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Úvodní slovo ředitele organizace
Dámy a pánové, dokázali jsme to…
…ústav v Nové Horce je minulostí.
Téměř osmiletý transformační proces s cílem opustit nevyhovující objekt
zámku v Nové Horce a změnit způsob poskytování pobytových sociálních
služeb byl k velké radosti nás všech naplněn.
Osm let jsme o tom mluvili, až se 15. 2. 2016 vše stalo skutečností.
Posledních 18 lidí se zdravotním postižením odešlo do nově postavených
domů ve Studénce. Zámek, který dosud nabízel nehostinné ústavní podmínky
pro život lidí s postižením jsme mohli předat Muzeu Novojičínska, p. o., které
se již stará o to, aby celý areál vzkvétal kulturním životem a našel si mnoho
návštěvníků z řad veřejnosti. Takový účel bude zámku slušet více a nám je
bez zámku také rozhodně lépe. Vytvořili jsme síť malých pobytových služeb
komunitního typu na Novojičínsku, které již splňují podmínky k „normálnímu“
životu s individuálním přístupem asistentů.
Spolu s odstěhováním se ze zámku jsme změnili původní název „Zámek Nová Horka, p. o.“ na nový
„Domov NaNovo, p. o.“ Tento název v sobě skrývá složeninu třech základních myšlenek organizace:
Naději, Normalitu a Volbu.
Transformace ukázala, že je možné pro všechny lidi z ústavu žít v běžném prostředí, v domech nebo
bytech. Že je možné zajistit potřebnou podporu, výrazně zvýšit kvalitu a zlepšit přístup a neutratit přitom
více peněz. A hlavně, že se transformace netýká pouze lidí s nízkou mírou podpory, ale i lidí s těžkým
postižením upoutaných na lůžko, jak je vidět v bytech v DOZP ve Studénce.
Symbolickým
završením
namáhavého
transformačního procesu bylo získání
Čestného uznání v rámci Ceny kvality
v sociálních
službách,
uděleného
Radou kvality ČR a Redakcí časopisu
Ošetřovatelské péče, které jsme
převzali v sídle Senátu Parlamentu ČR
v Praze
jako
potvrzení
správnosti
našich
transformačních kroků vedoucích ke
zvyšování kvality a ke zrušení služby
ústavního typu.

Nejen těmito událostmi naše organizace v roce 2016 žila, ale poslední krok transformace byl
nejnáročnější a při hodnocení naší práce zcela dominuje. Nepovedlo by se nám to bez obrovské podpory
zřizovatele Moravskoslezského kraje, pracovníků Odboru sociálních věcí, pracovníků organizace a velké
důvěry klientů, opatrovníků, rodin a našeho profesního okolí.

Všem patří obrovský dík.
Držme si palce do další období a NaNovo do práce…
Lukáš Spurný

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

Podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost, a v začleňování do
běžného života.

•

Pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských
návyků.

•

Služby poskytujeme v přirozeném prostředí domácího charakteru.

Co pro nás znamená název NaNovo:
Naděje
Normalita
Volba

Domov pro osoby se zdravotním postižením Studénka
- č. registrace: 6142025
- adresa:

Poštovní 912, 742 13 Studénka

Služba je určena pro osoby od 27 let se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením. Současně
mohou mít sníženou schopnost sebeobsluhy, která vyžaduje asistenci druhé osoby, přidruženou tělesnou
vadu, případně se pohybující pomocí kompenzačních pomůcek (invalidní vozík, chodítko, berle).
Službu nemůžeme poskytnout lidem, kteří nejsou schopni soužití s ostatními obyvateli bytů.
Cíle služby DOZP:
1. Podpora uživatelů ve vytváření přirozených mezilidských vztahů s novými přáteli,
rodinou, partnery a známými.

Uživatelé upevňují své vztahy s opatrovníky, rodinou, přáteli a dobrovolníky, vytvářejí si nová
přátelství
-

k usnadnění kontaktu uživatele učit využívat mobilní telefony, internet,
pomoc při psaní dopisů, pohlednic, e-mailů,
zprostředkovat osobní setkávání, doprovodit uživatele na návštěvu,
návštěva přátel v rámci služby.

2. Poskytování individuální podpory uživatelům při aktivitách odpovídajících jejich
možnostem a věku; podpora přirozeného rytmu života.

Uživatelé žijí svůj život přiměřeně aktivně tak, jako jejich vrstevníci mimo sociální službu
-

podpora
podpora
podpora
podpora

ve využívání různorodých volnočasových aktivit mimo domov,
stávajících koníčků a zálib a hledání nových,
v hledání a využívání návazných služeb,
změny prostředí.

3. Poskytovat službu takovým způsobem, aby umožnila uživatelům žít život co nejvíce
podobný životu jejich vrstevníků - život v přirozeném prostředí, s možností využívat
běžně dostupné služby.

Uživatelé žijí ve své běžné domácnosti a s individuální podporou a dle svých možností se o ni
starají, hospodaří se svými penězi, nakupují a zajišťují si stravu
-

pracovníci poskytují podporu nebo pomoc individuálně,
podpora a udržení získaných dovedností a rozvoj dalších schopností,
podpora v rozvoji komunikace,
podpora nebo zajištění péče o svou osobu.

Klienti aktivně využívají běžné služby ve městě, vč. lékařské péče
-

podpora při využívání běžných služeb (obchody, úřady, kadeřník, doprava…….),
podpora nebo pomoc při zajišťování těchto služeb,
podpora v zajištění lékařské péče.

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

Klient může rozhodnout o tom, jestli je pro něj poskytovaná služba smysluplná a dostačující.
Klient si může vybrat, s kým a kde chce žít.
-

zjišťování spokojenosti klienta s poskytovanou službou,
podpora při dosažení osobních cílů a přání klientů,
zajištění a zprostředkování srozumitelných informací o možnostech jiného způsobu
života než ve stávající službě.

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

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

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

Sedlnice č. p. 336, 742 56 Sedlnice

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

Záhumenní 562, 742 21 Kopřivnice

Služba je určena lidem s mentálním postižením s nízkou nebo střední mírou podpory při zajištění
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění stravy, v pracovním
nebo sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech.
Cílová skupina v chráněném bydlení Sedlnice je ohraničena věkem 27 – 80 let.
Cílová skupina v chráněném bydlení Kopřivnice a v chráněném bydlení Nový Jičín je ohraničena věkem
19 – 64 let.
Věková hranice je směrodatná pro příjem nových uživatelů. Pokud stávající klient služby přesáhne horní
věkovou hranici, může v chráněném bydlení zůstat, bude-li to smysluplné a přínosné z hlediska jeho
osobních cílů, dalšího rozvoje a aktivního způsobu života.
Cíle chráněného bydlení:
1. Podpora uživatelů ve vytváření přirozených mezilidských vztahů s novými přáteli,
rodinou, partnery a známými.

Uživatelé upevňují své vztahy s opatrovníky, rodinou, přáteli a dobrovolníky, vytvářejí si nová
přátelství

-

k usnadnění kontaktu uživatele učit využívat mobilní telefony, internet,
pomoc při psaní dopisů, pohlednic, e-mailů,
zprostředkovat osobní setkávání, doprovodit uživatele na návštěvu.

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

Uživatelé žijí svůj život přiměřeně aktivně tak, jako jejich vrstevníci mimo sociální službu
-

podpora
podpora
podpora
podpora

ve využívání různorodých volnočasových aktivit mimo domov,
stávajících koníčků a zálib a hledání nových,
v hledání a využívání návazných služeb,
při hledání, získání a udržení zaměstnání.

3. Poskytovat službu takovým způsobem, aby umožnila uživatelům žít život co
nejvíce podobný životu jejich vrstevníků - život v přirozeném prostředí,
s možností využívat běžně dostupné služby.

Uživatelé se starají o svou domácnost, hospodaří se svými penězi, nakupují a stravu si zajišťují
individuálně
-

pracovníci poskytují podporu individuálně, podporují získané dovednosti a rozvíjí další
schopnosti, které vedou k nezávislosti uživatele na asistentech,
podpora v rozvoji komunikace,
podpora při péči o svou osobu.

Klienti aktivně využívají běžné služby ve městě, vč. lékařské péče
-

podpora při využívání běžných služeb (obchody, úřady, kadeřník, doprava…….),
podpora při zajišťování těchto služeb - objednání, doprovod,
podpora v zajištění lékařské péče, upevňování odpovědnosti klientů za své zdraví.

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

Klient může rozhodnout o tom, jestli je pro něj poskytovaná služba smysluplná a dostačující.
Klient si může vybrat, s kým a kde chce žít
-

zjišťování spokojenosti klienta s poskytovanou službou,
podpora při dosažení osobních cílů a přání klientů,
zajištění a zprostředkování srozumitelných informací o možnostech jiného způsobu
života než ve stávající službě.

Zpráva o činnosti organizace
Organizace Domov NaNovo, p. o. působí v oblasti Novojičínska již dlouhá léta. Původně sídlila a zámku
v Nové Horce pod názvem Zámek Nová Horka, p. o. Nyní má díky úspěšné transformaci sídlo ve Studénce
a poskytuje služby na pěti adresách. K 31. 12. 2016 poskytovala čtyři sociální služby komunitního typu –
Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále také DOZP) ve Studénce s kapacitou 18 míst, Chráněné
bydlení v Novém Jičíně s kapacitou 12 míst na ulici Dlouhé a na Slovanské, Chráněné bydlení v Sedlnicích
a Chráněné bydlení v Kopřivnici, obě s kapacitou 10 míst.

Významné aktivity organizace v roce 2016
-

-

-

-

-

-

-

Byl naplněn projekt Transformace Zámku Nová Horka. Všichni lidé, kteří dříve žili
v ústavní službě již v únoru 2016 ze zámku odešli a zámek byl předán do správy Muzeu
Novojičínska. Lidé se zdravotním postižením žijí ve službách komunitního typu, v domcích a
běžných bytech s individuální podporou asistentů.
Dne 24. 2. proběhlo slavností uzamčení zámku v Nové Horce a otevření nového DOZP ve
Studénce za účasti hejtmana Miroslava Nováka, náměstka hejtmana Svatomíra Recmana, ředitele
Krajského úřadu Tomáše Kotyzy, místostarosty Studénky Petra Odchodnického a dalších
významných hostů. Zámek slavnostně uzamkla Milka Láliková, která zde žila téměř 40 let a
předala klíč panu hejtmanovi k dalšímu využití.
1. listopadu jsme byli v Praze na půdě Senátu jako sociální služba oceněni Čestným uznáním v
rámci Ceny kvality v sociálních službách Radou kvality ČR, zejména za transformační
řešení a poskytování služeb v běžných domácnostech
Pracovníci se zapojili do akce „Na úřad bez auta“, kterou vyhlásil Krajský úřad, spolu s klienty
jsme se zapojili také do Potravinové sbírky a vytvořili jsme sbírku věcí a pochutin pro psy v útulku
ve Vlčovicích.
Došlo k významné spolupráci s poskytovatelem služby Podpora samostatného bydlení se
plánoval přechod třech lidí z ChB Nový Jičín a Kopřivnice do této služby. Klienti dostávali podporu
při hledání bytů, nákupu vybavení do bytu a přípravou bytů před stěhováním. Jeden pán se
přestěhoval v průběhu roku, dvě dámy až na konci roku 2016.
Ve sužbě ChB Nový Jičín na Slovanské ulici došlo k významným stavebním úpravám - nyní
bydlí klienti v bytech s 8 jednolůžkovými pokoji. Ty byly vytvořeny na úkor dvoulůžkových.
V jediném dvoulůžkovém pokoji bydlí dvě ženy, které se na spolubydlení společně dohodly.
Služby se aktivně prezentují na Dnech sociálních služeb, na webu, facebooku, místním tisku
apod.
Spolupracujeme s řadou návazných služeb, s JOB koučem, se sociální rehabilitací.
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.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Studénka
Službu Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce do počátku roku 2016 využívalo na
zámku 19 klientek, jedna z klientek se přestěhovala do služby Domov Jistoty, p. o. v Bohumíně. K 31. 12.
2016 byl tedy stav klientů 18.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Studénka sídlí v novostavbě dvou spojených domů na
Poštovní ulici č. 912. Zde jsou vytvořeny 4 samostatné byly pro klienty s nejvyšší mírou podpory
s celkovou kapacitou 18 osob. V domech je také vytvořeno zázemí pro personál, místnost Snoezelen a
zázemí pro správu celé organizace.
Ve službě k 31. 12. 2016 pracovalo 17 pracovníků na pozici pracovníka v sociálních službách, včetně
vedoucí služby a jedné pracovnice, která vykonávala pouze noční služby. Jedna zdravotní sestra a 2, 4
úvazku pracovníků provozu, kteří jsou klientům služby individuálně nápomocni při zajišťování běžného
chodu domácnosti (praní, žehlení, úklid…) a jeden pracovník údržby s úvazkem 0,8, který zajišťuje
nezbytné opravy v a kolem domu.

Na počátku roku 2016 se pracovníkům s spolu s klienty podařilo zdárně překonat poslední kroky, které
vedly k dovršení procesu transformace a klienti se přestěhovali z nevyhovujících prostor zámku v Nové
Horce do nově vystavěného domu ve Studénce.
Pracovníci poskytují klientům individuální podporu. Dle jejich možností a schopností je podporují v tom,
aby byly co nejvíce zapojeni do péče o domácnost a zvládali být i co nejvíce soběstační při péči o svou
osobu. Také s klienty pracují na tom, aby byly dobře přijímání ostatními spoluobčany v jejich novém
bydlišti. Podporují a pomáhají upevňovat, ale i navazovat nové, nebo zapomenuté vztahy s lidmi –
rodinou, přáteli, známými, sousedy, dobrovolníky. V uplynulém roce do domova docházeli za třemi klienty
tři dobrovolníci, kteří dělali klientům společnost při procházkách, hraní společenských her, nebo
povídáním nad šálkem kávy.
Asistentky jsou klientům také nápomocny při individuálním hospodaření s penězi a při individuálních
nákupech a stravování. Podporují klienty při hledání možností, jak trávit volný čas vzhledem k jejich věku
a možnostem. Snaží se klientům vést k co největší zodpovědnosti při rozhodování a řízení svého života.

Nejvýznamnější aktivity služby DOZP Studénka v roce 2016:
- byla dokončena stavba nového DOZP a 15. 2. se klientky do nového domova nastěhovali
- dne 24. 2. proběhlo slavností uzamčení zámku v Nové Horce a otevření nového DOZP ve Studénce
- všichni uživatelé mají založeny své osobní účty v různých bankách – není již tudíž systém depozitního
účtu
- 1. listopadu jsme byli v Praze na půdě Senátu jako sociální služba oceněni Čestným uznáním v rámci
Ceny kvality v sociálních službách Radou kvality ČR, zejména za transformační řešení a poskytování
služeb v běžných domácnostech
- klienti si individuálně své nové bydlení v průběhu roku „zkrášlovali“ a vybavovali (např. vlastní TV), dle
svých schopností a dovedností se zapojovali do péče o své věci a domácnost, do vaření, pečení, úklidu,
s asistencí a podporou pracovníků využívali všech dostupných služeb ve městě a jeho okolí (obchody,
kadeřnice, restaurace, cukrárna, Jarošův statek, krytý bazén, kino,…). Zapojovali se do kulturního dění
(koncerty, akce pořádané „Senior kavárnou“, poutě,…). Účastnili se bohoslužeb v kapli v Nové Horce a
kostele ve Studénce.
- klienti i ostatních našich služeb aktivně využívali relaxační místnost „Snoezelen“
- paní V. Barová se opět s několika svými obrázky přihlásila do prestižní soutěže „Nad oblaky aneb Každý
může být hvězdou“
- někteří klienti díky dokončeným přezkumům o navrácení částečné svéprávnosti poprvé volili ve volbách
do Krajů
- v říjnu, v rámci Týdne sociálních služeb, jsme pro veřejnost uskutečnili Den otevřených dveří, jako první
a poslední možnost do DOZP nahlédnout. Službu navštívili žáci devátých tříd nedaleké základní školy a
pozvání neodmítli ani bývalí zaměstnanci organizace.
- jeden z žáků, kteří naši službu navštívili v rámci DOD, pravidelně navštěvuje naši klientku jako „přítel,
dobrovolník“
- pracovníci se zapojili do akce „Na úřad bez auta“, kterou vyhlásil Krajský úřad.
- prezentovali jsme službu na Dni sociálních služeb v Novém Jičíně
- stále spolupracujeme se sociálně terapeutickou dílnou EFFATHA v Novém Jičíně, kde dojíždí 4x týdně
jedna uživatelka služebním autem
- dne 28. 9. se uskutečnil Den otevřených dveří také v zámku v Nové Horce. Otevřel se veřejnosti poprvé
jako historické památka. Zámek (bývalý domov) navštívili i někteří naši uživatelé.
- klienti i pracovníci se tradičně zapojili do Potravinové sbírky a také do sbírky krmení a dalších věcí pro
pejsky v psím útulku ve Vlčovicích

Chráněné bydlení Nový Jičín
V chráněném bydlení v Novém Jičíně v roce 2016 bydlelo celkem 12 klientů, jeden muž a 11 žen.
Služba je poskytována v rodinném domě se dvěma bytovými jednotkami na Slovanské ulici deseti klientů
a na sídlišti na ulici Dlouhá v běžném dvoupokojovém bytě bydlí dva klienti.
Klientům chráněného bydlení v Novém Jičíně poskytuje podporu 8 asistentek a vedoucí služby. Jedna
pracovnice slouží pouze noční směny a šest asistentek vykonává funkci klíčového pracovníka. Vedoucí
služby je v chráněném bydlení přítomna od pondělí do pátku. Zpravidla dvakrát týdně je ve službě
sociální pracovnice.
Služba je poskytována nepřetržitě, pokud není asistentka v domě, je klientkám k dispozici na telefonu.
Takto se zajišťuje i noční pohotovost ve dnech, kdy není noční služba.
V roce 2016 osm klientů využívalo návazné služby:
Čtyři klienti dochází do Sociálně terapeutické dílny Effatha v NJ.
Pět klientů využívalo službu Sociální rehabilitace RÚT. V rámci této služby se učí orientaci ve městě, práci
s Pc a internetem, volnočasovým aktivitám (fitness centrum) a sociálním dovednostem v kontaktu
s běžnou společností.
Se sociální rehabilitací Kafira spolupracují dvě žena se zrakovým postižením. V rámci této služby se učí
anglický jazyk, práci na PC a účastní se tvořivé dílny.
Do stacionáře Škola života chodí jedna žena.
Jedna žena dochází pravidelně do Klubu rukodělných prací při Charitě Nový Jičín.
Ženy, které bydlely v chráněném bytě na Dlouhé ulici, měly placené zaměstnání. Ve druhé polovině roku
se s těmito ženami pracovalo na plánu přechodu do podpory samostatného bydlení. Jedna do podpory
samostatného bydlení přešla v prosinci, druhá žena měla naplánováno stěhování 1. února 2017.
Mnoho času věnují chodu klienti domácnosti, nakupují, vaří, starají se o své věci a pokoj, a taky o
společné prostory a okolí domu. Na podzim se u domu objevilo kotě, které se zde zabydlelo, a klienti se o
něj starají.
V domácnosti mají dvě ženy andulku a korelu.
Několik klientů chodí do knihovny, kde si půjčují knihy nebo využívají internet. Jedna žena chodí do
hudební knihovny, kde si půjčuje CD svých oblíbených zpěváků. V knihovně využívají veřejný internet.
Oblíbená je hra na hudební nástroj, poslech hudby a zpěv. V roce 2016 jsme se zaměřili na květinovou
výzdobu - truhlíky v oknech, kvetoucí a popínavé rostliny kolem domu.
Mimo dům chodí uživatelky často do kina nebo divadla, některé ženy s malou podporou nebo úplně
samostatně. Oblíbené jsou zábavné a společenské akce na náměstí - trhy, Den města, hudební akce atp.
Klienti tuto možnost hojně využívají.
Jedna žena chodí do kostela v doprovodu své známé.
Do chráněného bydlení dochází pět dobrovolníků, kteří klientům pomáhají v aktivním trávení volného
času.
Klienti dostávají individuální podporu při využívání lékařské péče s tím, že někteří si návštěvy u lékaře a
zajištění léků zajišťují 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. V průběhu roku
pokračovaly také k soudní jednání ve věci svéprávnosti.

Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Nový Jičín v roce 2016:
-

-

byla navázána úspěšná spolupráce s Praktickou školou, do které jedna klientka denně
dochází
několik klientů docházelo na schůzky skupiny Sebeobhájců
ve spolupráci s poskytovatelem služby Podpora samostatného bydlení se plánoval přechod
dvou žen do této služby. Dostaly podporu při hledání bytu, nákupu vybavení do bytu a přípravou
bytu před stěhováním
přechod jedné klientky do podpory samostatného bydlení a intenzivní příprava druhé
klientky

-

-

-

v domě došlo k významným stavebním úpravám - nyní bydlí klienti v 8 jednolůžkových
pokojích. V jediném dvoulůžkovém pokoji bydlí dvě ženy, které se na spolubydlení společně
dohodly
navázali jsme spolupráci s dětským klubem Stromeček. Děti z tohoto klubu navštívily klienty
chráněného bydlení a přinesly jim dárky, které samy vyrobily. Obyvatelky jim za to připravily
občerstvení a zábavu. Před vánocemi každý klient i asistentky nekoupily pro děti ze Stromečku
drobné dárky a osobně jim je přinesly do klubu, kde se scházejí
Den sociálních služeb - prezentaci služby přednesla klientka z našeho chráněném bytě
zřízení osobních účtů a jednání s opatrovníky o zřízení osobních účtů u posledních dvou klientů
ve službě proběhly dvě konzultace na téma Sexualita a vztahy a Poruchy autistického spektra
spolupráce s KÚ v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III. Metodika dobrovolnictví a spolupráce při natáčení minipořadů s názvem „Žít normálně“
pracovníci i klienti se tradičně zapojili do Potravinové sbírky

Chráněné bydlení Sedlnice
Službu chráněného bydlení v Sedlnicích nyní využívá šest žen a čtyři muži ve třech samostatných
bytových jednotkách. V květnu 2016 přišel nový klient, který se ve službě rychle zabydlel. V listopadu na
vlastní žádost opustila naší službu jedna uživatelka, která nyní bydlí v domově pro seniory v Novém Jičíně
a do chráněného bydlení přišel další muž. Podporu v rozvoji schopností a dovedností uživatelů zajišťuje 8
PSS včetně vedoucí služby a pracovnice, která dochází pouze na noční služby a nevykonává funkci
klíčového pracovníka.
Asistentky se snaží začleňovat uživatele do místní komunity, podporovat rodinné a přátelské vazby, hledat
vhodné aktivity a možnosti v trávení volného času. Čtyři uživatelé využívají k cestování kromě služebního
auta (velké nákupy) také hromadnou dopravu (výlety, lékaři…). Klienti se sníženou mobilitou a
zdravotními problémy využívají služební auto. Ve srovnáni s minulými roky všichni klienti v hodnoceném
období více vyjížděli mimo dům. Klienti nevyužívají depozitní účet organizace, mají založeny své osobní
účty. V listopadu přišel do chráněného bydlení nový uživatel, který zatím využívá osobní účet svého
opatrovníka – soc. pracovnice s opatrovníkem řeší založení vlastního účtu i u tohoto klienta. Za klienty
docházejí neorganizovaní dobrovolníci - přátelé z řad občanů Sedlnic a okolí. Jedné seniorce dělala paní F.

společnost při nákupech ve městě a pak při posezení v restauraci, byly také v obci na zmrzlině. Sousedka
paní M. navštěvuje seniorky z dolního bytu, přes léto si povídaly v altánu na zahradě. Paní Lidka sousedku
pozvala i na oslavu svých narozenin. Jeden klient chodí se sousedem na procházky se psem, rád s ním
pak posedí na zahradě, kde často debatují o domácích zvířatech nebo o sportu. Do vilky také začala
docházet bývala brigádnice paní G., která se vždy individuálně věnuje některému klientovi, společně pak
s ním jde na procházku do obce.

Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Sedlnice v roce 2016:
- V hodnoceném období se služba CHB prezentovala na Dni sociálních služeb města Nový Jičín, máme
aktualizován leták, pravidelně dáváme příspěvky na facebook, články do místního občasníku Sedlničan,
máme aktualizované internetové stránky.
- Pracovnice se snaží motivovat a zapojovat uživatele služby do aktivit i mimo domov. Příklady
aktivit, které v uplynulém roce individuálně některý z klientů využil: ples v Kopřivnici, letecké dny Nato,
návštěva arboreta ve Staříči, kloboučnického muzea v NJ, návštěva zámku v Nové Horce, návštěva poutě
v Nové Horce, návštěva poutě v Sedlnicích a Bůčekfestu, návštěva Hermelín ranče; návštěvy místního
kostela; výlet na bartošovský rybník, výlet na Štramberskou trúbu, 2x výlet vlakem do Brna, návštěvy
zmrzlinového koutku v obci v letních měsících, návštěvy restaurace a cukrárny v obci nebo ve městě,
účast na akci rozsvěcování vánočního stromu v obci.
- Dva klienti využívají 2x týdně službu denního stacionáře v NJ, jeden klient se na konci roku intenzivně
připravoval a nyní již dochází do zaměstnání (pomocná síla v kuchyni 2x v týdnu v domově pro seniory v
NJ).
- Klienti začali individuálně využívat nabídku pobytu v Snoezelenu ve Studénce.
- KP plánují a následně realizují přátelská setkávání s bývalými spoluobyvateli ze Zámku v Nové Horce
nebo s přáteli z jiné služby.
- Dvě ženy a jeden muž si zakoupili do svých pokojů vlastní televizi, jeden klient má v pokoji vymalováno,
na chodbách v bytech a v pokojích visí nové obrázky, fotografie.
- Na jaře jsme zakoupili pět nových slepic - nosnic. O slepice se začal aktivně starat jeden z klientů. Vzal
si za své ráno slepice pouštět a večer je zavřít do kurníku. Pravidelně jim nosí vodu a krmení. Ostatní
klienti nosí slepicím zbytky od oběda nebo jdou posbírat vajíčka.
- V dubnu jedna klientka s velkým nadšením přijala nabídku z kulturního střediska Sněženka - malovat
obrázky na kameny pro herce a dabéry u příležitosti konání dalšího ročníku Ceny Miroslava Moravce. Táto
aktivita ji velmi bavila. Paní M. byla moc ráda, že mohla přispět svým dílkem k příjemné atmosféře při
návštěvě a posezení v třešňové aleji, kde tyto pomalované kameny teď mají své uplatnění.
- V letních měsících si někteří klienti zkrášlili okna muškáty, na zahradě a na terase pěstovali své jahody,
rajčata, papriky, dýně, bylinky a květiny.
- Jedna klientka si s pomocí KP zakoupila dvousedadlový elektrický vozík, častěji teď vyjíždí na nákupy a
za kulturou mimo bydliště.
V létě klienti pozvali na opékáni na zahradě dobrovolníky z řad přátel.
- V říjnu v rámci týdne soc. služeb navštívili naši službu občané z řad veřejnosti, kteří se zajímali o život
obyvatelů chráněného bydlení. Nejstarší uživatelka služby paní L. návštěvníkům s velkou ochotou přiblížila
svůj život dříve na zámku a nyní tady v CHB.
- V tomto měsíci se také všichni klienti a pracovníci zapojili do potravinové sbírky pořádané potravinovou
bankou a Krajským úřadem v Ostravě, pracovníci se zapojili i do akce „Na úřad bez auta“, kterou
vyhlásil Krajský úřad.
- V každém bytě klienti s podporou pracovnic třídí odpad do barevně označených tašek. Zbytky z kuchyně
dávají do kompostéru. Muži i ženy jsou vedeni také k úspoře energií.

Chráněné bydlení Kopřivnice
V Chráněném bydlení v Kopřivnici žije 10 uživatelů ve dvou bytech. Dům je bezbariérový se zahradou a
altánem, umístěný v blízkosti centra města na dosah veřejně dostupných služeb.
Podporu uživatelům zajišťuje 6 asistentů, kteří pracují ve službách přizpůsobených potřebám uživatelů,
vedoucí služby a 2 pracovnice vždy na 0,5 úvazku pro noční služby, které nevykonávají funkci klíčového
pracovníka.
Minimálně dva dny v týdnu fyzicky přítomna sociální pracovnice, která je k dispozici klientům,
pracovníkům, opatrovníkům, novým zájemcům o službu.
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. Řada klientů je zaměstnána na menší úvazek, mnoho jich využívá návazné
sociální služby.
Jeden z klientů odešel do služby Podpora samostatného bydlení, protože již dosáhl takové míry
samostatnosti, že mu stačí pár hodin terénní podpory ve svém pronajatém bytě. Abychom zvýšili
pravděpodobnost odchodu i u dalších klientů, řešíme rozšíření služby o poskytování podpory v bytě
nedaleko ChB v potřebném rozsahu tak, aby pozdější případný přechod byl plynulejší v osvědčený jak
v očích klientů, tak opatrovníků, rodin a také pracovníků služby.

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.

Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Kopřivnice v roce 2016:
-

odchod samostatného člověka do služby Podpora samostatného bydlení v průběhu roku 2016
spolupráce a návštěvy v útulku pro opuštěná zvířata ve Vlčovicích
podpora klientů ve spolupráci se soc. rehabilitací při zařazení do nového pracovního procesu
účast na společenských plesech v Kopřivnici a okolí
samostatné návštěvy restaurace, kina, sportovního utkání apod.
návštěva olympijského parku v Ostravě
výlet u příležitosti Dne NATO
opékání s rodinnými příslušníky a opatrovníky a kamarády na zahradě
účast na jarním a podzimním seniorském odpoledni
zahájení docházky na cvičení pro občany s podporou soc. rehabilitace
výměnné stáže mezi službami NaNovo a práce se zjištěnými poznatky
organizace Her bez hranic ve spolupráci se Školou sv. Zdislavy a denním stacionářem Kopretina
účast na tradiční akci vázání adventních věnců ve Škole sv. Zdislavy

Opékání s dobrovolníky, rodinnými příslušníky a opatrovníky, kamarády

Výlet do olympijského parku v Ostravě

Výlet na Dny NATO

Ve Štramberku na Hasičském dni s dobrovolnicí

Při vánočním pečení s dobrovolnicemi

V pracovním procesu

Doma s přáteli

Na Dni sociálních služeb v Kopřivnici

Na seniorském odpoledni v Kopřivnici

Venčení psů v Útulku ve Vlčovicích

Návštěva zámku v Nové Horce

Na plese v Kopřivnici

Pan Štěpán odchází do PSB

Práce s kvalitou
Důležitou oblastí organizace je poskytování profesionálních služeb na co nejvyšší úrovni kvality. Proto jsou
v organizaci podporovány vnitřní procesy pro zvyšování kvality služeb:

Realizace a nastavení nové služby DOZP ve Studénce pro osoby s nejvyšší mírou podpory
Před otevřením služby DOZP ve Studénce aktivně fungoval multidisciplinární transformační tým (MTT),
který se zaměřil 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.
Po zahájení služby byl uvnitř vytvořen tzv. TEAMek, jehož členy jsou ředitel, sociální pracovnice, vedoucí
služby a zástupci pracovníků každého z bytů. Zde se řeší denní potíže s adaptací klientů a pracovníků,
překážky v plynulém zvykání si na nové bydlení, resp. pracoviště, jsou objasňovány teze kvality služby,
principy, na kterých je služba postavena, vyjednává se podpora pro pracovníky, potřebné pomůcky,
návody pro řešení situací apod. TEAMek v DOZP se stal dobrým nástrojem pro komunikaci, pro vyjasnění
nejasností pracovníků. Zástupci bytů přinášejí informace „z terénu“, sdělují nejasnosti pracovníků,
komplikace apod., TEAMek o vede debatu a zaujímá stanoviska, které jsou pak předávány zpět.
Nejen tímto způsobem jsou ve službě pro lidi s nejvyšší mírou podpory nastaveny postupy, které
nevyžadují mít zavedenou centrální kuchyň nebo prádelnu, umožňují lidem opouštět dům, které umí řešit
zdravotní kolísavý stav klientů, hospodaření klientů individuálním způsobem apod.

Práce TEAMu a TEAMků
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2016 fungovala pracovní skupina „TEAM“. Její členové se
pravidelně scházejí 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
2016 byly například aktualizovány způsoby řešení stížností, systém individuálního plánování nebo práce
s riziky.
V každé službě funguje tzv. TEAMek, což je podskupina TEAMu, která pracuje přímo ve službě a řeší
konkrétní potřeby služby a klientů. Dává zpětnou vazbu ke srozumitelnosti pracovních postupů, které
vytváří TEAM, k jejich reálnému uplatnění, potřebnosti apod. TEAMek také probírá podrobně řešení
konkrétních situací ve službě, které nejsou jasně popsány, navrhuje jednotné postupy pro pracovníky.
Informace se předávají na TEAM, tvoří se logická výměna informací mezi „tvůrci pravidel“ a jejich
„realizátory“. Jakousi součástí TEAMku v ChB Kopřivnice se stala Šárka Hlisnikovská v rámci projektu MSK
v návaznosti na zjištění dříve proběhlého auditu ve službě:
Na konci roku jsme se zapojili do klíčové aktivity projektu „Podpora transformace pobytových
sociálních služeb v MSK III.“ s názvem „Systémová podpora organizací“, která je zaměřena na práci
s výstupy z proběhlých auditů kvality, se zaměřením na podporu při zavádění změn či profilování cílových
skupin, případně nastavení dalšího směřování rozvoje naší organizace (vše formou konzultací s externími
odborníky). Externím odborníkem pro naši organizaci je paní Šárka Hlisnikovská, konkrétně bude
pravidelně poskytovat podporu v chráněném bydlení v Kopřivnici, ale získané zkušenosti budou
předávány do všech našich služeb.

Fungovala také skupina Důvěrníků pro sexualitu, ve které působí z každé služby jeden pracovník.
Skupina po konzultacích z odborníkem zpracovala protokol sexuality a řešila otázky z této oblasti
v jednotlivých službách.
V uplynulém roce ve službě proběhly také tři případové supervize. Pracovníci se vzdělávali na školeních
dle svého výběru a aktuální nabídky.

Ocenění kvality
Naše organizace byla na půdě Senátu oceněna Čestným uznáním v rámci Ceny kvality v sociálních
službách Radou kvality ČR, zejména za transformační řešení a poskytování služeb v běžných
domácnostech.

Speciální stáže – „Kulový blesk“
V rámci zvyšování kvality našich služeb se konaly v jednotlivých službách speciální stáže („akce
Kulový blesk“). Pracovníci měli za úkol se vžít do role klienta a strávit ve službě jeden den. Vždy se
jednalo o pracovníka z jiné služby (např. pracovník z ChB Nový Jičín byl na stáži v ChB v Sedlnicích).
Pracovníci získali jedinečnou příležitost prožít si den v sociální službě z pozice klienta a vidět tím službu i
z jiné strany. Tyto stáže neměly význam pouze pro pracovníky, ale i pro služby, kde se stáže konaly.
Každá služba získala zpětnou vazbu. Z těmito výstupy služby dále pracovaly na Teamcích a poradách.
Tato akce by se dala přirovnat ke klientským auditům (tzv. zaměstnanecký audit).
Pro všechny to bylo velmi poučné a s výsledky se pracovalo. Dá se říct, že „Kulový blesk“ v každé službě
nalezl tzv. klidné vody, které trochu rozvířil a vyvolal potřebnou změnu.

Stručné plány do budoucna
-

Hledat příležitosti zvyšování kvality služeb s využitím výzev projektů EU
Pracovat na plánování služby v Suchdole nad Odrou, zpracovat objemovou studii a pokračovat
v projektové přípravě služby pro lidi s duševním onemocněním.
Rozšířit ChB Kopřivnice o službu v běžném bytě a podporovat klienty v plynulém přechodu do
samostatného života bez nutnosti využívání pobytové služby.
Realizovat aktualizovaný transformační plán a spolupracovat s návaznými sociálními službami.
Vést klienty našich služeb k využívání podpory z neformálních zdrojů

Pro stanovování strategie procesů v organizaci jsme v začátku roku 2017 zpracovali Swot analýzu.

Hospodaření organizace
Hospodaření naší organizace bylo v roce 2016 vyrovnané.
Hlavními finančními zdroji organizace byly v daném roce výnosy dotace z kapitoly 313 a od zřizovatele
Moravskoslezského kraje, dále pak výnosy z prodeje služeb klientům (úhrady za péči a ubytování).
Mzdové náklady vč. odvodů tvoří asi 75 % celkového objemu nákladů organizace..
-

Náklady
Výnosy

20.507.748,95 Kč
20.507.748,95 Kč

-

Výsledek hospodaření

0,- Kč (vč. doplňkové činnosti)

počet pracovníků
celkem

vzdělání

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen

přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2016
6,88
2,00
19,00
23,05

základní

1,34

celkem

52,27

%

počet pracovníků
pedagogičtí
pracovníci

přímá péče
pracovníci
v sociálních
službách

1

13,15
3,82
36,36
44,11
2,56
100

zdravotničtí
pracovníci

2

PS
-

%
-

-

-

-

-

PS
4,5
1,0
15,0
20,0

%

8,61
1,91
28,71
38,27
1,0
1,91
41,5 79,41

sociální
pracovníci

THP

ostatní

4

5

6

3
PS
1,0
1,0

%

PS

%

1,38 2,63
1,0 1,91
1,91
1,91 2,38 4,54

PS
1,0
2,0
0,38
3,38

%

PS

%

1,91
3,83 1,0 1,91
0,72 2,67 5,12
0,34 0,65
6,46 4,01 7,68

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. Podpora nás nabíjí a motivuje k další práci. 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 2016 spolupracovali.

Zpráva o „public relations“
Publicita v roce 2016 se týkala převážně zprávě o ukončení poskytování sociální služby na zámku v Nové
Horce a otevření nového DOZP ve Studénce. Důležité události a články uveřejňujeme nejen
prostřednictvím článků a reportáží do regionálních zpravodajů a televizí, ale také na svých internetových
stránkách a facebooku.

Přehled článků a reportáží zveřejněných v roce 2016:
ČT – Události v regionech plus (reportáž) (15. 2. 2016)
Ústav v Nové Horce na Novojičínsku končí
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plus-ostrava/416231100020215udalosti-v-regionech-plus
ČT – Události v regionech (15. 2. 2016)
Ústav v Nové Horce na Novojičínsku končí
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030215udalosti-v-regionech/
Novojičínský deník.cz (19. 2. 2016)
Handicapovaní mají nový domov ve Studénce
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/handicapovani-maji-novy-domov-ve-studence-20160219.html
Regionální zprávy POLAR (24. 2. 2016)
Postižení opustili zastaralý zámek Nová Horka
http://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-polar-24-02-2016-17-00
Zpravodajský deník TV ODRA (26. 2. 2016) – reportáž
Slavnostním uzamčení zámku v Nové Horce a otevření nové služby ve Studénce
https://www.youtube.com/watch?v=ohX-quR74OM
DENÍK – speciální příloha 15 let Moravskoslezského kraje (červen 2016)
Konečně jsem začala naplno žít, říká jedna z klientek chráněného bydlení
Kopřivnické noviny (říjen 2016)
Hry bez hranic bořily bariéry mezi dětmi a lidmi s handicapem
rubrika – Zprávy z města a okolí
http://www.koprivnice.cz/mesto/koprivnicke_noviny/kopnoviny/PDF/KN372016.pdf
Parlamentní listy.cz (10. 11. 2016)
Prestižní ocenění kvality sociálních služeb získal Domov Duha a Domov NaNovo
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Prestizni-oceneni-kvality-socialnich-sluzeb-ziskalDomov-Duha-a-Domov-NaNovo-462135
Ošetřovatelské péče (2016)
Cena kvality v sociální péči
http://www.osetrovatelskapece.cz/home/cena-kvality/
Novojičínský deník.cz (19. 11. 2016)
Domovy získaly prestižní ocenění
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/domovy-ziskaly-prestizni-oceneni-20161116.html
TV Polar (prosinec 2016)
Minipořady Žít normálně

https://polar.cz/porady/zit-normalne

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM STUDÉNKA
1. Popis zařízení DOZP Studénka
Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí novostavbě dvou domů spojených
proskleným schodištěm a výtahem pro lůžko na Poštovní ulici ve Studénce. V tomto objektu je
umístěno zároveň sídlo celé organizace.
Objekt byl postaven za necelý rok z prostředků EU a zřizovatele v roce 2015. Firma Bystroň Group,
a.s., která stavbu realizovala, ji má zařazenu mezi svými TOP 10 stavbami za dané období.
Oba třípodlažní domy jsou postaveny v klidové zóně na Poštovní ulici, která je lemována sídlištními
domy s podobnou výškou. Přes svůj moderní vzhled na svém místě tedy dobře zapadá. Domy jsou
přístupné po nově vybudované příjezdové cestě z hlavní silnice ulice Poštovní, se sídlištěm je areál
spojen chodníkem pro pěší. Pozemek je oplocen a zahrada je nově založena.
V 1. NP jsou umístěny 2 byty, každý pro 5 uživatelů. Obsahují vždy předsíň, technickou místnost, kde
je pračka se sušičkou a regály pro uskladnění věcí klientů, obývací pokoj s jídelním prostorem a
kuchyňskou linkou s kuchyňským vybavením, tři jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový pokoj, 2
koupelny se sprchovým koutem, WC a jednou mobilní vanou. Vše je bezbariérově řešeno. Každý
pokoj a obývací pokoj má svou terasu. Byty jsou vybaveny standardním nábytkem, klienti si pak
dokupují své vybavení navíc dle svých možností a vkusu.
V 2. NP jsou umístěny 2 byty, každý pro 4 uživatele. Obsahují vždy předsíň, technickou místnost, kde
je pračka se sušičkou a regály pro uskladnění věcí klientů, obývací pokoj s jídelním prostorem a
kuchyňskou linkou s kuchyňským vybavením, čtyři jednolůžkové pokoje, 2 koupelny se sprchovým
koutem, WC a jednou mobilní vanou a sprchovacím lůžkem. Vše je bezbariérově řešeno. Každý pokoj
a obývací pokoj má svůj balkon. Byty jsou vybaveny standardním nábytkem, klienti si pak dokupují
své vybavení navíc dle svých možností a vkusu.
V 3. NP je v jednom z domů zázemí pro personál, šatny, sociální zázemí, školící místnost s kuchyňkou
a místnost Snoezelen. V druhém domě je umístěna správa organizace – kancelář ředitele, sociálních
pracovnic, ekonomky, účetní a referenta, WC a kuchyňka.
Kuchyňské linky v bytech jsou vybaveny standardními elektrospotřebiči – lednice, varná deska,
horkovzdušná trouba, myčka, varná konvice. Individuálně navíc jsou klientům k dispozici mixery,
topinkovače, fritézy apod.
Budova je bezbariérová svým účelným řešením a díky výtahu pro lůžko. Půdní prostor není využíván.

2. Charakteristika poskytované služby DOZP Studénka
Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce 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 na
základě principu normality.
Ke dni 31. 12. 2016 žilo v domově pro osoby se zdravotním postižením 18 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 2016 bylo jejich hlavní činností provázet klienty změnou jejich životě v podobě přestěhování se
ze zámku do nového bydlení a využívání individuální podpory asistentů. Rozvoj individuální práce
s klienty se projevuje zejména rozšířením nabídky v oblasti změny prostředí - doprovody při cestách
do města a okolí, individuální nákupy, využívání služeb apod.
Základní zdravotnickou péči zajišťuje 1 zdravotní sestra a v případě potřeby externí Home Care.
Ubytování a poskytování služeb probíhá ve 4 bytech, 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
vhodně nastavených kompetencích klíčových pracovníků a jejich individuální podpory klientům. Míra
zapojení klientů je různá podle jejich možností a schopností.
Stravování je individuální, klienti si tedy určují, co a kdy budou jíst a pít. Obědy si mohou objednávat
z místní Kavárny nebo z jiných zařízení. Někdy si vařili i sami s podporou asistenta. Ostatní potraviny
si zajišťují individuálně s podporou klíčového pracovníka. Klienti se stravovali přímo ve svých bytech.
Služba nenabízí klientům činnosti, které jsou běžně dostupné (lékaři, masáže, nákupy, kadeřnictví,
volný čas apod.), pomáháme klientům je využívat běžným způsobem. Výjimkou jsou izolované
situace, kdy využití služby mimo bydliště neumožňuje špatný zdravotní stav klienta.
V objektu je místnost Snoezelen, která umožňuje lidem s vysokou mírou podpory prožít změnu
v životě, být zde aktivní nebo naopak relaxovat.

3. Uživatelé služby DOZP Studénka:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2016 – celkem 18 klientů
Z důvodu přestěhování jedné klientky do jiné sociální služby se kapacita služby na počátku roku
2016 snížila z 19 klientů na 18 klientů:
K 15. 2. 2016 bylo schváleno snížení kapacita služby na 18 klientů.
K 31. 12. 2016 tedy sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením využívá 18
klientů.

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2016 a jejich rozdělení (viz tabulka):

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
POČTY UŽIVATELŮ

18

-

18

-

-

-

51-77
65,2
1
17
1
4
4
9

-

-

-

9

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11
7

-

11
7

-

-

rozpětí
51-77
průměr
65,2
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
III těžká závislost
1
IV úplná závislost
17
lehké
1
střední
4
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
4
hluboké
9
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
9
POSTIŽENÍ
diagnózy
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a
1
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

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby domova pro osoby se zdravotním postižením byla v roce 2016 ve výši
99,74%.

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2016
Evidujeme šest zájemců (žen) o službu domova pro osoby se zdravotním postižením.

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 do února 2016 byl ve službě DOZP z důvodu transformace pozastaven příjem
nových uživatelů. V roce 2016 jsme žádného nového uživatele nepřijali.
Pro příjem žadatelů však není rozhodující datum podání žádosti, ale potřebnost sociální
služby a míra nepříznivé životní situace daného člověka.

4. Personál služby DOZP Studénka:
počet pracovníků
celkem
přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2016

%

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen

1,55
0,50
7,80
12,82

6,46
2,09
32,50
53,41

-

-

základní

1,33

5,54

-

-

celkem

24,00

100

-

-

vzdělání

pedagogičtí
pracovníci

počet pracovníků
přímá péče
sociální
pracovníci
zdravotničtí pracovníci
v sociálních
pracovníci
službách

1
PS

2

%

3

THP

ostatní

5

6

4

PS
%
PS
%
PS %
PS
%
PS
%
1,0
4,17
0,15 0,62
0,4
1,67
0,5 2,09
5,0 20,83 1,0
4,17
0,8
3,33 1,0 4,17
11,0 45,83
0,15
0,62 1,67 6,96
1,0

4,17

-

18,0 75,00 1,0

-

-

-

4,17 0,65 2,71

1,35

-

0,33

1,37

5,62 3,00 12,50

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb DOZP Studénka a významné události v
roce 2016

Byla dokončena stavba DOZP ve Studénce a díky tomu jsme završili transformační proces organizace,
přestěhovali ze zámku posledních 18 klientů a opustili objekt zámku, který byl pro sociální služby
nevyhovující.
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2016 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.
Ve službě DOZP vznikla pracovní skupina „Teamek“, která se zabývá kvalitou konkrétní služby a
navazuje na zavedený tým pro kvalitu napříč službami „TEAM“. Členy Teamku je ředitel, soc. pracovnice,
vedoucí služby a zástupci pracovníků všech čtyř bytů. Pravidla pro fungování Teamku jsou jasně popsány.
Z každého jednání jsou vedeny zápisy a uloženy na společném serveru, kde mají přístup všichni
pracovníci. Zástupci bytů předávají informace ústně a přinášejí běžné problémy k řešení a k zavádění
služby. Účelem je spolupráce a přenášení informací z TEAMu, vytváření a aktualizace metodických
pokynů, přenášení poznatků praxe, řešení problematických oblastí každodenní práce s klienty, způsoby
práce, přístup pracovníků, nastavení systému správného fungování služby a zabránění přenosu ústavních
prvků. Schůzky se konají pravidelně 1x měsíčně.
Fungovala také skupina Důvěrníků pro sexualitu, ve které působí z každé služby jeden pracovník.
Skupina po konzultacích z odborníkem zpracovala protokol sexuality a řešila otázky z této oblasti
v jednotlivých službách.
Naše organizace byla na půdě Senátu oceněna Čestným uznáním v rámci Ceny kvality v sociálních
službách Radou kvality ČR, zejména za transformační řešení a poskytování služeb v běžných
domácnostech.
V rámci aktivit projektu „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK III.“ natočila
TV Polar v prosinci 2016 sérii minipořadů s názvem "Žít normálně". Natáčení se zúčastnili také klienti
DOZP.

Další započatou klíčovou aktivitou byla „Systémová podpora organizací“, která je zaměřena na práci
s výstupy z proběhlých auditů kvality, se zaměřením na podporu při zavádění změn či profilování cílových
skupin, případně nastavení dalšího směřování rozvoje naší organizace (vše formou konzultací s externími
odborníky). Externím odborníkem pro naši organizaci je paní Šárka Hlisnikovská, konkrétně bude
pravidelně poskytovat podporu v chráněném bydlení v Kopřivnici, ale získané zkušenosti budou
předávány do všech našich služeb.
V rámci zvyšování kvality našich služeb se konaly v jednotlivých službách speciální stáže („akce
Kulový blesk“). Pracovníci měli za úkol se vžít do role klienta a strávit ve službě jeden den. Vždy se
jednalo o pracovníka z jiné služby (např. pracovník z ChB Nový Jičín byl na stáži v ChB v Sedlnicích).
Pracovníci získali jedinečnou příležitost prožít si den v sociální službě z pozice klienta a vidět tím službu i
z jiné strany. Tyto stáže neměly význam pouze pro pracovníky, ale i pro služby, kde se stáže konaly.
Každá služba získala zpětnou vazbu. Z těmito výstupy služby dále pracovaly na Teamcích a poradách.
Tato akce by se dala přirovnat ke klientským auditům (tzv. zaměstnanecký audit).
V uplynulém roce ve službě proběhly také dvě supervize pracovníků. Pracovníci se vzdělávali na školeních
dle svého výběru a aktuální nabídky. Naši službu navštívilo i několik stážistů jiných organizací, aby se
seznámili s našimi zkušenostmi s novou službou, způsobem hospodaření s finančními prostředky klientů a
individuálním plánováním.
Sociální pracovnice je v DOZP přítomná zpravidla tři dny v týdnu, může s klienty a pracovníky osobně
řešit individuální plánování, záležitosti, týkající se úředních a soudních jednání. Také se potkává
s opatrovníky, řeší stížnosti a připomínky klientů.
V loňském roce navštívil naší organizaci zástupce firmy UNECO Optima s nabídkou spolupráce při hledání
zaměstnání pro klienty našich služeb. Začali jsme mapovat zájem a možnosti klientů. Jelikož by se mohlo
jednat i o práci z domova, je zde příležitost i pro osoby s vysokou mírou podpory, kteří se nemohou
uplatnit na běžném trhu práce, ani využít Sociální rehabilitaci.
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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)
Objekt novostavby se skládá ze dvou stejných třípodlažních domů (východní a západní), které jsou
spojeny společným schodištěm a výtahem pro lůžko. V každém z domů jsou 2 bezbariérové bytové
jednotky pro 5, resp. pro 4 klienty.
Přízemí domu:
Byt č. 1
Počet klientů: 5
Počet pokojů: 3x jednolůžkový, 1x dvojlůžkový (oddělený závěsem)
Koupelny: 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem a sprchou – slouží dvěma klientkám
(propojena s pokoji), 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem, sprchou a s pojízdnou vanou –
slouží třem klientkám
Součást bytu: předsíň s botníkem a věšákem na kabáty, technická místnost s pračkou a sušičkou,
společná kuchyň s jídelním a obývacím koutem, terasa
Byt č. 2
Počet klientů: 5
Počet pokojů: 3x jednolůžkový, 1x dvojlůžkový
Koupelny: 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem a sprchou – slouží dvěma klientům (přístup
z pokojů), 1x bezbariérová koupelna s WC, sprchou a s pojízdnou vanou – slouží třem klientkám

Součást bytu: předsíň s botníkem a věšákem na kabáty, technická místnost s pračkou a sušičkou,
společná kuchyň s jídelním a obývacím koutem, terasa
1. patro domu:
Byt č. 3
Počet klientů: 4
Počet pokojů: 4x jednolůžkový
Koupelny: 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem a sprchou – slouží dvěma klientům (přístup
z pokojů), 1x bezbariérová koupelna s WC, sprchou a s pojízdnou vanou – slouží dvěma klientům
(umístěná mimo pokoje)
Součást bytu: předsíň s botníkem a věšákem na kabáty, technická místnost s pračkou a sušičkou,
společná kuchyň s jídelním a obývacím koutem, terasa
Byt č. 4
Počet klientů: 4
Počet pokojů: 4x jednolůžkový
Koupelny: 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem a sprchou – slouží dvěma klientům (přístup
z pokojů), 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem, sprchou a se sprchovacím lůžkem– slouží
dvěma klientům (umístěná mimo pokoje)
Součást bytu: předsíň s botníkem a věšákem na kabáty, technická místnost s pračkou a sušičkou,
společná kuchyň s jídelním a obývacím koutem, terasa

6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.)
Možnosti trávení volného času v domě:
- Společná kuchyň s jídelním a obývacím koutem – 4x (součást každého bytu), v každém obývacím
pokoji se nachází TV
- Terasa – 19x (u jednolůžkových pokoje samostatná terasa, vyjma dvou jednolůžkových pokojů,
které mají terasu propojenou, u dvoulůžkových pokojů vždy slouží terasa oběma spolubydlícím,
v každém z bytů je u společné kuchyně také terasa)
- Snoezelen
- Zahrada s lavičkami
Možnosti trávení volného času mimo dům:
- Pravidelné kavárničky, které pořádá 2x v týdnu Dům pokojného stáří – Domov svaté Anny spadající
pod Charitu Studénka
- “Senior kavárna“, která je pořádána zpravidla 1x – 2x v měsíci
- Kulturní a společenské akce (plesy, koncerty, divadelní představení)
- Kino
- Knihovna
- Plavecký bazén
- Solná jeskyně
- Restaurace, kavárny, cukrárny, vinárny
- Návštěva bohoslužeb
- Bowling

6.3 další poskytované služby
Klienti využívají dle svých individuálních potřeb služby návazné i veřejné.
Z návazných služeb využívají: Sociálně terapeutické dílny Effatha v Novém Jičíně.

Z veřejných služeb to jsou: Zdravotnické služby (ve městě Studénka, Bílovec, Příbor, Ostrava, Nový
Jičín), lékárny, Městský úřad, Okresní soud, Česká pošta, obchody (Penny, Tesco, Hruška, ad.),
kadeřnictví (ve Studénce, v Bartošovicích), pedikúra, kulturní zařízení (kino, divadlo, kulturní dům),
solná jeskyně, bazén, bowling, restaurace, kavárny, cukrárny, vinárny, kostely
U klientů jejichž zdravotní stav neumožňuje využívání některých ze služeb, jako např. kadeřnictví
nebo pedikúra, přímo v místě poskytování dané služby se domlouvá návštěva individuálně
v domácnosti klienta.
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Stavebně - technický stav objektu
Objekt je novostavba dvou domů s třemi NP spojených společným schodištěm s prosklenou fasádou a
výtahem pro lůžko. Kolaudace stavby proběhla v prosinci 2015. Objekt je tedy ve výborném stavu.
Po zabydlení se řešilo několik oprav v rámci reklamace stavby, např. hutnění podloží teras, propady
zeminy, zvlněné PVC, oprava elektrospotřebičů – vyplývá z charakteru a podmínek výstavby objektu
Okolí domu je bezbariérové, v roce 2016 byly dobudovány zpevněné plochy, zahradní domek a kryté
stání pro automobil.
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Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2016
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2016 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu
hana.ctverackova@msk.cz dne 13. 1. 2017.
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 2017 a vize do dalších let
- V případě vyhlášení navazující výzvy projektů EU navázat na dříve neúspěšný projekt na podporu
sociálního začlenění klientů nově vzniklé služby vzniklé po transformaci a podat žádost o podporu.
- Hledat konkrétní potřebnost ve službě a využít minimálně 4 cílených konzultací externích odborníků
přímo ve službě na témata podpory lidí s těžkým zdravotním postižením a jejich možného sociálního
začleňování.
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat
a rozvíjet tento přístup na klienty.
- U všech pracovníků, kteří pracují v noci, postupně nacvičit pravděpodobné rizikové situace na noční
směně a ověřit postupy, které umožní zajištění noční směny jednou osobou. Zajistit nutné podmínky
pro eliminaci rizikových situací.
- Rozvíjet individuální plánování tak, aby vedlo k trávení volného času klientů co nejvíce mimo dům.
Vyhledávat nová místa pro volný čas v bezbariérovém prostředí i mimo Studénku.
- Podporovat klienty a pracovníky služby v krocích, které povedou ke zútulnění prostředí služby –
prostory domu, zahrady, bytu, pokojů,…
- Rozvíjet a nabízet aktivitu SNOEZELEN klientům organizace.
- Za podpory INSTAND realizovat procesní podpůrný audit služby po roce jejího fungování. Analyzovat
výsledek a nastavit případná opatření ke zvýšení kvality služby.

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 zajišťuje službu v dvoupodlažní vilce v zástavbě rodinných 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 společný obývací pokoj
spojený s kuchyňským koutem. Společné je i WC a koupelna se sprchovým koutem a bezbariérovým WC.
Klienti obývají tři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj. Vstup do bytu je usnadněn schodišťovou
sedačkou. Byt, který se nachází v patře vilky, obývá pět klientů. Je zde rovněž společný obývací pokoj s
kuchyňským koutem, samostatné WC a koupelna se sprchovým koutem a WC. V tomto bytě je pět
jednolůžkových pokojů. Jeden pokoj má balkon.
Nad tímto bytem se nachází půda, do které je vstup možný pouze pomocí vysunovacích půdních schodů
Vybavení bytů je standardní. Kuchyně jsou zařízeny kuchyňskou linkou a kuchyňským vybavením, lednicí,
indukčním sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a myčkou.
V koupelně je pračka se sušičkou.
Další vybavení, zejména v pokojích, si individuálně pořizují sami klienti dle svých potřeb a vkusu.
K domu patří také zahrada s altánem, zahradním nábytkem a zahradním krbem.
Chráněný byt na Dlouhé ulici se nachází v přízemí běžného panelového domu v sídlištní zástavbě.
V bytě jsou dva jednolůžkové pokoje, jeden z nich má balkon. Dále je zde sociální zařízení, koupelna s
vanou, chodba a 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 19 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. 2016 bydlelo v chráněném bydlení na dvou místech 12 lidí (v domě 10, v bytě 2), 11 žen a
jeden muž.
Pomoc klientům zajišťují asistenti chráněného bydlení. Jejich činnost koordinuje vedoucí služby. Sociální
pracovnice dohlíží na kvalitu služby a individuální plánování.
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. Jídlo během dne si zajišťují podle své volby, velkou měrou i
samostatně.
Dále jsou klienti podporováni v hospodaření s penězi, v samostatném nakupování, v orientaci ve městě,
ve využívání městské hromadné dopravy a jiných veřejných služeb, v plánování a smysluplném trávení
volného času.
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 2016 – 12 osob
10 uživatelů využívá službu Chráněné bydlení v domě na ulici Slovanská
2 uživatelé využívají službu Chráněné bydlení v bytě na sídlišti na ulici Dlouhá v Novém Jičíně
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2016 a jejich rozdělení (viz tabulka):

POČTY UŽIVATELŮ
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016, POČTY DLE:
ŽENY
3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
3.3.2 VĚK
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
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 (tělesné + mentální postižení)
POSTIŽENÍ
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením
pohybu

10
29-73
59,9
0
0

MUŽI
1

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH

CELK
ŽENY MUŽI
EM
11

42 29-73
42,8 58,4
0
0
0
0

0

1

0
0
0
0

42
42,8
0
0

4

1

5

0

1

4
2
1
7
2
0

0
0
1
0
0
0

4
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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

9
1

1
0

10
1

0
0

1
0

0

0

0

0

0

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby byla v roce 2016 ve výši 99,82%.

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2016
Sedm zájemců o službu chráněné bydlení v Novém Jičíně

z toho - žen:
3
- mužů: 4
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná
kapacita)
Průměrnou čekací dobu zájemců o službu Chráněného bydlení v Novém Jičíně nelze přesně
určit. Při uvolnění kapacity jsou z pořadníku vybíráni žadatelé dle stanovených kritérií,
kterými jsou míra a rozsah potřebné podpory, aktuální potřebnost sociální služby, vhodnost
soužití s dalšími lidmi v bytě, lokalita a vazby. Datum přijetí žádosti rozhoduje až v případě,
že se dle předešlých kritérii sejde více žadatelů se stejným počtem bodů.

4. Personál služby ChB Nový Jičín:
počet pracovníků
celkem

vzdělání

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen

přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2016

%

počet pracovníků
pedagogičtí
pracovníci

přímá péče
pracovníci
v sociálních
službách

1

zdravotničtí
pracovníci

2

PS
-

%
-

PS
4,5
3,0

3

%

PS
49,51
33,00
-

THP

4

%

0,78
4,9
3,41

8,58
53,91
37,51

základní

-

-

-

-

-

-

-

-

celkem

9,09

100

-

-

7,5

82,51

-

-

5

sociální
pracovníci

-

5

PS
%
0,58 6,38
-

ostatní

-

0,58 6,38

6

PS
0,2
0,4
0,08

%
2,20
4,40
0,88

-

-

0,68

PS
%
0,33 3,63
-

-

7,48 0,33 3,63

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2016 ve
službě ChB Nový Jičín
V Chráněném bydlení Nový Jičín začala fungovat skupina „teamek“, která je složena ze dvou
pracovníků v sociálních službách, vedoucí služby a sociálních pracovnic. Nepravidelně dochází ředitel.
Skupina se zabývá úkoly, které přicházejí ze skupiny TEAM, která působí v rámci celé organizace a
zabývá se vytvářením metodik pro celou organizaci. Taky pracovníci na tato setkání přinášejí podněty
a postřehy z praxe, které jsou důležité pro to, aby metodiky byly funkční a v praxi použitelné.
Ve službě proběhly dvě supervize, jejichž tématem byly problémy, které služba aktuálně řešila.
Pracovníci se vzdělávali na různých školeních a přímo ve službě proběhly dvě konzultace na téma
sexuality a vztahů a poruchy autistického spektra. Tyto konzultace vyplynuly z potřeb služby.
Organizace se zapojila do projektu Cena kvality a byla redakcí Časopisu ošetřovatelská péče a
radou kvality ČR oceněna Čestným uznáním v kategorii Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením. Chráněné bydlení Nový Jičín se na získání podílelo uvedením příkladů dobré
praxe ze služby, ukázkou individuálních plánů apod.
Během roku 2016 proběhly v domě stavební úpravy, díky kterým se podařilo zvýšit počet
jednolůžkových pokojů, tím se významně zvýšila kvalita bydlení klientů.

Na konci roku proběhly nákupy nového vybavení domácností (kuchyňské linky, elektrospotřebiče
atp.) tak, aby klientům usnadnily péči o domácnost a přípravu stravy.
V rámci organizace se uskutečnila netradiční stáž, která měla zhodnotit kvalitu poskytované služby
a bydlení z pohledu klienta. Jednodenní stáž absolvoval pracovník v roli klienta v jiné službě, než ve
které běžně působí. Po stáži proběhlo hodnocení, jak se pracovník na místě klienta cítil v prostředí, ve
kterém strávil den, jak vnímal podporu a přístup asistentky. Výstup z této stáže dal impuls k dalším
námětům, jak zlepšit plánování a průběh služby.
Nejvýznamnější aktivity ve službě CHB Nový Jičín v roce 2016
-

-

byla navázána úspěšná spolupráce s Praktickou školou, do které jedna klientka denně
dochází
několik klientů docházelo na schůzky skupiny Sebeobhájců
ve spolupráci s poskytovatelem služby Podpora samostatného bydlení se plánoval přechod
dvou žen do této služby. Dostaly podporu při hledání bytu, nákupu vybavení do bytu a přípravou
bytu před stěhováním
přechod jedné klienty do podpory samostatného bydlení a intenzivní příprava druhé klientky
v domě došlo k významným stavebním úpravám - nyní bydlí klienti v 8 jednolůžkových
pokojích. V jediném dvoulůžkovém pokoji bydlí dvě ženy, které se na spolubydlení společně
dohodly
navázali jsme spolupráci s dětským klubem Stromeček. Děti z tohoto klubu navštívily klienty
chráněného bydlení a přinesly jim dárky, které samy vyrobily. Obyvatelky jim za to připravily
občerstvení a zábavu. Před vánocemi každý klient i asistentky nekoupily pro děti ze Stromečku
drobné dárky a osobně jim je přinesly do klubu, kde se scházejí
Den sociálních služeb - prezentaci služby přednesla klientka z našeho chráněném bytě
zřízení osobních účtů a jednání s opatrovníky o zřízení osobních účtů u posledních dvou klientů
u dvou klientů došlo k jednání s opatrovníkem o zřízení osobního účtu, ostatní klienti už
depozitní účet nevyužívají
účast na Dni sociálních služeb
proběhly dvě konzultace na téma Sexualita a vztahy a Poruchy autistického spektra
spolupráce s KÚ v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III. Metodika dobrovolnictví a spolupráce při natáčení minipořadů s názvem „Žít normálně“
pracovníci i klienti se tradičně zapojili do Potravinové sbírky
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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.
Domácnost v bytě na Dlouhé ulici pro dva klienty je standardní dvoupokojový byt, kde obyvatelé
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 oba klienty. 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 si koupila vlastní televizi do
svého pokoje.
Součástí bytu je i sklepní kóje v suterénu domu.
Byty v domě na Slovanské ulici:
Dolní byt:
Počet klientů: 5
Počet pokojů: 3 jednolůžkové, 1 dvoulůžkový
Bezbariérová koupelna se sprchovým koutem, s umyvadlem a WC
Samostatné WC

Na jednu koupelnu připadá 5 klientů, na 1 WC 2,5 klienta
V bytě je společná kuchyň a obývací pokoj, chodba se skříněmi, zrcadlem, předsíňovou stěnou a
botníkem.
Horní byt:
Počet klientů: 5
Počet pokojů: 5 jednolůžkových
Koupelna se sprchovým koutem, s umyvadlem a WC
Samostatné WC
Na jednu koupelnu připadá 5 klientů, na 1 WC 2,5 klienta
V bytě je společná kuchyň a obývací pokoj, chodba se skříněmi, zrcadlem, předsíňovou stěnou a
botníkem.

6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.)
U domu je prostorná zahrada s okrasnými stromy, altánem a krbem. Tato část je klienty hojně
využívaná zvláště v letním období.
V suterénu domu je prostorná místnost, kde jsou stoly a židle. Klienti si zde suší prádlo, někteří klienti
tuto místnost využívají např. k oslavě narozenin, pokud si pozvou větší společnost. Jedna klientka
místnost využívá, když se věnuje své zálibě - tkaní koberců.
V suterénu je i místnost, kterou klienti mohou používat jako sklad sezónního oblečení atp.
Asistentky klienty podporují v tom, aby si volnočasové a jiné aktivity hledali mimo dům.
Významná část aktivit probíhá mimo dům.

6.3 další poskytované služby
Asistentky podporují klienty v tom, aby využívali především návazné a běžné služby.
Klienti mohou využívat fakultativní služby, které organizace poskytuje. Klienti v Novém Jičíně
výjimečně používají služební telefon, protože mají většinou své vlastní. Přepravu služebním autem
využívají zřídka, častěji využívají taxislužbu nebo veřejnou dopravu.
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Stavebně - technický stav objektu ChB Nový Jičín
Stav domu na Slovanské ulici je velice dobrý. 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 2016 byly
provedeny zásadní úpravy v uspořádání bytů, byly vytvořeny jednolůžkové pokoje na úkor
dvoulůžkových nebo na úkor nevyužitelného prostoru. Proběhla obměna podlahových krytin ve
společných částech bytů a v zázemí pro personál, vč. obměny nábytku. Byly obměněny kuchyňské
linky, proběhla výmalba dle přání klientů.
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 2016
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2016 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu
hana.ctverackova@msk.cz dne 13. 1. 2017.
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 2017 a vize do dalších let
- Podle Metodiky dobrovolnictví z praxe pracovní skupiny v MSK vytvořit pravidla pro činnost
dobrovolníků a přátel a tyto zásady realizovat v praxi. Spolupracovat v tomto s ostatními službami.
- Pokračovat v zavádění metody Individuální plánování zaměřené na člověka tak, aby byla jasná všem
pracovníkům bez výjimky a tvořila funkční základ podpory klienta pracovníkem.
- Zajistit cílenou podporu lidem, kteří se přistěhovali do bytu na Dlouhé. Zavčas eliminovat případná
rizika.
- Vést klienty k obnovení a vytváření přátelských vztahů s lidmi z jiných služeb, zajistit jejich
pravidelné setkávání dle jejich vzájemného přání.
- Realizovat aktivity k podpoření dobrých vztahů se sousedy na Slovanské i na Dlouhé.
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat
a rozvíjet tento přístup na klienty.
- Ve spolupráci s ostatními službami ChB se věnovat podpoře pracovníků služby v metodách a přístupu
nastavení individuální podpory nově příchozím uživatelům.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KOPŘIVNICE
1

Popis zařízení ChB Kopřivnice

Budova Chráněného bydlení v Kopřivnici je na frekventované Záhumenní ulici nedaleko centra města.
Vilka je v sousedství dalších rodinných domů, několik minut chůze od restaurací, cukráren, větších i
menších prodejen.
Dům je dvoupodlažní, bezbariérový s výtahem do obou bytů, má prostor na parkování, garáž, zahradu,
altán se zahradním nábytkem a krbem.
Nedaleko budovy je kulturní dům s kinem a muzeem, v dalším objektu jsou zdravotnické, rehabilitační a
další služby, lékárna, cukrárna velký počet prodejen. Také další běžně dostupné služby, úřady, pošta a
jiné jsou velice dobře dostupné.
Vilka CHB má sklep, dvě obytná podlaží a podkrovní prostor. Ve sklepě jsou sklady, místnost k sušení
prádla a šatna pro personál.
V přízemním bytě bydlí v současné době pět žen. Obývací pokoj je spojený s kuchyňským
koutem a jídelnou. V bytě jsou dále dva dvoulůžkové pokoje a jeden jednolůžkový, WC a koupelna se
sprchovým koutem a bezbariérovým WC. Součástí koupelny je pračka a sušička.
Byt v 1. patře domu obývají čtyři muži ve dvoulůžkových pokojích a 1 žena v jednolůžkovém pokoji.
Základní vybavení obou bytů je stejné.
Bezbariérovost budovy zajišťuje výtah. V podkrovním prostoru je zázemí pro personál, kotelna a půda.
Byty jsou od svého uvedení do používání v březnu 2013 vybaveny standardním nábytkem. V kuchyni je
vždy velká kuchyňská linka se základním kuchyňským vybavením, lednicí, sporákem s troubou,
mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a myčkou. V roce 2016 byly v obou bytech vyměněny původní
sporáky s elektrickými plotýnkami za indukční.
Své pokoje si klienti 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. 2016 bydlelo v chráněném bydlení 10 lidí, z toho 4 muži a 6 žen.
Pomoc klientům zajišťují asistenti chráněného bydlení. Jejich činnost koordinuje vedoucí služby.
Klientům je poskytována individuální podpora. Každý má svého klíčového pracovníka z řad asistentů
chráněného bydlení a míra podpory je stanovena tak, aby u žádného klienta nedocházelo k přepečování
a aby se postupně snižovala závislost na službě. Asistenti služby podporují klienty ve všech potřebných
oblastech, motivují klienty k jejich dalšímu osobnímu rozvoji a sociálnímu začlenění.
Klienti jsou podporováni v hledání i udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce nebo alespoň v
získávání pracovních návyků docházkou do sociálně terapeutických dílen. S asistenty a hlavně klíčovými
pracovníky se zaměřují na smysluplné trávení volného času, na samostatnou orientaci v nabídce
kulturních, společenských a sportovních akcí.
Podpora je klientům poskytována také v péči o domácnost. Učí se s co největší samostatností zvládat
domácí práce - vaření, praní, žehlení, úklid svých i společných prostor. Podporováni jsou také v
hospodaření s penězi, v samostatném nakupování, ve využívání veřejné hromadné dopravy a jiných
veřejných služeb, v orientaci v čase i prostoru.
Stravování si zajišťují z velké míry sami klienti s asistenty. Společné plánování obědů postupně přechází
v individuální plánování a vaření. Klienti mohou využít i pestré nabídky obědů z restaurací. Další

stravování během dne je zcela individuální, většina klientů si chodí jídlo nakupovat sama, někteří s
doprovodem, vždy podle své chuti a výběru.
Úklid svých i společných prostor i práce spojené s praním a údržbou prádla si zajišťují klienti sami nebo
s asistenty.
Zdravotní péče je klientům v případě potřeby zajišťována stejně jako každému jinému člověku. K
různým praktickým i odborným lékařům docházejí klienti do ambulancí, většinou se svými klíčovými
pracovníky.
Jeden z klientů odešel v roce 2016 po dlouhé přípravě do služby PSB.

3 Uživatelé služby ChB Kopřivnice:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2016 – celkem 10 klientů
Službu chráněné bydlení v Kopřivnici využívá 10 klientů.
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2016 a jejich rozdělení (viz tabulka):

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
POČTY UŽIVATELŮ

6

4

rozpětí
23-76 42-60
3.3.2 VĚK
průměr
56 45,9
osoby bez závislosti
0
0
I lehká závislost
1
3
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
3
0
III těžká závislost
1
1
IV úplná závislost
1
0
lehké
1
2
střední
2
2
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
2
0
hluboké
0
0
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení)
0
0
POSTIŽENÍ
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a
0
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
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1

1

23-76
51,4
0
4
3
2
1
3
4
2
0

23
23
0
1
0
0
0
0
1
0
0

60
60
0
1
0
0
0
1
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

1
0
0

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby byla v roce 2016 ve výši 99,65%.

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2016
Čtyři zájemci o službu chráněné bydlení v Kopřivnici
z toho
- žen:
0
- mužů: 6

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná
kapacita)
Průměrnou čekací dobu zájemců o službu Chráněného bydlení v Kopřivnici nelze přesně určit.
Při uvolnění kapacity jsou z pořadníku vybíráni žadatelé dle stanovených kritérii, kterými jsou
míra a rozsah potřebné podpory, aktuální potřebnost sociální služby, vhodnost soužití
s dalšími lidmi v bytě, lokalita a vazby. Datum přijetí žádosti rozhoduje až v případě, že se dle
předešlých kritérii sejde více žadatelů se stejným počtem bodů.

4 Personál služby ChB Kopřivnice:
počet pracovníků
celkem

vzdělání

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen

přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2016

%

počet pracovníků
pedagogičtí
pracovníci

přímá péče
pracovníci
v sociálních
službách

1

zdravotničtí
pracovníci

2

PS
-

%
-

PS
2,5
4,5
1,0

sociální
pracovníci

3

%
PS
26,07
46,92
10,43
-

THP

4

%

3,28
4,9
1,41

34,21
51,09
14,70

-

základní

-

-

-

-

-

-

-

-

celkem

9,59

100

-

-

8,0

83,42

-

-

5

PS
%
0,58 6,05
-

ostatní

-

0,58 6,05

6

PS
0,2
0,4
0,08

%
2,09
4,17
0,83

-

-

0,68

PS
%
0,33 3,44
-

-

7,09 0,33 3,44

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2016 ve
službě ChB Kopřivnice
V roce 2016 se nadále pracovalo na zapracování doporučení z auditů kvality do stávajících standardů
a praxe. Ve službě vznikla pracovní skupina „teamek“, která je složena ze tří pracovníků přímé
péče, sociálních pracovnic a vedoucí služby. Tato skupina má za úkol spolupracovat se skupinou
TEAM, která působí v rámci organizace na vytváření metodik tak, aby byly v praxi použitelné, zavádět
je do praxe a předávat je ostatním pracovníkům ve službě. V průběhu roku se ke skupině přidala
externí konzultantka, která do ChB Kopřivnice v rámci klíčové aktivity č. 4 Systémová podpora
organizací v rámci projektu kraje Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III. Pomocí
konzultací se podařilo např. zrušit obědové a společné fondy, ve kterých měli klienti uloženy peníze
na společné nákupy a nyní se učí obědy si zajišťovat individuálně.
Organizace se zapojila do projektu Cena kvality v sociální péči v kategorii Poskytovatel sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením. Následně byla redakcí časopisu Ošetřovatelská péče ve
spolupráci s Radou kvality ČR oceněna Čestným uznáním. Na tomto ocenění se Chráněné bydlení
Kopřivnice spoluúčastnilo uvedením příkladů dobré praxe služby, příklady konkrétních metodik služby,
individuálních plánů klientů apod.
V uplynulém roce ve službě proběhla konzultace s odborníkem na téma sexualita a vztahy nebo
konzultace na téma agresivita klienta. Tyto konzultace byly uspořádány na základě požadavků služby
a aktuálně řešených témat.
Ve službě proběhly taky dvě supervize pracovníků. Pracovníci se vzdělávali na školeních dle svého
výběru a aktuální nabídky.
Sociální pracovnice je přítomná v ChB Kopřivnice většinou dva dny v týdnu, může s klienty osobně
řešit individuální plánování, záležitosti, týkající se úředních a soudních jednání. Také se potkává
s opatrovníky, řeší stížnosti a připomínky klientů.

Podpora klientů je zaměřena na co největší osamostatnění. U některých klientů se očekává taková
míra samostatnosti, že mají ve svém plánu přejít do služby Podpora samostatného bydlení nebo
bydlet v bytě naší služby.
Jeden klient se v průběhu roku připravoval na přechod do Podpory samostatného bydlení zajišťoval si vybavení bytu, sháněl si byt k pronájmu, stýkal se a plánoval přechod s novou službou.
V létě se mu svého cíle podařilo dosáhnout a přestěhoval se do svého bytu.
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Kopřivnice v roce 2016:
-

jeden klient přešel do svého bytu s Podporou samostatného bydlení
spolupráce a návštěvy v útulku pro opuštěná zvířata ve Vlčovicích, organizace vánoční sbírky
podpora klientů ve spolupráci se soc. rehabilitací při zařazení do nového pracovního procesu
účast na společenských plesech v Kopřivnici a okolí
samostatné návštěvy restaurace, kina, sportovního utkání apod.
návštěva olympijského parku v Ostravě
výlet u příležitosti Dne NATO
opékání s rodinnými příslušníky a opatrovníky
opékání s kamarády
zintenzívnění spolupráce s dobrovolníky, uspořádání vánočního setkání
účast na jarním a podzimním seniorském odpoledni
zahájení docházky na cvičení pro občany s podporou soc. rehabilitace
výměnné stáže mezi službami NaNovo a práce se zjištěnými poznatky
organizace Her bez hranic ve spolupráci se Školou sv. Zdislavy a denním stacionářem Kopretina
účast na tradiční akci vázání adventních věnců ve Škole sv.Zdislavy
účast na Dni sociálních služeb
natáčení minipořadů „Žít normálně“
všichni klienti mají své osobní účty, s podporou pracovníka vybírají peníze z bankomatů
v rámci zvýšení soukromí zamykají své byty
pracuje se na uplatnění na trhu práce – 3 klienti úklidové služby, 1 roznos letáků, 1 nácvik prací v
prádelně v rámci spolupráce se soc. rehabilitací
došlo ke zrušení společných fondů, ve kterých byly finanční prostředky na nákupy surovin na
obědy, společné nákupy do domácnosti, klienti si vaří více individuálně
došlo k dovybavení prostoru altánu zahradním nábytkem
účast klientů ve skupině sebeobhájců
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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: 4 muži, 1 žena
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.)
Na zahradě je altán se zahradním nábytkem, 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 i mimořádných výstav, plesy aj. Docházejí posedět do blízkých
restaurací, cukráren, 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 Kopretina ve Vlčovicích
Sociální rehabilitace
Zaměřujeme se 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.
V roce 2016 jsme řešili rekonstrukci odvodnění domu a výtahové šachty. Díky tomu byla odstraněna
vlhkost ze sklepních prostor.
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Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2016
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2016 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu
hana.ctverackova@msk.cz dne 13. 1. 2017.
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 2017 a vize do dalších let
- Navrhnout změnu v uspořádání bytů v domě na Záhumenní ulici, která spočívá zejména ve vytvoření
jednolůžkových pokojů na úkor dvoulůžkových v úpravě zázemí pro personál. Projednat změnu na
ÚRR. V případě jeho svolení změnu realizovat a zvýšit kvalitu pobytové služby v domě.
- Zahájit poskytování služby ChB v novém bytě na Dukelské ulici. Připravovat klienty, kteří zde mohou
bydlet.
- Pokračovat v aktivitách při hledání a udržení zaměstnání klientů služby. Rozvíjet smysluplné trávení
času mimo dům s respektem k principu normality. Spolupracovat při těchto aktivitách s jinými
službami.
- Předávat postupy a zkušenosti z TEAMku v rámci systémové podpory externího konzultanta
z projektu Kraje ostatním službám a TEAMu.
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat
a rozvíjet tento přístup na klienty.
- Ve spolupráci s ostatními službami ChB se věnovat podpoře pracovníků služby v metodách a přístupu
nastavení individuální podpory nově příchozím uživatelům.

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 stejném 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.

2

Charakteristika poskytované služby

Chráněné bydlení v Sedlnicích poskytuje v souladu s §51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
pobytovou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž
životní situace může v některých oblastech vyžadovat pomoc asistenta.
Cílovou skupinu tvoří lidé se střední mírou podpory. Jde o osoby starší 26 let, kteří potřebují podporu
v kontaktu s veřejností, sociálním začlenění a pomoc asistenta při chodu domácnosti a v dalších
běžných činnostech.
Ke dni 31. 12. 2016 bydlelo v chráněném bydlení 10 lidí, z toho 7 žen a 3 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 2016 – 10 klientů
Službu chráněné bydlení v Sedlnicích využívá 10 klientů.
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2016 a jejich rozdělení (viz tabulka):

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
POČTY UŽIVATELŮ
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4

rozpětí
63-90 43-53
3.3.2 VĚK
průměr
75,7 49,1
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
2
1
III těžká závislost
2
3
IV úplná závislost
2
lehké
1
střední
3
2
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
3
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení)
POSTIŽENÍ
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a
1
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
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-

2

43-90
65,1
3
5
2
1
5
3
-

-

47-53
50
1
1
1
1
-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3
-

4
-

7
3
-

-

2
-

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby byla v roce 2016 ve výši 99,34%.

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2016
Evidujeme dva zájemce (ženy) 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)
Čekací doba zájemců o službu je různá. Pro příjem žadatelů není rozhodující datum podání
žádosti, ale potřebnost sociální služby a míra nepříznivé životní situace daného člověka.
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Personál služby ChB Sedlnice:
počet pracovníků
celkem
přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2016

%

1,28
1,5
1,4
5,41

13,35
15,65
14,60
56,40

základní

-

celkem

9,59

vzdělání

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen

počet pracovníků
pedagogičtí
pracovníci

přímá péče
pracovníci
v sociálních
službách

1

zdravotničtí
pracovníci

2
PS
1,0
1,0
1,0
5,0

sociální
pracovníci

THP

ostatní

4

5

6

3

PS
-

%
-

%
PS
10,43
10,43
10,43
52,13
-

%

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

8,0

83,42

-

-

-

PS
%
0,08 0,83
0,5 5,22
-

-

0,58 6,05

PS
0,2
0,4
0,08

%
2,09
4,17
0,83

-

-

0,68

PS
%
0,33 3,44
-

-

7,09 0,33 3,44

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2016
služby ChB Sedlnice
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2016 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.
Ve službě ChB Sedlnice vznikla pracovní skupina „Teamek“ , která se zabývá kvalitou služby a
navazuje na zavedený tým pro kvalitu napříč službami „TEAM“. Členy Teamku je ředitel, soc.
pracovnice, vedoucí služby a pracovníci přímé péče. Účelem je spolupráce a přenášení informací
z TEAMu, vytváření a aktualizace metodických pokynů, přenášení poznatků praxe, řešení
problematických oblastí každodenní práce s klienty, způsoby práce, přístup pracovníků, nastavení
systému správného fungování služby a zabránění přenosu ústavních prvků. Schůzky se konají
pravidelně 1x měsíčně.
Fungovala také skupina Důvěrníků pro sexualitu, ve které působí z každé služby jeden pracovník.
Skupina po konzultacích z odborníkem zpracovala protokol sexuality a řešila otázky z této oblasti
v jednotlivých službách.
Naše organizace byla na půdě Senátu oceněna Čestným uznáním v rámci Ceny kvality v sociálních
službách Radou kvality ČR, zejména za transformační řešení a poskytování služeb v běžných
domácnostech.
Na konci roku jsme se zapojili do klíčové aktivity projektu „Podpora transformace pobytových
sociálních služeb v MSK III.“ s názvem „Systémová podpora organizací“, která je zaměřena na
práci s výstupy z proběhlých auditů kvality, se zaměřením na podporu při zavádění změn či

profilování cílových skupin, případně nastavení dalšího směřování rozvoje naší organizace (vše
formou konzultací s externími odborníky). Externím odborníkem pro naši organizaci je paní Šárka
Hlisníkovská, konkrétně bude pravidelně poskytovat podporu v chráněném bydlení v Kopřivnici, ale
získané zkušenosti budou předávány do všech našich služeb.
V rámci zvyšování kvality našich služeb se konaly v jednotlivých službách speciální stáže („akce
Kulový blesk“). Pracovníci měli za úkol se vžít do role klienta a strávit ve službě jeden den. Vždy se
jednalo o pracovníka z jiné služby (např. pracovník z ChB Nový Jičín byl na stáži v ChB v Sedlnicích).
Pracovníci získali jedinečnou příležitost prožít si den v sociální službě z pozice klienta a vidět tím
službu i z jiné strany. Tyto stáže neměly význam pouze pro pracovníky, ale i pro služby, kde se stáže
konaly. Každá služba získala zpětnou vazbu. Z těmito výstupy služby dále pracovaly na Teamcích a
poradách. Tato akce by se dala přirovnat ke klientským auditům (tzv. zaměstnanecký audit).
V uplynulém roce ve službě proběhly také tři případové supervize. Pracovníci se vzdělávali na
školeních dle svého výběru a aktuální nabídky.
Sociální pracovnice je v ChB přítomná zpravidla dva dny v týdnu, může s klienty a pracovníky osobně
řešit individuální plánování, záležitosti, týkající se úředních a soudních jednání. Také se potkává
s opatrovníky, řeší stížnosti a připomínky klientů.
V loňském roce navštívil naší organizaci zástupce firmy UNECO Optima s nabídkou spolupráce při
hledání zaměstnání pro klienty našich služeb. Začali jsme mapovat zájem a možnosti klientů. Jelikož
by se mohlo jednat i o práci z domova, je zde příležitost i pro osoby s vysokou mírou podpory, kteří
se nemohou uplatnit na běžném trhu práce, ani využít Sociální rehabilitaci.
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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 uživatelů: 5
Počet pokojů: 3x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový
Bezbariérová koupelna se sprchovým koutem a s bezbariérovým WC
Koupelna se sprchovým koutem a WC
Na jednu koupelnu připadá 2,5 uživatelů, na 1 WC 2,5 uživatelů.
V bytě je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, chodba se šatními skříněmi, botníkem
a věšákovou stěnou.
Byt v poschodí:
Počet uživatelů: 3
Počet pokojů: 1x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový
Koupelna se sprchovým koutem a WC
Na jednu koupelnu připadají 3 uživatelé, na 1 WC 3 uživatelé.
V bytě je společná kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, chodba se šatními skříněmi, botníkem
a věšákovou stěnou.
Garsoniéra v poschodí:
Počet uživatelů: 2
Počet pokojů: 1x dvoulůžkový
Koupelna se sprchovým koutem a WC
Na jednu koupelnu připadají 2 uživatelé, na 1 WC 2 uživatelé.
V bytě je společná kuchyň s jídelním prostorem, předsíň s botníkem a věšákovou stěnou.

6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.)
Uživatelé tráví svůj volný čas zejména buďto ve svých bytech v obývacím pokoji nebo venku, kde je
altán se stoly a lavičkami nebo v bytě nahoře 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…) a akce a aktivity mimo Sedlnice, kam klienti vyjíždějí služebním vozem nebo veřejnou
dopravou.

6.3 další poskytované služby
Klienti využívají služby návazné i veřejně dostupné.
Návazné služby:
denní stacionář Škola života v Novém Jičíně
Sociální rehabilitace
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, zámecký park, vodní nádrž, sportovní areál

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, což bylo řešeno
opravami odvodnění domu.
V březnu 2015 byla instalována domovní ČOV kvůli snížení nákladů za likvidaci odpadních vod.
Pro skladování materiálu a pomůcek byl za domem postaven zahradní domek.

8 Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2016
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2016 byla odeslána zřizovateli elektronicky na adresu
hana.ctverackova@msk.cz dne 13. 1. 2017.
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 2017 a vize do dalších let
- Podporovat klienty nejvíce ohrožené sociálním vyloučením (zejm. bývalé klienty ústavu vyššího věku)
v hledání nových možností trávení volného času, podporovat je v setkávání s bývalými přáteli, ve
využívání aktivity Snoezelen, v hledání neformální podpory.
- Zvýšit kompetence vybraných pracovníků služby v podpoře lidí, kteří ještě nemají seniorský věk a
s tím související starosti. Předávat získané zkušenosti na ostatní pracovníky. Odlišovat přístup
k seniorům a k lidem v aktivním věku.
- Využívat akce místní obce a okolí za účelem splynutí s ostatními občany a zvykání si na sebe
navzájem, poznávání se.
- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat
tento přístup na klienty.
- Navrhnout řešení bezbariérovosti 2. NP (schodišťová sedačka) a projednat jej na ÚRR. V případě
schválení řešení realizovat.
- Udržet chov slepic a motivovat klienty v této aktivitě, hledat využití zahrady.
- Ve spolupráci s ostatními službami ChB se věnovat podpoře pracovníků služby v metodách a přístupu
nastavení individuální podpory nově příchozím uživatelům.

EKONOMICKÉ ÚDAJE V SOUHRNU ZA
CELOU ORGANIZACI
10 Ekonomické údaje – souhrn za organizaci

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 (tis. Kč)
Náklady
Hlavní činnost

Výsledek hospodaření

20 507,75

20 507,75

0,00

0,00

0,00

0,00

20 507,75

20 507,75

0,00

Doplňková činnost
Celkem

Výnosy

Výnosy
Veškeré výnosy jsou tvořeny výnosy z transferu (příspěvek na provoz z dotačního řízení, příspěvek na
provoz od zřizovatele, rozpuštění IT) , tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na péči, úhradami od
zdravotní pojišťovny, za fakultativní služby, připsanými úroky na účtech, zúčtováním fondů.
Celkové výnosy jsou ve výši 20 507,75 tis. Kč, z nichž tvoří:
- 61 %
výnosy z transferů
- 14 %
tržby od uživatelů za bydlení
- 23%
tržby od uživatelů za PnP
- 0,5 %
fakultativní služby
- 0,5 %
úhrady od pojišťovny (VZP)
-1%
ostatní výnosy

Transfery
Tržby
uživatelů
Příspěvek na
péči
Úhrady od
pojišťovny
Ostatní
výnosy

Náklady
Celkové náklady jsou ve výši 20 507,75 tis. Kč z nichž tvoří :
- 6%
spotřeba materiálu
- 6%
spotřeba energie
- 3%
opravy a údržba
- 3%
služby
- 74 %
mzdové náklady včetně soc. zdrav. poj. a sociální náklady
- 5%
odpisy
- 3%
ostatní náklady

Spotřeba
materiálu
Spotřeba
energie
Opravy a
údržba
Služby
Mzdové
náklady
Odpisy

Mzdové náklady a zaměstnanci
Zaměstnanci
Pracovníci v soc. službách
Sociální pracovníci
Všeobecné sestry
THP
Ostatní

Celkem

Přepočtený počet
pracovníků v roce 2015
40,06
2,12
1,00
3,84
4,88
51,90

2016
Domov NaNovo – celkem za organizaci
Tarifní platy
Osobní příplatek
Příplatek za vedení
Zvláštní příplatek
Noční příplatek
Příplatek za sobotu a neděli
Příplatek za svátek
Přesčas, včetně příplatku
Odměna za pracovní pohotovost
Náhrady (dovolená, ostatní)
Odměny
Prostředky na platy celkem
Náhrady za nemoc
Odstupné
Dohoda o provedení práce

Přepočtený počet
pracovníků v roce 2016
39,70
2,19
1,00
3,46
4,25
50,60

Kč
7.425.454
489.607
267.420
260.247
186.004
372.498
106.527
14.075
16.822
1.152.776
870.100
11.161.530
24.832
0
140.523

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2016

Z toho
převod do rezervního fondu

0,00

převod do fondu odměn

0,00

0,00

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2016 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

Náklady

Výnosy

Výsledek hospodaření

Domov pro osoby se zdrav.postižením

9 544,78

9 544,78

0,00

Chráněné bydlení Nový Jičín

3 884,91

3 884,91

0,00

Chráněné bydlení Sedlnice

3 539,68

3 539,68

0,00

Chráněné bydlení Kopřivnice

3 538,38

3 538,38

0,00

20 507,75

20 507,75

0,00

Celkem

Závazné ukazatele na r. 2016 (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. 2016

9 707 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

450 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní
činnosti

1 750 000,00
18,31 %

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

vyrovnané případně mírně
přebytkové hospodaření za rok 2016

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2016 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Výše (tis. Kč)

Domov pro osoby se zdrav.postižením

5 020,00

Chráněné bydlení Nový Jičín

1 164,00

Chráněné bydlení Sedlnice

1 595,00

Chráněné bydlení Kopřivnice

1 928,00

Celkem

9 707,00

Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)
Název fondu

k 1. 1. 2016

Fond investic

k 31. 12. 2016
3 459,12

1 562,08

112,24

169,56

2 644,47

2 620,85

85,03

85,03

FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

Fond kulturních a sociálních potřeb
Je tvořen 1,5 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a činil 167,80 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
65,23 tis. Kč
- na kulturní akce
35,06 tis. Kč
- dary peněžní a nepeněžní
10,19 tis. Kč
Tvorba i čerpání fondu je podloženo rozpočtem stanoveným pro rok 2016.

Fond rezervní
Rezervní fond je tvořen:
- finančními dary fyzických a právnických osob
- zlepšeným výsledkem hospodaření
Čerpání fondu z darů:
- nákup DDHM

4,00 tis. Kč
0,97 tis. Kč

28,59 tis. Kč

Fond investic
Fond je tvořen:
přídělem z odpisů DHM

461,78 tis. Kč

Čerpání fondu:
- zhotovení mříží na Zámku v Nové Horce
investiční akce (součást budovy DOZP Studénka)
telefonní ústředna DOZP Studénka
- odvodnění budovy v Ch.B. Kopřivnice
- vybudování jednolůžkových pokojů Ch.B. Nový Jičín
- vybudování zpevněných ploch v DOZP Studénka
čerpání z důvodu nekrytí Fondu investic do roku 2015

54,42 tis. Kč
182,55 tis. Kč
40,65 tis. Kč
564,21 tis. Kč
45,35 tis. Kč
641,77 tis. Kč
829,87 tis. Kč

Investiční akce v r. 2016
Účel akce

Zdroj (poskytovatel)

Výše (tis. Kč)

Vlastní zdroje

Zhotovení mříží na Zámku v Nové Horce

54,42

Vlastní zdroje

Telefonní ústředna v DOZP Studénka

40,65

Vlastní zdroje

Odvodnění budovy v Ch.B. Kopřivnice

564,21

Vlastní zdroje

Vybudování jednolůžkových pokojů Ch.B.
Nový Jičín

Vlastní zdroje

Zpevněné plochy I. v DOZP Studénka

Převod MsK, vlastní zdroje

Budova č.p. 912, Studénka

Převod MsK

Venkovní osvětlení Studénka

230,60

Převod MsK

Oplocení budovy č.p. 912 Studénka

159,40

Převod MsK

Dešťová kanalizace Studénka

699,14

Převod MsK

Přípojka splaškové kanalizace Studénka

132,70

Převod MsK

Přípojka vody Studénka

369,38

Převod Msk

Zpevněné plochy Studénka

Převod MsK

Přípojka plynu Studénka

234,82

Převod MsK

Elektronický zabezpečovací systém,
poplachový zabezpečovací a tísňový
systém

178,71

Převod MsK

Systémové sprchovací lehátko pojízdné

121,96

Převod MsK
Převod MsK
Převod MsK

45,35
644,19
27 394 ,53

1 999,69

Přestavitelná vana pro koupání s bočním
vstupem
Přestavitelná vana pro koupání s bočním
vstupem
Přestavitelná vana pro koupání
z tvrzeného sklolaminátu

268,94
268,94
201,51

Celkem

33 609,14

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

Celkem

Věcný

Rezervní fond

Peněžní dary neúčelové

4,00

Věcné a nepeněžní dary

39,01

Celkem

Finanční

43,01

Věcný

Fond investic

4,00
39,01

4,00

Finanční

39,01

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
Zdroje
Název akce
Zhotovení mříží na Zámku
v Nové Horce
Telefonní ústředna v DOZP
Studénka
Odvodnění budovy v Ch.B.
Kopřivnice
Vybudování jednolůžkových
pokojů Ch.B. Nový Jičín
Zpevněné plochy I. v DOZP
Studénka
Budova č.p. 912, Studénka
Venkovní osvětlení
Studénka
Oplocení budovy č.p. 912
Studénka
Dešťová kanalizace
Studénka
Přípojka splaškové
kanalizace Studénka
Přípojka vody Studénka
Zpevněné plochy Studénka
Přípojka plynu Studénka

celkem

vlastní

54,42

54,42

40,65

40,65

564,21

564,21

45,35

45,35

644,19

644,19

27 394 ,53

1 405,80

MSK

25 988,73

230,60

230,60

159,40

159,40

699,14

699,14

132,70

132,70

369,38

369,38

1 999,69

1999,69

234,82

234,82

Elektronický zabezpečovací
178,71
systém, poplachový
zabezpečovací
a tísňový
Systémové
sprchovací
121,96
lehátko pojízdné
Přestavitelná vana pro
268,94
koupání s bočním vstupem
Přestavitelná vana pro
268,94
koupání s bočním vstupem
Přestavitelná vana pro
201,51
koupání z tvrzeného
sklolaminátu
Celkem
33 609,14

178,71
121,96
268,94
268,94
201,51
2 754,62 30 854,52

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

Péče o zpravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2016 (tis. Kč)
Druh/účel

Celková
hodnota

Zdroje
zřizovatel

Výměna kuchyňských linek
v Ch.B. Nový Jičín, ul.
Slovanská

125,41

125,41

Výměna linolea v Ch.B.
Nový Jičín, ul. Slovanská

111,88

111,88

Celkem

237,29

237,29

vlastní

dary

jiné

Opravy byly financovány z příspěvku zřizovatele na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207

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

Pojistná událost

celková výše škody

Rozbití nábytku uživatelem v ChB Kopřivnice
Celkem

výše náhrady od
pojišťovny

10,04

9,04

10,04

9,04

Čerpání účelových dotací v r. 2016 (tis. Kč)
- v roce 2016 nebyly čerpány žádné účelové dotace

Průměrné % nemocnosti za rok 2016
5,33 %

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
- organizace nemá evidované žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Kontroly vnějšími orgány
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Nový Jičín
3.3.2016
Předmět kontroly
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného (plnění oznamovací povinnosti, správnost stanovení vyměřovacích základů, výše pojistného,
dodržování termínu splatnosti, průkaznost vedení evidence o platbách pojistného…).

Výsledek kontroly
Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

Sdružení Bendig – Kotalová, externí BOZP, Nový Jičín
2. 11. 2016
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 Studénka, Chráněné bydlení Nový Jičín, Chráněné bydlení Kopřivnice, Chráněného bydlení Sedlnice
Výsledek kontroly
Revize a odborné prohlídky – bez závad
Technická úroveň a vybavenost pracoviště – bez závad
Úroveň a vybavení sociálního zázemí, hygienická a zdravotní opatření – bez závad
Poskytování OOPP, jejich používání, udržování a hospodaření s nimi, včetně poskytování mycích a čisticích
prostředků – bez závad
Organizační 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 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 2016
Z toho povinný podíl 4 %
Počet osob se zdravotním znevýhodněním zaměstnaných
u zaměstnavatele v roce 2016

50,60 osob
2,03 osob

3,31 osob

Povinný podíl za rok 2016 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 2016 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:

28. 2. 2017

telefon:

556 715 202, 731 442 867

e-mail:

lukas.spurny@dnanovo.cz

