sledování, kontrole a
vyhodnocování postupu realizace projektu.
V roce 2015 byla provedena kontrola zástupců poskytovatele dotace, která zjišťovala správnost použití
poskytnutých peněz, vše bez závad.
V rámci Projektu „Konečně venku“ bylo v organizaci použito celkem 1.504.379,64,- Kč.

Stručné plány do budoucna
-

-

V případě úspěchu žádosti do výzvy č. 23 OPZ - Podpora procesů ve službách a podpora
rozvoje sociální práce realizovat projekt „Jedeme dál“
V případě úspěchu žádosti do výzvy č. 37 OPZ - Podpora procesu transformace pobytových
služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci a realizovat tak projekt
„Cesta nekončí“ a „S klidem k lidem
Vést aktivity k možnému rozšíření poskytování sociálních služeb organizace potřebným cílovým
skupinám, např. lidem s duševním onemocněním v rámci domu v Suchdole nad Odrou
Podpořit všechny klienty ve vytvoření osobních účtů a zrušit depozitní účet.
Hledat možnosti zkvalitnění bydlení v objektech ChB
Realizovat aktualizovaný transformační plán a spolupracovat s návaznými sociálními službami
Získávat dobrovolníky - „přátele“ pro trávení volného času s našimi klienty mimo sociální
službu

Hospodaření organizace
Hospodaření naší organizace bylo v roce 2015 vyrovnané s mírně kladným hospodářským výsledkem,
který tvoří příjem z doplňkové činnosti. V hlavní činnosti je hospodaření organizace vyrovnané.
Hlavními finančními zdroji organizace byly v daném roce výnosy z prodeje služeb klientům (úhrady za
péči a ubytování) a dotace z kapitoly 313 a od zřizovatele Moravskoslezského kraje. Dalším výnosem
byly dotace z ESF.
-

Náklady
Výnosy

19.698.192,02,- Kč
19.699.164,02,- Kč

-

Výsledek hospodaření

972,- Kč (vč. doplňkové činnosti)

Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím
Moc děkuji všem za podporu naší organizace, ať už jde o podporu finanční, materiální nebo podporu
uznáním, spoluprací a tolerancí. Velmi si této podpory vážíme a dává nám sílu dělat naši práci ještě
lépe ve prospěch našim klientům.
Děkuji všem, kteří s námi v roce 2015 spolupracovali.

Zpráva o „public relations“
Prostřednictvím článků a reportáží do regionálních zpravodajů a televizí předáváme pravidelně
občanům aktuální informace o organizaci, plánech do budoucna a procesu transformace.
Publicita byla věnována zprávám o stavbě nového domova pro osoby se zdravotním postižením,
informacím o realizaci projektu „Konečně venku“, který je podpořen z operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost. Dále byl zveřejněn filmový snímek PETR, který si organizace nechala vyrobit
v rámci projektu „Cesta k přirozenému životu“ a který znázorňuje proměnu života člověka při životě
v ústavním zařízení a chráněném bydlení. Za zmínku stojí také zapojení do projektu „Fandi slušně
s Baníkem“, kdy byli fanoušci vyzvání k slušnému fandění na domácích zápasech Baníku a organizace
díky tomu získala finanční dar 20.000,- Kč. V té souvislosti byl zveřejněn na Facebooku medailonek
s hráčem z kádru Baníku.
Přehled článků a reportáží zveřejněných v roce 2015:
Sedlničan (leden 2015)
Chráněné bydlení informuje
TV Odra (březen 2015)
Stavba domu pro klienty Zámku Nová Horka
https://www.youtube.com/watch?v=lBvwx84GQAQ
Novojičínský deník (duben 2015)
Den otevřených dveří
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/zamek-porada-den-otevrenych-dveri-20150429.html
Kabelová televize Sedlnice (duben 2015)
Zpráva o realizaci projektu „Konečně venku“
FC Baník (květen 2015)
Fandi slušně s Baníkem
https://www.facebook.com/fcbanik.cz/videos/vb.107961959241300/839634392740716/?type=2&thea
ter
Kopřivnické noviny (červen 2015)
Chráněné bydlení Kopřivnice
rubrika – dopisy čtenářů (informace o realizaci projektu „Konečně venku“)
http://www.koprivnice.cz/mesto/koprivnicenoviny/kopnoviny/PDF/KN232015.pdf
Sedlničan (červenec 2015)
Daruj chvilku
Film PETR (srpen 2015)
https://www.youtube.com/watch?v=3v8gu3EKIow
Kabelová televize Kopřivnice (říjen 2015)
Rozhovor s ředitelem organizace Zámek Nová Horka, p. o. o chráněném bydlení
v Kopřivnici a transformaci sociálních služeb
Magazín č. 36
https://www.youtube.com/watch?v=0KSXEOJmZME

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM NOVÁ HORKA
1. Popis zařízení DOZP Nová Horka
Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí již jen poslední rok v objektu zámku
v Nové Horce. Ten je totiž pro účel pobytové sociální služby nevyhovující a plánuje se jeho brzké
opuštění. Díky své historické hodnotě zapsán mezi kulturní památky České republiky a služba již
v roce 2015 některé jeho části nevyužívala.
Zámek se nachází osadě Nová Horka, která patří pod město Studénka. Jde o typickou zámeckou
trojkřídlou budovu původně postavenou v barokním stylu, posléze byla přestavěna rokokově a po
požáru v polovině 19. století upravena novogoticky do dnešní podoby. K zámku patří udržovaná
kaple, která je využívána veřejností ke svému účelu. Kromě zámku a správních budov tvoří
zámecký areál také rozsáhlý park s letitými stromy, který je také volně přístupný veřejnosti.
Objekt zámku je tvořen třemi nadzemními podlažími a suterénem. Suterén byl využíván málo a jen
pro skladové účely. V prvním nadzemním podlaží byla umístěna 1. domácnost uživatelů,
kanceláře, reprezentativní sál a další místnosti, které nesou moc využívány. Mimo jiné i kompletně
vybavená kuchyň. Reprezentativní sál je zachován v původním stylu a slouží k realizaci společných
setkávání, školení apod. Druhé nadzemní podlaží je určeno převážně pro ubytování klientů. Velkou
část tvoří tzv. „vestibul“, což je sice krásný otevřený prostor s točitým schodištěm, k ubytování ale
nevyužitelný. Dále jsou zde 3 domácnosti uživatelů, dvě koupelny a toalety, zázemí pro zdravotní
personál a místnost pro personál v přímé práci. Část druhého nadzemního podlaží je nevyužívána
nebo je využívána částečně, např. pro sušení prádla. Třetí, podkrovní nadzemní podlaží není
využíváno. Zbylé prostory slouží jako půda a jsou prázdné.
Budova je bariérová. První a druhé podlaží je spojeno dvojím širokým schodištěm a malou
schodišťovou plošinou.
V blízkosti Nové Horky se nacházejí středně velká města, jako Příbor, Bílovec nebo Nový Jičín. 20
km jihozápadně od leží Ostrava.

2. Charakteristika poskytované služby DOZP Nová Horka
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Nové Horce poskytuje v souladu s §48 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Poskytujeme celoroční službu lidem starším 26 let, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu a sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Podstatou poskytované služby je snižování nepřiměřené závislosti osob na vnější pomoci a
podpora běžného způsobu života. Důraz je kladen na dosažení maximální možné míry
samostatnosti. Další důraz klademe na změnu prostředí. V rámci sociální služby nabízíme aktivity a
činnosti, jejichž smysl spočívá v rozvoji samostatnosti, v zajímavém využití volného času,
komunikaci a partnerství.
Ke dni 31. 12. 2015 žilo v domově pro osoby se zdravotním postižením 19 klientů.
Podporu lidem, kteří využívají tuto sociální službu zajišťuje tým pracovníků v sociálních službách,
sociálních pracovníků pomocných pracovníků a dalších zaměstnanců.

Pracovníci v sociálních službách provázejí klienty životem, řeší individuálně jejich tíživou sociální
situaci, pomáhají jim v potřebných oblastech života, včetně ošetřovatelské a obslužné podpory.
V roce 2015 jejich hlavní činností bylo připravovat klienty na změnu jejich života v podobě
odstěhování se ze zámku a využívání individuální podpory asistentů. Rozvoj individuální práce
s klienty se projevuje zejména rozšířením nabídky v oblasti změny prostředí - doprovody při
cestách mimo zámek, individuální nákupy, využívání služeb mimo zámek apod. Základní
zdravotnickou péči zajišťuje 1 zdravotní sestra a v případě potřeby externí Home Care.
Ubytování a poskytování služeb probíhá ve 4 „domácnostech“, kde jsou klienti s vysokou mírou
podpory zapojováni do jejich běžného chodu. Za podpory pomocných pracovníků provozu a
klíčových pracovníků se účastní úklidu svých prostor, přípravy jídla včetně nakupování potravin,
hospodaření s penězi, vaření, praní, žehlení, plánování a vyřizování různých záležitostí atd. Vše je
postaveno na nastavených kompetencích klíčových pracovníků a jejich individuální podpory.
Stravování je individuální, klienti si tedy určují, co a kdy budou jíst a pít. Obědy si mohou
objednávat z Domova Příbor, p. o. nebo z jiných zařízení. Několikrát si vařili i sami. Ostatní
potraviny si zajišťují individuálně s podporou klíčového pracovníka. Klienti se stravovali přímo ve
svých domácnostech.
Služba nenabízí klientům činnosti, které jsou běžně dostupné (lékaři, masáže, nákupy, kadeřnictví,
volný čas apod.), pomáháme klientům je využívat běžným způsobem.

3. Uživatelé služby DOZP Nová Horka:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2015 – celkem
DOZP po dobu transformačního procesu neposkytuje služby novým žadatelům a v případě
uvolnění místa snižujeme kapacitu.
Z důvodu přestěhování dvou klientek do chráněných bydlení v Kopřivnici a v Sedlnicích a z
důvodu úmrtí jedné klientky se kapacita služby postupně snižovala a to:
- k 1. 3. 2015
20
- od 18. 3. 2015
19
K 31. 12. 2015 byla schválená kapacita služby 19 klientů.
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka):

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2015, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
POČTY UŽIVATELŮ

19

rozpětí
50-76
průměr
64,6
osoby bez závislosti
0
I lehká závislost
0
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
1
III těžká závislost
1
IV úplná závislost
17
lehké
1
střední
4
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
4
3.3.4
TYP
hluboké
10
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
POSTI (tělesné + mentální postižení)
10
ŽENÍ (osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a
1
s psychiatrickou diagnózou
3.3.2 VĚK

0

19

0

0

-

50-76
64,6
0
0
1
1
17
1
4
4
10

-

-

-

10

-

-

-

1

-

-

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
3.3.6 MOBILITA
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

0

-

0

-

-

0

-

0

-

-

0
11
8

-

0
11
8

-

-

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby domova pro osoby se zdravotním postižením byla v roce 2015 ve
výši 99,43%.
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015
Jedenáct zájemců o službu domova pro osoby se zdravotním postižením
z toho - žen:
10
- mužů:
1
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná
kapacita)
Od roku 2008 je v této službě pozastaveno přijetí nových uživatelů, tzn., že kromě 4
uživatelů, kteří se v roce 2010 přistěhovali z transformovaného zařízení Harmonie, p. o.
(zámek Jindřichov), nezačal od roku 2006 využívat této služby žádný nový uživatel.

4. Personál služby DOZP Nová Horka:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Vysokoškolské
Vyšší odborné
Úplné střední

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2015

%

Pedagogičtí
pracovníci

Pracovníci
v sociálních
službách

1

2

3
%

PS

THP

4
%

PS

Ostatní

5
%

PS

6

PS

%

6,08

-

-

1

4,34

-

-

-

-

0,4

1,74

-

-

0,5

2,17

-

-

-

-

-

-

0,5

2,17

-

-

-

-

4,34

-

-

1,3

5,65

1

4,34

-

-

0,15

0,65

0,8

3,47

1,4

PS

Sociální
pracovníci

Zdravotničtí
pracovníci

%

PS

%

6,8

29,53

-

-

3,5

15,2

1

Vyučen

11,45

49,73

-

-

10,5

45,61

-

Základní

2,875

12,49

-

-

1

4,34

-

-

-

-

-

-

1,875

8,15

Celkem

23,025

100

-

-

16

69,49

1

4,34

0,5

2,17

1,85

8,04

3,765

15,96

Pozn.:
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2015
Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5
zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v
organizaci 11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním.
Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,…
Sloupec 6) údržbáři, uklízečky, pradleny, kuchaři,…

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb DOZP Nová Horka a významné události
v roce 2015
V roce 2015 se při práci z kvalitou hodně vycházelo zejm. z doporučení proběhlých auditů kvality
v ChB Kopřivnice a Sedlnice, z klientského auditu v ChB Nový Jičín, z doporučení externích konzultací a
z podnětů externích odborníků. Služby organizace mezi sebou úzce spolupracují, vyměňují si postoje,
způsoby řešení konkrétních situací s klienty, dávají si vzájemné zpětné vazby. Tento přístup je
permanentní a přináší nám efekt v podobě postupného rozvoje různých oblastí ve všech službách.
Významné události v roce 2015 ve službě DOZP:
- Byla dokončena stavba DOZP ve Studénce. Díky tomu můžeme završit transformační proces
organizace, vystěhovat ze zámku posledních 18 klientů a opustit objekt zámku, který je pro sociální
služby nevyhovující. Zapojení všech pracovníků a klientů do příprav na přechod do nové služby (výběr
vybavení, barev pro vymalování místností, nákup domácích spotřebičů a drobného vybavení
domácnosti, sledování stavebních prací, ….). S klienty a jejich klíčovými pracovníky byly sestaveny
plány přechodu, které mapovaly jejich přání a představy o životě v novém bydlení. Klienti osobně se
svými klíčovými pracovníky místo stavby navštěvovali a také se zapojili do nákupů vybavení svých
domácností.
- Fungoval multidisciplinární transformační tým (MTT), který se přechodem klientů a pracovníků
také intenzivně zabýval a plánoval fungování nové služby. Účastnili se ho 3 pracovníci v přímé práci
s klienty, vedoucí služby DOZP, pan ředitel a sociální pracovnice.
- Paní Věra Barová se opět přihlásila do prestižní soutěže „Nad oblaky aneb Každý může být
hvězdou“, a za svůj obrázek získala zvláštní ocenění, které si osobně převzala na Výstavišti Flora
Olomouc 14. 10. 2015. Za svou výtvarnou činnost paní Barová získala také „Cenu hejtmana MSK“, a
v Ostravě si osobně převzala hotovostí šek za umístění na 2. místě
- Intenzivně jsou klienti zapojováni nejen do péče o svou domácnost. Nácviky samostatnosti
probíhají individuálně dle schopností a možností jednotlivých klientů. Jedna z imobilních uživatelek se
za pomoci asistenta naučila ovládat mobilní telefon a posléze si zakoupila vlastní. Telefon využívá pro
komunikaci se svými blízkými a rodinou a také pro přivolání asistenta v případě potřeby především
v nočních hodinách. Jiná uživatelka s vysokou mírou podpory se za intenzivní podpory asistenta
naučila samostatně ovládat imobilní křeslo.
- Zvýšila se také individuální podpora klientů ve využívání návazných a běžně dostupných
služeb mimo zámek. Ke svým výletům, nákupům či návštěvám lékařů využívají dopravu služebními
vozy, autobusovou (vlakovou) dopravu nebo sanitní vozy. Za zmínku jistě stojí mimo jiné výlet dvou
klientek s vysokou mírou podpory (invalidní vozík) v doprovodu svých klíčových pracovníků do Prahy.
A také pravidelné využívání autobusové dopravy.
- Dvě klientky se úspěšně přestěhovali z DOZP v Nové Horce do naší služby chráněného bydlení
(Kopřivnice, Sedlnice)
- Proběhl zkušební zásah hasičských záchranných sil na zámku v Nové Horce
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Sociální podmínky uživatelů
6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo
pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu)
V DOZP byly vytvořeny čtyři „domácnosti“ v zámeckých podmínkách pro 19 uživatelů:.
1. domácnost:
2. domácnost:
3. domácnost:
4. domácnost:

2x
1x
1x
1x

dvoulůžkový a 1x jednolůžkový pokoj
jednolůžkový a 1x čtyřlůžkový pokoj
třílůžkový a 1x jednolůžkový pokoj
pětilůžkový pokoj

Žádný z pokojů nemá vlastní sociální zařízení, všechna jsou na společných chodbách. V DOZP je 8
toalet, 2,35 uživatelů využívá jedno soc. zařízení.
K dispozici mají uživatelé 3 koupelny se čtyřmi vanami, z toho jedna vana je hydromasážní, a
jedno je koupací mobilní lůžko (na jednu vanu připadá průměrně 4,75 uživatele).
Dále je zde pět sprchovacích koutů (1 sprchový kout využívá prům. 3,5 uživatelů).
Umístění sociálního příslušenství:
V přízemí jsou umístěny dvě sociální zařízení (2 toalety a 1 koupelna se sprchovým koutem, vanou
a dvěma umyvadly). Toto je využíváno pěti klienty z 1. domácnosti.
V prvním patře jsou tři sociální zařízení (celkem 6 toalet/klozetových mís, včetně tří umyvadel) a
dvě různě velké koupelny. Větší z koupelen je vybavená hydromasážní vanou, klasickou rohovou
vanou, třemi sprchovými kouty a dvěma umyvadly. V druhé koupelně je jeden sprchový kout,
klasická vana a umyvadlo. Toto je využíváno 14 uživateli ze třech domácností v patře.

6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.)
Uživatelé této služby tráví svůj volný čas dle vlastního přání, individuálních možností a schopností.
Většinu dne tráví ve svých domácnostech, buď společně v „obývacím pokoji“, nebo ve svých
pokojích. Aktivity uživatelů jsou přizpůsobeny jejich osobním zájmům, potřebám a přáním s
ohledem na jejich věk, možnosti, schopnosti a dovednosti.
Volný čas uživatelé dále naplňují aktivitami zaměřenými na přechod do nového domova.
Za podpory asistentů se postupně seznamují s běžným způsobem života spojeným s péčí o
domácnost, hospodařením s penězi, obstaráváním nákupů, vařením a dalšími činnostmi, které je v
novém domově brzy čekají.
Uživatelé využívají všechny návazné a veřejné služby v okolí. V doprovodu svých asistentů
uskutečňují výjezdy mimo zámek, obstarávají si běžné nákupy, navštěvují kadeřníka, restaurace,
banky a další dostupné služby. K uskutečnění výjezdů je často využíváno bezbariérové vozidlo
organizace.
K odpočinku a relaxaci slouží také pravidelně udržovaný zámecký park, který je vybaven lavičkami
a houpačkami a je volně přístupný jak uživatelům našeho zařízení, tak i veřejnosti.

6.3 další poskytované služby
Klienti navštěvují mimo zámek různé služby. Pro zajištění výjezdů využíváme tři služební auta.
Auto s plošinou využívají převážně imobilní klienti. Jeden klient v doprovodu klíčového pracovníka
využívá veřejnou dopravu.
Navštěvují solné jeskyně, pedikúru, kadeřníka, bazén, cukrárny, restaurace, kina, nákupní centra,
obchody, supermarkety. Někteří z klientů dochází ke svému lékaři přímo do jeho ordinace. Klienti
využívají možnosti výběru odborných lékařů.
Jedna klientka navštěvuje čtyřikrát týdně v NJ terapeutické dílny EFFATHA.
Klienti mají dále tyto možnosti:

- možnost využívání rehabilitačních pomůcek - v naší službě jsou k dispozici rehabilitační pomůcky,
masážní přístroje, perličková vana s masáží atd. Zvyšovat kvalitu péče nám pomáhají polohovací
křesla a lůžka, antidekubitní matrace, bio lampy, bio stimul atd.
- dotyková terapie – bazální stimulace
- canisterapie
- činnosti spojené s nácvikem samostatnosti – upevňování základních hygienických návyků,
věšení, skládání a žehlení prádla, příprava jídla, vaření s podporou, nácvik stolování, nácvik
úklidových prací, nácvik třídění odpadu, samostatné vycházky mimo zámek, hospodaření a
manipulace s penězi, zřízení individuálního bankovního účtu, zodpovědnost za osobní doklady,
seznamování se s místem nového bydlení a jeho okolím (návazné a veřejné služby, lékaři),
cestování.
- duchovní péče – možnost navštěvovat zámeckou kapli (bohoslužby, přijímání svátostí, svatá
zpověď), v případě zájmu návštěvy kněze přímo na pokojích uživatelů, výlety na poutní místa.
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Stavebně - technický stav objektu
Vnější plášť zámku je ve špatném stavu. Na mnoha místech padá omítka, zdivo se obnažuje a
dochází k jeho postupnému poškozování povětrnostními vlivy. Je potřeba uvažovat v následujících
letech o zásadní opravě vnějšího pláště zámku.
Objekt zámku je bariérový, pouze přízemí je částečně bezbariérové. Vzhledem k plánovaném
vystěhování sociální služby z objektu již organizace neplánuje zásadní úpravy.
Vytápění nevykazuje vážné potíže, stejně jako vodoinstalace a odpady až na drobné závady, které
řešíme zpravidla vlastními silami. Elektroinstalace je letitá a v budoucnu budou nutné její opravy.
Střecha a okna jsou ve vyhovujícím stavu, který odpovídá asi patnáctiletému užívání.

8

Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu
hana.ctverackova@msk.cz dne 27. 1. 2016.
Všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů za všechny služby souhrnně je uvedena pro
přehlednost přílohou č. 1 výroční zprávy.

9

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2016 a vize do dalších let
- Pokračovat v podpoře klientů se zaváděním individuálních osobních účtů klientů tak, aby k 31. 12.
2016 již nikdo ze služby, mimo výjimečných případů, nevyužíval depozitní účet organizace.
- Vést kroky k úspěšnému zavedení služby DOZP ve Studénce. Vytvořit pracovní tým, který bude
řešit kvalitu, vývoj služby, zpětné vazby klientů, zavádění dobré praxe, vyhodnocovat postupy, řešit
problémy apod.
- Hledat v případě vzniku potřeby pomoc externích odborníků v podobě konzultací na konkrétní
témata spojených se začleňováním lidí s těžkým postižením do společnosti.
- V případě úspěchu ve výzvě č. 37 OPZ - Podpora procesu transformace pobytových služeb a
podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci začít realizovat projekt „S klidem
k lidem“ a začít připravovat novou službu v Suchdole nad Odrou pro osoby s psychiatrickou
diagnózou
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí.
Předávat a rozvíjet tento přístup na klienty.
- Rozvíjet individuální plánování tak, aby vedlo k trávení volného času klientů co nejvíce mimo
dům.
- Rozvíjet a nabízet aktivitu SNOEZELEN klientům organizace.
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Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

9294,17

9294,17

0,00

6,20

7,00

0,80

9300,37

9301,17

0,80

Výnosy
Veškeré výnosy jsou tvořeny výnosy z transferu (příspěvek na provoz z dotačního řízení, příspěvek na
provoz od zřizovatele) , tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na péči, úhradami od zdravotní
pojišťovny, za fakultativní služby, připsanými úroky na účtech, zúčtováním fondů, z doplňkové
činnosti.
Celkové výnosy jsou ve výši 9 301,17 tis. Kč, z nichž tvoří:
- 60 %
výnosy z transferů
-9%
tržby od uživatelů za bydlení
- 28%
tržby od uživatelů za PnP
-1%
fakultativní služby
-1%
úhrady od pojišťovny (VZP)
-1%
ostatní výnosy

Náklady
Celkové náklady jsou ve výši 9300,37 tis. Kč z nichž tvoří :
- 6%
spotřeba materiálu
- 9%
spotřeba energie
- 1%
opravy a údržba
- 3%
služby
- 70 %
mzdové náklady včetně soc. zdrav. poj. a sociální náklady
- 4%
odpisy
- 4%
ostatní náklady

Mzdové náklady a zaměstnanci

Zaměstnanci
Pracovníci v soc. službách
Sociální pracovníci
Všeobecné sestry
THP
Ostatní

Celkem

Přepočtený počet
pracovníků v roce 2014
15,84
0,75
1,83
1,70
4,27
24,39

Přepočtený počet
pracovníků v roce 2015
16,38
0,43
1,00
1,73
3,68
23,22

2015
DOZP Nová Horka
Tarifní platy
Osobní příplatek
Příplatek za vedení
Zvláštní příplatek
Noční příplatek
Příplatek za sobotu a neděli
Přesčas, včetně příplatku
Odměna za pracovní pohotovost
Náhrady (dovolená, ostatní)
Odměny
Prostředky na platy celkem

Kč
3.190.278
179.529
97.759
190.745
95.703
174.947
0
0
561.776
178.686
4.669.423

Náhrady za nemoc
Odstupné
Dohoda o provedení práce

16.733
0
35.910

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

Náklady

Domov pro osoby se zdr. postižením

Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

9300,37

9301,17

0,80

9300,37

9301,17

0,80

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2015

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2015

4 646 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

374 369,95

Příspěvek na provoz ÚZ 0 – neúčelový

554 805,82

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2015 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Výše (tis. Kč)

Domov pro osoby se zdrav.postižením

4 646 ,00

Celkem

4 646,00

Investiční akce v r. 2015
Zdroj (poskytovatel)
Vlastní zdroje

Účel akce

Výše (tis. Kč)

Projektová dokumentace DOZP Studénka
(vícepráce)

Celkem

Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Účelové dotace na službu Domov pro osoby se zdravotním postižením nebyly čerpány.

Průměrné % nemocnosti za rok 2015
3,58 %

140,97

140,97

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOVÝ JIČÍN
1. Popis zařízení
Chráněné bydlení Nový Jičín poskytuje své služby ve městě na dvou místech – v domě na Slovanské
ulici a v bytě na Dlouhé ulici.
Chráněné bydlení Slovanská sídlí v dvoupodlažní vilce v zástavbě typově podobných domů na
Slovanské ulici. Chůzí je vzdálena asi 10 minut od centra města, v sousedství je
nemocnice a v blízkosti se nacházejí různé obchody a zastávka MHD. Město Nový Jičín nabízí jednak
návazné služby pro uživatele chráněného bydlení, taky běžné služby a bohaté kulturní a společenské
vyžití.
Chráněný dům má dvě obytná podlaží, suterén a půdu. V suterénu se nachází zázemí pro personál
se sociálním zařízením a sprchou, samostatné WC, garáž, plynová kotelna a skladové místnosti.
V přízemí je bezbariérový byt, ve kterém bydlí pět lidí. Je jim zde k dispozici prostorný obývací pokoj
spojený s kuchyňským koutem a jídelnou, dva dvoulůžkové pokoje, jeden jednolůžkový pokoj, WC a
koupelna se sprchovým koutem a bezbariérovým WC. Vstup do bytu je doplněn schodišťovou
sedačkou, která stávajícími klienty není moc využívána. Byt, který se nachází v patře vilky, obývají
čtyři klienti. Je zde rovněž prostorný obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem a jídelnou, dva
jednolůžkové pokoje, jeden dvoulůžkový pokoj s balkónem, WC a koupelna se sprchovým koutem.
Nad bytem č. 2 se nachází půda, do které je vstup možný pouze pomocí vysunovacích půdních
schodů z chodby bytu.
Byty jsou vybaveny standardním nábytkem. Kuchyně jsou zařízeny kuchyňskou linkou a kuchyňským
vybavením, lednicí, sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a myčkou. V
koupelně je pračka, sušičky obyvatelky nevyužívají. Prádlo suší v suterénu nebo venku. Další
vybavení, zejména v pokojích, si individuálně pořizují sami klienti dle svých potřeb a vkusu.
V roce 2015 se pokračovalo s výmalbou některých místností. Obyvatelky si samy zvolily barvy.
K domu patří také zahrada s altánem a zahradním krbem.
Chráněný byt na Dlouhé ulici se nachází v přízemí běžného panelového domu v sídlištní zástavbě.
Tento panelový dům má zateplenou fasádu a plastová okna.
V bytě jsou dva jednolůžkové pokoje, jeden z nich má balkon. Dále je zde sociální zařízení, koupelna
s vanou, chodba a prostorná kuchyň s kuchyňskou linkou, spotřebiči, rohovou lavicí a jídelním
stolem. Bytové jádro je zděné. Nábytek v pokojích je moderní a doplňují si jej sami klienti podle
svého vkusu.
Naproti domu je zastávka MHD, nedaleko samoobsluha i supermarket. Obyvatelky na cestu do
města a do zaměstnání využívají dopravu autobusem i pěšky.

2. Charakteristika poskytované služby
Chráněné bydlení v Novém Jičíně poskytuje v souladu s §51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách pobytovou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a
jejichž životní situace může v některých oblastech vyžadovat pomoc asistenta.
Cílovou skupinu tvoří lidé s lehkou až střední mírou podpory. Jde o osoby starší 26 let, které
potřebují podporu v kontaktu s veřejností, v pracovním a sociálním začlenění a pomoc asistenta při
chodu domácnosti a v dalších běžných činnostech.
Ke dni 31. 12. 2015 bydlelo v chráněném bydlení na dvou místech 11 lidí (v domě 9, v bytě 2).
Pomoc klientům zajišťují asistenti chráněného bydlení. Jejich činnost koordinuje vedoucí služby.
Podpora klientů je individuální, každý má svého klíčového pracovníka z řad asistentů chráněného
bydlení. Rozsah podpory je dán individuálními potřebami každého klienta. Klíčoví pracovníci
podporují klienty ve všech potřebných oblastech, které jsou nezbytné v provozování jejich aktivního
života v návaznosti na kontakt s veřejností a motivují klienty k jejich dalšímu osobnímu rozvoji a

sociálnímu začlenění. V chráněném bydlení není nahrazována žádná služba, která je veřejně
dostupná.
Klienti jsou asistenty podporováni také v péči o domácnost. Jde o individuální pomoc s domácími
pracemi, jako je vaření, praní, žehlení, nebo úklid. Dále jsou klienti podporováni v hospodaření s
penězi, v samostatném nakupování, v orientaci, ve využívání veřejné hromadné dopravy a jiných
veřejných služeb, v plánování a smysluplném trávení volného času.
Provoz chráněného bydlení si zajišťují z veliké míry sami klienti s asistenty. Pokud klienti chtějí,
mohou si společně plánovat vaření obědů, stejně tak si mohou oběd zajistit individuálně. Jídlo
během dne si zajišťují podle své volby, velkou měrou i samostatně.
Zdravotní péče je klientům zajištěna stejně, jako každému běžnému člověku. V případě potřeby s
přiměřenou podporou navštěvují přímo ordinace lékařů.

3. Uživatelé služby ChB Nový Jičín:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2015 – 11 osob
9 uživatelů využívá služby chráněného bydlení v rodinném domě na ulici Slovanské a
2 uživatelé využívají služby chráněného bydlení v bytě na ulici Dlouhé v Novém Jičíně.
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka):

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2015, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
POČTY UŽIVATELŮ

11

0

11

1

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28-72
56,5
0
1
4
4
2
0
0
0
0

28
28
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10
1
0

0
0
0

10
1
0

1
0
0

0
0
0

rozpětí
28-72
3.3.2 VĚK
průměr
56,5
osoby bez závislosti
0
I lehká závislost
1
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
4
III těžká závislost
4
IV úplná závislost
2
lehké
2
střední
7
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
2
3.3.4
hluboké
0
TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení)
0
POSTI
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
ŽENÍ
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a
0
s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
3.3.6 MOBILITA
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby byla v roce 2015 ve výši 99,41%.

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2014
Sedm zájemců o službu chráněné bydlení v Novém Jičíně
z toho - žen:
4
- mužů: 3
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná
kapacita)
Průměrná čekací doba zájemců o službu chráněného bydlení v Novém Jičíně je 11 měsíců.

4. Personál služby ChB Nový Jičín:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2015

Pedagogičtí
pracovníci

%

1
PS

Vysokoškolské

1,7

Pracovníci
v sociálních
službách

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

3
%

19,83

-

-

1

Sociální
pracovníci

PS

THP

4
%

PS

Ostatní

5
%

PS

11,67

-

-

0,5

5,83

6
%

0,2

PS

%

2,33

-

-

Vyšší odborné

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Úplné střední

3,4

39,65

-

-

3

34,99

-

-

-

-

0,4

4,66

-

-

3,475

40,52

-

-

3

34,99

-

-

-

-

0,075

0,87

0,4

4,66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

7

81,65

-

-

0,5

5,83

0,675

7,86

0,4

4,66

Vyučen
Základní

-

Celkem

8,575

Pozn.:
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2015
Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5
zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v
organizaci 11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním.
Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,…
Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři,…
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Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2015 ve
službě ChB Nový Jičín
V roce 2015 se při práci z kvalitou hodně vycházelo zejm. z doporučení proběhlých auditů kvality
v ChB Kopřivnice a Sedlnice, z klientského auditu v ChB Nový Jičín, z doporučení externích
konzultací a z podnětů externích odborníků. Služby organizace mezi sebou úzce spolupracují,
vyměňují si postoje, způsoby řešení konkrétních situací s klienty, dávají si vzájemné zpětné vazby.
Tento přístup je permanentní a přináší nám efekt v podobě postupného rozvoje různých oblastí ve
všech službách.
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Nový Jičín v roce 2015:
- proběhl Klientský audit, kdy byla pozornost zaměřena i na bezbariérovost jednoho z bytů
v domě. Výsledek auditu byl potěšující, zároveň jsme získali inspiraci pro zlepšování kvality služby
od lidí, kteří sami pobytovou sociální službu využívají

- díky osobní vzájemné informovanosti chráněné bydlení navázalo spolupráci s Kafirou a
Praktickou školou; vyjednává se docházka do Praktické školy, jako přirozená součást přípravy na
zaměstnání, spolupracujeme s Job koučem
- proběhlo významné školení pro klienty na téma Sebeobhájci, které se konalo v chráněném
bydlení i pro uživatele jiných služeb. Stalo se pak s naší iniciativy podnětem pro založení
skupiny Sebeobhájců, které koordinuje asistentka chráněného bydlení Nový Jičín, ale při
zachování nezávislosti na organizaci
- klienti se díky podpoře z projektů účastnili mnohých vzdělávání, např. na témata
Sebeobhájství, Snadné čtení, Zaměstnávání a Vedení domácnost
- byla zahájena jednání s organizací, která bude v Novém Jičíně zajišťovat službu Podpora
samostatného bydlení
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Sociální podmínky uživatelů ChB Nový Jičín
6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo
pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu)

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

6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor
(společenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.)
V domě na Slovanské ulici jsou další místnosti, které obyvatelky využívají prakticky - k sušení
prádla, odkládání sezonního oblečení, uskladnění zásob trvanlivých potravin apod.
Z vlastní iniciativy společné prostory obyvatelky nevyužívají.
U domu je prostorná zahrada, kterou udržují údržbáři. O záhon na květiny a bylinky se starají
klientky s asistentkami. Altán využívají v teplých měsících a zahradní krb jen s asistencí
pracovníků.
Významná část aktivit probíhá mimo dům.

6.2 další poskytované služby
Klientky využívají především služby návazné a veřejně dostupné.
Organizace poskytuje klientům fakultativní služby, z nichž klientky, a to jen v malé míře, využívají
přepravu služebním autem, výjimečně využívají služební telefon, protože mají svůj.
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Stavebně - technický stav objektu ChB Nový Jičín
Stav domu na Slovanské ulici je výborný. Vilka byla kompletně rekonstruována v roce 2010 díky
dotacím EU, udržitelnost je 5 let. V roce 2011 byla opravena zídka, která zpevňuje
mimoúrovňovou hranici se sousedním pozemkem. Okolí objektu je bezbariérové a vhodně řešené.
Vilka je částečně bariérová, bezbariérový je pouze byt v 1.NP. Tento stav je ale nyní dostačující.
V roce 2014 byly téměř všechny prostory svépomocí vymalovány podle požadavků klientů. Řešili
jsme také drobnou závadu na elektroinstalaci, kde se vyskytovalo mírné přepětí.
Plánuje se provést stavební úprava v přidání nenosných příček, čímž vzniknu jednolůžkové pokoje
na úkor dvoulůžkových.
Byt na Dlouhé ulici byl také kompletně rekonstruován a vybaven nábytkem v roce 2011, nejsou
zde žádné stavební ani technické nedostatky. Bytové jádro je zděné. Nachází se ve zvýšeném
přízemí panelového domu, není bezbariérově upraven. Tento stav je dostačující. V následujících
letech není plánována žádná úprava. Jeho stav je výborný.
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Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu
hana.ctverackova@msk.cz dne 27. 1. 2016.
Všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů za všechny služby souhrnně je uvedena pro
přehlednost přílohou č. 1 výroční zprávy.
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Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2016 a vize do dalších let
- Pokračovat v podpoře klientů se zaváděním individuálních osobních účtů klientů tak, aby k 31. 12.
2016 již nikdo ze služby, mimo výjimečných případů, nevyužíval depozitní účet organizace.
- Rozvíjet zavádění metody Individuální plánování zaměřené na člověka jako zdroj informací o
klientovi a jeho životě, který se využije při plánování jeho budoucnosti. Tímto systémem vyzkoušet
nahrazení IS Cygnus - program, který se k individuálnímu plánování ve službě dosud využíval.
- Udržet činnost skupiny Sebeobhájců s účastí klientů jiných poskytovatelů, vést kroky k zajištění
nezávislosti na naší organizace

- Vést klienty ke zútulnění jejich obydlí a zahrady, a to nejen jejich pokojů, ale i obývacích pokojů,
chodeb apod.
- Připravovat obyvatelky chráněného bytu na přechod do služby Podpora samostatného bydlení. Na
plánu přechodu spolupracovat s budoucím poskytovatelem této služby, bude-li to možné.
- Provést stavební úpravy v domě tak, aby byly vytvořeny jednolůžkové pokoje a zvýšila se kvalita
bydlení pro klienty.
- Rozvinout způsob předávání informací veřejnosti, zájemcům o službu apod. o možnosti využití
služby z řad zájemců z veřejnosti. Aktualizovat způsob vyřízení žádostí, kritérií pro přijetí apod.
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí.
Předávat a rozvíjet tento přístup na klienty.

10 Ekonomické údaje (Chráněné bydlení Nový Jičín)

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

2862,54

2862,54

0,00

5,21

5,30

0,09

2867,75

2867,84

0,09

Výnosy
Veškeré výnosy jsou tvořeny výnosy z transferu (příspěvek na provoz z dotačního řízení, příspěvek na
provoz od zřizovatele, dotace z OPLZZ, rozpuštění IT) , tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na
péči, úhradami od zdravotní pojišťovny, za fakultativní služby, připsanými úroky na účtech,
zúčtováním fondů, z doplňkové činnosti.
Celkové výnosy jsou ve výši 2 867,84 tis. Kč, z nichž tvoří:
- 54 %
výnosy z transferů
- 22 %
tržby od uživatelů za bydlení
- 23%
tržby od uživatelů za PnP
-1%
ostatní výnosy

Náklady
Celkové náklady jsou ve výši 2 867,75 tis. Kč z nichž tvoří :
- 1%
spotřeba materiálu
- 5%
spotřeba energie
- 4%
služby
- 82 %
mzdové náklady včetně soc. zdrav. poj. a sociální náklady
- 6%
odpisy
- 2%
ostatní náklady

Mzdové náklady a zaměstnanci

Zaměstnanci
Pracovníci v soc. službách
Sociální pracovníci
Všeobecné sestry
THP
Ostatní

Celkem

Přepočtený počet
pracovníků v roce 2014
7,06
0,28
0
0,60
0,40
8,34

Přepočtený počet
pracovníků v roce 2015
6,81
0,33
0
0,61
0,40
8,15

2015
Chráněné bydlení Nový Jičín
Tarifní platy
Osobní příplatek
Příplatek za vedení
Zvláštní příplatek
Noční příplatek
Příplatek za sobotu a neděli
Přesčas, včetně příplatku
Odměna za pracovní pohotovost
Náhrady (dovolená, ostatní)
Odměny
Prostředky na platy celkem

Kč
1.209.341
62.888
55.066
21.202
23.671
54.234
0
18.312
190.567
90.150
1.725.431

Náhrady za nemoc
Odstupné
Dohoda o provedení práce

0
0
0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

Náklady

Chráněné bydlení Nový Jičín

Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

2867,75

2867,84

0,09

2867,75

2867,84

0,09

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2015

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2015

1 277 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

48 207,17

Příspěvek na provoz ÚZ 0 – neúčelový

124 444,82

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2015 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Výše (tis. Kč)

Chráněné bydlení Nový Jičín

Celkem

Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Účelové dotace na službu Chráněné bydlení Nový Jičín nebyly čerpány.

Průměrné % nemocnosti za rok 2015
0%

1 277,00

1 277,00

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KOPŘIVNICE
1

Popis zařízení ChB Kopřivnice

Chráněné bydlení v Kopřivnici je situováno blízko centra v běžné obytné zástavbě na Záhumenní
ulici. Vilka je dvoupodlažní, bezbariérová, má prostor na parkování, garáž a zahradu s altánem a
krbem.
V blízkosti se nacházejí prodejny, kulturní dům s kinem, velký počet běžně dostupných služeb. Také
zdravotní zařízení a lékárny jsou velice dobře dostupné.
Samotný dům má dvě obytná podlaží, sklep a podkrovní prostor. Ve sklepě jsou sklady, místnost k
sušení prádla a šatna pro personál.
V přízemním bytě bydlí v současné době pět žen. Je zde obývací pokoj spojený s kuchyňským
koutem a jídelnou, dva dvoulůžkové pokoje a jeden jednolůžkový, WC a koupelna se sprchovým
koutem a bezbariérovým WC. V koupelně je i pračka a sušička.
Byt v patře domu obývá pět mužů a je naprosto identický jako byt v přízemí.
Bezbariérovost obou bytů zajišťuje výtah.
V podkrovním prostoru je zázemí pro personál, kotelna a půda.
Byty jsou standardně vybaveny nábytkem. V kuchyni je vždy velká kuchyňská linka s kuchyňským
vybavením, lednicí, sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a myčkou. Pokoje,
které obývají klienti, si sami dovybavují nábytkem a doplňky podle svých potřeb a vkusu.

2

Charakteristika poskytované služby ChB Kopřivnice

Chráněné bydlení v Kopřivnici poskytuje v souladu s §51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách pobytovou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a
jejichž životní situace může v některých oblastech vyžadovat pomoc asistenta.
Cílovou skupinu tvoří lidé s lehkou až střední mírou podpory starší 19 let, kteří potřebují podporu v
kontaktu s veřejností, při pracovním a sociálním začleňování, pomoc asistenta při chodu domácnosti
a v dalších běžných činnostech.
Ke dni 31. 12. 2015 bydlelo v chráněném bydlení 10 lidí, z toho 5 mužů a 5 žen.
Pomoc klientům zajišťují asistenti chráněného bydlení. Jejich činnost koordinuje vedoucí služby.
Podpora klientů je individuální. Každý má svého klíčového pracovníka z řad asistentů chráněného
bydlení. Rozsah podpory je stanoven u každého klienta individuálně tak, aby nedocházelo k
přepečovávání a právě naopak aby se postupně snižovala závislost na službě. Klíčoví pracovníci
podporují klienty ve všech potřebných oblastech, které jsou nezbytné v provozování aktivního života
v návaznosti na kontakt s veřejností. Motivují klienty k jejich dalšímu osobnímu rozvoji a sociálnímu
začlenění.
Klienti jsou podporováni v hledání a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce nebo alespoň v
získávání pracovních návyků docházkou do sociálně terapeutických dílen. Velký důraz je kladen na
smysluplné trávení volného času, na samostatnou orientaci v nabídce kulturních, společenských a
sportovních akcí.
Podpora je klientům poskytována také v péči o domácnost. Jde o individuální pomoc s domácími
pracemi - s vařením, praním, žehlením nebo úklidem. Podporováni jsou klienti také v hospodaření s
penězi, v samostatném nakupování, v orientaci, ve využívání veřejné hromadné dopravy a jiných
veřejných služeb.
Provoz chráněného bydlení si zajišťují z velké míry sami klienti s asistenty. Klienti z každého bytu si
společně plánují obědy, ale mohou si i uvařit samostatně nebo využít obědu z restaurace. Další
stravování během dne je zcela individuální.
Také úklid a práce spojené s praním a údržbou prádla si zajišťují klienti sami nebo s asistenty.
Zdravotní péče je klientům zajišťována stejně jako každému běžnému člověku. V případě potřeby
klienti, většinou s doprovodem, navštěvují přímo ordinace lékařů.

3 Uživatelé služby ChB Kopřivnice:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2015
Službu chráněné bydlení v Kopřivnici využívá 10 klientů.
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka):

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2015, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
3.3.4
hluboké
TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení)
POSTIŽE
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
NÍ
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.2 VĚK

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
3.3.6 MOBILITA
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
POČTY UŽIVATELŮ

5

5

47-75 31-50
61,4 41,3
0
0
0
2
3
1
1
2
1
0
1
2
1
3
2
0
0
0

10

1

0

31-75
51,4
0
2
4
3
1
3
4
2
0

61
61
0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4
1
0

5
0
0

9
1
0

1
0
0

0
0
0

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby byla v roce 2015 ve výši 100%.
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015
Čtyři zájemci o službu chráněné bydlení v Kopřivnici
z toho
- žen:
3
- mužů: 1
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná
kapacita)
Průměrná čekací doba zájemců o službu chráněného bydlení v Kopřivnici je osmnáct
měsíců

4 Personál služby ChB Kopřivnice:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2015

Pedagogičtí
pracovníci

%

1
PS

Vysokoškolské
Vyšší odborné
Úplné střední

2,7
-

Pracovníci
v sociálních
službách

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

Sociální
pracovníci

3
%

PS

THP

4
%

PS

Ostatní

5
%

PS

6
%

PS

%

25,53

-

-

2

18,91

-

-

0,5

4,73

0,2

1,89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,4

41,61

-

-

4

37,83

-

-

-

-

0,4

3,78

-

-

Vyučen

3,475

32,86

-

-

3

28,37

-

-

0,5

4,73

0,075

0,71

0,4

3,78

Základní

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

10,575

100

-

-

9

85,11

-

-

0,5

4,73

0,675

6,38

0,4

3,78

Pozn.:
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2015
Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických
pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%.
zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním.
Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,…
Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři,…

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2015 ve
službě ChB Kopřivnice
V roce 2015 se při práci z kvalitou hodně vycházelo zejm. z doporučení proběhlých auditů kvality
v ChB Kopřivnice a Sedlnice, z klientského auditu v ChB Nový Jičín, z doporučení externích konzultací
a z podnětů externích odborníků. Služby organizace mezi sebou úzce spolupracují, vyměňují si
postoje, způsoby řešení konkrétních situací s klienty, dávají si vzájemné zpětné vazby. Tento přístup
je permanentní a přináší nám efekt v podobě postupného rozvoje různých oblastí ve všech službách.

Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Kopřivnice v roce 2015:
- Úspěšné realizování projektů „Konečně venku“ a „Cesta k přirozenému životu“, které byly
podpořeny z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzev C1 a D2 Podpora
sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.
- Proběhlo vzdělávání a supervize uživatelů zapojených do projektu „Cesta k přirozenému životu“
(supervize pro klienty, školení v oblasti rizik, v oblasti osvěty v sexualitě, v oblasti svéprávnosti).
- Proběhly konzultace s externími odborníky na kvalitu služby v oblastech, které vznikly
z potřeb uživatelů – zejm. na téma sexuality a AAK. Z konzultací vycházejí doporučení a možné
individuální přístupy ke konkrétním klientům.
- Vytvoření filmu PETR, který pojednává o člověku, kterému se změnil život díky transformaci a
z ústavního prostředí měl možnost přejít právě do ChB v Kopřivnici.
- Rozvíjí se spolupráce s návaznými službami, které klienti využívají, služba úspěšně pomáhá
klientům hledat práci a zároveň ji udržet
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Sociální podmínky uživatelů ChB Kopřivnice
6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo
pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu)
Chráněné bydlení Kopřivnice obsahuje dva identické samostatné byty umístěné v podlažích nad
sebou:

Byt v přízemí
Počet klientů: 5 žen
Počet pokojů: 1x jednolůžkový, 2x dvoulůžkový
Bezbariérová koupelna s WC a umyvadlem + samostatné WC s umyvadlem
Na jednu koupelnu tedy připadá 5 klientů, na 1 WC 2,5 klienta.
V bytě je společný obývací pokoj s kuchyní s jídelnou, chodba se šatními skříněmi, botníkem a
věšákovou stěnou.
Byt v 1. poschodí
Počet klientů: 5 mužů
Počet pokojů: Jednolůžkový 1x, dvoulůžkový 2x
Bezbariérová koupelna s WC a umyvadlem + samostatné WC s umyvadlem
Na jednu koupelnu tedy připadá 5 klientů, na 1 WC 2,5 klienta.
V bytě je společný obývací pokoj s kuchyní s jídelnou, chodba se šatními skříněmi, botníkem a
věšákovou stěnou.

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

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

7 Stavebně - technický stav objektu ChB Kopřivnice
Stav domu na Záhumenní ulici je ve velmi dobrém stavu. Vilka byla kompletně rekonstruována v roce
2012 díky dotacím EU, udržitelnost je 5 let. Vše je nově upraveno a funkční. Vilka i její okolí je
bezbariérové, což nám vyhovuje. Řešilo se jen několik drobných nedostatků a závad, nejčastěji
formou reklamací nebo svépomocí.
Nechali jsme pokácet nezdravé ovocné stromy, které nahradíme výsadbou nových.
V roce jsme zamezili úpravou izolace vzlínání spodních vod do výtahové šachty. Vzlínání a vlhkost se
projevuje v suterénu, kde bude nutné rekonstruovat izolaci domu, resp. obvodových stěn a zaměnit
stávající navlhlé vnitřní omítky tzv. sušícími.

8

Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu
hana.ctverackova@msk.cz dne 27. 1. 2016.
Všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů za všechny služby souhrnně je uvedena pro
přehlednost přílohou č. 1 výroční zprávy.
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Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2015 a vize do dalších let
- Pokračovat v podpoře klientů se zaváděním individuálních osobních účtů klientů tak, aby k 31. 12.
2016 již nikdo ze služby, mimo výjimečných případů, nevyužíval depozitní účet organizace.
- Připravovat některé klienty na přechod do služby Podpora samostatného bydlení. Na plánu přechodu
spolupracovat s budoucím poskytovatelem této služby, bude-li to možné.
- Pokračovat v aktivitách při hledání zaměstnání klientů služby. Rozvíjet či udržet stávající zaměstnání
klientů. Rozvíjet smysluplné trávení času mimo dům u lidí s vyšší mírou podpory.
- Využít a rozvíjet facebookové stránky služby ChB Kopřivnice pro komunikaci a prezentaci služby.
Zajistit propojenost s facebookovými stránkami organizace.
- Rozvíjet spolupráci s návaznými sociálními službami v okolí, zejména STD, denní stacionář a sociální
rehabilitace.
- Vést klienty ke zútulnění jejich obydlí a zahrady, a to nejen jejich pokojů, ale i obývacích pokojů,
chodeb apod.
- Rozvinout způsob předávání informací veřejnosti, zájemcům o službu apod. o možnosti využití služby
z řad zájemců z veřejnosti. Aktualizovat způsob vyřízení žádostí, kritérií pro přijetí apod.
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat
a rozvíjet tento přístup na klienty.

10 Ekonomické údaje (Chráněné bydlení Kopřivnice)

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

3836,52

3836,52

0,00

6,12

6,20

0,08

3842,64

3842,72

0,08

Výnosy
Veškeré výnosy jsou tvořeny výnosy z transferu (příspěvek na provoz z dotačního řízení, příspěvek na
provoz od zřizovatele, dotace z OPLZZ, rozpuštění IT) , tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na péči,
za fakultativní služby, připsanými úroky na účtech, zúčtováním fondů, z doplňkové činnosti.
Celkové výnosy jsou ve výši 3 842,72 tis. Kč, z nichž tvoří:
- 69 %
výnosy z transferů
- 15 %
tržby od uživatelů za bydlení
- 15%
tržby od uživatelů za PnP
-1%
ostatní výnosy

Náklady
Celkové náklady jsou ve výši 3 842,64 tis. Kč z nichž tvoří :
- 2%
spotřeba materiálu
- 4%
spotřeba energie
- 1%
opravy a údržba
- 4%
služby
- 84 %
mzdové náklady včetně soc. zdrav.poj. a sociální náklady
- 3%
odpisy
- 2%
ostatní náklady

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
Chráněné bydlení Kopřivnice

Celkem

Náklady

Výnosy

Výsledek hospodaření

3842,64

3842,72

0,08

3842,64

3842,72

0,08

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)*
Výše (Kč)

Závazný ukazatel na rok 2015
Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2015

1 056 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

41 073,56

Příspěvek na provoz ÚZ 0 – neúčelový

121 142,79

MPSV - Projekt C1.00003 z OPLZZ – ÚZ 13233

590 142,75

MPSV - Projekt D2.00001 z OPLZZ – ÚZ 13233

769 370,50

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2015 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Výše (tis. Kč)

Chráněné bydlení Kopřivnice

1 056,00

Celkem

1 056,00

Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

MPSV – Projekt C1.00003 z
OPLZZ

13233

590,15

MPSV – Projekt D2.00001 z
OPLZZ

13233

769,37

Celkem

1 359,52

Použito

589,87
769,37
1 359,24

Vratka
dotace

0,28

Zdůvodnění
vratky
Přečerpání max.
výše platu u dvou
členů PT

0,00
0,28

Lhůta čerpání dotace z OPLZZ na Projekt C1.00003 je od 1.2.2014 – 30.6.2015, dotace byla vyplácena
zálohově. Ve sloupci Poskytnutá dotace je tudíž uvedena částka ve výši nákladů 2015 včetně vratky. Ve
sloupci Použito jsou uvedeny skutečné náklady od 1.1 - 30.6.2015.

Průměrné % nemocnosti za rok 2015
3,23 %

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SEDLNICE
1

Popis zařízení ChB Sedlnice

Chráněné bydlení se nachází v klidné části obce Sedlnice v opravené vile v běžné zástavbě. Různé
potřebné části obce s veřejně dostupnými službami jsou na dosah, je navíc dobrá dostupnost do
nedaleké Studénky, Nového Jičína, Kopřivnice apod.
Vila má dvě obytná podlaží a sklepní prostory.
Ve sklepních prostorách se nachází zázemí pro personál služby se sociálním zařízením, kotelna a sklady.
V přízemí je vybudován byt, ve kterém bydlí pět obyvatel. Je zde obývací pokoj spojený s kuchyňským
koutem a jídelním prostorem, jeden dvoulůžkový pokoj, tři jednolůžkové pokoje, koupelna se
sprchovým koutem a WC a bezbariérová koupelna s bezbariérovým WC. Celý byt je bezbariérově
upraven. V patře je vybudován byt pro tři obyvatele. Je menší, má obývací pokoj s jídelním prostorem a
kuchyňským koutem, výstup na balkon, koupelnu s WC, jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj.
Ve stejné patře je také samostatná garsoniéra, kterou obývají dva muži. Zde je společný prostor
s televizí a sedacími křesly, dvě lůžka, oddělená kuchyň s jídelním prostorem, předsíňka a koupelna
s WC.
Byty jsou standardně a moderně vybaveny nábytkem a vybavením. V kuchyních je vždy kuchyňská
linka a běžným kuchyňským vybavením, lednicí, sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, varnou
konvicí a myčkou. V koupelnách bytů je vždy pračka se sušičkou.
Další vybavení, zejména v pokojích, si individuálně pořizují sami klienti dle svých potřeb.
K vilce patří také velká zahrada s terasou, altánem a zahradním krbem. K dispozici také máme malou
garáž a přístřešek. Na zahradě je vytvořen výběh pro naše slepice s kurníkem.
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Charakteristika poskytované služby

Chráněné bydlení v Sedlnicích poskytuje v souladu s §51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
pobytovou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž
životní situace může v některých oblastech vyžadovat pomoc asistenta.
Cílovou skupinu tvoří lidé se střední mírou podpory. Jde o osoby starší 26 let, kteří potřebují podporu
v kontaktu s veřejností, sociálním začlenění a pomoc asistenta při chodu domácnosti a v dalších
běžných činnostech.
Ke dni 31. 12. 2015 bydlelo v chráněném bydlení 10 lidí, z toho 8 žen a 2 muži.
Pomoc klientům zajišťují asistenti chráněného bydlení. Jejich činnost koordinuje a řídí vedoucí služby.
Podpora klientů je ryze individuální, každý klient má svého klíčového pracovníka z řad asistentů
chráněného bydlení. Rozsah podpory je dán individuálními potřebami každého klienta. Klíčoví pracovníci
podporují klienty ve všech potřebných oblastech, které jsou nezbytné v provozování jejich aktivního
života v návaznosti na kontakt s veřejností a motivují klienty k jejich dalšímu osobnímu rozvoji a
sociálnímu začlenění.
Klienti jsou asistenty podporováni také v péči o domácnost. Jde o individuální pomoc s domácími
pracemi, jako je vaření, praní, žehlení, nebo úklid. Dále jsou klienti podporováni v hospodaření
s penězi, v samostatném nakupování, v orientaci, ve využívání veřejné hromadné dopravy a jiných
veřejných služeb, v plánování a smysluplném trávení volného času vždy s ohledem na jejich individuální
zvláštnosti, věk či zdravotní stav.
Provoz chráněného bydlení si zajišťují z veliké míry sami klienti s asistenty. Obstarávají si potraviny
spolu s přípravou pokrmů ve svých kuchyních v bytech. Klienti z každého bytu si plánují společně
obědy, mají možnost ale zajistit si oběd i individuálně. Ostatní strava je ryze individuální podle chuti a
možností každého. Není zde zřízen ani prádelenský provoz a ani úklidové služby. Vše si zajišťují klienti
spolu s asistenty.

Zdravotní péče je klientům zajištěna stejně, jako každému běžnému člověku. Lékaři ani žádní jiní
odborníci do chráněného bydlení nedocházejí. V případě potřeby klienti s doprovodem navštěvují přímo
jejich ordinace.
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Uživatelé služby ChB Sedlnice:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2015
Službu chráněné bydlení v Sedlnicích využívá 10 klientů.
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka):

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2015, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
3.3.2 VĚK
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
POSTIŽEN (tělesné + mentální postižení)
Í
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
3.3.6 MOBILITA
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
POČTY UŽIVATELŮ

8

2

62-89 42-51
74,2 47
2
0
4
2
2
1
4
1
3
-

10

1

-

42-89
69,2
2
6
2
1
5
3
-

67,7
1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
4
-

2
-

6
4
-

1
-

-

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby byla v roce 2015 ve výši 99,76%.

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015
Žádný evidovaný zájemce o službu chráněné bydlení v Sedlnicích.

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná
kapacita)
Ke dni 31. 12. 2015 neevidujeme žádnou Žádost o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení
v Sedlnicích. Pokud by však došlo k uvolnění kapacity, bylo by možné oslovit zájemce, kteří sice
upřednostňují město Kopřivnici nebo Nový Jičín, ale při jednání se zájemcem o službu uvedli také

možnost užití služby v Sedlnicích, pokud by se zde místo pro ně uvolnilo, neboť jde o službu
v blízkosti.
Nově přijatou (dle výše uvedené tabulky) byla uživatelka domova pro osoby se zdravotním
postižením v Nové Horce, která tak díky procesu transformace opustila službu ústavního typu a
začala žít v naší službě chráněného bydlení.
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Personál služby ChB Sedlnice:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2015

Pedagogičtí
pracovníci

%

1
PS

Vysokoškolské

1,2

Vyšší odborné
Úplné střední

Pracovníci
v sociálních
službách

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

3
%

12,54

-

-

1

0,5

5,22

-

-

1,4

14,62

-

-

Vyučen

6,475

67,62

-

Základní

-

-

Celkem

9,575

100

Sociální
pracovníci

PS

THP

4
%

PS

Ostatní

5
%

PS

10,44

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

5,22

1

10,44

-

-

-

-

-

6

62,66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

83,54

-

-

0,5

6
%

0,2

PS

%

2,1

-

-

-

-

-

-

0,4

4,18

-

-

0,075

0,78

0,4

4,18

-

-

-

-

-

5,22

0,675

7,06

0,4

4,18

Pozn.:
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2015
Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických
pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%.
zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním.
Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,…
Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři,…

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2015
služby ChB Sedlnice
V roce 2015 se při práci z kvalitou hodně vycházelo zejm. z doporučení proběhlých auditů kvality
v ChB Kopřivnice a Sedlnice, z klientského auditu v ChB Nový Jičín, z doporučení externích konzultací
a z podnětů externích odborníků. Služby organizace mezi sebou úzce spolupracují, vyměňují si
postoje, způsoby řešení konkrétních situací s klienty, dávají si vzájemné zpětné vazby. Tento přístup
je permanentní a přináší nám efekt v podobě postupného rozvoje různých oblastí ve všech službách.
Významné události služby v roce 2015:
- Úspěšné realizování projektů „Konečně venku“ a „Cesta k přirozenému životu“, které byly
podpořeny z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzev C1 a D2 Podpora
sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.
- Proběhlo vzdělávání a supervize uživatelů zapojených do projektu „Cesta k přirozenému životu“
(supervize pro klienty, školení v oblasti rizik, v oblasti osvěty v sexualitě, v oblasti svéprávnosti).
- Polovina klientů služby má své osobní účty a depozitní účet nevyužívají.

- Navázání dobré spolupráce s novým veřejným opatrovníkem – podpora při vyřizování osobních
záležitostí na úřadech (soudy ve věci svéprávnosti uživatelů a opatrovnictví, vyřizování nových ZTP,
příspěvků na mobilitu…).
- Zlepšování kvality služby v průběhu roku na základě výstupů z třídenního auditu na kvalitu
služby.
- Medializace služby v místní kabelové televizi a v občasníku Sedlničan a dobrá spolupráce s obcí.
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Sociální podmínky uživatelů
6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo
pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu)
Vila v Sedlnicích obsahuje dva byty a jednu garsoniéru:
Byt v přízemí:
počet klientů: 5 žen
Počet pokojů: 3x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový
Bezbariérová koupelna se sprchovým koutem a s bezbariérovým WC + koupelna se sprchovým
koutem a WC
Na jednu koupelnu připadá 2,5 klientů, na 1 WC 2,5 klienta.
V bytě je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, chodba se šatními skříněmi, botníkem
a věšákovou stěnou.
Byt v poschodí:
Počet klientů: 3 ženy
Počet pokojů: 1x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový
Koupelna se sprchovým koutem a WC
Na jednu koupelnu připadají 3 klientky, na 1 WC 3 klientky.
V bytě je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, chodba se šatními skříněmi, botníkem a
věšákovou stěnou.
Garsoniéra v poschodí:
Počet klientů: 2 muži
Počet pokojů: 1x dvoulůžkový
Koupelna se sprchovým koutem a WC
Na jednu koupelnu připadají 2 klienti, na 1 WC 2 klienti.
V bytě je společná kuchyň s jídelním prostorem, předsíň s botníkem a věšákovou stěnou.

6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.)
Uživatelé tráví svůj volný čas zejména buďto ve svých bytech v obývacím pokoji nebo venku, kde je
altán se stoly a lavičkami nebo terasa. Preferujeme však aktivity, které nabízí obec a okolí, např.:
posezení u myslivecké chaty, u vodní nádrže „Bartoňka“, v zámeckém parku, v třešňové aleji, u
Eichendorffova dubu; u kulturního střediska (zmrzlina), návštěva fotbalového hřiště, návštěva
restaurací v obci, návštěva kulturních akcí v obci nebo v okolí (výstavy, pouť, Bučekfest, Den obce,
stavění máje, pálení čarodějnic, vodní hrátky, plesy, akce pořádané spolky – klub důchodců, pejskaři,
hasiči…).

6.3 další poskytované služby
Klienti využívají služby návazné i veřejně dostupné.
Návazné služby:
denní stacionář Škola života v Novém Jičíně
Veřejné služby v obci a okolí:

zdravotnické služby (Sedlnice, Studénka, Nový Jičín, Příbor, Ostrava), Obecní úřad, Městský úřad
v Novém Jičíně, Okresní soud, Česká pošta, kulturní zařízení, duchovní služby, kadeřnictví, pedikúra,
obchody, restaurace, cukrárny, bowling, víkendový wellnes pobyt na Čeladné….

7 Stavebně - technický stav objektu ChB Sedlnice
Stav domu v Sedlnicích je ve velmi dobrém stavu. Vilka byla kompletně rekonstruována v roce 2012
díky dotacím EU, udržitelnost je 5 let. Vše je nově upraveno a funkční.
Několikrát opakovaně zatekla do sklepních prostor voda při přívalových deštích, na domě není
dostatečně řešeno jeho odvodnění. V roce 2015 byla provedena rekonstrukce systému odvodnění
domu, díky tomu již voda do sklepních prostor nezatekla.
V březnu 2015 byla instalována domovní ČOV kvůli snížení nákladů za likvidaci odpadních vod.
Vzhledem k obyvatelům domu budeme muset zajistit bezbariérovost i 2. NP schodišťovou sedačkou.

8 Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu
hana.ctverackova@msk.cz dne 27. 1. 2016.
Všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů za všechny služby souhrnně je uvedena pro
přehlednost přílohou č. 1 výroční zprávy.
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Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2016 a vize do dalších let
- Pokračovat v podpoře klientů se zaváděním individuálních osobních účtů klientů tak, aby k 31. 12.
2016 již nikdo ze služby, mimo výjimečných případů, nevyužíval depozitní účet organizace.
- Využívat svěřené služební auto Mitsubishi Colt k realizaci cílů a přání klientů v začlenění do běžného
života, ale převážně jen u těch, kteří z důvodu snížené mobility a nevyhovujícím spojům MHD dopravu
autem potřebují. Přednostně využívat veřejné dopravní prostředky.
- Plánovat a hledat vhodné aktivity v trávení volného času pro klienty seniorského věku. Hledat
vhodné alternativy, způsoby, možnosti, aby klienti se zhoršenou mobilitou mohli více využívat služeb
mimo dům.
- Vést klienty ke zútulnění jejich obydlí a zahrady, a to nejen jejich pokojů, ale i obývacích pokojů,
chodeb apod.
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat
tento přístup na klienty.
- Rozvinout způsob předávání informací veřejnosti, zájemcům o službu apod. o možnosti využití služby
z řad zájemců z veřejnosti. Aktualizovat způsob vyřízení žádostí, kritérií pro přijetí apod.
- Udržet chov slepic a motivovat klienty v této aktivitě, případně rozšířit chov o další malá hospodářská
zvířata.

10 Ekonomické údaje (Chráněné bydlení Sedlnice)

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

3687,43

3687,43

0,00

0,00

0,00

0,00

3687,43

3687,43

3687,43

Výnosy
Veškeré výnosy jsou tvořeny výnosy z transferu (příspěvek na provoz z dotačního řízení, příspěvek na
provoz od zřizovatele, dotace z OPLZZ, rozpuštění IT) , tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na péči,
za fakultativní služby, připsanými úroky na účtech, zúčtováním fondů.
Celkové výnosy jsou ve výši 3 687,43 tis. Kč, z nichž tvoří:
- 59 %
výnosy z transferů
- 16 %
tržby od uživatelů za bydlení
- 24%
tržby od uživatelů za PnP
-1%
fakultativní služby

Náklady
Celkové náklady jsou ve výši 3 687,43 tis. Kč z nichž tvoří :
- 2%
spotřeba materiálu
- 3%
spotřeba energie
- 4%
služby
- 85 %
mzdové náklady včetně soc. zdrav.poj. a sociální náklady
- 4%
odpisy
- 2%
ostatní náklady

Mzdové náklady a zaměstnanci

Zaměstnanci
Pracovníci v soc. službách
Sociální pracovníci
Všeobecné sestry
THP
Ostatní

Celkem

Přepočtený počet
pracovníků v roce 2014
8,00
0,56
0
0,60
0,40
9,56

Přepočtený počet
pracovníků v roce 2015
8,49
0,63
0
0,75
0,40
10,27

2015
Chráněné bydlení Sedlnice
Tarifní platy
Osobní příplatek
Příplatek za vedení
Zvláštní příplatek
Noční příplatek
Příplatek za sobotu a neděli
Přesčas, včetně příplatku
Odměna za pracovní pohotovost
Náhrady (dovolená, ostatní)
Odměny
Prostředky na platy celkem

Kč
1.424.182
184.602
59.126
24.336
53.599
92.815
0
0
258.203
189.764
2.286.627

Náhrady za nemoc
Odstupné
Dohoda o provedení práce

2.980
0
1.080

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

Náklady

Chráněné bydlení Sedlnice

Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

3687,43

3687,43

0,00

3687,43

3687,43

0,00

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2015

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2015

777 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

36 349,32

Příspěvek na provoz ÚZ 0 – neúčelový

99 606,57

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 –
na akci ČOV Sedlnice, Rekonstrukce odvodnění Sedlnice

600 000,00

MPSV - Projekt C1.00003 z OPLZZ – ÚZ 13233

421 733,60

MPSV - Projekt D2.00001 z OPLZZ – ÚZ 13233

735 009,14

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2015 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Výše (tis. Kč)

Chráněné bydlení Sedlnice

777,00

Celkem

777,00

Investiční akce v r. 2015
Účel akce

Zdroj (poskytovatel)

Výše (tis. Kč)

Vlastní zdroje, zřizovatel

ČOV v Ch.B. Sedlnice

160,90

Vlastní zdroje

oplocení kurníku v Ch.B. Sedlnice

Vlastní zdroje, zřizovatel

odvodnění budovy v Ch.B. Sedlnice

7,82
455,33

Celkem

624,05

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
Zdroje
Název akce
ČOV v Ch.B. Sedlnice
oplocení kurníku v Ch.B.
Sedlnice
odvodnění budovy v Ch.B.
Sedlnice
Celkem

celkem

vlastní

MSK

172,90

22,90

150,00

7,82

7,82

455,33

5,33

450,00

636,05

36,05

600,00

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Použito

Vratka
dotace

MPSV – Projekt C1.00003 z
OPLZZ

13233

421,73

420,06

1,67

MPSV – Projekt D2.00001 z
OPLZZ

13233

735,01

735,01

0,00

1 156,74

1 155,07

1,67

Celkem

Zdůvodnění
vratky
Přečerpání max.
výše platu u dvou
členů PT

Lhůta čerpání dotace z OPLZZ na Projekt C1.00003 je od 1.2.2014 – 30.6.2015, dotace byla vyplácena
zálohově. Ve sloupci Poskytnutá dotace je tudíž uvedena částka ve výši nákladů 2015 včetně vratky. Ve
sloupci Použito jsou uvedeny skutečné náklady od 1.1 - 30.6.2015.

Průměrné % nemocnosti za rok 2015
7,18 %

EKONOMICKÉ ÚDAJE V SOUHRNU ZA
CELOU ORGANIZACI
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

19680,66

19680,66

0,00

17,53

18,50

0,97

19698,19

19699,16

0,97

Výnosy
Veškeré výnosy jsou tvořeny výnosy z transferu (příspěvek na provoz z dotačního řízení, příspěvek na
provoz od zřizovatele, dotace z OPLZZ, rozpuštění IT) , tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na péči,
úhradami od zdravotní pojišťovny, za fakultativní služby, připsanými úroky na účtech, zúčtováním fondů,
z doplňkové činnosti.
Celkové výnosy jsou ve výši 19 699,16 tis. Kč, z nichž tvoří:
- 61 %
výnosy z transferů
- 13 %
tržby od uživatelů za bydlení
- 24%
tržby od uživatelů za PnP
- 0,5 %
fakultativní služby
- 0,5 %
úhrady od pojišťovny (VZP)
-1%
ostatní výnosy

Náklady
Celkové náklady jsou ve výši 19 698,19 tis. Kč z nichž tvoří :
- 4%
spotřeba materiálu
- 7%
spotřeba energie
- 1%
opravy a údržba
- 4%
služby
- 77 %
mzdové náklady včetně soc. zdrav.poj. a sociální náklady
- 4%
odpisy
- 3%
ostatní náklady

Mzdové náklady a zaměstnanci

Zaměstnanci
Pracovníci v soc. službách
Sociální pracovníci
Všeobecné sestry
THP
Ostatní

Celkem

Přepočtený počet
pracovníků v roce 2014
39,03
2,14
1,83
3,50
5,47
51,97

Přepočtený počet
pracovníků v roce 2015
40,06
2,12
1,00
3,84
4,88
52,00

2015
Zámek Nová Horka – celkem za organizaci
Tarifní platy
Osobní příplatek
Příplatek za vedení
Zvláštní příplatek
Noční příplatek
Příplatek za sobotu a neděli
Přesčas, včetně příplatku
Odměna za pracovní pohotovost
Náhrady (dovolená, ostatní)
Odměny
Prostředky na platy celkem

Kč
7.280.588
647.048
271.391
261.410
224.049
406.108
0
18.312
1.283.167
645.274
11.037.347

Náhrady za nemoc
Odstupné
Dohoda o provedení práce

19.713
0
36.990

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2015

Z toho
převod do rezervního fondu

972,00

převod do fondu odměn

972,00

0,00

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

Náklady

Výnosy

Výsledek hospodaření

Domov pro osoby se zdrav.postižením

9300,37

9301,17

0,80

Chráněné bydlení Nový Jičín

2867,75

2867,84

0,09

Chráněné bydlení Sedlnice

3687,43

3687,43

0,00

Chráněné bydlení Kopřivnice

3842,64

3842,72

0,08

19698,19

19699,16

0,97

Celkem

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)*
Výše (Kč)

Závazný ukazatel na rok 2015
Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2015

7 756 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

500 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 0 – neúčelový

900 000,00

MPSV - Projekt C1.00003 z OPLZZ – ÚZ 13233

1 011 876,35

MPSV - Projekt D2.00001 z OPLZZ – ÚZ 13233

1 504 379,64

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 –
na akci ČOV Sedlnice, Rekonstrukce odvodnění Sedlnice

600 000,00

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

18 %
vyrovnané případně mírně
přebytkové hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření

Lhůta čerpání dotace z OPLZZ na Projekt C1.00003 je od 1.2.2014 – 30.6.2015, dotace byla vyplácena
zálohově. Uvedená částka je ve výši nákladů 2015 včetně vratky.

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2015 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Výše (tis. Kč)

Domov pro osoby se zdrav.postižením

4 646 ,00

Chráněné bydlení Nový Jičín

1 277,00

Chráněné bydlení Sedlnice

777,00

Chráněné bydlení Kopřivnice

1 056,00

Celkem

7 756,00

Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)
Název fondu
Fond investic
FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

k 1. 1. 2015

k 31. 12. 2015
2 790,63

3 459,12

79,63

112,24

2 638,54

2 644,47

85,03

85,03

Fond kulturních a sociálních potřeb
Je tvořen 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a činil 110,57 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
65,93 tis. Kč
- na kulturní akce
6,75 tis. Kč
- dary peněžní a nepeněžní
5,28 tis. Kč
Tvorba i čerpání fondu je podloženo rozpočtem stanoveným pro rok 2015.

Fond rezervní
Rezervní fond je tvořen:
- finančními dary fyzických a právnických osob
- zlepšeným výsledkem hospodaření

21,50 tis. Kč
42,64 tis. Kč

Čerpání fondu z darů:
- nákup DDHM

58,21 tis. Kč

Fond investic
Fond je tvořen:
přídělem z odpisů DHM
příspěvkem zřizovatele na investiční akce

833,51 tis. Kč
600,00 tis. Kč

Čerpání fondu:
ČOV v Ch.B. Sedlnice
oplocení kurníku v Ch.B. Sedlnice
odvodnění budovy v Ch.B. Sedlnice
- projektová dokumentace DOZP Studénka (vícepráce)

160,90 tis. Kč
7,82 tis. Kč
455,33 tis. Kč
140,97 tis. Kč

Investiční akce v r. 2015
Účel akce

Zdroj (poskytovatel)

Výše (tis. Kč)

Vlastní zdroje, zřizovatel

ČOV v Ch.B. Sedlnice

160,90

Vlastní zdroje

oplocení kurníku v Ch.B. Sedlnice

Vlastní zdroje, zřizovatel

odvodnění budovy v Ch.B. Sedlnice

455,33

Vlastní zdroje

Projektová dokumentace DOZP Studénka
(vícepráce)

140,97

7,82

Celkem

765,02

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

Celkem

Peněžní dary neúčelové

21,50

Věcné dary

26,05

Celkem

47,55

Finanční

Věcný

Rezervní fond

Věcný

Fond investic

21,50
26,05

21,50

Finanční

26,05

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
Zdroje
Název akce

celkem

ČOV v Ch.B. Sedlnice

MSK

ISPROFIN

172,90

22,90

7,82

7,82

455,33

5,33

450,00

636,05

36,05

600,00

oplocení kurníku v Ch.B.
Sedlnice
odvodnění budovy v Ch.B.
Sedlnice
Celkem

vlastní

jiné
(jaké)

dary

150,00

Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Vratka
dotace

Použito

MPSV – Projekt C1.00003 z
OPLZZ

13233

1 011,88

1 009,93

1,95

MPSV – Projekt D2.00001 z
OPLZZ

13233

1 504,38

1 504,38

0,00

2 516,26

2 514,31

1,95

Celkem

Zdůvodnění
vratky
Přečerpání max.
výše platu u dvou
členů PT

Lhůta čerpání dotace z OPLZZ na Projekt C1.00003 je od 1.2.2014 – 30.6.2015, dotace byla vyplácena
zálohově. Ve sloupci Poskytnutá dotace je tudíž uvedena částka ve výši nákladů 2015 včetně vratky. Ve
sloupci Použito jsou uvedeny skutečné náklady od 1.1 - 30.6.2015.

Průměrné % nemocnosti za rok 2015
3,66 %

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
Pohledávka:
- Cofet , a.s., Ostrava

2 024,- Kč

splatnost 17.1.2014

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)

Kontroly vnějšími orgány
Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín
16. 2. 2015
Předmět kontroly
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Výsledek kontroly
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
MPSV ČR Praha
17. 6. 2015
Předmět kontroly
Procedurální, obsahová a finanční stránka projektu D2 z OP LZZ „Konečně venku“.
Výsledek kontroly
Nebyly zjištěny žádné nedostatky ve věcné ani finanční části kontroly.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Ostrava, Nový Jičín
21. 7. 2015
Předmět kontroly
Tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v provozovně Zámek
Nová Horka.
Výsledek kontroly
Nebyly zjištěny nedostatky.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
3. 8. 2015 – 14. 8. 2015
Předmět kontroly
Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.
Výsledek kontroly
Vnitřní kontrolní systém – je nastaven v souladu se zákonem a je přiměřený a účinný
Obchodně-závazkové vztahy – v organizaci není zaveden jednotný přehled platných smluv, který by
poskytoval okamžitý přehled o závazcích a pohledávkách v jejich aktuální podobě – bylo doporučeno
provést revizi uzavřených smluv
Účetní postupy – evidence pohledávek za bydlení a příspěvku na péči bylo zjištěno, že organizace
účtovala o úhradě těchto pohledávek snížením depozitních prostředků uživatelů na účtu 378.200 finanční
prostředky klientů (depozita), nikoliv skutečným okamžikem úhrady, tj. příjmu finančních prostředků na
bankovní účet organizace.
Dále byl zjištěn nesoulad mezi účetní a operativní evidencí při přijetí důchodů na depozitní účet.
V účetnictví byl příjem těchto prostředků účtován k okamžiku skutečného přijetí na bankovní účet depozit,
avšak klientům byl příjem těchto prostředků zaznamenám na depozitní účet s časovým odstupem.
Zjištěné nedostatky byly odstraněny a uvedená doporučení jsme vzali na vědomí.
Sdružení Bendig – Kotalová, externí BOZP, Nový Jičín
9. 11. 2015
Předmět kontroly
Stav bezpečnosti práce, jejichž cílem je souhrnně zjistit stav a odhalit nedostatky v péči o stálé zlepšování
pracovních podmínek a předcházení pracovním úrazům.
DOZP Nová Horka, Chráněné bydlení Nový Jičín, Chráněné bydlení Kopřivnice, Chráněného bydlení
Sedlnice
Výsledek kontroly
Revize a odborné prohlídky – bez závad
Technická úroveň a vybavenost pracoviště – bez závad
Úroveň a vybavení sociálního zázemí, hygienická a zdravotní opatření – bez závad
Poskytování OOPP, jejich používání, udržování a hospodaření s nimi, včetně poskytování mycích a čisticích
prostředků – bez závad
Organizační a výchovná opatření – bez závad
Stav požární ochrany – bez závad

Kontroly vnitřní
Kontroly probíhaly dle vnitřní směrnice č. 17 – Vnitřní kontrolní systém, dle zákona č. 320/2001 Sb.
Kontrolou byli pověřeni všichni vedoucí pracovníci na všech úsecích. Kontroly byly plánované i
namátkové. Ze všech kontrol byly vypracovány zápisy.
Výsledky kontrol
V průběhu kontrolní činnosti byl shledán nedostatek nebo porušení v jednom případě, kdy pracovník
pracoval s hospodařením finančních prostředků klienta v rozporu s vnitřními pravidly i s etickým kodexem.
Všechny nedostatky byly napraveny a dohodou ukončen pracovní poměr s pracovníkem.
Ve všech ostatních případech nebyly shledány žádné závažné nedostatky nebo porušení.

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2015
Z toho povinný podíl 4 %
Počet osob se zdravotním znevýhodněním zaměstnaných
u zaměstnavatele v roce 2015

51,89 osob
2,08 osob

4,16 osob

Povinný podíl za rok 2015 je splněn přímým zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných osob.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů,
V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, organizace zveřejňuje informace.
V roce 2015 nebyla evidována žádost o poskytnutí informací.

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se
zprávou o činnosti
Výroční zpráva je prezentována všem pracovníkům ředitelem organizace na poradách v jednotlivých
službách v měsíci březnu.
Výroční zpráva je od března uložena na společné počítačové síti organizace, kde k ní mají všichni
zaměstnanci přístup.
Výroční zpráva je od března pověšena na web organizace, kde je veřejně přístupná.

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno:

Mgr. Lukáš Spurný a kolektiv pracovníků

datum:

29. 2. 2016

telefon:

556 715 202, 731 442 867

e-mail:

lukas.spurny@zameknovahorka.cz

Příloha č. 1 ke Zprávě o činnosti p. o.

Zámek Nová Horka,
příspěvková organizace

DOZP Studénka - novostavba

Vyhodnocení úkolů stanovených zřizovatelem
pro rok 2015

Vyhodnocení úkolů stanovených zřizovatelem pro rok 2015
1)
Nadále udržet minimálně 0,5 pracovního úvazku pro osoby s mentálním postižením
z řad uživatelů poskytovaných nebo jiných sociálních služeb nebo pro osoby
s duševním onemocněním. (splněno)
Organizace v roce 2015 zaměstnávala 2 muže se zdravotním postižením, kteří jsou zároveň uživateli
služeb Chráněného bydlení v Kopřivnici. Oba muži pracují na zámku v Nové Horce, ve službě Domov pro
osoby se zdravotním postižením. Není to tedy místo jejich trvalého bydliště a do práce samostatně
dojíždějí autobusem. Vykonávají pomocné práce v úklidu objektu a v údržbě zámeckého parku. Jeden
z mužů je zaměstnán na 0,5 úvazku, druhý na 0,3 úvazku.
Jeden z mužů je zároveň podporován v hledání práce u jiných zaměstnavatelů, protože za dobu
zaměstnání u nás získal mnohé dovednosti a nepotřebuje již při své práci podporu. Toho bude moci jinde
lépe využít. Případné uvolněné místo by mohl obsadit některý z dalších uživatelů našich služeb ChB, který
bude v začátcích zaměstnání opět potřebovat vedení a podporu.

2)
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)
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2015
Z toho povinný podíl 4 %
Počet osob se zdravotním znevýhodněním zaměstnaných
u zaměstnavatele v roce 2015

51,89 osob
2,08 osob

4,16 osob

Povinný podíl za rok 2015 je splněn přímým zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných
osob.

3)
Aktivně využívat nabídky činností v rámci klíčových aktivit individuálního projektu
Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK II. (splněno)
Nabízené aktivity individuálního projektu „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK II.“
jsme začali využívat již v roce 2014 a pokračovali jsme také v roce 2015. Pracovníci chráněných bydlení i
DOZP byly podporováni zkušenými konzultanty, školiteli a dalšími odborníky. Získané informace a
dovednosti pak uplatňovali ve své práci s klienty.
Pracovníci chráněného bydlení se zúčastnili v rámci aktivity „Metodická podpora zaměřená na konzultace
a audity“ konzultace na téma Podporované rozhodování a Přístup k člověku s agresivními projevy
chování. Pracovníci DOZP pak získali podporu konzultanta v oblasti Zjišťování potřeb uživatelů. Poté, co v
říjnu 2014 proběhl audit kvality sociálních služeb v chráněném bydlení v Sedlnicích, následoval v lednu
podobný audit v chráněném bydlení v Kopřivnici. S jednotlivými výstupy se pak následně aktivně
pracovalo a dle doporučení auditorů byly některé metodické postupy aktualizovány.
Podpora projektu byla zaměřená ne jen na pracovníky, ale také na klienty. Pokračovalo se tak ve
spolupráci při realizaci aktivity „Podpora zaměstnávání lidí s postižením“, kde zkušený jobcoach
podporoval klienty z chráněného bydlení v Novém Jičíně, a po ukončení realizace projektu „Cesta k
přirozenému životu“, který byl zaměřen na aktivity vedoucí k pracovnímu uplatnění, mohli být podpořeni
také klienti z chráněného bydlení v Kopřivnici.
Navázali jsme také na aktivity zaměřené na „Vzdělávání uživatelů“, kterých se naší uživatelé z chráněného
bydlení v Kopřivnici a Novém Jičíně účastnili již v roce 2014. V roce 2015 se účastnili kurzů: Vedení
domácnosti a navázání kontaktů v obci, Snadné čtení, Zaměstnávání a Sebeobhájci.

Pracovníci organizace se hlásili také na nabízená školení v rámci projektu „Podpora vzdělávání a supervize
v sociální oblasti v MSK II“. Tyto kurzy pořádala společnost EDUCO CENTRUM s.r.o. Pracovníci se kurzů
zúčastnili již v roce 2014 a pokračovali ve vzdělávání také v následujícím roce. Jednalo se o tyto témata:
Bazální stimulace, Teorie a metody sociální práce, Právní způsobilost a opatrovnictví, Specifika práce s
lidmi s poruchou artistického spektra, AAK a Makaton, Úvod do supervize, Transformace a
deinstitucionalizace, Komunikační dovednosti.

4)
Spolupracovat při přípravě aktivit návazného individuálního projektu Podpora
transformace pobytových sociálních služeb v MSK III. (splněno)
Se zřizovatelem jsme v červenci 2015 navázali spolupráci při přípravě aktivit projektu „Podpora
transformace pobytových sociálních služeb v MSK III.“ Po vnitřních konzultacích byl vyplněn a zaslán
Dotazník mapující naše potřeby a zájem o jednotlivé aktivity tohoto projektu. Projevili jsme zájem o
všechny nabízené činnosti. Některé se týkají všech poskytovaných služeb, některé aktivity využijeme
např. jen v chráněném bydlení v Kopřivnici a Sedlnicích nebo jen v DOZP a chráněném bydlení v Novém
Jičíně. V dotazníku je tato skutečnost jasně stanovena a má logiku v průběžné a permanentní práci s
kvalitou ve všech službách. Je uveden také rozsah nebo doba realizace jednotlivých aktivit. Realizace
projektu se předpokládá v období od března 2016, a to plynule v rozsahu 3 let (2016 – 2019).
Ředitel organizace je členem Pracovní skupiny pro transformaci v MSK a účastnil se vytváření
podporujících aktivit přímo na jednání skupiny.
Již v říjnu 2015 jsme ze své iniciativy nechali provést klientský audit v Chráněném bydlení v Novém Jičíně,
což je jedna z plánovaných aktivit projektu a využijeme ji v jiných službách. S výstupy auditu pracujeme.

5)
Stanovit
environmentální
cíle
organizace,
realizovat
pravidla
v rámci
environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí; předávat tento
přístup na uživatele služeb. (splněno)
V organizaci byla nastavena pravidla v rámci environmentálních zásad prostřednictvím vnitřní směrnice,
která je závazná pro všechny služby a pracovníky (příloha č. 1 tohoto materiálu). Každá služba si
stanovila za úkol „Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní

prostředí. Předávat tento přístup na klienty.“
Byly nastaveny cíle, ke kterým směřují kroky realizované přímo pracovníky a klienty ve službách. Mezi
tyto cíle patří např.
- zajistit kompostéry ve službách a využívat je
- zajistit nádoby nebo tašky na třídění odpadu a využívat je
- nesvítit v místnostech, kde se nikdo nenachází
- jednorázové větrání
- černobílý tisk, oboustranný tisk, skenování před kopírováním, je-li to možné
- používání notebooků při poradách místo tištěných papírů apod.
V organizaci se tedy stalo běžným, mimo jiné, netisknout zbytečné dokumenty, a pokud ano, tak
černobíle, při duplikaci dokumentů upřednostnit skenování před kopírováním, třídit odpad do určených
tašek, kompostovat, zbytečně nesvítit, tlumit topení nebo šetřit vodou. Běžný je tento přístup jak pro
správu, pracovníky, tak i pro část klientů. Předávání environmentálních zásad na klienty se stalo běžnou
součástí individuální práce s klienty.

Z vyhodnocení vedoucích pracovníků za jednotlivé služby:
ChB Nový Jičín
- odpad třídí uživatelé i zaměstnanci - separační tašky, separační kontejnery, využívá se kontejner na
obnošené šatstvo a elektro
- byl pořízen kompostér na likvidaci bioodpadu
- každý měsíc se vyhodnocuje spotřeba energií, hledají se příčiny, pokud je spotřeba vyšší a provedou se
opatření
- kontrola hospodaření s energiemi se provádí v rámci pravidelných kontrol - vypínání PC a příslušenství
při opuštění pracoviště, svícení ve společných prostorách
- edukace uživatelů k hospodaření s energiemi - teploměry v místnostech zajišťují, aby uživatelé
nepřetápěli pokoje, případně aby netrpěli zimou
- při nákupu spotřebičů se zohledňuje nejen cena a snadné a bezpečné ovládání, ale taky energetická
třída spotřebiče
- organizace zajišťuje recyklaci a plnění tiskových tonerů
- výrazně se omezilo kopírování, používá se skener
- tisk obrázků a fotografií si uživatelé zajišťují prostřednictvím veřejných služeb
- před tiskem dokumentů se hodnotí, jestli nestačí jen elektronická verze vč. tisku denních záznamů
- využívá se oboustranný tisk
ChB Kopřivnice
Všichni pracovníci byli seznámeni s pravidly environmentálního provozu, při běžných denních činnostech s
pravidly srozumitelnou formou seznamují i uživatele.
Zaměstnanci i uživatelé třídí odpad. V bytech i místnosti pro personál jsou umístěny barevné tašky na
tříděný odpad, ty jsou všemi používané. V okolí domu byly vytipovány sběrné nádoby, kam je uživatelé
po předchozích nácvicích sami odnášejí.
Byl zakoupen kompostér, uživatelé i zaměstnanci byli seznámeni se způsoby zacházení s biologickým
odpadem.
Jsou dodržována pravidla pro správné větrání, osvětlení a jsou k tomu vedeni i uživatelé. Také při
hospodaření s vodou se zaměřujeme na úsporný způsob sprchování, čištění zubů apod. K mytí nádobí se
v obou bytech používá myčka.
Hospodárně vaříme na elektrických sporácích – správná velikost hrnce, používání pokliček apod., učíme
vařit hospodárným způsobem i uživatele.
Vedeme uživatele k tomu, aby nepřetápěli pokoje a správně používali regulační ventily.
V kanceláři využíváme oboustranný tisk, pokud to není nutné, dokumenty netiskneme. Tato výzva je
uvedena i na našich emailech. Tiskové tonery po použití odevzdáváme.
ChB Sedlnice
- Úspora venkovního nočního osvětlení používáním pouze 2 lamp.
- Nesvítíme v prostorách, v kterých se nenachází žádná osoba. Vedeme klienty k tomu, aby si po odchodu
z pokoje, z koupelny atp. zhasínali světlo. Používáme úsporné žárovky.
- Regulujeme radiátory na nižší stupeň v prostorách, kde zrovna nikdo nepřebývá. V chladném počasí
větráme intenzívně a krátce, aby nedocházelo zbytečně k úniku tepla.
- Třídíme odpad v bytech klientů i v pracovně zaměstnanců.
- Klienti perou své prádlo, až nasbírají množství na plnou pračku.
- Pracovníci tisknou důležité dokumenty oboustranně, další dokumenty zbytečně netisknou, ale využívají
možnosti použití PC, NTB. Při hospodaření s financemi se paragony nekopírují, ale skenují.
- Do služby jsme zajistili kompostér.
- Spotřebu energií hlídáme pravidelnou kontrolou - každé pondělí hlásíme vedoucí provozně
ekonomického úseku stav odběru vody, stav všech energií evidujeme vždy na konci měsíce.
DOZP Nová Horka
- Ve všech domácnostech a společných prostorách pracovníci třídí odpad do barevně označených pytlů,
které se následně odnáší do tříděného odpadu.
- Šetříme elektrickou energii – př. na noc vypínáme počítače a tiskárny, v noci se svítí pouze na
nejnutnějších místech, atd.
- Nově nainstalováno LPG do služebního vozu Mitsubishi.
- Odpad ze zahrady kolem zámku odvážíme na kompost.

6)
V souladu s Pravidly energetického managementu zajišťovat evidenci spotřeb
energií a médií. (splněno)
Spotřeba energií je zajišťována v souladu s pravidly Energetického managementu a aplikace FAMA.
Pracovníci údržby a vedoucí služeb pravidelně evidují spotřebu energií a hlásí hodnoty průběžně a
pravidelně pracovnici odpovědné za energetický management. Ta údaje zavádí do aplikace FAMA.
Díky této evidenci je možné včas koordinovat míru spotřeby i vzniklé anomálie či poruchy, jako např.
v případě z Chráněného bydlení v Kopřivnici, kde se náhle zvýšil denní odběr vody a zjistila se obratem
příčina na netěsnosti splachovadla WC klientů.

7)
Vyhodnotit doporučení realizovaných auditů kvality, na základě těchto doporučení
naplánovat a postupně realizovat kroky ke zvýšení kvality služeb. (splněno)
S výstupy z auditů se již začalo aktivně pracovat po prvním auditu, který proběhl v říjnu 2014 v
chráněném bydlení v Sedlnicích. Jednotlivá doporučení byla do metodických postupů postupně
zapracovávána a některé dokumenty se již aktualizovaly. Organizace má sestaven svůj tým pracovníků
(„TEAM“), který se právě zabývá tvorbou, úpravou a aktualizací všech standardů a metodických postupů.
Svou činnost tak zaměřil i na zmíněné výstupy auditorů a bude s nimi pracovat i dále. Ve spolupráci s
připravovaným projektem „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK III.“, pak
máme možnost využít podporu externího odborníka na ověření a pomoc s vylepšením konkrétních
kvalitních opatření.

8)
Realizovat projekt „Cesta k přirozenému životu“. (splněno)
Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, v roce 2015 nadále pokračovala v realizaci projektu „Cesta k
přirozenému životu“, č. CZ.1.04/3.1.02/C1.00003 v rámci výzvy C1 OP LZZ.
Projekt byl ukončen k 30. 6. 2015 a jeho hlavním cílem bylo poskytování služby chráněného bydlení v
Kopřivnici a Sedlnicích osobám se zdravotním postižením. Naší snahou byla podpora klientů ve vedení
plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu života, který je srovnatelný s jejich vrstevníky mimo
sociální službu v návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a na běžné veřejné společenské prostředí. Cílem
projektu bylo tedy začlenění klientů chráněného bydlení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování
intenzivní podpory při nacvičování různých životních situací, které vedou k zajišťování vlastní existence,
individuálnímu plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb, návratu na trh práce, zaměstnání v
sociálních podnicích, docházce do terapeutických dílen, denních stacionářů atd.
Do projektu bylo zapojeno celkem 9 klientů a to 3 klienti z chráněného bydlení Sedlnice a 6 klientů z
chráněného bydlení Kopřivnice. Jedna z aktivit projektu byla také poskytnutí supervizí pro klienty a jejich
klíčové pracovníky zapojené do projektu. V roce 2015 bylo díky projektu pro klienty zorganizováno také
školení na téma Rizika.
V rámci publicity projektu byl natočen filmový snímek zachycující proměnu života klienta při dřívějším
životě v ústavním zařízení a současném životě v chráněném bydlení. Film je dostupný pod odkazem:
https://youtu.be/3v8gu3EKIow
Aktivity realizované v rámci projektu „Cesta k přirozenému životu“, byly financovány z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR.
V roce 2015 byla provedena kontrola zástupců poskytovatele dotace, která zjišťovala správnost použití
poskytnutých peněz, vše bez závad.
V rámci Projektu „Konečně venku“ bylo v organizaci použito celkem 2.628.430,82,- Kč.

9)
Realizovat projekt „Konečně venku“. (splněno)
Zámek Nová Horka, p. o., realizovala projekt „Konečně venku“, č. CZ.1.04/3.1.02/D2.00001 v rámci výzvy
D2 OP LZZ.
Období realizace: 1. 1. 2015 – 31. 10. 2015
Hlavním cílem projektu bylo poskytování sociálních služeb chráněné bydlení v Kopřivnici a v Sedlnicích.
Byla poskytnuta individuální asistence 11 klientům těchto služeb ve smyslu vedení způsobu života, který
je srovnatelný s životem jejich vrstevníků mimo sociální službu v návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a
na běžné veřejné společenské prostředí. Cílem projektu bylo také sociální začlenění klientů do běžné
společnosti, podpora v přirozeném rozvoji jejich životních kompetencí a využití rovných příležitostí s cílem
umožnit rovnocenný vstup na trh práce prostřednictvím individuální asistence v situacích. Těmto lidem
byla dána podpora dle jejich potřeb tak, aby byli schopni zajistit svou existenci, získali zaměstnání nebo
dále rozvíjeli své schopnosti např. v STD, denních stacionářích atd.
V rámci stanovených klíčových aktivit byli podporováni pouze klienti, kteří nebyli podporování aktivitami v
rámci projektu "Cesta k přirozenému životu".
Aktivity realizované v rámci projektu „Konečně venku“, byly financovány z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR.
V rámci projektu byly stanoveny tři klíčové aktivity:
Aktivita č. 1: Poskytování individuální asistence 6 klientům v chráněném bydlení Sedlnice
V rámci této klíčové aktivity byla poskytována individuální asistence 6 klientům se zdravotním postižením
s nižší a střední mírou podpory, kteří dříve žili v ústavní službě. Naši snahou byla podpora klientů ve
vedení plnohodnotného a aktivního způsobu života, který je srovnatelný s jejich vrstevníky mimo sociální
službu. Snažili jsme se upevňovat zejména vztahy s rodinou, přáteli a prostřednictvím individuální
asistence jsme zapojovali klienty do běžného veřejného společenského prostředí. Podstatou byla snaha o
sociální začlenění klientů do běžné společnosti a řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Aktivita č. 2: Poskytování individuální asistence 5 klientům v chráněném bydlení Kopřivnice
V rámci této klíčové aktivity byly poskytovány služby 5 klientům se zdravotním postižením s nižší a střední
mírou podpory, kteří dříve žili v ústavní službě. Naši snahou byla podpora klientů ve vedení
plnohodnotného a aktivního způsobu života, který je srovnatelný s jejich vrstevníky mimo sociální službu.
Podporovali jsme zejména vztahy s rodinou, přáteli a zapojovali jsme klienty do běžného veřejného
společenského prostředí. Podstatou byla snaha o sociální začlenění klientů do běžné společnosti a řešení
jejich nepříznivé sociální situace.
Aktivita č. 3: Řízení projektu
V rámci této klíčové aktivity byl sestaven tzv. projektový tým (PT), který zajišťoval přípravu, realizaci a
udržitelnost projektu. Projektovým týmem bylo zabezpečeno každodenní řízení projektu, technické a
organizační zajištění aktivit, podpůrné a publicitní aktivity. Mezi odpovědnost patřila: informovanost a
konzultace k obsahu projektu, příprava plánu aktivit, hodnocení a kontrola všech aktivit, finanční řízení,
příprava monitorovacích zpráv apod.
V roce 2015 byla provedena kontrola zástupců poskytovatele dotace, která zjišťovala správnost použití
poskytnutých peněz, vše bez závad.
V rámci Projektu „Konečně venku“ bylo v organizaci použito celkem 1.504.379,64,- Kč.

10)
Realizovat investiční akci „Transformace Zámku Nová Horka“ a zahájit poskytování
sociálních služeb domova pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce.
(splněno částečně)
Po přípravné fázi stavby a vyřešení potřebných veřejných zakázek byl dne 22. 1. 2015 předán stavební
pozemek na Poštovní ulici ve Studénce stavební firmě Bystroň Group, a. s. Technický dozor stavby
vykonával Ing. Štěpán Šňupárek. Dle termínů vycházejících ze smlouvy měla být stavba předána bez vad
a nedodělků k 23. 12. 2015. Tak se také stalo. Ředitel organizace se účastnil téměř všech kontrolních dnů
na stavbě, případně na Krajském úřadě a koordinoval činnosti ve své kompetenci se stavební firmou,
projektantkou a zástupci Krajského úřadu. V průběhu projektu operativně navštěvoval stavbu i mimo

kontrolní dny a ve svém volnu. Snažili jsme se hledat řešení v nouzových situacích v průběhu stavby tak,
aby mohly práce pokračovat bez zdržení. V druhé polovině realizace stavby na místo docházeli i budoucí
pracovníci služby, po novém roce i klienti. Důvodem návštěv bylo seznámení se s budoucím pracovištěm
a domovem, aby mohli všichni „aktéři“ dostat ucelený přehled potřebný pro plánování přechodu klientů a
budoucí průběh nové služby.
Zvlášť byla soutěžena dodávka vnitřního vybavení a elektrospotřebičů. U obou dodávek jsme koordinovali
termíny výroby, dodání a montáže všech komponentů, které byly uvedeny ve smlouvách. Z důvodu
dokončování stavby ve Studénce a vysoké vlhkosti objektu, byl všechen dodávaný nábytek a vybavení,
včetně elektrospotřebičů, uskladněn do volných prostor na zámku v Nové Horce. Odtud bude ve vhodnou
dobu vše převezeno právě na místo budoucí služby – do Studénky.
Po dohodě s odvětvovým odborem a stavební firmou proběhne kolaudace domů 26. 1. 2016, od 26. 1. se
bude navážet nábytek a vybavení do domů ze zámku, poskytnou se podklady k změně v registraci, kdy
služba DOZP Nová Horka změní adresu a název na DOZP Studénka a od 15. 2. bude zahájeno
poskytování nové služby. V těsném časovém závěsu proběhne slavnostní otevření nové služby a zároveň
slavnostní opuštění zámku.
V roce 2015 nebylo zahájeno poskytování sociální služby, ovšem vlivem podmínek stavby, ne naším
přičiněním. Proto je úkol splněn jen částečně.

11)
Zabývat se potřebami osob s mentálním postižením v seniorském věku, které
potřebují pobytové sociální služby; zpracovat záměr orientace poskytovaných služeb
na tuto cílovou skupinu. (splněno)
Organizace poskytuje služby lidem s mentálním postižením, z nichž část je již v seniorském věku. Jsou to
lidé, kteří do nových služeb přešli z ústavní služby v rámci transformace.
Z toho důvodu se zabýváme dlouhodobě situacemi, které vznikají v důsledku různých specifik práce
s lidmi s mentálním postižením v seniorském věku, zejména v ChB v Sedlnicích, ale i v ostatních službách.
Organizace má zpracován materiál, který je součástí standardu č. 2 (viz. příloha č. 2), který udává jakýsi
směr a možnosti řešení konkrétních nastalých životních situací lidí s mentálním postižením v seniorském
věku. Vycházíme z vlastní nebo převzaté praxe.
Nejde o pevná pravidla, spíše o možné scénáře, možnosti pro pracovníky a klienty, vzorové alternativní
řešení. Každý člověk je totiž jiný, věk v jeho aktuální životní situaci může, ale také nemusí, hrát roli. Vždy
se řeší potřeby klienta individuálně v kontextu všech informací a podmínek.
Z podstaty své aktuální činnosti je nejvýhodnějším řešením pro lidi s mentálním postižením v seniorském
věku, kteří chtějí využívat služby chráněného bydlení, právě ChB v Sedlnicích. Služba a její pracovníci mají
zkušenosti s touto cílovou skupinou, absolvují vhodné vzdělávací aktivity, zabývají se souvislostmi této
cílové skupiny. Jsou zde dobře nastaveny scénáře pro zhoršení zdravotního stavu, je vytvořena
provázanost se zdravotní pomocí apod. Tato služba dokáže nejlépe vyhovět i potenciálním klientům
chráněných bydlení, kterým stávající služba již nedokáže poskytnout potřebnou podporu, potřebují však
pobytovou sociální službu, ale nechtějí jít domova pro seniory. Chtějí bydlet v domácnosti a zajišťovat si
běžné starosti sami nebo s podporou.

12)
Provést analýzu nezbytných nákladů souvisejících se zajištěním objektu Zámku
Nová Horka po jeho opuštění; aktivně spolupracovat s odvětvovým odborem při
řešení využití tohoto majetku. (splněno)
Naše organizace dlouhodobě a aktivně spolupracuje se zřizovatelem a odvětvovým odborem při řešení
záležitostí ohledně provozu a využití objektu zámku v Nové Horce v době, kdy zde již nebude sídlit
pobytová sociální služba.
Organizace počítá s tím, že objekt bude mít nadále ve své správě i v roce 2016. Proto jsme již v průběhu
roku 2015 zpracovávali možné předpoklady nákladů pro zajištění provozu objektu po jeho opuštění, řešili
jsme možnosti jeho zabezpečení proti vniknutí a řešili jsme alternativy jeho dalšího využití.
Předpokládáme opuštění zámku od 15. 2. 2016.

V případě, že zámek bude během celého roku 2016 v naší správě, odhadované náklady na jeho provoz
jsou:
Náklady na energie: 100 tis. Kč.
Náklady na udržení v provozu (revize elektro, revize topenářské, komíny, hasicí přístroje, deratizace,
apod.):
Náklady na odpisy:
Ostatní:
Náklady jsou odhadované, zámek bude neobydlený, bude zde ale ještě nepotřebný movitý majetek, který
bude nabízen jiným organizacím k využití.
Protože jde o památkově chráněný areál, musí být udržován ve stavu, který jej nebude poškozovat. Je
nutné temperovat místnosti, větrat, kontrolovat funkčnost médií, kontrolovat zabezpečení proto vniknutí,
udržovat zámecký park, dělat drobné opravy. Toto nejefektivněji zajistíme vlastními zaměstnanci –
údržbáři.
Ve věci využití zámku jsme vedli aktivní spolupráci s Krajským úřadem. Konečné rozhodnutí je ale na
zřizovateli. V našich kompetencích byly pouze debaty o možnostech zámku, a to např. s městem
Studénka, (zejména použití budovy vrátnice), s ředitelkou Muzea Novojičínska, p. o. (zejména pro
muzejní využití). Dlouhodobě podporujeme myšlenku muzea ústavnictví, jehož potřeba vyplývá z nutnosti
připomínat si dobu, kdy transformace nebyla na pořadu dne a vzkvétal ústavnický systém péče na zámku
v Nové Horce.

13)
Za každou poskytovanou službu:
- Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby.
- Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby
z jiných než kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody
neposkytnutí sociální služby.
- Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících uživatelů
služby, vč. žádostí v řízení a žádostí o navýšení výše příspěvku na péči.
Přehledy zpracovat k 30. 6. a k 31. 12. a do 15. kalendářního dne následujícího
měsíce zaslat na adresu hana.ctverackova@kr-moravskoslezsky.cz. (splněno)
Přehledy k 31. 6. a k 31. 12. 2015 byly zpracovány sociálními pracovnicemi a vždy zaslány na mail Mgr.
Hany Čtveráčkové, DiS:
- dne 2. 7. 2015 stav k 31. 6. 2015 na mail hana.ctverackova@kr-moravskoslezsky.cz
- dne 11. 1. 2016 stav k 31. 12. 2015 na mail hana.ctverackova@msk.cz
Přehled k 31. 12. 2015 je přílohou č. 3 tohoto materiálu.

14)
Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako
stěžejní cíle k realizaci v roce 2015 a které jsou v souladu se strategickými
dokumenty Moravskoslezského kraje. (splněno)
Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Horka:
- Příprava klientů a pracovního týmu na přechod do Studénky (splněno)
V tomto roce KP spolu s klienty vytvořili plány přechodu, které se týkají jednotlivých klientů. V těchto
plánech jsou zaznamenány důležité informace, na které by se nemělo v novém domově zapomenout.
Čerpáme z předchozích zkušeností při přípravě přechodu klientů do ChB. Pokračujeme v nácvicích
s jednotlivými klienty, kteří se nové činnosti buďto učí nebo si je opakují z dřívější doby. Byl vytvořen
nový MTT tým. Náplní práce tohoto týmu je plánování podoby organizace a průběhu nové služby ve
Studénce – zajištění a průběh stěhování klientů, zajištění provozu služby, zajištění stravy, rozpis služeb.

Členy MTT jsou také tři pracovnice PSS, které přináší do týmu informace a podněty od všech ostatních
pracovníků.
- Zapojovat se během výstavby a vybavování nových domů do rozhodovacích procesů, účastnit se
kontrolních dnů předávat informace, zapojit i klienty (např. výběr možného vybavení, barev apod.)

(splněno)
Po celou dobu stavby se postupně zapojují pracovníci spolu s klienty do zařizování nových bytů, ze
vzorníků si vybírají dekory nábytků, obkladů, podlah. Samotní klienti si rozhodovali o malbě jednotlivých
pokojů a společných prostor. Pracovníci nakupují spolu s klienty zařízení do bytů. Jedná se především o
zařízení kuchyní, koupelen, obývacího pokoje a jednotlivých pokojů.
- Využít podporu externích odborníků v procesu přechodu služby v problematických oblastech služby
DOZP (splněno)
V DOZP jsme několikrát využili služby externích odborníků formou konzultace v návaznosti na budoucí
stěhování do nové služby. Například p. Herzánová v otázce AAK, p. Eisner ohledně protokolu sexuality, p
Hlisnikovská se zjišťováním potřeb uživatelů, p. Matuška s prací s riziky v procesu transformace, p.
Chlápková při řešení ústavních prvků a p. Herzánová s potřebami lidí s vysokou mírou nezbytné podpory
a komunikační dovednosti pro práci s nimi.
- S klienty navštěvovat místo výstavby a okolí nového DOZP ve Studénce a průběžně informovat
zúčastněné (splněno)
Klienti během svých výjezdů na nákupy do Studénky okolí stavby od počátku navštěvovali a sledovali, jak
se mění. Při svých cestách a vyřizování běžných záležitostí preferovali Studénku vzhledem k tomu, že zde
budou později bydlet. Dovnitř prozatím nemohli kvůli průběhu stavby, bezpečnostním předpisům a
prozatímní bariérovosti. Byla jim k dispozici průběžná fotodokumentace a další průběžné informace.
- Plánovat v týmu (MTT) podobu, organizaci a průběh nové služby ve Studénce. Do plánování v co
nejvyšší možné míře zapojit klienty (splněno)
Byl vytvořen nový MTT tým. Členy MTT jsou také tři pracovnice PSS, které přináší do týmu informace od
všech ostatních pracovníků. Zde se řeší veškeré záležitosti ohledně přípravy stěhování, plánování
přechodu, plánování podoby nové služby a jejího zajištění.
- Uskutečnit setkání s opatrovníky a rodinnými příslušníky klientů v návaznosti na změny v DOZP

(splněno)
Opatrovníci byli o chystaných a uskutečněných změnách vždy informováni při osobním kontaktu,
telefonicky a také písemně. Upřednostnili jsme spíše individuální jednání než setkání všech opatrovníků a
rodiny na jednom místě v jednom čase. Opatrovník má vždy možnost setkat se s vedením organizace,
sociálním pracovníkem nebo klíčovým pracovníkem (pracovník v sociálních službách) konkrétního klienta
jednotlivě nebo je možné sjednat společnou schůzku. Některé individuální rozhovory se již uskutečnily a
další budou probíhat na počátku nového roku, před přestěhováním do nového DOZP ve Studénce.
Opatrovníci získávají informace o fungování služby, úhradách a seznámí se s novou smlouvou o sociálních
službách.
Konkrétního blízkého člověka totiž zajímá pouze jeden konkrétní klient ne ti ostatní. Proto nebylo
uskutečněno hromadné setkání, ale informace byly předávány individuálně. Toto se jeví jako efektivnější.
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat
tento přístup na klienty. (splněno)
Viz. vyhodnocení úkolu č. 5

- Podporovat individuálně klienty a opatrovníky ve vytvoření osobního účtu klienta – nahrazovat tak
depozitní účet a platby hromadným seznamem jako institucionální prvek. (splněno)
V DOZP byly v letošním roce vytvořeny na žádost jednotlivých klientů tři účty. Probíhala jednání přímo
v bankách za účasti klientů, opatrovníka a sociální pracovnice. Do konce roku 2016 by měli všichni klienti
DOZP mít svůj vlastní účet.
- Plánovat volný čas klientů co nejvíce mimo jejich obydlí. (splněno)
Vzhledem k tomu, že v Nové Horce není žádný obchod, naši klienti jezdí individuálně nakupovat své
osobní věci a potraviny do blízkého okolí služebním automobilem. Také mají možnost účastnit se nákupů
zařízení do jednotlivých bytů nového domova. V letošním roce klienti využívali také návazné služby mimo
zařízení – př. kadeřník, solná jeskyně, cukrárna, hippoterapie, výstavy, kino, divadlo atd. Tyto aktivity
plánují klienti ve spolupráci s KP.

Chráněné bydlení Nový Jičín:
- Navázat na zkušenosti, informace a postupy pracovní konzultantky a podporovat klienty při hledání
zaměstnání (splněno)
V rámci IP Kraje využívala služba ChB v Novém Jičíně spolupráce s Job Coachem. V rámci této spolupráce
vznikly konkrétní kroky, které jsou uplatňovány i po ukončení projektu. Např.:
- spolupráce s JC při IP uživatele směrem k zaměstnání - IP se využívají i po ukončení spolupráce s JC
- spolupráce služby s Úřadem práce při hledání zaměstnání
- pomoc lidem při hledání vhodného místa prostřednictvím inzerátů
- hledání vhodných pracovních míst podle zájmů a schopností lidí – využívání jejich požadavků na práci
(ne jen automaticky pomocné práce v úklidu)
- vyjednání zkušební praxe v rámci organizace
- na podnět JC jsou lidé vedeni k získávání a udržování sociálních dovedností
- Řešit otázku stěhování klientů z domu do bytů, hledat možnosti získání bytů a plánování služby s
možností využívat i služby terénní (splněno)
V souladu s tímto úkolem byly realizovány tyto činnosti:
- sledování nabídky bytů v lokalitě Nového Jičína dle požadavků konkrétních klientů
- jednání s jinou organizací o zahájení Podpory samostatného bydlení v Novém Jičíně
- stanovení kritérií pro přechod lidí do Podpory samostatného bydlení
- příprava dvou lidí z chráněného domu na přechod do chráněného bytu
- plánování přechodu z chráněného bytu do podpory samostatného bydlení
- využití služby sociální rehabilitace k rozvoji samostatnosti
- Nadále věnovat pozornost institucionálním prvkům, zj. nastavit systém efektivní spolupráce klienta a
pracovníků (splněno)
Pokračuje se v práci na odstranění institucionálních prvků, např.:
- probíhá revize individuálních plánů - nastavení spolupráce s klientem podle Individuálního plánování
zaměřeného na člověka
- týmová spolupráce při řešení problémových situací při poskytování služby (problémové chování,
rizikové situace atp.), za účelem odstranění sklonu rozhodovat za klienty
- odbourávání závislosti klientů na doprovodech asistentů - podpora klientů v samostatnosti při
využívání běžných služeb (knihovna, služby, kino, divadlo)
- zaměření na výrazy, které v souvislosti s poskytováním služby používáme
- rozvoj spolupráce s návaznými službami - Kafira, sociální rehabilitace, Charita
apod.

Využíváme zpráv auditů z jiných služeb, vlastních poznatků od stážistů, dobrovolníků, studentů apod.
- Zaměřit individuální plánování na podporu klientů ve smysluplném trávení volného času (splněno)
- práce s individuálním plánem - v profilu člověka zaměření na to, co je pro něj důležité, co funguje, co
nefunguje a nastavení míry podpory
- práce s kruhem přátel a hledání vhodného člověka pro společné trávení času (přátelé, dobrovolníci)
- práce pracovníků se zaměřuje na zjišťování možností, jak by mohli klienti trávit svůj volný čas nejen
mimo domov, ale i zálibou, kterou mohou pěstovat doma (chov domácích zvířat, ruční práce)
- cílem pracovníků je maximálně snížit závislost klienta na asistenci při trávení volného času
- cíle jsou nastaveny tak, aby klient byl maximálně samostatný a nezávislý na doprovodu
- vytváření prostoru pro tzv. neformální podporu klientů – z řad přátel a dobrovolníků
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat
tento přístup na klienty. (splněno)
Viz. úkol č. 5
- klienti, kteří zatím třídění odpadu nezvládají, mají k dispozici pokyny v alternativní podobě (obrázky,
snadný text), pracujeme s tím
- Podporovat individuálně klienty a opatrovníky ve vytvoření osobního účtu klienta – nahrazovat tak
depozitní účet a platby hromadným seznamem jako institucionální prvek. (splněno)
- klienti a opatrovníci byli seznámeni s nabídkami bank při osobních návštěvách - dostupnost,
bezbariérovost, výše poplatků
- byla vytvořena nová metodika pro hospodaření s penězi klienta a klíčového pracovníka
- osobní účet mají zařízený zatím 3 klienti, mají svou bankovní kartu
- klienti využívají bezhotovostní platby při větších nákupech, běžné nákupy si obstarávají za hotové
peníze, aby se dále procvičovali v hospodaření s penězi
- pokračuje se v jednání s opatrovníky dalších klientů
Chráněné bydlení Kopřivnice:
- Realizovat projekty „Konečně venku“ a „Cesta k přirozenému životu“ které jsou podpořeny z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzev C1 a D2 Podpora sociálních služeb komunitního
typu vzniklých po transformaci. Obsahem projektu je poskytování sociálních služeb a cílená individuální
podpora lidí se zdravotním postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. (splněno)
Viz. vyhodnocení úkolů č. 8. a 9.
- Podpora klientů v udržení se v pracovním procesu a hledat další možné pracovní uplatnění na volném
trhu práce. (splněno)
Dva klienti, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu se Zámkem Nová Horka, zde byli zaměstnáni i během
celého roku 2015. Současně si s klíčovými pracovníky mapují další možnosti a pracovní příležitosti, aby
mohli případně i změnit zaměstnání. Další dva klienti uzavřeli pracovní smlouvu na kratší úvazek s
Domovem Paprsek se sídlem v Novém Jičíně. Podpisu smlouvy předcházela setkávání, domlouvání
podmínek, nácviky, zkušební provoz.
Po ukončení projektu C1 Cesta k přirozenému životu, v rámci kterého se také pracovalo na přípravě a
realizaci zaměstnávání, jsme navázali spolupráci s job coachem ze Slezské diakonie v rámci IP Kraje,
podporujícím zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
Také jsme zahájili jednání Družstvem Náruč pro tebe. Tento sociální podnik vznikl v Kopřivnici a jeho
hlavním záměrem je pomáhat se zaměstnáním lidem s jakýmkoliv druhem znevýhodnění.
Naši klienti se svými klíčovými pracovníky sledovali průběžně možnosti pracovního trhu, využívali k tomu
internetu i osobních kontaktů.

- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat
tento přístup na klienty. (splněno)
- viz. vyhodnocení úkolu č. 5
- Podporovat individuálně klienty a opatrovníky ve vytvoření osobního účtu klienta – nahrazovat tak
depozitní účet a platby hromadným seznamem jako institucionální prvek. (splněno)
Během roku jsme podporovali klienty a opatrovníky v individuálním zřízení osobních účtů. Ke konci roku
má svůj účet již většina z našich klientů u více bank. V Kopřivnici je výběr a klienti se rozhodují podle
dostupnosti bankomatů, platebních podmínek, poplatků, aktivitě bankéřů apod. Každý preferuje něco
jiného. V dalším roce budeme pracovat s ostatními klienty v tom samém duchu.
- Hledat vhodné byty pro klienty a podporovat je tak v jejich samostatnosti. (splněno)
Klienti se svými klíčovými pracovníky plánují další budoucnost. U těch klientů, kteří se stále více
osamostatňují, se plánuje realizace možnosti samostatnějšího bydlení. Zaměřují se na nácviky v
oblastech, kde podporu ještě potřebují, aby svou potřebu většího rozsahu pobytové služby co nejvíce
snížili. Uskutečnila se schůzka s oficiálními zástupci města Kopřivnice a s organizací Podpora
samostatného bydlení Jinak a byla navázána spolupráce. V roce 2016 by se první klienti měli stěhovat do
bytů a sociální službu jim bude poskytovat jiný poskytovatel.
- Motivovat klienty k dalšímu osamostatnění formou bydlení v bytě mimo budovu CHB. (splněno)
Klíčoví pracovníci motivují své klienty k osamostatnění v bydlení. Zdůrazňují klady individuálního bydlení –
soukromí, větší svoboda rozhodování, naopak menší omezení při výběru vybavení bytu a trávení času ve
společných prostorách. Způsob soužití v současném počtu a skladbě klientů v bytech sám napomáhá k
rozhodnutí o jiné formě bydlení. Také plánujeme s klienty navštívit jiné klienty, kteří už v současné době
v bytech bydlí, aby se mohli o výhodách sami přesvědčit a rozhodnout se. Pochopitelně pracujeme i s
opatrovníky a rodinnými příslušníky, aby přechod do bydlení s nižší mírou podpory brali jako přínosný a
zcela přirozený.
- Zaměřit individuální plánování na podporu klientů ve smysluplném trávení volného času. (splněno)
V procesu individuálního plánování byly ověřenými a osvědčenými metodami zjišťovány zájmy, záliby a
zaměření klientů. Z těchto výstupů vychází i plánování cílů klientů. Na jejich realizaci pracují s klienty
především klíčoví pracovníci, zapojeni jsou i ostatní zaměstnanci, popř. rodinní příslušníci, dobrovolníci,
pracovníci sociální rehabilitace. Je vytvářen prostor pro neformální podporu klientů a trávení času co
nejvíce mimo své obydlí.
- Vyhodnotit doporučení konaných auditů kvality, naplánovat a postupně realizovat kroky ke zvýšení
kvality. (splněno)
V termínu 21. - 23. 1. 2015 byl uskutečněn společností Instand, o. p. audit kvality v Chráněném bydlení
Kopřivnice. Nedostatky zjištěné díky proběhlých auditů v letošním roce v Chráněném bydlení Kopřivnice a
v loňském roce v Chráněném bydlení Sedlnice a inspekce kvality uskutečněné v Chráněném bydlení Nový
Jičín byly vyhodnoceny a připomínky postupně zapracovávány do prověřených standardů kvality.
Odstraňováním zjištěných nedostatků se zabýval ÚP tým, TEAM i pracovní tým chráněného bydlení.
Zároveň byly vytipovávány další možné nedostatky a přetrvávající ústavní prvky, kdy velkou podporou
byla různá školení a konzultace, setkávání s odborníky i předávání zkušeností z dobré praxe při stážích ať
už mezi službami ZHN nebo s pracovníky jiných organizací.

Chráněné bydlení Sedlnice:
- Realizovat projekty „Konečně venku“ a „Cesta k přirozenému životu“ které jsou podpořeny z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzev C1 a D2 Podpora sociálních služeb komunitního
typu vzniklých po transformaci. Obsahem projektu je poskytování sociálních služeb a cílená individuální
podpora lidí se zdravotním postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. (splněno)
Uživatele služby a jejich klíčoví pracovníci, kteří byli zapojeni v projektech, aktivně plnili klíčové aktivity
projektů. Asistentky klienty individuálně podporovaly a motivovaly v aktivitách během dne, rozvíjely jejich
dovednosti, zkušenosti a sebevědomí, individuálně plánovaly činnosti dle jejich přání a potřeb,
nacvičovaly běžné praktické činnosti v chodu domácnosti, uživatelům pomáhaly s vyřizováním jejich
záležitosti mimo bydliště, zapojovaly je do veřejného života využíváním běžně dostupných služeb.
Uživatelům byla poskytnuta také podpora při orientaci v místě a čase, byla poskytnuta asistence v terénu.
Projekt výzvy C1 byl ukončen v červnu 2015, projekt výzvy D2 skončil v říjnu 2015.
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat
tento přístup na klienty. (splněno)
Viz. úkol č. 5.
- Podporovat individuálně klienty a opatrovníky ve vytvoření osobního účtu klienta – nahrazovat tak
depozitní účet a platby hromadným seznamem jako institucionální prvek. (splněno)
Uživatelům služby byla při individuálních rozhovorech s KP, soc. pracovnicí nebo s vedoucí služby předána
informace o výhodách a možnostech založení svého osobního účtu. Soc. pracovnice také předávala
informace opatrovníkům. Osobním účtem u ERA banky již disponují 4 klienti. U komerční banky má
založen účet jeden klient. Více se klienti rozhodují pro ERA Poštovní spořitelnu, protože v obci Sedlnice je
pro možnost výběru pouze místní pošta.
V aktivitě budeme postupně pokračovat i u ostatních uživatelů služby.
- Zaměřit individuální plánování na podporu klientů ve smysluplném trávení volného času.
1 krok: V hodnoceném období se pracovnice naši služby účastnily třech workshopů - Plánování zaměřené
na člověka. K poznatkům a již realizovaným metodám v této oblasti jsme si prakticky vyzkoušely i jiné
nástroje, jak mapovat a pak smysluplně podpořit klienty v trávení volného času.
2 krok: Dalším našim krokem je naplánování individuálního „posezení“ klienta s lidmi, kteří mu jsou
blízcí a pomohou mu s mapováním jeho zájmů (KP, vybraný pracovník, soc. pracovnice, vedoucí služby,
popřípadě opatrovník nebo osoby, které si ještě klient bude přát - kamarádka, přátele…).
3 krok: Realizace schůzky vybraných osob. Při tomto sezení rozhovorem a použitím vhodného
nástroje dle individuality klienta (příklady: erb, kruh vztahů, „kouzelná hůlka“, komunikační tabulka,
hledání správného člověka, moje sny, koblihové třídění, profil na jednu stránku…) zmapujeme jeho přání,
potřeby atd., které pak povedou k naplnění stanovených cílů a smysluplného trávení volného času.
- Vyhodnotit doporučení konaných auditů kvality, naplánovat a postupně realizovat kroky ke zvýšení
kvality. (splněno)
Viz. úkol č. 7.
- Zahájit chov slepic, případně jiných malých zvířat. (splněno)
Prvním krokem bylo zajištění zázemí pro chov slepic. Klienti s pracovníky vybrali místo na zahradě, údržba
pak zajistila stavbu kurníku. Pořízením chovu slepic se hodně pozvedlo sebevědomí uživatelů, kterým se
naskytla nová zkušenost – starost o domácí zvíře (rozvoj dovedností – ráno a večer otevřít a pak zavřít
kurník, donést krmení, zbytky, posbírat vejce, atd.). Je to výborná aktivita zejména pro klienty vyššího
věku.
- Realizovat stavební akce odvodnění objektu a stavba čističky odpadních vod. (splněno)

Dne 3. 4. 2015 byl zahájen provoz nově postavené čističky odpadních vod pro dům ChB v Sedlnicích.
Uživatelé služby jsou asistentkami motivování a vedeni k dodržování zásad při chodu čističky (nevhazovat
do odpadu vlhčené ubrousky, zbytky jídla, nepoužívat agresivní čisticí prostředky, používat vícevrstvý
toaletní papír apod.). Dochází k úspoře finančních prostředků za vývoz odpadních vod, cca 50 tis. Kč
ročně.

V Nové Horce dne 27. ledna 2016

Zpracoval:

Kolektiv pracovníků Zámek Nová Horka, p. o.

Přílohy:
Příloha č. 1: Směrnice č. 34 – Pravidla environmentálního provozu
Příloha č. 2: Práce s lidmi s mentálním postižením v seniorském věku ve službách organizace Zámek Nová
Horka
Příloha č. 3: Vyhodnocení úkolu č. 13 – k 31. 12. 2015

Příloha č. 1 k úkolům: Směrnice č. 34 – Pravidla environmentálního provozu

Zámek Nová Horka, příspěvková organizace

Vnitřní směrnice č. 34

Pravidla enviromentálního
provozu

Účinnost od 15. 1. 2015

Vnitřní směrnice č. 34

Pravidla enviromentálního provozu
V rámci své činnosti organizace musí dbát na ochranu životního prostředí. Jedná se především o snižování
spotřeby energie, vody, tepla, množství spotřebovaného kancelářského papíru a pohonných hmot,
postupnou obměnu vozového parku za vozidla s nízkými emisemi, širší uplatňování ekologických kritérií
při nákupech a zadávání veřejných zakázek a zkvalitnění sběru tříděného odpadu. Při poskytování služeb
či realizaci dalších aktivit musí příspěvková organizace vždy zvažovat dopady na životní prostředí.
Příspěvková organizace musí rovněž dbát na dodržování právních předpisů v oblasti ochrany životního
prostředí.

Opatření:
1. Každý zaměstnanec třídí odpad (plasty, sklo, papír, směsný odpad),
2. Každý zaměstnanec v prostorách budov organizace udržuje dostatečné, nikoli však nadbytečné
osvětlení, vypíná osvětlení při odchodu z místnosti na delší dobu, při dlouhodobém opuštění
pracoviště vypíná počítač a připojená samostatná zařízení (lokální tiskárny, scannery, LCD monitory
apod.), odstraňuje předměty zamezující proudění teplého vzduchu z topných těles, v zimě větrá jen
nárazově, krátce a intenzivně.
3. Zaměstnanci pověření nákupem nové techniky a zařízení, jako jsou například počítače, mikrovlnné
trouby, kopírovací stroje, tiskárny, myčky nádobí, chladničky, varné konvice, zdroje světla apod.,
dbají na jejich energetickou úspornost a řídí se energetickým štítkem těchto přístrojů, tedy nakupují
se přednostně výrobky třídy A a energeticky úspornější.
4. Každý zaměstnanec dodržuje pravidla úsporného tisku, tj. využívání oboustranného tisku, tisku dvou
stránek textu na jednu stránku papíru, využívá jednostranně použitý papír pro poznámky a zkušební
tisky apod., a tím omezuje spotřebu papíru.
5. Zaměstnanec zodpovědný za nákup kancelářských potřeb zajišťuje opětovnou recyklaci a plnění
tiskových tonerů.
6. Zaměstnanci, kteří jsou vybaveni technikou umožňující používání recyklovaného papíru, využívají při
své pracovní činnosti tohoto papíru.
7. Zaměstnanci zodpovědní za nákup kancelářské a informační techniky provádějí postupnou výměnu
stávajících zařízení prioritně za taková, která dovolují používání recyklovaného papíru.
8. Každý zaměstnanec dle možností upřednostňuje elektronické dokumenty před tištěnou formou

9. V rámci interní i externí komunikace prostřednictvím elektronické pošty zaměstnanci pod svůj podpis
uvádějí text: „Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15.1.2015.
S účinností této směrnice zaniká platnost Příkazu ředitele č. 1/2014 ze dne 1.1.2014

Mgr Lukáš Spurný
ředitel organizace

Příloha č. 2 k úkolům: Práce s lidmi s mentálním postižením v seniorském věku ve službách organizace
Zámek Nová Horka

Práce s lidmi s mentálním postižením v seniorském věku ve
službách organizace Zámek Nová Horka
Ve službách naší organizace žijí lidé s mentálním postižením a mezi nimi jsou i lidé v seniorském věku. Je
to dáno, mimo jiné, tím, že poskytujeme dlouhodobě pobytové sociální služby, klienti u nás žijí dlouho a
„zestárnou“.
Je nutné si připustit, že s přibývajícími léty se mění potřeby lidí. To platí v běžném životě v rodině stejně,
jako v pobytové sociální službě. K tomu je potřeba i přizpůsobit způsob práce s klientem, plánování
služby, zjišťování potřeb, získávání zpětných vazeb a připravit se např. na možnou změnu zdravotního
stavu klienta.
Je nutné nebrat jako negativum či selhání jistou ztrátu zájmu o fyzické aktivity, zvýšenou potřebu
podpory v pohybu, hygieně, zajišťování běžných záležitostí apod. Toto jsou věci běžného lidského života
a je nutné je takto přijímat, jak z pohledu klienta, tak i pracovníka.
Vždy jde o individuální věc každého klienta, samotný věk nemusí hrát nejdůležitější roli, jde o souhru
řady aspektů.
Pokud člověk, který žije ve službách naší organizace, dosahuje seniorského věku, má více možností pro
pokračování svého života dle vlastních představ. Tyto možnosti musí znát, měl by je znát opatrovník,
rodina. Rozhodně nesmí klientovi nebo rodině nijak vyplynout, že by měl z důvodu věku odejít ze služby.
Vycházíme z principu normality. Každý člověk může ze služby odejít z různých důvodů a kdykoli, na
druhou stranu může ve službě dožít do své smrti (je-li služba v souladu se svým posláním schopna
klientovi zajistit potřebnou podporu, i ve spolupráci s návaznými službami).
Možné scénáře, které jsou návodné dle situací konkrétních lidí:
1. Člověk žije ve „své“ pobytové službě
Klient je v seniorském věku, ale ten samotný nehraje žádnou nebo minimální roli v jeho potřebách. Stále
využívá a bude využívat potřebnou individuální podporu, je veden k samostatnosti, sám nebo s podporou
řeší běžné záležitosti života, výrazně se nemění potřebná podpora služby, žije přiměřeně aktivně, není
důvod něco měnit, chce dále žít v místě (ChB nebo DOZP), kde žije doposud. Z pohledu poskytovatele
není potřeba výrazně měnit zajištění služby. Cíle klienta jsou v souladu s posláním a s cíli služby.

Vzorem je princip normality v tom, že člověk mimo sociální službu v nadešlém seniorském věku může být
nadále plný života, žije dále ve svém obydlí, žije aktivně, má cíle, hledá přátele, nemění svůj život jen
proto, že je v seniorském věku.
2. Člověk žije ve „své“ pobytové službě, je potřeba změnit způsob podpory
Klient je v seniorském věku, ale ten samotný může a nemusí hrát roli v jeho potřebách. Nicméně se
zvyšuje potřebná míra podpory, může jít o zhoršení zdravotního stavu, zhoršení pohyblivosti, postupně se
ztrácí zájem o fyzické aktivity. Stále ale klient chce řešit své běžné věci samostatně nebo s podporou,
změní se však míra podpory asistentů, má přátele mimo službu, dochází do návazných služeb, chce měnit
a posouvat svůj život i přes nastalá omezení. Chce zůstat v místě, kde žije.
Je v silách a možnostech služby poskytovat člověku podporu, i když je vyšší. Cíle klienta jsou v souladu
s posláním a s cíli služby.

Vzorem je princip normality v tom, že člověk mimo sociální službu v nadešlém seniorském věku nechce
výrazně změnit způsob života jen pro některá zdravotní či pohybová omezení, stále žije samostatně mimo
sociální služby, pomáhá mu rodina nebo přátelé, hledá jiné cesty k naplňování svých cílů apod.
3. Člověk žije v pobytové službě v ChB v Sedlnicích – personál i podmínky více zaměřené na

práci s lidmi v seniorském věku a s vyšší mírou podpory
Tato možnost nastává klientovi, kterému se zvýší potřebná míra podpory a není v možnostech stávající
služby poskytnout mu podporu v takovém rozsahu. Věk v tomto může a nemusí hrát roli. Klient již např.
začíná být méně aktivní, potřebuje podporu při pohybu, potřebuje jiný způsob motivace, vyžaduje
společnost lidí svého věku, vyhledává klidné prostředí, ale zároveň stále chce zajišťovat své osobní
záležitosti s podporou, chce žít v domácnosti, kterou chce obstarávat, podílet se např. na vaření,
nakupování, chce využívat nabídky trávení volného času. Svou roli hraje také návyk na důvěrně známé
prostředí, spolubydlící a jisté rituály. V případě náhlé momentální změny zdravotního stavu nebo únavy,
slabosti si ale tyto činnosti může nechat krátkodobě zajistit personálem.
Klient má možnost zůstat u poskytovatele, který jej vede k aktivitě v domácnosti, ale bude využívat jinou
službu - ChB v Sedlnicích, jsou-li jeho cíle v souladu s cíli a posláním tohoto ChB. V tomto ChB totiž žije
více lidí s mentálním postižením v seniorském věku, personál je vyškolený pro práci s touto cílovou
skupinou, jde o službu v menší obci, v okolí bydlí lidé seniorského věku, v obci jsou aktivity pro seniory.
Nejde ale o domov pro seniory, jde o bydlení v domácnosti s běžnými životními starostmi.
Tato služba se může, z výše uvedených důvodů, v budoucnu více zaměřovat na cílovou skupinu lidí
s mentálním postižením v seniorském věku, a to jak na klienty jiných služeb organizace, tak potenciální
klienty s podobnými potřebami z jiných ChB.

Vzorem je princip normality v tom, že člověk mimo sociální službu v nadešlém seniorském věku zůstává
ve své domácnosti, chce se o sebe starat, chce se zapojovat do dění okolo sebe, chce měnit prostředí, ale
zároveň využívá terénní sociální a zdravotní služby, ví, že je mu na blízku potřebná pomoc, že není sám,
že není v domově pro seniory, že má čeho dosahovat apod.
4. Člověk odchází do jiné služby, která řeší podporu výhradně seniorům
Tato možnost nastává v případě, kdy klient „zestárne“, má seniorský věk, chce odejít do služby, kde mu
budou poskytnuty veškeré potřebné služby, vč. zajištění stravy, zdravotnické podpory, bezbariérovosti,
volnočasových aktivit, a všeho dalšího, co pobytové sociální služby ChB a DOZP nejsou schopny zajistit (z
principu fungování pobytových služeb, které mají za úkol začleňovat do společnosti, vést k aktivitě, ke
kontaktu s okolím, k podoře zaměstnání, k podpoře vztahů, ke zvyšování samostatnosti apod.).
V takovém případě po dohodě s klientem, rodinou pomáháme klientovi najít vhodnou službu pro seniory,
spolupracujeme zejména s Domovem Duha, p. o. v Novém Jičíně, další variantou v naší lokalitě může být
Domov Příbor, p. o., Domov Odry, p. o. nebo Domov Hortenzie, p. o. ve Frenštátě.

Vzorem je princip normality v tom, že člověk mimo sociální službu v nadešlém seniorském věku hledá
z důvodu nastalé životní situace pobytovou sociální službu Domov pro seniory, kterou vnímá pro svůj
další život jako přínosnou.
Vždy je možná (snad i nutná) kombinace možností. Není vytvořen systém, jak vždy postupovat, jsou jen
nastaveny vzorové alternativy, kterých je možné využít.
V případě každého klienta jde o individuální řešení nastalé životní situace člověka. Věk může
a nemusí hrát roli.

Příloha č. 3 k úkolům: Vyhodnocení úkolu č. 13 – k 31. 12. 2015

úkol č. 13 (za každou poskytovanou službu)
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby:
10 evidovaných žadatelů o poskytnutí služby DOZP
Přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby z jiných než kapacitních
důvodů.
U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody neposkytnutí sociální služby:
Jsou stanovena pravidla pro nakládání s žádostmi odmítnutých žadatelů o službu. Pokud žadatel
nesplňuje kritéria pro přijetí, je jeho žádost zaslána zpět s písemným odůvodněním. Sociální
pracovnice si vede seznam zamítnutých žadatelů, kde zakládá písemnou odpověď společně se
zápisem z jednání. Tyto dokumenty se uchovávají po dobu 5 let.

Za dobu 5 let jsou evidováni 4 odmítnutí žadatelé o poskytnutí služby DOZP.
Důvody neposkytnutí sociální služby: poskytovaná služba neodpovídá potřebám žadatele (dle
cílové skupiny – nejedná se o osoby s mentálním postižením).

24 odmítnutých žadatelů o poskytnutí služby DOZP (jedná se o odmítnuté žadatele od
roku 2007).
Důvody neposkytnutí služby DOZP:
- poskytovaná služba neodpovídá potřebám žadatele (dle cílové skupiny – nízký věk, nejedná
se o osoby s mentálním postižením).

Přehled o výši a počtu přiznaných příspěvku na péči stávajících uživatelů služby, vč. Žádostí
v řízení a žádosti o navýšení výše přiznaného příspěvku na péči.
Příspěvek na péči
I (lehká závislost)
II (středně těžká závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)
Součet:
Žádosti v řízení
Žádosti o navýšení

Počet
0
1
1
17
19
0
0

Chráněné bydlení
Žádosti o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení v NJ, Kopřivnici a Sedlnicích jsou evidovány
společně a to proto, že většina žadatelů uvádí do žádosti všechny tři služby nebo při jednání zájemce
uvádí, že lokalita pro něho není tolik důležitá, protože jsou služby od sebe vzdáleny cca 20 km.
V případě, že žadatel uvede konkrétní službu chráněného bydlení, je to v žádosti a v záznamu z jednání
uvedeno.
Přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby:
11 evidovaných žadatelů o poskytnutí služby ChB

Přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby z jiných než kapacitních
důvodů.
U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody neposkytnutí sociální služby:
7 odmítnutých žadatelů o poskytnutí služby ChB.
Důvody neposkytnutí služby ChB:
- poskytovaná služba neodpovídá potřebám žadatele (dle cílové skupiny – nízký věk, nejedná
se o osoby s mentálním postižením, žadatel potřebuje jinou formu podpory – asistenční
služba, ubytovna, významná porucha chování – nedoporučuje se soužití v komunitní službě
s lidmi s vyšší mírou podpory).

Přehled o výši a počtu přiznaných příspěvku na péči stávajících uživatelů služby, vč. Žádostí
v řízení a žádosti o navýšení výše přiznaného příspěvku na péči.
Chráněné bydlení Nový Jičín
Příspěvek na péči
I (lehká závislost)
II (středně těžká závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)
Součet:
Žádosti v řízení
Žádosti o navýšení
Chráněné bydlení Kopřivnice
Příspěvek na péči
I (lehká závislost)
II (středně těžká závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)
Součet:
Žádosti v řízení
Žádosti o navýšení
Chráněné bydlení Sedlnice
Příspěvek na péči
I (lehká závislost)
II (středně těžká závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)
Součet:
Žádosti v řízení
Žádosti o navýšení

Počet
1
4
4
2
11
0
0

Počet
2
4
3
1
10
0
0

Počet
0
2
6
2
10
0
0

