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Úvodní slovo ředitele organizace 
 
 

 
„Věřím, že rok 2021 bude závěrečným rokem této pandemie. Těším se, že se budeme moci všichni opět 
vzájemně potkávat. Jsem si jistý, že se před nás postaví nové problémy k řešení, ve kterých ale snad už 
nepůjde o zdraví a o životy.“ 
To je jeden z odstavců mého úvodního slova loňské zprávy o činnosti. Vypadá to, že by mohla být 
epidemie opravdu zvládnuta a za námi, naši klienti i my se skutečně již můžeme potkávat, ovšem neměl 
jsem ani tušení, že i v dalších našich výzvách opět půjde o zdraví a životy lidí, tentokráte v důsledku 
možné pomoci lidem nejen s postižením ohroženým válkou na Ukrajině. Snad i tato situace bude mít svůj 
konec co nejdříve a s co nejmenšími následky. 
 
V roce 2021 jsme různě preventivně i operativně čelili nákazám, karanténám a omezením díky COVIDU. 
Velké poděkování patří všem, kteří tuto situaci zvládli i těm, kteří nám pomáhali. Bylo to velmi náročné, 
podle mě se opět ukázala výhoda malokapacitních služeb, kdy jsme nemuseli ani v jednom případě 
omezit návštěvy a kontakty u všech našich klientů, jako by tomu bylo v případě společného sídla pod 
jednou střechou. Bylo-li to nutné, omezili jsme na nezbytnou dobu kontakty jen v postižené lokalitě, 
domě, bytě nebo pokoji. Ostatních se omezení nemusela v tom čase dotknout. Velmi oceňuji práci našich 
pracovníků, kteří lidem s postižením byli oporou, přestože sami čelili pracovnímu i osobnímu tlaku. 
 
Navzdory těmto starostem jsme spolu se zřizovatelem dále plánovali rozvoj a kvalitu našich služeb. 
V průběhu roku byla dokončena přístavba ChB Sedlnice, kde vznikla nová dvě místa pro lidi s mentálním 
postižením. K objektu v Suchdole nad Odrou, který se bude v roce 2022 rekonstruovat pro potřeby 12 
osob se zdravotním a duševním onemocněním, byl pro naše využití zakoupen areál s domem ve Skotnici, 
kde by mohla vzniknout další stejná kapacita pro podobnou cílovou skupinu. Projektové práce jsou 
v plném proudu, věřím, že se podaří vytvořit služby, které budou vyhovovat budoucím klientům a budou 
inspirativní pro jiné poskytovatele. 
 
Jistě nám budou návodem na tvorbu kvalitních služeb i zpětné vazby z auditů a stáží, které u nás v roce 
2021 proběhly. Procesní pětidenní audity proběhly v chráněných bydleních v Novém Jičíně a v Kopřivnici, 
ukázaly nám, že naše služby jsou dobře nastaveny zejména z pohledu individuální podpory a navedly na 
další možnosti v pomoci lidem s duševním onemocněním. Dobrou zpětnou vazbou jsou pro nás proběhlé 
stáže z jiných zařízení jak z našeho, tak z jiných krajů. V roce 2021 jsme navázali spolupráci také s 
Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, díky které proběhly 
a proběhnou v našich službách stáže zařízení ústavního typu ze Slovenska v rámci podpory jejich 
deinstitucionalizace. 
 
Celá řada úkolů je za námi i před námi. Více se nich můžete dozvědět z této zprávy o činnosti.  
 
Přejme si zdraví, pohodu, entuziasmus a dobrou mysl. Čím více jich bude, tím lépe pro nás… 
 
 
 
 
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 ve využívání různorodých volnočasových aktivit mimo domov, 
- podpora stávajících koníčků a zálib a hledání nových, 
- podpora v hledání a využívání návazných služeb, 
- podpora 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 

Dukelská 291, 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 ve využívání různorodých volnočasových aktivit mimo domov, 
- podpora stávajících koníčků a zálib a hledání nových, 
- podpora v hledání a využívání návazných služeb, 
- podpora 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.  
 
 
Sociální rehabilitace NaNovo 
 
Služba Sociální rehabilitace je registrovaná pod číslem: 2167044. Jedná se o terénní službu se sídlem ve 
Studénce. Kancelář vedoucí služby a zázemí pro pracovníky se nově nachází ve Skotnici 204. 
 
Poslání a cíle služby Sociální rehabilitace 

 
Posláním služby je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo zdravotním postižením žít svobodným a 
zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich 
individualitu. 



 
Skrze sociální rehabilitaci se snažíme zamezit sociální izolaci mentálně nebo zdravotně postižených lidí 
a napomoci v jejich začleňování do běžného života. Podporujeme klienty v činnostech směřujících 
k dosažení samostatného, nezávislého a soběstačného způsobu života. Napomáháme jim při 
osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků. 
 
Cílová skupina klientů sociální rehabilitace v roce 2021: 
 
Klienty naší služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením a lidé se zdravotním postižením, kteří mají 
sníženou úroveň rozumových schopností, žijící na území Nového Jičína, Kopřivnice, Sedlnic a 
Studénky. 
Službu poskytujeme zejména klientům využívajícím pobytové služby příspěvkové organizace Domov 
NaNovo, v případě volné kapacity přijímáme i zájemce mimo naši organizaci. 
Cílová skupina je ohraničena věkem 19 – 80 let. 
 
Cíle služby jsou: 
 

 Podporovat klienty v péči o vlastní osobu a rozvíjení a posilování jejich maximální 
možné samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. 
Klienti jsou samostatní a nezávislí na druhých lidech, pečují o svou osobu, rozhodují o 
svých potřebách a projevují vlastní vůli. 

 Podporovat klienty v seberealizaci, sebevzdělávání a iniciativě při naplňování svého 
volného času. 
Klienti provozují své oblíbené volnočasové aktivity, umí si vyplnit svůj volný čas, vzdělávají se a 
učí se novým věcem, které přispívají k jejich osobnímu rozvoji. 

 Podporovat klienty v zapojování se do profesního života. 
Klienti se zapojují do profesního života - hledají si práci a rozvíjejí své pracovní dovednosti. 

 Podporovat klienty v rozvíjení a upevňování vztahu s rodinou, partnery, přáteli a 
známými. 
Klienti navazují, rozvíjejí a upevňují své vztahy s rodinou, partnery, přáteli i známými. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o činnosti organizace 
 

Organizace Domov NaNovo, p. o. působí v oblasti Novojičínska již několik desítek let. Původně sídlila na 
zámku v Nové Horce pod názvem Zámek Nová Horka, p. o. Od roku 2016 má sídlo ve Studénce na ulici 
Poštovní 912 a poskytuje služby na šesti adresách. Ke konci roku 2021 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 Kopřivnici také s kapacitou 12 míst na ulici Záhumenní a Dukelské a Chráněné bydlení 
v Sedlnicích se zvýšenou kapacitou 12 míst. Od 1. 1. 2020 máme registrovánu službu Sociální 
rehabilitace, což je terénní služba pro osoby se zdravotním postižením. Máme v majetku další dva objekty 
k plánované rekonstrukci pro vytvoření dvou pobytových sociálních služeb pro 24 lidi s kombinací 
postižení. 
 
 
Významné aktivity organizace v roce 2021 
 

- Organizace čelila náročné epidemiologické hrozbě, ve které jsme v rámci museli odolávat 
náporu COVID varianty delta i Omikron. 

- Úspěšně se realizoval průběhu projekt „NaNovo do bytu“ na podporu klientů v bytě na 
Dukelské v Kopřivnici v přechodu do samostatného bydlení. 

- Organizace, resp. její klienti se opět zapojili do projektu Ježíškova vnoučata, který pomohl 
splnit zdánlivě nesplnitelná přání řadě klientů. Také se naši pracovníci a klienti zapojili do 
Potravinové sbírky pro potřebné a sbírky pro útulek ve Vlčovicích. 

- Byla dokončena přístavba CHB Sedlnice. Prvního července byli přijati dva nový klienti, bylo 
tedy zahájeno poskytování služby v nové kapacitě 12 míst. V srpnu proběhlo za přítomností 
zástupců zřizovatele Moravskoslezského kraje a dalších hostů slavnostní otevření přístavby. 

- Zastupitelstvo kraje schválilo nákup objektu a areálu ve Skotnici a svěřilo jej do majetku 
organizace. 

- Byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele rekonstrukce objektu v Suchdole nad Odrou. 
Zahájení stavby se plánuje na únor 2022 a bude trvat rok.  

- Využití projektu „Žít normálně“ s ním související nástup pracovnice pro volný čas na 0,5 úvazek 
a proškolení většiny pracovníků v Základním kurzu Bazální stimulace.  

- Využití projektu „Podpora duše II“ a s ním související proškolení pracovnic v tématech 
zaměřených na duševní poruchy (Práce s lidmi s demencí, Základy motivace a sebemotivace, 
Prevence vzniku závislosti klienta na SS, Práce s klienty s poruchou osobnosti). 

- Vedoucí služby a sociální pracovnice ChB NJ se 5x zúčastnily supervizních setkání, které 
pořádala nezisková organizace Mikasa v Ostravě. Na základě pozitivní zkušenosti pracovníci 
chráněného bydlení absolvovali konzultaci s tématem problémového chování klientky. 
V rámci projektu Destigmatizace, který realizuje iniciativa Na rovinu, a který je součástí reformy 
psychiatrické péče, proběhlo on-line školení Nestigmatizující přístup k lidem s duševním 
onemocněním. 

- V listopadu proběhl dvoudenní workshop pro vedoucí pracovníky, sociální pracovnice a THP 
pracovníky. Tématem byla mj. SWOT analýza, prezentace plánované služby DOZP v Suchdole 
nad Odrou, rozvojové plány služeb do r. 2023. 

- V roce 2021 u nás proběhla stáž dvou zařízení ústavního typu z východního Slovenska 
v rámci procesu deinštitucionalizácie. Na základě úspěchu této stáže je i v následujícím roce 
zájem o spolupráci ze strany Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR  

 
 
 

 
Více za každou službu zvlášť dále … 

 
 

 



Domov pro osoby se zdravotním postižením Studénka 
 
 Domov pro osoby se zdravotním postižením, sídlící na ulici Poštovní ve Studénce, je domovem osmnácti 
lidem ve čtyřech bytových jednotkách. Žijí zde lidé s 
mentálním nebo zdravotním postižením, kteří mají 
významně sníženou úroveň rozumových schopností. 
Tito lidé potřebují střední až vysokou míru podpory při 
zajištění chodu domácnosti, zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, zajištění stravy, v sociálním 
začlenění a v dalších běžných činnostech.    

Péči o klienty a budovu zajišťovalo k 31. 12. 2021 25 
pracovníků: 
- 15 pracovnic v sociálních službách v nepřetržitém 
provozu, zajišťujících přímou péči o klienty. 
- 1 pracovnice v sociálních službách na 0,45 úvazek, vypomáhající v bytech dle aktuální potřeby. 
- 2 pracovnice v sociálních službách – asistent domácnosti, zajišťující úklid a praní prádla 
v domácnostech. 
- 1 pracovnice v sociálních službách – terapeut Snoezelen, zajišťující volný čas klientů a jejich relaxaci ve 
Snoezelen místnosti či přímo v pokojích klientů.  
- 1 pracovnice v sociálních službách – vedoucí služby, zajišťující chod a provoz domova. 
- 1 sociální pracovnice, zajišťující příjem klientů, individuální plánování klientů a sociální agendu. 
- 1 zdravotní sestra, zajišťující zdravotní dokumentaci a ošetřování klientů. 
- 1 údržbář – řidič. 
- 1 pracovnice v sociálních službách – zajišťující ranní výpomoc a úklid společných prostor (zkrácený 
úvazek). 
- 1 pracovník úklidu (člověk z chráněného bydlení), zajišťující úklid společných prostor na zkrácený 
úvazek. 
 
Zázemí organizace zajišťují také ředitel organizace, ekonomka, mzdová účetní a vedoucí sociálního úseku.  
 
V průběhu roku došlo ke změně pracovního týmu ve dvou bytech, kdy dvě pracovnice odešly a dvě byly 
nově přijaté. 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
Organizace neustále pracuje na zkvalitnění svých služeb. Každý měsíc se schází skupina TEAM, tvořená 
ředitelem, vedoucími služeb a sociálními pracovnicemi. V rámci skupiny jsou probírány aktualizace 
metodik a témat ovlivňující chod služeb a celé organizace. Z Teamu jsou informace přenášeny do skupin 
Teamek v každé pobytové službě, tvořené vedoucí služby, sociální pracovnicí a pracovníky dle počtu bytů 
ve službě. Zároveň jsou informace a podněty z Teamků přenášeny na TEAM. Každý pracovník se tak 
může zapojit do připomínkování a aktualizací dokumentů a procesů služby a zkvalitnit tak danou službu a 
celou organizaci.   
V organizaci je v každé službě jeden pracovník důvěrníkem pro sexualitu. V rámci celé organizace mají 
pravidelné společné schůzky, kde si předávají aktuální informace z odborných školení.  
 
Pracovníci jsou průběžně proškolováni na základě svých vzdělávacích plánů a aktuálních témat, ať už 
v rámci projektů či mimo projekty.  
 
V rámci projektu Cesta NaNovo měl domov konzultace s externími odborníky v rámci alternativní 
komunikace a sociálního začleňování. Každá konzultace byla s týmem pracovníků jednoho bytu, tudíž se 
probíraly individuální případy klientů daného bytu.  
 



V rámci organizace funguje skupina Důvěrníci pro sexualitu, jejímž členem je jedna pracovnice z přímé 
péče. Skupina se zaměřuje na oblast soukromí, intimity a vztahů osob s mentálním postižením a 
aktuálními problémy ve službách týkajících se výše zmíněných témat. 
 
 
Nejvýznamnější aktivity služby DOZP Studénka v roce 2021: 
Využití projektu „Žít normálně“ s ním související nástup pracovnice pro volný čas na 0,5 úvazek a 
proškolení většiny pracovníků v Základním kurzu Bazální stimulace.  
 
Využití projektu „Podpora duše II“ a s ním související proškolení pracovnic v tématech zaměřených na 
duševní poruchy (Práce s lidmi s demencí, Základy motivace a sebemotivace, Prevence vzniku závislosti 
klienta na SS, Práce s klienty s poruchou osobnosti). 
 
Pracovníci i klienti se zapojili do potravinové sbírky a také do sbírky pro psí útulek v Kopřivnici, klienti se 
zapojili do projektu Ježíškova vnoučata, díky němuž se většině z nich splnilo nějaké přání.  
 
Služba zvládla pokračující pandemii koronaviru bez nakažených klientů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Chráněné bydlení Nový Jičín 
 
Chráněné bydlení Nový Jičín je pobytová sociální služba 
celkem pro 12 klientů, tři muže a devět žen. Deset 
klientů bydlí ve dvoupodlažní vile ve dvou bytech. Dva 
klienti bydlí ve dvoupokojovém bytě v panelovém domě 
na sídlišti. 
Klienti bydlí v jednolůžkových pokojích, společně 
využívají obývací pokoj, kuchyň a sociální zařízení.  
Ve službě působí vedoucí služby, která zajišťuje chod 
služby a organizaci práce. Sociální pracovnice koordinuje 
přímou práci s klienty. Přímou práci s klienty vykonává 
osm asistentek, šest z nich zároveň vykonává funkci 
klíčového pracovníka. V domě je zajištěna nepřetržitá 
služba. Některé noční směny jsou zajištěny pohotovostí, 
kdy asistentka není v domě, ale klienti se s ní mohou 
spojit telefonicky. 
Služba v bytě na sídlišti je poskytována podle individuálních potřeb klientů v předem domluveném čase 
nebo po telefonické domluvě. 
Klienti využívají návazné služby s ohledem na své zájmy a věk. Jedna klientka navštěvuje sociálně 
terapeutické dílny Effatha, dvě klientky denní stacionář Eden, jedna klientka chodí do denního stacionáře 
Prosenior, dvě klientky dojíždí do stacionáře v Odrách. Jedna klientka navštěvuje praktickou školu 
v Novém Jičíně.  
Šest klientů využívá službu Sociální rehabilitace Domov NaNovo p. o., jeden klient spolupracuje se sociální 
rehabilitací Kafira. 
Čtyři klienti měli v roce 2021 placené zaměstnání, dva z nich v chráněné dílně.   
Čtyři klienti se zúčastňují setkání skupiny Sebeobhájců. 
Do chráněného bydlení docházelo sedm dobrovolníků, kteří s klienty podle aktuální protiepidemiologické 
situace trávili svůj volný čas.  
Dvě klientky se zúčastnily letního tábora, jedna klientka byla na třídenním pobytu v lázních, dva klienti 
strávili víkend v Rožnově pod Radhoštěm. V průběhu roku klienti jezdili na výlety, pokud to 
protiepidemiologická situace dovolovala, chodili na kulturní a společenské akce. 
Klienti dále využívají běžné služby, chodí na pedikúru, do kadeřnictví, využívají opravnu oděvů. Běžně 
chodí na nákupy, s klíčovým pracovníkem vybírají peníze z bankomatu, pokud mají svůj účet. Jeden klient 
hospodaří se svými penězi zcela samostatně. 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
Ve službě funguje pracovní skupina Teamek. Skupina je tvořena sociální pracovnicí, vedoucí služby a 
dvěma pracovníky – stálými členy. Skupina se schází jednou za měsíc. Tématy navazuje na TEAM, který 
působí v organizaci a je zaměřen na Standardy kvality a metodické postupy, zároveň Teamek reaguje na 
potřebu služby řešit aktuální situace ve službě. 
 
Cílem Teamku je: 
- přenášet informace z TEAMu  
- přenášet informace ze školení a vyhodnocovat zpětné vazby z těchto školení a aplikovat je v práci na   
metodických postupech 
- řešit problémy nebo otázky pracovníků, které nebylo možné vyřešit na poradě služby 
- získat všechny pracovníky pro práci ve skupině, podporovat jejich zájem a povzbuzovat je ke společné 
práci na metodických materiálech 
-případová práce  
 
Ve službě působí důvěrník pro sexualitu a intimní vztahy, který je součástí skupiny Důvěrníků, která 
se pravidelně schází.   
Pracovníci se účastní vzdělávání zaměřeného na rozvoj profesionálních i osobnostních dovedností např. 
Motivace a sebemotivace apod.  



Ve službě probíhaly supervize, kterých se účastnili pracovníci služby.  
 
V rámci celé organizace pracujeme s výstupy z dotazníků spokojenosti klientů. 
Zpětné vazby získáváme i od zaměstnanců a opatrovníků v rámci Dotazníků spokojenosti 
pracovníků a Dotazníků pro opatrovníky. V průběhu roku získáváme zpětné vazby i od dalších lidí, 
kteří mají vazby na klienty - sousedé, dobrovolníci, pracovníci návazných i běžných služeb, praktikanti 
atp. 
S náměty a připomínkami dále pracujeme směrem ke zvyšování spokojenosti klientů, pracovníků, 
opatrovníků a udržení dobrých vztahů s veřejností. 
 
Ve službě působí sociální pracovnice na plný úvazek. Je v častém a úzkém kontaktu s klienty, asistenty 
a  opatrovníky. S klienty a klíčovými pracovníky spolupracuje při individuálním plánování. Do procesu 
individuálního plánování se snaží zapojovat i opatrovníky. Klientům i opatrovníkům je mimo jiné oporou 
při úředních a soudních jednáních.  
 
 
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Nový Jičín v roce 2021: 
 

Domov NaNovo p. o. je zapojen do projektu Podpora duše II. V rámci tohoto projektu pracovníci 
absolvovali školení zaměřená na práci s lidmi s duševním onemocněním. V chráněném bydlení Nový Jičín 
byl realizován procesní audit. Výstup a doporučení, které z auditu vyplynuly, byly tématem schůzek, které 
se konaly za přítomnosti ředitele, sociální pracovnice a vedoucí služby.  

V rámci projektu Podpora duše II. jsme se zúčastnili workshopu Sdílená a koordinovaná péče, 
mezirezortní spolupráce v regionu. 

Pokračovala spolupráce se sociální rehabilitací Domov NaNovo p. o., kdy jednou za tři měsíce probíhají 
schůzky, kde se hodnotí plnění individuálních plánů klientů, a to za účasti vedoucí SR, klíčových 
pracovníků za SR a chráněné bydlení, sociální pracovnice a vedoucí služby. 

Vedoucí služby a sociální pracovnice se 5x zúčastnily supervizních setkání, které pořádala nezisková 
organizace Mikasa v Ostravě. Na základě pozitivní zkušenosti pracovníci chráněného bydlení absolvovali 
konzultaci s tématem problémového chování klientky. 

V průběhu roku proběhlo 6 skupinových supervizí pro pracovníky chráněného bydlení Nový Jičín.  

V rámci projektu Destigmatizace, který realizuje iniciativa Na rovinu, a který je součástí reformy 
psychiatrické péče, proběhlo on-line školení Nestigmatizující přístup k lidem s duševním onemocněním. 

V listopadu proběhl dvoudenní workshop pro vedoucí pracovníky, sociální pracovnice a THP pracovníky. 
Tématem byla mj. SWOT analýza, prezentace plánované služby DOZP v Suchdole nad Odrou, rozvojové 
plány služeb do r. 2023. 

Pro klientku, která potřebuje řešit specifické potřeby byl ustanoven multidiscilpinární tým. 

Pracovníci i klienti se tradičně zapojili do potravinové sbírky a sbírky pro psí útulek. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práce na zahradě 
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Na procházce       Na fotbale   
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

Prohlídka zámku v Nové Horce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koncertě         V Dinoparku 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

Ve Štramberku      Ve skanzenu 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V cirkuse Humberto     Na Hukvaldech 
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Chráněné bydlení Sedlnice 
 

Služba chráněného bydlení je poskytována v 
rodinném domě v běžné zástavbě v malé obci 
Sedlnice. Na jaře r. 2021 byla dokončena přístavba. 
Prvního července byli přijati dva nový klienti a tím 
bylo zahájeno poskytování služby v nové kapacitě 12 
míst. 12. 8. 2021 proběhlo za přítomností zástupců 
zřizovatele Moravskoslezského kraje a dalších hostů 
slavnostní otevření přístavby. Nyní jsou ve vile 3 
samostatné bytové jednotky. V prvním nadzemním 
podlaží je jedna bytová jednotka, kde jsou tři 
jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj, obývací 
pokoj s kuchyní, dvě koupelny s WC. Toto podlaží je 
bezbariérové díky speciální úpravě (zdviž u vchodu do 
budovy).                                                                                                             
V druhém nadzemním podlaží jsou dvě bytové jednotky, z toho je jedna garsoniéra pro dvě osoby a 
bytová jednotka pro pět osob, kde jsou tři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj, obývací pokoj s 
kuchyní, dvě koupelny s WC. Podél schodiště do patra je umístěná schodišťová sedačka. Nepřetržitou 
podporu klientům během roku poskytovalo šest klíčových pracovnic a jedna PSS na noční službě, od 
pondělí do pátku také vedoucí služby a sociální pracovnice. 

Možnosti setkávání klientů s veřejností atp. byly i v roce 2021 omezeny epidemiologickým opatřením. 
Klienti se dle možností a příležitostí scházeli s kamarády, přáteli atp. prostřednictvím docházky do 
návazných služeb, aktivitami v rámci sociální rehabilitace, schůzkou Dobrovolníků. Někteří se účastnili Dne 
obce, poutě, některých dalších kulturních akcí a výletů po okolí. Klienti i v tomto roce hojně využívali také 
spojení s rodinou nebo kamarády prostřednictvím mob. telefonů, emailu, Skype. Do návazných služeb dle 
možností docházelo 6 klientů (jeden klient pak ukončil v naší službě pobyt, nový klient se s přáteli i 
běžnými občany setkával při výkonu své práce, což je rozvážka letáků). Jeden klient docházel 2x týdně do 
zaměstnání do Nového Jičína. Jeden klient byl s rod. příslušníkem v zahraničí.  Pět klientů bylo na 
vícedenním pobytu (2 klienti chata, 3 klienti lázně Čeladná). Kontakt klientů s veřejnosti, přáteli probíhal 
také prostřednictvím zakázek se sociální rehabilitací.    
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
Z akreditovaných vzdělávacích programů projektu Podpora duše II. se v roce 2021 účastnily čtyři 
pracovnice školení na téma Základy motivace a sebemotivace, dvě pracovnice školení Sexualita osob s 
duševním onemocněním, pět pracovnic školení na téma Zvládání obtížných situací při práci s klienty 
sociálních služeb, jedna pracovnice navštěvovala 160 hod. výcvik pro práci s osobami s duševním 
onemocněním. Tři pracovnice absolvovaly kurz Práce s klienty s poruchou osobnosti. V listopadu proběhl 
v Rožnově pod Radhoštěm dvoudenní workshop, kde se vedení organizace společně se sociálními 
pracovnicemi zabývali kvalitou služeb a plány do budoucna (Suchdol, Skotnice). V uplynulém roce se i 
nadále rozvíjela spolupráce se Sociální rehabilitací, probíhaly společné schůzky CHB a SR k hodnocení 
daných zakázek. Během roku aktivně pracovaly dvě skupiny Sebeobhájců, těchto setkání se z CHB 
Sedlnice účastnili čtyři klienti. Podporu klientům poskytovala dle potřeby také skupina důvěrníků pro 
oblast sexuality. 
 
 
Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Sedlnice v roce 2021: 
 
V hodnoceném roce byla dokončena přístavba CHB Sedlnice. Prvního července byli přijati dva nový klienti, 
bylo tedy zahájeno poskytování služby v nové kapacitě 12 míst. V srpnu proběhlo za přítomností zástupců 
zřizovatele Moravskoslezského kraje a dalších hostů slavnostní otevření přístavby. 

Proběhla veřejná zakázka na výběr automobilu. Společnost UNICAR, spol. s r.o., Vítkovická 2744/36 
Ostrava naši organizaci dodá automobil Škoda Octavia Combi bílé barvy s pohonem CNG. 



V říjnu proběhla Krajská potravinová sbírka, do které se ve velkém počtu zapojili klienti i pracovníci všech 
služeb naší organizace. 

V listopadu proběhl dvoudenní workshop v Rožnově, kde p. ředitel představil prezentaci připravované 
služby v Suchdole a ve Skotnici. Vedoucí služeb, sociální pracovnice a ekonom. úsek pracovali na SWOT 
analýze. 

Během závěru roku 2021 se pořídil potřebný majetek na obměnu a byly zajištěny nezbytné opravy a 
malování ve službách organizace. 
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s místním klubem důchodců jsme se zapojili  
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Chráněné bydlení Kopřivnice 
 
Chráněné bydlení v Kopřivnici je pobytová sociální služba, 
která je určená pro 10 uživatelů ve dvoupodlažním a 
bezbariérovém domě na ulici Záhumenní a pro 2 uživatele 
v bytě cihlového čtyřpodlažního bariérového domu na ulici 
Dukelská. 
Služba má zajištěn nepřetržitý provoz osmi pracovníky (šest 
pracovníků s plným úvazkem, jedna pracovnice s úvazkem 
0,75, jedna pracovnice vedená pouze na noční směny 
s úvazkem 0,5) v přímé péči, z nichž šest pracovníků 
vykonává funkci klíčového pracovníka. Ve všední dny je 
služba zajištěna také sociální pracovnicí a vedoucí služby, 
které se podílejí na zajištění provozu služby a přímé práci 
s klienty. Do bytu na ulici Dukelská dochází denně pracovník 
(po předchozí domluvě s klientem po ranní schůzce). 
Pracovník je v případě potřeby klientům v bytě k dispozici 24 hodin denně na služebním telefonu. 
Při práci s klienty je pro nás prioritní individuální přístup k lidem, kteří službu využívají, rozvoj jejich 
samostatnosti a přiměřená podpora při kontaktu s běžnou společností. Všechny pracovnice služby 
individuálně podporují uživatele ve všech potřebných oblastech, motivují je k jejich dalšímu osobnímu 
rozvoji, sociálnímu začlenění a ke snižování závislosti na službě. Uživatelé služby jsou podporováni 
pracovníky k péči o svou osobu, domácnost, v hledání i udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce, 
získávání pracovních návyků. Všichni klienti mají možnost navštěvovat v blízkosti bydliště běžně dostupné 
služby (kadeřníka, pedikúru, obchody, lékaře, restaurace, kavárny, kino apod.). Dostávají podporu ve 
využívání aktivit odpovídajících jejich věku (kulturní a společenské akce v místě bydliště i mimo něj).  
Většina klientů má fungující vztahy v rodině, které všichni pracovníci podporují a pomáhají hledat, či 
udržovat další přátelské vazby prostřednictvím spolubydlících a návazných služeb. Vzhledem k okolnostem 
souvisejících s koronavirem byli klienti v počátku roku podporováni pracovníky služby k využívání Skypu a 
k využívání telefonických hovorů prostřednictvím služebního telefonu (u klientů, kteří nemají svůj telefon).  
V průběhu příznivého počasí je všemi klienty hojně využívána rozlehlá zahrada s ovocnými stromy a 
keříky. V průběhu roku byla zahrada obohacena o nové truhlíky s bylinkami a květinami, natřely se 
lavičky, zakoupily nové podsedáky k příjemnějšímu pobytu na zahradě. Asistentky motivují klienty 
k využívání zahrady, která je součástí domu. Na zahradě se nachází několik posezení, včetně pergoly 
s krbem, která je využívaná, jak k běžnému posezení u kávy, tak k opékání, či grilování, pořádání oslav 
nebo jiných setkáních.  
Jeden klient si zakoupil vlastní přístřešek, který je umístěný v zadní části zahrady. Využíval ho po celý rok 
za účelem svého soukromí a ke kuřáckým účelům.  
Rodinnou atmosféru dodával v průběhu celého roku v domě na ulici Záhumenní pes Marek, který má 
vyhrazené místo jak v domě, tak na zahradě.  
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
Ve službě proběhl 6. – 10.12.2021 procesní audit, ze kterého vzešlo spoustu podnětů pro rozvoj služby, 
na které je v následujícím období potřeba zaměřit se.  
Pracovníci se aktivně účastnili školení projektu kraje s názvem Podpora duše II., ale i školení, která 
nejsou součástí tohoto projektu, dle potřeb svých, služby a klientů.  
Ve službě probíhaly individuální i skupinové supervize pro podporu vztahů na pracovišti. V průběhu roku 
proběhly četné schůzky Multidisciplinárního týmu, na kterých je řešena případová práce ve prospěch 
klientů. Aktivně probíhaly schůzky naší služby a služby Sociální rehabilitace, kde byly probírány přání a 
cíle jednotlivých klientů, na jejichž základě byly stanoveny zakázky.  
Jednou ročně pracujeme s výstupy z dotazníků spokojenosti klientů, opatrovníků i pracovníků. 
 
 
 
 



Nejvýznamnější aktivity ve službě ChB Kopřivnice v roce 2021: 
 

- od ledna se začaly očkovat vakcínou proti Covid – 19 pracovnice, od března klienti služby 
- z důvodu změny potřeb klientky došlo v únoru k přestěhování do jiné služby v rámci organizace. 

Rovněž ve stejném měsíci se nastěhoval nový klient 
- v únoru nastoupil nový pracovník na výpomoc v oblasti úklidu s úvazkem 0,2 (bohužel v létě ze 

zdravotních důvod odešel) 
- v březnu se služba potýkala s karanténou celého domu, včetně bytu na Dukelské 
- v březnu se nastavila pravidelná docházka údržby a to na úterní a čtvrteční dny v přesných 

časech (pozitivní zpětná vazba – klienti i pracovnici si tak mohli v průběhu celého roku plánovat 
potřebné opravy atd.) 

- od dubna začaly pracovnice aktivně využívat školení z projektu Podpora duše II. 
- Některé pracovnice využily několikrát v průběhu roku individuální supervize 
- V letních měsících jezdili klienti na výlety (2 klienti byli v Praze,4 klienti na sportovních dnech 

v Hlučíně, 2 klienti v Baťově kanále, ZOO Lešná...), využívali akce konané městem Kopřivnice 
(jarmarky, koncerty, pouť, cirkus, letní kino…) 

- V červenci byla ve službě zajišťena popelnice na BIO odpad 
- MTT – proběhly četné schůzky ke čtyřem klientům 
- V září a prosinci proběhla pracovní hygiena pracovnic služby  
- Od září došlo k posílení směn v bytě na Dukelské (každý čtvrtek byl ve službě pracovník, který se 

individuálně věnoval mužům v bytě) 
- Od října začala jedna klientka a jeden klient chodit do práce – AASKO 
- V prosinci ve službě proběhl procesní audit a to od 6.12. – 10.12. 2021 
- Sociální pracovnice – absence sociální pracovnice z důvodu dlouhodobé nemocenské. Tato 

situace byla vyřešila zastupující sociální pracovnicí, která je do současné chvíle ve službě 3 krát 
týdně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oslavy narozenin 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výlet Strážnice   

      
 
Výlet ZOO Lešná 

   

 
 
 
 



Kopřivnická pouť 

    

 
     

 
 
 
 
 
 
 



Vaření  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Splněný výlet z Ježíškových vnoučat -Safari Park Dvůr 
Králové  

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 



Příprava na Vánoce  
 

   

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociální rehabilitace NaNovo 
 

Služba Sociální rehabilitace je registrovaná pod číslem: 2167044. Jedná se o terénní službu se sídlem ve 
Studénce. Kancelář vedoucí služby a zázemí pro pracovníky se nově nachází ve Skotnici 204. 
 
Chod sociální rehabilitace zajišťovala ke konci roku 2021 vedoucí služby/sociální pracovnice a dále pak 3 
pracovnice v sociálních službách. Pracovnice se pohybují na území vymezující cílovou skupinu dle 
aktuálního týdenního rozpisu klientů a jejich potřeb vyplývajících z individuálních plánů. K těmto 
přesunům využívají služební automobily nebo hromadnou dopravu. Pracovnice SR jsou dobré řidičky, umí 
si efektivně zorganizovat svou práci, jsou nápadité, umí klienty namotivovat a vytvořit si s nimi vztah 
založený na vzájemné důvěře.  
Na provozu služby se podílel rovněž ředitel organizace, ekonomka a mzdová účetní.  

Během roku 2021 jsme pracovali s celkem 33 klienty. Se 7 klienty došlo v roce 2021 k ukončení 
spolupráce, buď z důvodu naplnění zakázky, nebo nezájmu o další spolupráci. Se zbylými 25 klienty 
budeme i v následujícím roce pracovat na naplňování jejich osobních cílů. Podařilo se nám uzavřít 
smlouvu s 1 klientem, který nebyl z pobytové služby naší organizace, nicméně během podzimu se stal 
klientem chráněného bydlení v Sedlnicích, naše služba s ním pracuje i nadále. Stále tedy platí, že všichni 
naši klienti jsou i klienty některé z pobytových služeb naší organizace. Dbáme ale na to, abychom si 
s pobytovou službou vždy vyjasnili kompetence a rozdělily si, kdo v čem klienta podporuje. 
Sociální rehabilitace je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a 
rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
 
 
 
Práce s kvalitou v organizaci z pohledu služby 
 
 
Ke zkvalitňování naší služby přispívá pravidelné setkávání skupiny TEAM, která řeší aktualizování 
jednotlivých standardů. Dále se služba schází na pravidelných měsíčních poradách, kde se pracovníci 
zabývají mimo jiné možnostmi rozvoje a vylepšení chodu služby, přicházejí s náměty a konkrétními 
nápady.  
Každý pracovník má možnost se rovněž vyjádřit prostřednictvím dotazníku pro pracovníky. S klienty jsou 
každoročně vyplňovány dotazníky spokojenosti se službou a taktéž opatrovníci obdrží každý leden 
dotazník spokojenosti s naší službou, kde mají možnost sdělit nám své připomínky či podněty ke zlepšení.  
V rámci projektu proběhla v roce 2021 evaluace aktivit naší služby. 

 
Nejvýznamnější aktivity ve službě SR NaNovo v roce 2021: 

 
- Setkávání skupiny Sebeobhájců, která se následně pro velký zájem rozdělila do dvou skupin, 

jedna se koná v Kopřivnici a druhá v Sedlnicích    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Vánoční setkání klientů sociální rehabilitace pořádané ve Skotnici 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

- Se třemi klientkami se nám podařilo zorganizovat 
prodejní výstavu jejich tvorby (obrázky, výrobky z korálků, kalendář z obrázků) v knihovně ve 
Studénce 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hospodaření organizace 
 
 
Hospodaření naší organizace bylo v roce 2021 vyrovnané. Doplňková činnost skončila se ziskem 595,- Kč.  
 
Hlavními finančními zdroji organizace byly v daném roce výnosy dotace z kapitoly 313 ve výši 19 900 tis. 
Kč na provoz, rovněž z kapitoly 313 byly poskytnuty dotace na odměny zaměstnanců v souvislosti 
s pandemií COVID_19 v celkové výši 3 318 tis. Kč. Dalším zdrojem je příspěvek zřizovatele ve výši 6 
170 tis. Kč, dotace z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 112 tis. Kč. V roce 2021 jsme 
pokračovali v poskytování služby Sociální rehabilitace, která je financována z Projektu „Podpora služeb 
sociální prevence 3“ v daném roce ve výši 2 192 tis. Kč. Dále pak výnosy z prodeje služeb klientům 
(úhrady za péči a ubytování).  
 
Mezi náklady, které stojí za zmínku patří vymalování převážné části prostor ve všech službách.    
 
Hlavní činnost: 

- Výnosy    41 397 987,80 Kč 
- Náklady    41 397 987,80 Kč 
 
- Výsledek hospodaření                  0,00 Kč  

 
Doplňková činnost: 

- Výnosy              8 000,00 Kč 
- Náklady              7 405,00 Kč 
 
- Výsledek hospodaření               595,00 Kč  

 
 

 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2021 

% 

přímá péče 
sociální 

pracovníci THP ostatní pedagogičtí 
pracovníci  

pracovníci 
v sociálních 

službách 

zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

vysokoškolské 9,34 15,25 - - 3,94 6,44 - - 4,40 7,18 1,00 1,63 - - 

vyšší odborné 2,00 3,27 - - 1,00 1,63 - - 1,00 1,64 - - - - 

úplné střední 25,69 41,95 - - 21,75 35,52 1,00 1,63 - - 2,94 4,80 - - 

vyučen 22,45 36,66 - - 20,45 33,39 - - - - - - 2,00 3,27 

základní 1,76 2,87 - - 1,30 2,12 - - - - - - 0,46 0,75 

celkem 61,24 100,00 - - 48,44 79,10 1,00 1,63 5,40 8,82 3,94 6,43 2,46 4,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím 
 
Moc děkuji všem za podporu naší organizace, ať už jde o podporu finanční, materiální nebo podporu 
uznáním, spoluprací a tolerancí. Velmi si této podpory vážíme a dává nám sílu dělat naši práci ještě lépe a 
ve prospěch našich klientů.  
 
Děkuji všem, kteří s námi v roce 2021 spolupracovali. 
 
Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na podporu 
poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 ve výši 19 900 000,- Kč, za poskytnutí dotace 
na odměny zaměstnanců v souvislosti s pandemií COVID_19 z kapitoly 313, ÚZ 13351 ve výši  
3 318 362,- Kč a za příspěvek zřizovatele ve výši 6 170 000,- Kč. 

                                                                                                          
                                                                                                              
 
Děkujeme ESF ČR za poskytnutí dotace v rámci projektů: 
Operační program Zaměstnanost, dotace na realizaci projektu “NaNovo do bytu“ reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011111. Výše dotace bez spolufinancování je 954 023,25 Kč. 
Doba trvání 1. 9. 2019 – 28. 2. 2021. 
Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030 – služba Sociální rehabilitace. 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje. Výše dotace 
4.613.700,- Kč.  Doba trvání 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021. 

                                                                                                                                                          
 
Děkujeme městu Kopřivnice, které poskytlo naší organizaci v roce 2021 dotaci na podporu činnosti služby 
Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 60 000,- Kč. 

                                                                                            
Děkujeme městu Nový Jičín, které poskytlo naší organizaci v roce 2021 dotaci na podporu činnosti služby 
Chráněného bydlení Nový Jičín ve výši 30 500,- Kč. 

 

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 



Za NaNovo a službu Sociální rehabilitace bychom rádi poděkovali  
organizaci Kafira, kde se nám v případě jednoho klienta podařilo navázat dobrou spolupráci. Rovněž bych 
společnosti AASKA, která zaměstnala několik našich klientů na chráněných místech.  
 
Několikrát během roku vyšel příspěvek o naší službě či našich klientech a vzájemné spolupráci ve 
Zpravodaji ve Studénce – zviditelnila se zejména výstava klientek pořádaná v knihovně ve Studénce, kde 
klientky vystavují svá díla.  
V Kopřivnických novinách či časopise Sedlničan vyšel plakát služby Sociální rehabilitace. Těm také patří 
velký dík. 
 
Za NaNovo a službu DOZP Studénka děkujeme spolupracujícím denním stacionářům – Domovinka 
v Novém Jičíně (ProSenior), Charita Odry, Kopretina v Kopřivnici, Sociálně terapeutické dílny Effatha 
v Novém Jičíně. 
 
Děkujeme Městskému úřadu Studénka, jmenovitě Bc. Monice Markové, která vykonává funkci veřejného 
opatrovníka pěti našim klientům. Tímto jí děkujeme za výbornou spolupráci, ochotu a zájem o klienty.  
 
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata, jehož prostřednictvím 
darovali krásné dárky našim klientům Domova. 
 
Děkujeme všem dobrovolníkům a dobrým lidem, kteří navštěvovali naše klienty. 
 
Za NaNovo a službu ChB Kopřivnice děkujeme návazným službám (DS, STD  a AASKU v Kopřivnici ) 
za jejich spolupráci, vstřícnost, trpělivost a ochotu při řešení každodenních situací klientů. 
 
Také v tomto roce děkujeme MÚ v Kopřivnici, konkrétně p. Galiové za poskytnutí prostorů k realizaci 
schůzek ke skupince Sebeobhájců.  
 
Poděkování patří všem dobrovolníkům, přátelům a blízkým lidem, kteří trávili čas s našimi klienty. 
 
Za NaNovo a službu ChB Nový Jičín děkujeme Městskému úřadu Kopřivnice a Kulturnímu a 
informačnímu centru v Sedlnicích, kteří bezplatně poskytli prostory pro setkávání skupin Sebeobhájců. 
 
Děkujeme také lidem, kteří se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata a obdarovali naše klienty vánočními 
dárky. 
 
Velmi milé překvapení pro klienty chráněného bydlení připravili Skauti z Veřovic, kteří naše klienty 
obdarovali velikonočními beránky a vánočními dárky. Každý klient dostal také velikonoční a vánoční přání. 
 
Dobrovolníci organizace ADRA v chráněném bydlení Nový Jičín působí už mnoho let, poděkování patří 
nejen samotným dobrovolníkům, kteří za klienty dochází, ale také organizaci ADRA, jejím 
spolupracovníkům a koordinátorům za vynikající spolupráci.  

Za NaNovo a ChB Sedlnice děkujeme zřizovateli a vedení organizace za spolupráci při zahájení 
přístavby v Chb Sedlnice. 

Děkujeme zřizovateli a vedení organizace za psychickou i materiální podporu v době pandem. opatření. 

Děkujeme za vstřícnou spolupráci pracovníkům návazných služeb v Novém Jičíně a v Kopřivnici. 

Děkujeme za spolupráci a citlivý lidský přístup také veřejné opatrovnici p. Jaškové M. a dobrovolnici p. 
Crhonkové M.  
 
 
 
 
 

 



Zpráva o „public relations“ 
 
 
Důležité události a články uveřejňujeme nejen prostřednictvím článků a reportáží do regionálních 
zpravodajů a televizí, ale také na svých internetových stránkách a facebooku. 
 
Aktuální akce a dění naší organizace, služeb najdete na našem facebookovém profilu. 
 
https://www.facebook.com/dnanovo.cz/ 

 

průběžná aktualizace FB stránek Chráněného bydlení Kopřivnice 
prezentace prostřednictvím dobročinné sbírky pro psí útulek ve Vlčovicích 
 
Prezentace služby formou exkurzí a stáží ve službě. 
 
 

TV Sněženka:   
JAK SE JIM TU ŽIJE V DOBĚ PANDEMIE - V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ SEDLNICE, 
očima ředitele Spurného https://www.youtube.com/watch?v=p6zORB7uqJg 
 
Velikonoční Sedlnice v režii místních spolků. https://www.tvmikroregiony.eu/sedlnican-vysila-
studio-snezenka-10-2021 
 
Sedlnický Domov NaNovo má novou přístavbu - přestřižení pásky 
https://www.youtube.com/watch?v=QdjNfHOzquY&t=51s 
 
Zpravodaj Sedlničan  https://www.sedlnice.cz/cs/obec-sedlnice/informace/zpravodaj-obce/263-zpravodaj-
zima-2022 
 
 
Prezentace činnosti zřizovatele a organizace v rámci stáží zejména ze zařízení ze Zlínského kraje a ze 
Slovenska 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM STUDÉNKA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.   Popis zařízení DOZP Studénka 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí ve Studénce na ulici Poštovní 912. Služba je 
klientům domova poskytována v domě postaveném v roce 2015 v obydlené části Studénky - 
Butovice. V Domově jsou čtyři bezbariérové bytové jednotky, které jsou vybavené jako běžné 
domácnosti lidí, kteří nežijí v pobytové sociální službě.   
V druhém patře budovy jsou kanceláře správy organizace, zázemí pro pracovníky služby (šatny, 
sociální zařízení, školící místnost) a relaxační místnost – SNOEZELEN. 
 

 
2.   Charakteristika poskytované služby DOZP Studénka     

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce poskytuje pobytovou službu lidem starším 
27 let s mentálním nebo zdravotním postižením, kteří mají významně sníženou úroveň rozumových 
schopností. Tito lidé potřebují střední až vysokou míru podpory při zajištění chodu domácnosti, 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
zajištění stravy, v sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech. 
 

 
3.   Uživatelé služby DOZP Studénka: 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – celkem 18 klientů 
 

Kapacita zařízení je 18 osob, v domově žijí lidé s mentálním a zdravotním postižením, převážně s 
vysokou mírou potřebné podpory. V roce 2021 zemřeli dva muži. Do služby se nově nastěhovaly 
dvě ženy a na konci roku jeden muž. Jedna žena se k nám přestěhovala z naší služby Chráněné 
bydlení a druhá z jiné sociální služby (DZR). Muž dříve žil v domácím prostředí s nevyhovujícími 
podmínkami pro běžný život. 

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2021, počty dle: 
Počty uživatelů Z toho nově 

přijatých 
Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 16 2 18 2 1 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 49 - 82 50 - 56 49 - 82 49-73 50 
průměr 67 53 65,4 61 50 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti - - - - - 
I    lehká závislost - 1 1 - 1 
II  středně těžká závislost 1 - 1 1 - 
III těžká závislost 1 1 2 - - 
IV úplná závislost 14 - 14 1 - 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké - -  -  -  - 
střední 1 -  1  -  - 
těžké 6 -  6  -  - 
hluboké - -  -  -  - 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 7 1  8  -  - 
 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s 
psychiatrickou diagnózou 2 1  3  2  1 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  - -  -  -  - 
 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby   - - -  -  - 

 3.3.6 Mobilita 
bez omezení pohybu 1 1 2 1 1 
s částečným omezením  10 1 11 1 - 
s úplným omezením pohybu 5 - 5 - - 

 



3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
V roce 2021 byla obložnost DOZP 98,65 %. V měsíci lednu, březnu, dubnu a v prosinci byla 
obložnost snížena v době mezi úmrtím a nástupem nových klientů. 
 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021 

 
Evidujeme 5 zájemců o službu DOZP - muži 

 
 

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) 
 

Při výběru nového klienta není rozhodující datum přijetí žádosti, ale akutní potřebnost sociální 
služby s ohledem na potřeby klienta a možnosti služby a daného bytu. Průměrná čekací doba 
zájemců o službu tedy není známa a nesledujeme ji. 
 

 
4.   Personál služby DOZP Studénka: 
 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2021 

% 

přímá péče 
sociální 

pracovníci THP ostatní pedagogičtí 
pracovníci  

pracovníci 
v sociálních 

službách 

zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

vysokoškolské 1,50 6,05 - - 0,94 3,79 - - 0,16 0,65 0,40 1,61 - - 

vyšší odborné 1,00 4,03 - - - - - - 1,00 4,03 - - - - 

úplné střední 8,09 32,62 - - 6,00 24,19 1,00 4,03 - - 1,09 4,40 - - 

vyučen 12,45 50,20 - - 11,45 46,17 - - - - - - 1,00 4,03 

základní 1,76 7,10 - - 1,30 5,24 - - - - - - 0,46 1,86 

celkem 24,80 100,00 - - 19,69 79,39 1,00 4,03 1,16 4,68 1,49 6,01 1,46 5,89 

 
 
 
5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb DOZP Studénka a významné události v 
roce 2021 
 
Služba pracuje s kvalitou skrz důraz na předávání informací a zajištění jednotného přístupu ke klientům. 
Pracovníci se scházejí každé ráno na ranní schůzce, kde se řeší aktuální potřeby klientů a služby. Dále pak 
se pracovníci služby scházejí jednou měsíčně na poradě služby a také se schází jednotlivé týmy bytů 
v rámci schůzek bytů. Důležité informace o klientech a službě jsou zaznamenávány a předávány také 
prostřednictvím informačního programu eQuip, který se aktivně využívá. 
 
Každý pracovník má možnost připomínkovat a podílet se na aktualizaci metodik a nastavování kvality 
služby, a to formou účasti na setkání skupiny „Teamek“, která se schází jednou měsíčně. V rámci 
organizace funguje také skupina Důvěrníci pro sexualitu, jejímž členem je jedna pracovnice z přímé péče. 
Skupina se zaměřuje na oblast soukromí, intimity a vztahů osob s mentálním postižením a aktuálními 
problémy ve službách týkajících se výše zmíněných témat. 
 
V roce 2021 došlo k proškolení téměř všech pracovníků v Základním kurzu Bazální stimulace – v roce 
2022 předpokládáme proškolení i v nástavbovém kurzu Bazální stimulace. Proškolení bylo umožněno díky 
projektu Žít normálně. Získané podněty a dovednosti jsou probírány na schůzkách bytů a zapracovávány 
do plánů péče klientů.  



 
Klienti v komunikaci se svou rodinou a přáteli začali více využívat moderní techniku jako je Skype, 
massanger, facebook. Mají vlastní dotykové mobilní telefony nebo tablety. 
 
Služba se zaměřila také na úpravu zahrady, aby se klienti venku cítili lépe – došlo k vytvoření dvou 
trvalkových záhonů, úpravě skalky, zasazení ovocných keřů.  
 
 

6    Sociální podmínky uživatelů  
 

6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo pokoj 
uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu) 

 
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 klientům 
(propojena s pokoji), 1x bezbariérová koupelna s WC, umyvadlem, sprchou a s pojízdnou vanou – 
slouží třem klientům 
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 se sprchovacím křeslem – slouží třem klientům 
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.) 
 

V domě a jeho blízkém okolí je možnost trávení volného času: 
- V pokoji - přijímání návštěv (možnost navštívit známé v jiném bytě, pokoji) 
- Společenská místnost v patře 
- Společná kuchyň s obývacím koutem – v každém bytě v obývacím pokoji televize 
- Terasa – součást jednolůžkových pokojů, u dvojlůžkových, kde mají terasu společnou se 
spolubydlícím 
- Společná terasa bytu – možnost obědvat v létě venku na své nebo společné terase, trávit volný čas   
pod slunečníkem nebo na houpačce 
- Snoezelen – relaxace, aktivizace smyslů, vycházky 

 - Zahrada s lavičkami, zahradní altán s krbem, houpačka 
 - Pravidelné návštěvy dvou canisterapeutického týmu 
 

Možnosti trávení volného času mimo dům: 
- Procházky po městě 
- Nákupy v obchodech – Tesko, Penny, Hruška,Lidl 
- Kulturní a společenské akce (plesy, koncerty, divadelní představení) 
- Kino Ostrava, Nový Jičín 
- Knihovna Studénka 
- Restaurace, kavárny, cukrárny, vinárny 
- Návštěva bohoslužeb – kostel Bílovec 
- Akce pořádané návaznými službami – plesy, společné schůzky 
- Vzájemné setkávání klientů z jiných služeb 
- Grilování, zahradničení 
 

 
6.3 další poskytované služby  
- Klienti využívají dle svých individuálních potřeb služby návazné i veřejné. 

 
Z veřejných služeb využívají: 
- Ordinace praktických a odborných lékařů 
- Kadeřnictví 
- Pedikúra 
- Banky a bankomaty 
 
Z návazných služeb využívají:  
- Denní stacionář Domovinka, Nový Jičín 
- Denní stacionář pro seniory, Charita Odry 
- Denní stacionář Eden, Nový Jičín 
- Denní stacionář Kopretina, Kopřivnice 
STD Nový Jičín 
 
 
7    Stavebně - technický stav objektu  

 
Objekt je stavba dvou domů se třemi nadzemními podlažími spojenými společným schodištěm s 
prosklenou fasádou a výtahem pro lůžko. Kolaudace proběhla v prosinci 2015. Dům je zcela bezbariérový. 
 
 
 
 
 
 

 



8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 a vize do dalších let  
 
- Začít pracovat s Denní knihou a Dlouhodobými úkoly v eQuipu, zjednodušit tak předávání informací 
mezi pracovníky. 
 
- Vyhledávat rozdílné přístupy v péči o klienty a sjednotit je - péči o klienta nastavovat v rámci schůzek 
bytů, zjištěné informace předávat a připomínat na ranních schůzkách a poradě služby, nastavené 
kontrolovat.   
 
- Zvelebovat zahradu, aby lákala klienty k pobytu – propojení chodníků kolem domu, vysázení živého 
plotu.  
 
- Zaměřit se na spolupráci s rodinnými příslušníky při plnění osobních cílů klientů, individuálního plánování 
a udržování kontaktu s nimi. 
 
- Rozvíjet koncept Bazální stimulace ve službě (proškolení pracovníků, využívání konceptu v běžné péči). 
 
- Propagace služby formou pravidelného přispívání do Zpravodaje města Studénka a na FB. 
 
- Plnit úkoly vyplývající z relevantních podnětů v rámci zpětné vazby pracovníků.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOVÝ JIČÍN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Popis zařízení  
 
Chráněné bydlení Nový Jičín poskytuje své služby ve městě na dvou místech, celkem ve třech bytech.  
Ve dvoupodlažní vile v klidné části města v běžné zástavbě rodinných domů na Slovanské ulici. V tomto 
domě jsou dva byty pro pět osob. U domu je prostorná zahrada a altán se zahradním nábytkem a 
s krbem. 
Centrum města se nachází asi 10 minut pěší chůzí. Je zde široká nabídka obchodů, běžných služeb a 
lékařských ambulancí. V blízkosti chráněného domu je zastávka MHD.   
Město Nový Jičín celoročně nabízí svých občanům různé kulturní a společenské akce.  
Ve městě dobře fungují návazné služby. 
 
Další byt se nachází v přízemí panelového domu na ulici Dlouhá. Jedná se o dvoupokojový byt 
s balkónem, ve kterém bydlí dva klienti. 
V blízkosti je samoobsluha, nedaleko supermarket. Do centra města obyvatelé chodí pěšky nebo využívají 
MHD, jejíž autobusová zastávka je u domu. 
 
Chráněný dům má dvě obytná podlaží, suterén a půdu.  
V suterénu se nachází zázemí pro personál se sociálním zařízením a sprchou, samostatné WC, kotelna a 
skladové místnosti. V suterénu je také místnost, která slouží jak obyvatelům domu hlavně jako sušárna 
prádla, tak pracovníkům jako místo pro setkání na poradách, supervizích a školeních. Původní garáže byla 
vytvořena místnost, kde mají pracovní místo vedoucí služby a sociální pracovnice.  
Původní garáž byla přepažena na dvě části, a tím vznikly dvě místnosti. Část, do které se vchází zevnitř 
domu, mají pracovní místo vedoucí služby a sociální pracovnice.  
Část, do které se vchází zvenčí, je prostor pro uložení sekačky a nářadí. 
V přízemí je bezbariérový byt, ve kterém bydlí pět klientů v jednolůžkových pokojích.  
Byt v prvním patře je podkrovní, bydlí v něm také pět klientů v jednolůžkových pokojích. 
   
Všechny pokoje jsou standardně vybaveny lůžkem se zdravotní matrací, šatní skříní, stolem, křeslem 
nebo židlí. Jeden pokoj v přízemí má navíc malý kuchyňský kout, barový stůl se židlemi a gaučem. 
Součástí jednoho pokoje v prvním patře je prostorný balkón se stolkem a křesílky. 
Vybavení bytů je jako v běžné domácnosti. Kuchyně jsou zařízeny kuchyňskou linkou a kuchyňským 
vybavením, lednicí, sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a myčkou. Klienti mají 
k dispozici žehličku, žehlicí prkno, vysavač. 
V každém obývacím pokoji jsou sedací soupravy s křesly a gaučem, obývací stěna, jídelní stůl s židlemi. 
Ve obývacím pokoji je i v každém bytě společní televize. 
V koupelně je pračka se sušičkou.  
Nad bytem v prvním patře se nachází půda, do které je vstup možný pouze pomocí vysunovacích půdních 
schodů a běžně se nepoužívá. 
 
U domu je velká zahrada s okrasnými stromy, zahradním domkem a altánem s krbem. Na zahradě jsou tři 
vyvýšené záhony, ve kterých mohou klienti pěstovat zeleninu.  
 
Chráněný byt na Dlouhé je standardní dvoupokojový byt. Každý obyvatel má svůj vlastní pokoj, ostatní 
prostory mají společné. 
Pokoje jsou vybavené obývacími stěnami, postelí, stolem a křesly. 
V kuchyni je kuchyňská linka vybavená potřebným nádobím. Je tam i lednice, rychlovarná konvice, 
indukční sporák, elektrická trouba a společná televize, jídelní stůl a židle.  
V roce 2020 byla provedena rekonstrukce koupelny, místo vany byl instalován sprchový kout pro větší 
pohodlí a bezpečí obyvatel. V koupelně je dále umyvadlo a pračka. Na chodbě je předsíňová stěna a 
vestavěná skříň. 
WC je samostatné. 
 
Všichni obyvatelé domu i bytu si mohou své pokoje vybavit vlastním nábytkem, spotřebiči a dekoracemi. 
Běžně mají svá rádia, CD a DVD přehrávače, mobilní telefony, tablety, někteří si pořídili i vlastní lednici a 
televizor. 
Ve všech bytech mají klienti k dispozici internetové připojení. 
 



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 mentálním postižením s lehkou až střední mírou podpory při zajištění chodu 
domácnosti a v dalších běžných činnostech, při kontaktu s veřejností, s pracovním a sociálním 
začleněním. 
Věková hranice pro přijetí nového klienta je 19 - 64 let. 
 
K 31. 12. 2021 bydlelo v chráněném bydlení Nový Jičín 9 žen a 3 muži. 
 
Pomoc a podporu klientům zajišťuje 8 pracovníků v sociálních službách, jejichž práci koordinuje vedoucí 
služby. Sociální pracovnice dohlíží na kvalitu a individuální plánování s klienty. 
 
Podpora klientů je založena na individuálním přístupu s ohledem na míru potřebné podpory. 
Každý klient má svého klíčového pracovníka, který klienta podporuje v hospodaření s penězi a zajištění 
lékařské péče. Každý klient má svého praktického lékaře a podle potřeby odborné lékaře, za kterými 
dochází do ambulance. Klíčový pracovník společně s klientem a s podporou sociální pracovnice vytváří 
individuální plány. 
 
Všichni pracovníci klientům poskytují podporu podle Plánu potřebné podpory, který nastavuje klíčový 
pracovník s klientem, sociální pracovnicí a vedoucí služby. 

 
3.   Uživatelé služby ChB Nový Jičín: 

 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – celkem 12 osob 

V Chráněném bydlení Nový Jičín je schválená kapacita celkem 12 osob. 10 osob  využívá 
chráněné bydlení v domě na Slovanské ulici a 2 osoby využívají službu chráněného bydlení v bytě 
na Dlouhé ulici. 

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2021, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho 
nově 

přijatých 

Ženy Muži Celke
m 

Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 9 3 12 0 0 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 28-78 30-59 28-78 0 0 
průměr 47,5 48,0 47,7 0 0 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez 
závislosti 

 
0 

 
0 0 0 0 

I    lehká závislost 2 2 4 0 0 
II  středně těžká 
závislost 

 
2 

 
1 3 0 0 

III těžká závislost 4 0 4 0 0 
IV úplná závislost 1 0 1 0 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 2 2 4 0 0 
střední 7 1 8 0 0 
těžké 0 0 0 0 0 
hluboké 0 0 0 0 0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním 
postižením (tělesné + mentální postižení), 

 
 

 
 1 0 0 



osoby bez psychiatrické diagnózy 1 0 

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

 
 
0 

 
 
0 0 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  4 1 5 0 0 
 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají 
cílové skupině služby  0 

 
0 

 
0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení 
pohybu 

 
9 

 
3 12 0 0 

s částečným 
omezením  

 
0 

 
0 0 0 0 

s úplným 
omezením pohybu 

 
0 

 
0 0 0 0 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 

 
V roce 2021 byla obložnost služby 100 %. 

 
 

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021  
 

Je evidováno 18 zájemců o službu chráněného bydlení v Novém Jičíně. 
 
z toho  - žen: 8  

       - mužů: 10 
 

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 o službu chráněného bydlení v Novém Jičíně nelze přesně určit. Po 
uvolnění místa jsou z evidence 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 
kritérií sejde více žadatelů se stejným počtem bodů. 

 
 

4. Personál služby ChB Nový Jičín: 
 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2021 

% 

přímá péče 
sociální 

pracovníci THP ostatní pedagogičtí 
pracovníci  

pracovníci 
v sociálních 

službách 

zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

vysokoškolské 1,28 10,98 - - - - - - 1,08 9,26 0,20 1,72 - - 

vyšší odborné 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

úplné střední 6,05 51,88 - - 5,50 47,17 - - - - 0,55 4,71 - - 

vyučen 4,33 37,14 - - 4,00 34,31 - - - - - - 0,33 2,83 

základní 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

celkem 11,66 100,00 - - 9,50 81,48 - - 1,08 9,26 0,75 6,43 0,33 2,83 
 



5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2021 ve 
službě ChB Nový Jičín 

 
Ve službě funguje pracovní skupina Teamek. Skupina je tvořena sociální pracovnicí, vedoucí služby a 
dvěma pracovníky – stálými členy. Skupina se schází jednou za měsíc. Tématy navazuje na TEAM, 
který působí v organizaci a je zaměřen na Standardy kvality a metodické postupy, zároveň Teamek 
reaguje na potřebu služby řešit aktuální situace ve službě. 
 
Cílem Teamku je: 
- přenášet informace z TEAMu  
- přenášet informace ze školení a vyhodnocovat zpětné vazby z těchto školení a aplikovat je v práci 
na   metodických postupech 
- řešit problémy nebo otázky pracovníků, které nebylo možné vyřešit na poradě služby 
- získat všechny pracovníky pro práci ve skupině, podporovat jejich zájem a povzbuzovat je ke 
společné práci na metodických materiálech 
-případová práce  
 
Ve službě působí důvěrník pro sexualitu a intimní vztahy, který je součástí skupiny Důvěrníků, 
která se pravidelně schází.   
Pracovníci se účastní vzdělávání zaměřeného na rozvoj profesionálních i osobnostních dovedností 
např. Prevence syndromu vyhoření. 
Ve službě probíhaly supervize, kterých se účastnili pracovníci služby.  
 
V rámci celé organizace pracujeme s výstupy z dotazníků spokojenosti klientů. 
Zpětné vazby získáváme i od zaměstnanců a opatrovníků v rámci Dotazníků spokojenosti 
pracovníků a Dotazníků pro opatrovníky. V průběhu roku získáváme zpětné vazby i od dalších lidí, 
kteří mají vazby na klienty - sousedé, dobrovolníci, pracovníci návazných i běžných služeb, praktikanti 
atp. 
S náměty a připomínkami dále pracujeme směrem ke zvyšování spokojenosti klientů, pracovníků, 
opatrovníků a udržení dobrých vztahů s veřejností. 
 
Ve službě působí sociální pracovnice na plný úvazek. Je v častém a úzkém kontaktu s klienty, 
asistenty a  opatrovníky. S klienty a klíčovými pracovníky spolupracuje při individuálním plánování. Do 
procesu individuálního plánování se snaží zapojovat i opatrovníky. Klientům i opatrovníkům je mimo 
jiné oporou při úředních a soudních jednáních.  
 
S náměty a připomínkami dále pracujeme směrem ke zvyšování spokojenosti klientů, pracovníků, 
opatrovníků a udržení dobrých vztahů s veřejností. 
 
Ve službě působí sociální pracovnice na plný úvazek. Je v častém a úzkém  kontaktu s klienty, 
asistenty a  opatrovníky. S klienty a klíčovými pracovníky spolupracuje při individuálním plánování. Do 
procesu individuálního plánování se snaží zapojovat i opatrovníky. Klientům i opatrovníkům je mimo 
jiné oporou při úředních a soudních jednáních.  
 
 
6    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 v Novém Jičíně má charakter domácnosti. 

 
Byty v domě na Slovanské ulici: 
Dolní byt: 
Počet klientů: 5 
Počet pokojů: 5 jednolůžkových 
Bezbariérová koupelna se sprchovým koutem, s umyvadlem a WC 



Samostatné WC 
Na jednu koupelnu připadá 5 klientů, na jedno 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 jedno WC 2,5 klienta 
V bytě je společná kuchyň a obývací pokoj, chodba se skříněmi, zrcadlem, předsíňovou stěnou a 
botníkem. 

 
Byt v panelovém domě - Dlouhá: 
Počet klientů: 2 
Počet pokojů: 2 
Jednolůžkový pokoj: 2x 
Oba obyvatelé používají jedno WC a samostatnou koupelnu se sprchovým koutem a umyvadlem. 

 
 

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

 
Klienti jsou podporováni v tom, aby aktivně a smysluplně trávili svůj volný čas. 
Asistentky jim pomáhají vyhledávat veřejné kulturní a společenské akce a nabídnou přiměřenou 
podporu v těchto aktivitách. Někteří lidé si takové akce dovedou zajistit samostatně, někteří 
potřebují přiměřenou podporu asistentky.  
K aktivnímu trávení volného času jsou klienti motivováni i v domě, kdy dostávají podporu při 
pěstování svých koníčků a zálib.  
Klienti mají možnost k výletům nebo cestám mimo město, kde není praktické využít hromadnou 
dopravu, využít služební auto. 
Když je pěkné počasí, mohou čas trávit na zahradě v altánu nebo se podílet na péči o květiny a 
zeleninové záhony. 
Byly realizovány dva vícedenní pobyty klientů mimo dům, dvě klientky byly na týdenním letním 
táboře. 

 
6.3 další poskytované služby  

 
Klienti mohou využívat Fakultativní služby  
- doprava služebním autem do návazných služeb, která je zpoplatněna částkou 15,- Kč za jízdu 
- doprava služebním autem na nákupy, na výlety atp.  
- služební telefon pro ty, kteří nemají svůj mobilní telefon  
V rámci organizace využívalo v roce 2021 sedm klientů službu Sociální rehabilitace Domov 
NaNovo. 
 
Klienti v uplynulém roce využívali návazné služby Slezské diakonie – sociálně terapeutické dílny, 
sociální rehabilitaci a denní stacionář. 
Jedna klientka chodí do Praktické školy. Jeden klient začal navštěvovat sociální rehabilitaci pro 
nevidomé a slabozraké- Kafira. 
Dvě klientky dojíždí do denního stacionáře v Odrách. Jedna klientka docházela do Domovinky 
ProSenior. 
Jedna klientka chodila do zaměstnání. 

 
 
 

 



7    Stavebně - technický stav objektu ChB Nový Jičín 
 

Dům na Slovanské ulici prošel rekonstrukcí v roce 2010 a jeho technický stav tomu odpovídá, i když 
v průběhu několika let se provedly úpravy na vytvoření jednolůžkových pokojů. V roce 2020 došlo 
k vytvoření kanceláře pro Sociální rehabilitaci přepažením garáže. V současné době tato místnost slouží 
jako kancelář vedoucí služby a sociální pracovnice. 
Na Dlouhé ulici byla v roce 2020 rekonstruovaná koupelna, kdy byla vana nahrazena sprchovým koutem. 
Bezbariérové řešení bytu v přízemí a okolí domu je zatím dostačující, protože v chráněném bydlení 
nebydlí nikdo, kdo by úplnou bezbariérovost potřeboval. 
Průběžně se provádějí výmalby pokoje podle potřeb a přání klientů. Postupně dochází k výměně 
původního nábytku v pokojích klientů. 
 
 
 
8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 a vize do dalších let  
 

- Pokračovat v práci na úkolech, které vzešly z auditu, abychom nadále zvyšovali kvalitu služby 
Plánovat směny PSS s ohledem na roční období 
 
- Věnovat pozornost klientům, kteří by mohli přejít do podpory samostatného bydlení a podle toho 
nastavit individuální plány. 
 
- Pokračovat v účelném využívání zahrady a podpořit klienty v pěstování zeleniny. 
 
- Zúčastnit se Dne sociálních služeb v Novém Jičíně a prezentovat úspěchy klientů 
 
- Podílet se na plánování nové služby DOZP v Suchdole nad Odrou, která má být zahájena v polovině 
roku 2023 
 
- Plnit úkoly vyplývající z relevantních podnětů v rámci zpětné vazby pracovníků.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KOPŘIVNICE 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1    Popis zařízení ChB Kopřivnice 
 
Služba Chráněného bydlení v Kopřivnici je poskytována na dvou místech, a to v domě na Záhumenní ulici 
a v bytě na Dukelské ulici. 
V domě na ulici Záhumenní jsou dva byty, každý pro pět osob. Horní byt obývají tři muži a dvě ženy. 
V dolním bytě žijí dvě ženy a tři muži. Byt na ulici Dukelská obývají dva klienti mužského pohlaví. 
Dům je dvoupodlažní, bezbariérový s výtahem do obou bytů. Součástí domu je i prostorný sklep, který 
slouží jako úložný prostor pro obyvatele domu a také jako sušárna. Ve sklepních prostorech se nachází 
místnost pro personál, která je určena pro uskutečnění porad ve službě (Teamek, schůzky k bytům, 
Porada služby, …) V podkroví domu je zázemí pracovníků, má zde kancelář vedoucí služby a sociální 
pracovnice. Vedle domu se nachází dvě garáže, v jedné je zaparkováno služební auto a druhá slouží jako 
úložný prostor věcí organizace Domova NaNovo. 
V obou bytech, které jsou stejně rozvrženy je pět jednolůžkových pokojů, určených pro pět lidí. V 
pokojích mají klienti základní nábytek, další nábytek a vybavení si nakupují sami podle svých potřeb a 
vkusu. 
Obývací pokoj je spojený s kuchyní a jídelnou. Koupelna je bezbariérová se sprchovým koutem a WC. 
Součástí koupelny je pračka a sušička. Dále se zde nachází druhé samostatné WC. 
Byty jsou vybaveny standardním nábytkem a vybavením. V kuchyni je kuchyňská linka, v níž má každý 
obyvatel svou skříňku zajištěnou zámkem. Mimo základní vybavení je zde lednice, indukční sporák s 
troubou, mikrovlnná trouba, varná konvice a myčka nádobí. 
Byt na ulici Dukelská je od vilky vzdálen zhruba 0,5 km.  Byt je bariérový, bez výtahu a nachází se ve 
třetím patře. 
V bytě je obývací pokoj s jídelním koutem, vybavená kuchyň a dva samostatné pokoje, v nichž má každý 
uživatel své soukromí. Z kuchyně lze jít na prosklenou lodžii. Do všech pokojů se vchází z chodby. 
V koupelně je umyvadlo, vana a WC, automatická pračka. Ve sklepě má byt svůj uzamykatelný prostor. 
Poloha obou objektů je situována blízko centra města, snadno dostupné jsou obchody, veřejně dostupné 
služby a veřejná doprava. 

 
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 skupinou jsou lidé ve věku 19–64 let s lehkou až střední mírou podpory, 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. 2021 bydlelo v chráněném bydlení 12 osob se zdravotním postižením. 
Uživatelé dostávají podporu při řešení každodenních záležitostí od asistentů chráněného bydlení, jejichž 
činnost koordinuje vedoucí služby. 
Uživatelům je poskytována individuální podpora. Každý klient má svého klíčového pracovníka. Klíčový 
pracovník spolu s klientem a sociální pracovnicí individuálně plánuje a nastavuje míru potřebné podpory. 
Sociální pracovnice je ve službě přítomná každý pracovní den. 
Uživatelé jsou podporování ve všech potřebných oblastech, asistenti je motivují k jejich dalšímu osobnímu 
rozvoji, sociálnímu začlenění, ke snižování závislosti na službě. 
Uživatelé jsou také podporováni v hledání i udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce, pracovní návyky 
získávají docházkou do sociálně terapeutických dílen. 
Uživatelé se s asistenty, a hlavně svými klíčovými pracovníky zaměřují na smysluplné trávení volného 
času, navštěvují kulturní, společenské a sportovní akce. 
Podpora je lidem poskytována také v péči o domácnost, učí se zvládat domácí práce jako vaření, praní, 
žehlení, úklid. Dále nacvičují hospodaření s penězi, samostatné nakupování, orientaci v čase a prostoru. 
Jsou motivování k využívání veřejné hromadné dopravy a jiných veřejných služeb. 
Úklid svých i společných prostor i práce spojené s praním a údržbou prádla si zajišťují sami nebo s 
asistenty. 
Zdravotní péče je zajišťována běžným způsobem. Uživatelé docházejí do ordinací praktických i odborných 
lékařů většinou se svými klíčovými pracovníky, rutinní návštěvy již někteří zvládají sami. 

 



 
3   Uživatelé služby ChB Kopřivnice: 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – celkem 12 klientů  

V Chráněném bydlení Kopřivnice je schválená kapacita celkem 12 osob. 10 osob využívá službu 
chráněné bydlené v domě na Záhumenní ulici a 2 osoby využívají službu chráněné bydlení v bytě 
na Dukelské ulici. 

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2021, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 4 8 12 0 1 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 36-82 47-65 36-82 0 49 
průměr 55,75 55,75 55,75 0 49 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 
I    lehká závislost 0 3 3 0 0 
II  středně těžká závislost 1 1 2 0 1 
III těžká závislost 3 4 7 0 0 
IV úplná závislost 0 0 0 0 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 5 6 0 1 
střední 3 3 6 0 0 
těžké 0 0 0 0 0 
hluboké 0 0 0 0 0 

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

0 1 1 0 1 

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 0 3 3 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

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

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 3 3 6 0 0 
s částečným omezením  1 5 6 0 1 
s úplným omezením 
pohybu 0 0 0 0 0 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
Obložnost služby byla v roce 2021 ve výši 95,83%. 
 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021 

Je evidováno 11 zájemců o službu chráněného bydlení v Kopřivnici. 
 
z toho    - žen:     4 
             - mužů:  7 

 
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: 
 

 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2021 

% 

přímá péče 
sociální 

pracovníci THP ostatní pedagogičtí 
pracovníci  

pracovníci 
v sociálních 

službách 

zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

vysokoškolské 3,28 31,51 - - 2,00 19,21 - - 1,08 10,38 0,20 1,92 - - 

vyšší odborné 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

úplné střední 6,80 65,32 - - 6,25 60,04 - - - - 0,55 5,28 - - 

vyučen 0,33 3,17 - - - - - - - - - - 0,33 3,17 

základní 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

celkem 10,41 100,00 - - 8,25 79,25 - - 1,08 10,38 0,75 7,20 0,33 3,17 
 
 

5    Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2021 ve 
službě ChB Kopřivnice 
 

Ve službě proběhl 6. – 11.12.2021 procesní audit, jehož cílem bylo zjistit, zda je výsledkem poskytované 
sociální služby normalizace života klientů. Z auditu vyplynulo, že služba chráněného bydlení vede 
k sociálnímu začleňování klientů a individuální práce byla pozorována téměř ve sto procentech. Nejvíce 
času pracovníci věnují podpoře v hospodaření s penězi v souvislosti s nákupy a podpoře při úklidu 
domácnosti. Z auditu vzešlo mnoho podnětů pro zlepšení a rozvoj služby. Následující období bude 
zaměřeno na práci s IP, kde je zapotřebí rozlišovat nácvik a podporu, na oblast hospodaření, zdraví, na 
záznamy o provedené sociální práci aj.  
Pracovníci služby Chráněného bydlení Kopřivnice se aktivně účastnili školení, která byla realizována 
v rámci projektu kraje Podpora duše II., jehož cílem je zaměřit se na podporu sociálních a zdravotních 
služeb pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním. Pracovníci se účastnili i školení mimo tento 
projekt, dle aktuálních potřeb, svého výběru a nabídky.  
Jednou měsíčně probíhají za přítomnosti všech pracovníků schůzky k jednotlivým bytům, porada služby a 
pracovní skupina Teamek, které se účastní sociální pracovnice, vedoucí služby a dvě pracovnice 
v sociálních službách. Výstupy z Teamku jsou přenášeny do skupiny Team. Od října 2021 do ledna 2022 
se Teamek nekonal z důvodu dlouhodobé nemocenské sociální pracovnice. Do této skupiny jsou 
přenášeny informace ze skupiny Team, ve které se schází jednou v měsíci ředitel organizace, vedoucí 
sociálního úseku a vedoucí a sociální pracovníci ze všech služeb organizace a jsou zde vytvářeny a 
aktualizovány metodické pokyny. Ve skupině jsou také řešeny aktuální problémy ze služby a také 
informace a opatření v souvislosti s Covid – 19. V rámci zvyšování kvality probíhají jednou v měsíci 
porady vedení a schůzky sociálních pracovnic, kde jsou prezentovány informace ze služeb. Následně 
z těchto porad probíhají výstupy na poradě služby a jsou předávány podněty pro skupinu Team. V tomto 
roce proběhly četné schůzky Multidisciplinárního týmu, na kterých se aktivně zabýváme případovou prací.  
Ke zvyšování kvality rovněž přispívají každodenní ranní schůzky, které se účastní vedoucí služby, sociální 
pracovnice a PSS. Informace jsou čerpány z Denní knihy v programu eQuip, který slouží k předávání 
informací mezi pracovníky, k uchování informací v Denících klientů, tvorbě IP, tvorbě měsíčního 
hodnocení a následnému zpracování dokumentu s názvem Soulad cílů, hodnocení a zásad služby. 
Přínosem pro službu je přítomnost sociální pracovnice, která polovinu pracovní doby věnuje přímé práci 
s klienty, řeší úřední záležitosti, záležitosti týkající se soudních jednání, individuální plánování, které je 
zaměřeno na co největší osamostatnění, potkává se s opatrovníky a řeší stížnosti a připomínky klientů.  
Klienti mají v bytech dokument s názvem „Pravidla spolubydlení“, která jsou zpracována v AAK formě a 
jehož součástí je také dokument, který klientům vysvětluje, co je to stížnost a jak může stížnost podat. 



Podaná stížnost je vyhodnocena, evidována v programu eQuip a v písemné formě založena do sociální 
dokumentace klienta.  
Osm klientů má vytvořené dokumenty v AAK, které byly sestaveny dle jejich přání a potřeb. Jednou ročně 
jsou vyhodnocovány výstupy dotazníků spokojenosti klientů, opatrovníků i pracovníků. 
Jedna klientka žijící v domě má partnerský vztah s klientem žijícím v bytě. Jejich vztah je všemi 
pracovníky ve službě chráněného bydlení i SR plně podporován. Jedna pracovnice vykonává ve službě 
sexuální důvěrnici. 
V průběhu roku jsme aktivně spolupracovali se službou Sociální rehabilitace. Probíhaly schůzky 
k jednotlivým klientům a na základě jejich přání a potřeb byly stanoveny zakázky, zároveň byly vymezeny 
kompetence obou služeb. Spolupráce probíhá i s ostatními návaznými službami a to s STD Effatha, DS 
Kopretina a Chráněnou dílnou A-ASKA, do které začali docházet v říjnu 2021 dva klienti naší služby.  
Nyní fungují dvě skupiny Sebeobhájců, kterých se aktivně účastní šest klientů naší služby. 

 
 
6    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 má na Záhumenní ulici dva stejné samostatné byty umístěné v podlažích 
nad sebou: 
Byt v přízemí 
Počet klientů: 5 (3 ženy, 2 muži) 
Počet pokojů: 5x jednolůžkový 
Bezbariérová koupelna s WC a umyvadlem + samostatné WC s umyvadlem 
Na jednu koupelnu připadá 5 klientů, na 1 WC 2,5 klienta. 
V bytě je společný obývací pokoj s kuchyní s jídelnou, chodba. 
Byt v 1. poschodí 
Počet klientů: 5 (2 ženy, 3 muži) 
Počet pokojů: 5x jednolůžkový 
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. 
Součástí společných prostorů je i prostorný sklep, který slouží jako úložný prostor pro obyvatele 
domu, ve sklepních prostorech se nachází místnost pro personál, která je určena pro uskutečnění 
porad ve službě (Teamek, schůzky k bytům, Porada služby, …).  Zázemí pro personál se nachází 
v podkroví domu. Na pozemku chráněného bydlení se nachází dvě garáže: jedna garáž slouží pro 
služební auto a druhá slouží jako úložný prostor věcí organizace Domova NaNovo. 
Byt na Dukelské ulici 
Počet klientů: 2 muži 
Počet pokojů: 2 x jednolůžkový 
 
Byt je v třetím podlaží bez výtahu. Má prostorný obývací pokoj, kuchyň a dva samostatné pokoje. 
V bytě je koupelna, ze které se vchází na samostatné WC. Z kuchyně je vchod na prosklenou lodžii. 
Uprostřed bytu je chodba, z ní je vstup do všech místností. K bytu patří uzamykatelný prostor ve 
sklepě.  

 
 6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské 
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.) 
 
V domě na ulici Záhumenní mají klienti k dispozici prostorný obývací pokoj s kuchyní, kde se mohou 
scházet se spolubydlícími a trávit volný čas. Ke zútulnění zahradního prostoru slouží pergola vybavená 
zahradním nábytkem a krbem.  
Klienti jsou motivováni, aby svůj volný čas trávili mimo dům a využívali tak běžně dostupné služby 
města Kopřivnice. (krytý bazén, venkovní koupaliště, pedikúra, kadeřník, kino, lékaři, obchody, 
kavárny, restaurace aj.)  



 
 
   6.3 další poskytované služby  

 
Klienti využívají služby návazné a veřejné. 
Z návazných služeb využívají:  
Sociálně terapeutické dílny Effatha v Kopřivnici 
Denní stacionář Kopretina v Kopřivnici 
Sociální rehabilitaci Domova NaNovo p.o. 
Chráněné dílny společnosti A-ASKA grafic, s.r.o. 
Ve spolupráci ÚP se soc. pracovnice a KP snaží najít pro klienty vhodné pracovní uplatnění na 
trhu práce 
Oba objekty CHB jsou v blízkosti centra města, kde se nachází náměstí, Kulturní dům s kinem, 
knihovnou, technickým muzeem, obchody, cukrárny, restaurace. Někteří klienti chodí za 
aktivitami zcela samostatně, někteří s asistenty, s přáteli nebo dobrovolníky. 
Nedaleko je Městský úřad, pošta a zdravotnické zařízení Therápon + Medical. Také veřejná 
doprava je dobře dostupná a zajištěná, vzhledem k možnosti využití slev je klienti často využívají. 
 

7   Stavebně - technický stav objektu ChB Kopřivnice 
 

Dům na ulici Záhumenní byl rekonstruován v roce 2012 před otevřením služby CHB. V případě, že se 
vyskytly některé nedostatky, byly ihned řešeny. Nadměrná vlhkost, která byla problémem ve sklepních 
prostorech byla vyřešena instalací nerezové vany. Vzhledem k tomu došlo k většímu využití sklepních 
prostor, vytvoření další místnosti pro personál. V roce 2018 byla provedena rekonstrukce dvojlůžkových 
pokojů, které byly rozděleny na jednolůžkové, tím klienti získali vetší soukromí. Ve stejném roce proběhla 
úprava podkrovních prostor, rozšířilo se tak zázemí pro personál.  
 
V průběhu roku 2021 došlo k výmalbě společných prostorů v domě. Rovněž ke konci tohoto roku bylo 
vyměněno poškozené lino v místnosti pro personál. 
 
Pracovnice služby se intenzivně zapojily do zvelebení zahrady – do této akce byli rovněž zapojení někteří 
klienti služby Chráněného bydlení v Kopřivnici. 
 

 
8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 a vize do dalších let  
 
- Osamostatňovat klienty v hospodaření s financemi - u vytipovaných klientů zrušit ukládání peněz v 
pokladnách 

- Zaměřit se na nácviky a jejich zapisování, aby bylo zřejmé že jde o nácvik 

- Uskutečňovat osobní schůzky s opatrovníky ohledně IP 

- Udržet a rozvíjet spolupráci s návaznými službami (SR, A-ASKO, STD, DS) 

- Pracovat na pracovním klima na pracovišti. S pomocí vedení se zaměřit na podporu pracovníků mezi 
sebou. 

- Plnit úkoly vyplývající z relevantních podnětů v rámci zpětné vazby pracovníků.  

- Motivovat klienty ve zútulnění zahrady formou terapie 

 

 
 
 
 



 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SEDLNICE 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1    Popis zařízení ChB Sedlnice  
 

Služba chráněného bydlení je poskytovaná v běžné zástavbě v obci Sedlnice v domě, kde jsou dvě 
obytná podlaží a sklepní prostory. Pro případného imobilního klienta je u vchodových dveří instalovaná 
zdviž. Bezbariérový byt v přízemí budovy je pro pět osob. Nachází se zde společný obývací pokoj 
spojený s kuchyňským koutem a jídelním prostorem, koupelna se sprchovým koutem a WC a 
bezbariérová koupelna s bezbariérovým WC. Pokoje jsou tři jednolůžkové, jeden dvoulůžkový. Do patra 
vede schodišťová sedačka. V patře se nachází po přístavbě upravený byt pro pět osob a garsoniéra pro 
dvě osoby. Byt má nyní tři jednolůžkové pokoje a jeden pokoj dvoulůžkový. I zde je obývací pokoj s 
kuchyňským koutem, jídelním prostorem a dvěma koupelnami s WC.  V samostatné garsoniéře bydlí 
jeden pár. K bydlení využívají společný pokoj s oddělenou kuchyní a jídelním prostorem. Je zde také 
předsíň a koupelna s WC. Byty jsou standardně vybaveny nábytkem a vybavením. V kuchyních je vždy 
kuchyňská linka s běžným kuchyňským vybavením, lednicí, sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, 
varnou konvicí a myčkou. V koupelnách bytů je vždy pračka se sušičkou. Další vybavení v pokojích si 
klienti individuálně pořizují sami dle svých potřeb. Ve sklepních prostorách se nachází zázemí pro 
personál služby se sociálním zařízením, kotelna a sklady. V přízemí byla přistavěna místnost – kancelář, 
kterou využívají ke své práci vedoucí služby, sociální pracovnice i pracovnice v přímé péči. 
Na zahradě jsou vybudované dvě parkovací stanoviště pro personál a pro návštěvy. V odpočinkové části 
zahrady je umístěn altán s posezením a kout pro ruské kuželky. V dolní části zahrady se nachází 
nekryté posezení pod stromy a zázemí pro případné drobné domácí zvířectvo (zázemí pro slepice, 
výběh pro psa, malá králíkárna, ohrada se seníkem). K dispozici máme také malou garáž s přístřeškem 
a plechovou boudu na nářadí, zahradní traktorek atp.   
 
 
2    Charakteristika poskytované služby     
 
V chráněném bydlení se poskytuje podpora klientům ve třech bytových jednotkách. V dolním bytě bydlí 
tři ženy a dva muži. V horním bytě po rozšíření kapacity po přístavbě bydlí tři ženy a dva muži. Jeden 
pár žije ve společné domácnosti v garsoniéře. Těmto dvanácti klientům poskytuje podporu 8 PSS 
(vedoucí služby, šest klíčových pracovnic, jedna pracovnice na noční službě) a jedna sociální 
pracovnice. Služba je poskytována nepřetržitě, vedoucí a soc. pracovnice je v chráněném bydlení 
přítomna od pondělí do pátku. 
Rozsah podpory je dán individuálními potřebami každého klienta. Každý klient má svého klíčového 
pracovníka z řad asistentů chráněného bydlení.  Pracovníci klienty podporují v oblastech péče o 
domácnost, hospodaření, v samostatném nakupování, v orientaci, ve využívání veřejné hromadné 
dopravy a jiných veřejných služeb, v plánování a smysluplném trávení volného času. Pro využití 
veřejných, návazných, lékařských a jiných služeb mimo bydliště je k dispozici služební osobní auto. 
 
 
3    Uživatelé služby ChB Sedlnice: 

 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – 12 klientů (od 1. 7. 2021) 

 
Službu chráněné bydlení v Sedlnicích využívá 12 klientů. Kapacita byla upraveno po realizaci 
přístavby z 10 na 12 osob od 1. 7. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2021, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho 
nově 

přijatých 

Ženy Muži Celke
m Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 7 
 
5 

 
12 1 2 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 43-90 32-58 43-90 57 32-46 
průměr 69,85 47,2 56,83 57 32-46 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 
I    lehká závislost 1 2 3 0 2 
II  středně těžká 
závislost 

 
1 

 
1 2 1 0 

III těžká závislost 2 2 4 0 0 
IV úplná závislost 3 0 3 0 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 2 3 0 1 
střední 4 2 6 0 1 
těžké 2 1 3 0 0 
hluboké 0 0 0 0 0 

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

 
 
0 

 
 
0 0 0 0 

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

 
0 

 
0 2 0 2 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  
 
0 

 
0 0 0 0 

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

 
0 

 
0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 4 5 9 1 2 
s částečným 
omezením  

 
3 

 
0 3 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

 
0 

 
0 0 0 0 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
 
Obložnost služby byla v roce 2021 ve výši 98,73%. 

 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021 

  
Evidujeme žádosti od 1 ženy a 3 mužů, celkem 5 žádostí. 

 
 

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.  

 
 
 



4    Personál služby ChB Sedlnice: 
 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2021 

% 

přímá péče 
sociální 

pracovníci THP ostatní pedagogičtí 
pracovníci  

pracovníci 
v sociálních 

službách 

zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

vysokoškolské 2,28 22,42 - - 1,00 9,83 - - 1,08 10,62 0,20 1,97 - - 

vyšší odborné 1,00 9,83 - - 1,00 9,83 - - - - - - - - 

úplné střední 1,55 15,24 - - 1,00 9,83 - - - - 0,55 5,41 - - 

vyučen 5,34 52,51 - - 5,00 49,17 - - - - - - 0,34 3,34 

základní 0,00 0,00 - - -  - - - - - - - - 

celkem 10,17 100,00 - - 8,00 78,66 - - 1,08 10,62 0,75 7,38 0,34 3,34 
 

 
 

5    Práce s kvalitou poskytované služby ChB Sedlnice a významné události v roce 
2021 
 

 
V hodnoceném roce vedení organizace spolupracovalo na dokončení přístavby CHB Sedlnice. Všechny 
práce na stavbě a ČOV byly úspěšně dokončeny v dubnu 2021. V květnu proběhla kontrola hygieny 
pro potřeby kolaudace a šetření z KÚ pro vydání registrace. Kolaudační prohlídka se pak uskutečnila 
13.5. a kolaudace ČOV 27.5.2021. Prvního července byli přijati dva nový klienti a tím také bylo 
zahájeno poskytování služby v nové kapacitě 12 míst. 12.8.2021 proběhlo za přítomností zástupců 
zřizovatele Moravskoslezského kraje a dalších hostů slavnostní otevření přístavby. 
Pracovnice pro zvyšování kvality, zdokonalování se v práci s lidmi s duš. onemocněním využily 
možnosti účasti osobně nebo on-line na školeních a kurzech z projektu „Podpora duše II“ (Základy 
motivace a sebemotivace; Sexualita osob s duševním onemocněním; Zvládání obtížných situací při 
práci s klienty sociálních služeb; Výcvik pro práci s osobami s duševním onemocněním; Práce s klienty 
s poruchou osobnosti). Během roku jsme také aktivně spolupracovali se službou Sociální rehabilitace. 
V květnu proběhla ve Studénce u p. ředitele schůzka obou služeb, kde se hodnotila tato dosavadní 
spolupráce.  V hodnoceném období se podařilo naučit jednoho klienta k samostatnosti při jízdě 
autobusem na určené místo a k návratu zpět do bydliště. S dalšími devíti klienty se realizovali aktivity 
v oblasti volného času (cestování, poznávání nových míst - turistika, návštěva bazénu, jízda na kole, 
na elektr, vozíku…), aktivity v oblasti vaření, společenských a partnerských vztahů, práce s PC a 
využití internetu. Do konce roku jsme realizovali schůzky k podpořeným klientům, kterých se účastnila 
vždy příslušná klíčová pracovnice SR a KP z chráněného bydlení, vedoucí obou služeb a SP 
chráněného bydlení. Podporovány byly také schůzky skupiny Sebeobhájců, které byly ale z 
epidemiologických důvodů omezeny. Jedna se uskutečnila až v květnu na zahradě chráněného 
bydlení v Kopřivnici, druhá v červenci v zámeckém parku v Sedlnicích. Tuto skupinu navštěvovali tři 
klienti chráněného bydlení Sedlnice. Nově se skupiny zúčastnil místní občan Sedlnic, který pak od 
října začal v chráněném bydlení i bydlet. Zájem docházet do této skupiny má také kamarád pana 
Borbélyho ze Studénky. Na podzim se velká skupina rozdělila na dvě menší. Do Kopřivnické skupiny 
dojíždí naši dva klienti, v Sedlnické skupině zůstala z našeho bydlení jedna paní a jeden muž. 
 
 
6    Sociální podmínky uživatelů  
 
 6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo 
pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu) 
 
Byt v přízemí: 
počet 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: 5 
Počet pokojů: 3x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový 
2x 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. 
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.) 
 
obývací pokoj v přízemním bytě 
obývací pokoj v bytě v patře 
společný pokoj v garsoniéře 
využití zahrady - lavičky a houpačka u hlavního vchodu do vily 
posezení v altánu, posezení na zahradě 
venkovní ruské kuželky  
v obci: posezení u myslivecké chaty, u vodní nádrže „Bartoňka“, v zámeckém parku, v třešňové aleji, 
u Eichendorffova dubu, u kulturního střediska; návštěva fotbalového hřiště nebo multifun. hřiště s 
vol. prvky pro seniory; návštěva restaurací v obci; návštěva knihovny; procházky po okolí a po nauč. 
stezkách; návštěva kulturních akcí v obci nebo v okolí (výstavy, pouť, Bůčekfest, Den obce, stavění 
máje, pálení čarodějnic, příjezd sv. Martina, rozsvěcování vánočního stromu, vánoční koncert, plesy, 
akce pořádané spolky – klub důchodců, pejskaři, hasiči, rybáři…). 
 

 
 

6.3 další poskytované služby  
 

návazné služby: 
stacionář Domovinka 
stacionář Eden Nový Jičín 
STD Kopřivnice  
Stacionář Kopretina Kopřivnice 
 
Veřejné služby v obci a okolí:  
zdravotnické služby (Studénka, Nový Jičín, Kopřivnice, Příbor, Ostrava)  
Obecní úřad, Městský úřad v Novém Jičíně, Okresní soud, Česká pošta 
kulturní zařízení (KIC Sněženka), knihovna, duchovní služby, kadeřnictví, pedikúra, masáže, obchody, 
restaurace, cukrárny, kuželky, bowling, zámecký park, vodní nádrž, sportovní areál, bazén, vířivka, 
sauna Nový Jičín, klub zdrav. postižených Studénka 
 
 
 
 



7   Stavebně - technický stav objektu ChB Sedlnice 
 

Na zahradě jsou vybudované dvě parkovací stanoviště pro personál a pro návštěvy. V odpočinkové části 
zahrady je umístěn altán s posezením a kout pro ruské kuželky. K relaxaci a odpočinku jsou také hojně 
využívané lavičky a houpačka před budovou.  Další odpočinkové posezení je vybudováno pod vzrostlými 
stromy, v jehož blízkosti se nachází zázemí pro chov domácích zvířat a mazlíčků (je zde výběh pro slepice, 
zázemí pro psa, králíkárna, ohrada a seník pro případný chov domácího zvířectva). Na konci zahrady za 
budovou je umístěna plechový domek pro uskladnění sezónních věcí. Budova je částečně bariérová (horní 
byt, garsoniéra, suterén). Dolní byt je bezbariérový. U vstupu do vily se nachází zdviž, do prvního patra 
vede schodišťová sedačka. V prvním podlaží se nachází nově přistavěné zázemí pro personál – kancelář. 
Dále je zde vstup do suterénu a na konci chodbičky je byt pro pět klientů (v suterénu se nachází sklad, 
kotelna a šatna, kuchyňka a koupelna s WC pro personál). V druhém podlaží se z chodby vchází do 
samostatné garsoniéry pro dvě osoby a také je zde vchod do dalšího bytu, který se přístavbou rozšířil na 
kapacitu pro 5 klientů (terasa byla přebudovaná na další dva jednolůžkové pokoje a další koupelnu). Na 
této chodbě je také vstup do půdního prostoru přes stropní vysouvací schodiště. 
 
 
8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 a vize do dalších let  
 

- Realizovat pravidla v rámci environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí. Předávat 
a rozvíjet tento přístup na klienty. 
 
- Nadále aktivně spolupracovat se službou Sociální rehabilitace, podpořit další klienty.  
 
- Využít pro některého klienta možnosti pracovního uplatnění v rámci pracovní dílny společnosti             
A-ASKA grafik s.r.o. v Kopřivnici. 
            
- Dořešit elektr. připojení pro čerpadlo na budově u studny. 
 
- Aktivně se zapojit do MTT pro přípravu nové služby v Suchdole. 
 
- Plnit úkoly vyplývající z relevantních podnětů v rámci zpětné vazby pracovníků.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE NANOVO 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1    Popis služby SR NaNovo  
 

Sociální rehabilitace je terénní služba, která má sídlo na adrese Poštovní 912, Studénka. Kancelář 
vedoucí a zázemí služby se nachází v částečně zrekonstruované budově ve Skotnici. Toto zázemí slouží 
k ranním schůzkám pracovníků, k pravidelným poradám či supervizím. Neslouží k přímé práci s klienty. 
Pracovníci služby mají možnost dále využívat zázemí pro personál všech našich pobytových služeb. 
 
 
2    Charakteristika poskytované služby     
 
Služba byla v roce 2021 poskytována lidem s mentálním postižením a lidem se zdravotním postižením 
se sníženou úrovní rozumových schopností žijícím na území Nového Jičína, Kopřivnice, Sedlnic a 
Studénky ve věku 19 až 80 let. Sociální rehabilitace pracuje s klienty vždy individuálně, tedy 1 
pracovník na 1 klienta. Služba funguje pouze ve všední dny, a to v době od 7 do 15:30 hodin. 
Pracovník s klientem pracuje v jeho domácím prostředí nebo v přilehlém terénu dle cílů klienta 
nastavených v individuálním plánu. 
 
 
3    Uživatelé služby SR: 

 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – 4 klienti v jeden okamžik  

 
Kapacita služby jsou 4 klienti v jeden okamžik.  
 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení (viz tabulka): 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2021, počty dle: 
Počty uživatelů Z toho nově 

přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  18 11 29  6  6 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 28-79 30-60 28-79  50-72  32-57 
průměr 55,8 48,7  53,1  61,8  48,6 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 
I    lehká závislost 2 5 7 0 2 
II  středně těžká závislost 6 2 8 2 2 
III těžká závislost 6 4 10 3 2 
IV úplná závislost 4 0 4 2 0 

0 3.3.4 Typ 
postižení 

3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 4 3 7 1 1 
střední 8 2 10 2 1 
těžké 0 0 0 0 0 
hluboké 0 0 0 0 0 

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

1 4 

5 1 2 
 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 

5 2 
7 2 2 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 
 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby  0 

0 0 
0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 13 7 20 4 3 
s částečným omezením  4 4 8 2 3 
s úplným omezením 
pohybu 

1 0 
1 1 0 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) 
 
Jako terénní služba obložnost nevykazujeme. 
 



 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021 

  
K 31. 12. 2021 jsme evidovali 1 zájemce o službu.  

 
 

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) 

 
Prozatím jsme vždy měli volnou kapacitu, takže jsme mohli každé žádosti vyhovět okamžitě.  

 
 
4    Personál služby SR: 
 

vzdělání  

počet pracovníků 
celkem počet pracovníků 

přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2021 

% 

přímá péče 
sociální 

pracovníci THP ostatní pedagogičtí 
pracovníci  

pracovníci 
v sociálních 

službách 

zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

vysokoškolské 1,00 23,81 - - - - - - 1,00 23,81 - - - - 

vyšší odborné 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

úplné střední 3,20 76,19 - - 3,00 71,43 - - - - 0,20 4,76 - - 

vyučen 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

základní 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

celkem 4,20 100,00 - - 3,00 71,43 - - 1,00 23,81 0,20 4,76 - - 
 

 
 

5    Práce s kvalitou poskytované služby SR NaNovo a významné události v roce 
2021  
 

 
Sociální rehabilitace v roce 2021 přestěhovala své zázemí pro pracovníky a kancelář vedoucí služby 
do Skotnice, kde má k dispozici celé spodní patro a velkou zasedací místnost v horním patře.  
Ve Skotnici služba v prosinci uspořádala vánoční setkání pro klienty sociální rehabilitace, které mělo 
u klientů velký úspěch.  
Zaměřili jsme se na vylepšení individuálního plánování a ujasnili si co vše v rámci IP ke klientovi 
vedeme (především v programu eQuip).  
Během loňského roku nám přibylo 13 nových klientů a 7 klientů ukončilo s naší službou spolupráci (z 
toho 3 naplnili cíle, které si v naší službě nastavili).  
Podařilo se nám získat prvního klienta mimo naši organizaci, takže jsme si zažili, co obnáší práce 
s klientem v jeho přirozeném prostředí.  
Absolvovali jsme stáž v sociální rehabilitaci Anima Viva, která nám dala mnoho podnětů k zamyšlení.  

 
 
6    Sociální podmínky uživatelů  
 
Jsme terénní služba, pracujeme s klienty na naplňování jimi nastavených cílů a tím pádem řešení 
jejich nepříznivé sociální situace. S klienty pracujeme v jejich domácím prostředí, nebo v terénu dle 
jejich individuálních plánů. Vedeme je k využívání veřejně dostupných služeb a snažíme se je 
začleňovat do běžné společnosti.  

 
 



7   Stavebně - technický stav objektu SR NaNovo 
 
Budova ve Skotnici je po částečné rekonstrukci. Aktuálně je využíváno přízemí a jedna místnost 
v horním patře. Budova je částečně bariérová, přízemí je bezbariérové, ale do horního patra vede 
pouze schodiště.  
Budova je určena k další rekonstrukci dle potřeb nové služby, která tam má vzniknout (DOZP).  

 
 
8    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 a vize do dalších let  
 

- Zapojit se do plánování nové služby v Suchdole nad Odrou, kde bude v budoucnu sociální 
rehabilitace nabízet své služby místním klientům. 
 

- Absolvovat školení se zaměřením na lidi s duševním onemocněním a učit se s těmito lidmi 
pracovat.  
 

- Zapojit se do komunitního plánování v Novém Jičíně, Kopřivnici a Studénce.  
 

- Navázat spolupráci s dalšími organizacemi ohledně možnosti navazování nových vztahů našich 
klientů s dalšími lidmi.   
 
 

- Účastnit se multidisciplinárních týmů a přispět tak k řešení obtížné situace našich klientů.  
 

- Účastnit se jednání se zájemci o pobytové služby naší organizace, kteří místem bydliště spadají 
do cílové skupiny sociální rehabilitace a nabízet jim možnost využití naší terénní služby (příp. je 
připravit na budoucí přechod z přirozeného prostředí do pobytové služby).  

 
- Plnit úkoly vyplývající z relevantních podnětů v rámci zpětné vazby pracovníků.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EKONOMICKÉ ÚDAJE V SOUHRNU ZA 
CELOU ORGANIZACI 

 
 
Ekonomické údaje – souhrn za organizaci 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 (tis. Kč) 
 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 41 397,99 41 397,99 0,00 

Doplňková činnost 7,40 8,00 0,60 

Celkem 41 405,39 41 405,99 0,60 

 
 
V ý n o s y 
 
Veškeré výnosy z hlavní činnosti jsou tvořeny výnosy z transferu (příspěvek na provoz z dotačního řízení, 
příspěvek na provoz od zřizovatele, rozpuštění IT, dotace MPSV (ESF) projektů a „NaNovo do bytu“ a 
dotace z projektu MsK „Podpora služeb sociální prevence 3“), tržbami za pobyt uživatelů, příspěvkem na 
péči, úhradami od zdravotní pojišťovny, za fakultativní služby, připsanými úroky na účtech, zúčtováním 
fondů.  
 
Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 41 397,99 tis. Kč, z nichž tvoří: 
- 79 %   výnosy z transferů   
-   8 %  tržby z úhrad klientů za bydlení 
- 12 %  tržby z úhrad klientů za PnP 
-   1 %  ostatní výnosy 

 

 
 
N á k l a d y 
 
Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 41 397,99 tis. Kč, z nichž tvoří: 
-   2 %  spotřeba materiálu 
-   2 %  spotřeba energie 
-   1 %  opravy a údržba 

Transfery

Tržby za bydlení

PnP



-   2 %  služby 
-  88 %  mzdové náklady včetně soc. zdrav. poj. a sociální náklady 
-   3 %  odpisy 
-   2 %  ostatní náklady 

 
 

Mzdové náklady a zaměstnanci 
Celkem za organizaci 
 
 

Zaměstnanci Přepočtený počet 
pracovníků v roce 2020 

Přepočtený počet 
pracovníků v roce 2021 

Pracovníci v soc. službách 48,99 48,30 
Sociální pracovníci 5,56 5,36 
Všeobecné sestry 1,00 1 
THP 3,94 3,94 
Ostatní 2,60 2,60 
Celkem 62,09 61,20 

 
 

 
2021  Kč 
Domov NaNovo – celkem za organizaci  
Tarifní platy 15.008.405 
Osobní příplatek 1.180.088 
Příplatek za vedení 577.645 
Zvláštní příplatek 603.073 
Noční příplatek 431.840 
Příplatek za sobotu a neděli 769.804 
Příplatek za svátek 386.357 
Plat za přesčas + příplatek za přesčas 40.124 
Odměna za pracovní pohotovost 29.681 
Náhrady (dovolená, ostatní) 3.339.580 
Odměny včetně odměn z projektů ESF a 
Covid odměn 

3.732.042 

Prostředky na platy celkem 26.098.639 
  
Náhrady za nemoc 297.865 
Karanténní příspěvek (izolačka) 32.821 
Odstupné 0 
Dohoda o provedení práce  118.339 
Dohoda o pracovní činnosti 4.375 



 
 

 
 
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2021 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

595,00 595,00 0,00 

 
 
 
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2021 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy Výsledek 
hospodaření 

Domov pro osoby se ZP Studénka 16 820,48 16 824,45 3,97

Chráněné bydlení Nový Jičín 7 375,87 7 374,27 -1,60

Chráněné bydlení Kopřivnice 7 335,77 7 330,50 -5,27

Chráněné bydlení Sedlnice 7 577,93 7 580,83 2,90

Sociální rehabilitace 2 287,94 2 287,94 0,00

Celkem 41 397,99 41 397,99 0,00

 
 
 
Závazné ukazatele na r. 2021 (Kč)  

Závazný ukazatel na rok 2021  Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2021 19 900 000,00 

Dotační program COVID_19 ÚZ 13351 - Výzva finanční 
ohodnocení zaměstnanců 3 331 073,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 300 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 6 500 000,00 

Projekt „NaNovo do bytu“ ÚZ 104113013, ÚZ 104513013 111 641,15 

Sociální rehabilitace v rámci Projektu „Podpora služeb sociální 
prevence 3“ ÚZ 253, ÚZ 13013 2 340 000,00 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic – na akci 
„Přístavba chráněného bydlení Sedlnice“ 1 458 588,36 

Podíl mimotarifních složek platu 38 % 33 % 

Výsledek hospodaření  vyrovnané případně mírně 
přebytkové hospodaření za rok 2021  

 
 
 
 



 
Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021 

Fond investic 1 282,05 1 391,50 

FKSP 674,74 816,48 

Rezervní fond 2 559,91 2 545,07 

Fond odměn 85,03 85,03 

 
 
Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Věcné dary (DDHM) 31,30 31,30 

Celkem 31,30 31,30 

 
 
Investiční akce realizované v roce 2021 (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh 
zdroje 

Přístavba chráněného 
bydlení Sedlnice – 
dokončení akce 

1 797,76 339,17 1 458,59 0,00 0,00 0,00 

Pořízení sprchového lůžka 108,96 108,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rekonstrukce a výstavba 
objektů ve Skotnici – 
probíhající akce 

72,60 72,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pořízení vozidla  DPP – 
probíhající akce 7,65 7,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 1 986,97 528,38 1 458,59 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržba v roce 2021 (tis. Kč)  

Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka 
druh 

zdroje 
Malování ve všech 
službách 

90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



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

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 

pojišťovny 

Rozbití předního skla u vozu Peugeot 22,24 22,24 

Celkem 22,24 22,24 

 
 
Čerpání účelových dotací v r. 2021 (tis. Kč) 

Poskytovatel účelové dotace 
Účetní 
znak 

Poskytnutá 
dotace Použito 

Vratka 
dotace 

Město Kopřivnice 2 60,00 60,00 0,00 

Město Nový Jičín 2 30,50 30,50 0,00 

Celkem  90,50 90,50 0,00 

 
 
 
Průměrné % nemocnosti za rok 2021 

 7,82 

 
 
 
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 

 naše organizace neeviduje žádné závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti.  
    

 
 
 
 
Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 
 
1) 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. Dále kontroly vycházel z plánu kontrol vedoucích 
pracovníků. 
 

- BOZP a PO 
- Spotřeba energií a spotřebního materiálu 
- Dodržování pracovní doby a docházky 
- Cestovní náhrady 
- Příspěvky na péči 
- Vykazování ZP 
- Realizace IP a klíčových hodin 
- Kontrola hospodaření klíčových pracovníků 
- Řešení stížností klientů 
- Další namátkové kontroly 

 



 
 
Výsledky kontrol 
V průběhu kontrolní činnosti nebyly shledány žádné závažné nedostatky nebo porušení. 
 
 
2) Kontroly vnějšími orgány 
 
1. Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín 
5. 8. 2021 
 
Předmět kontroly 
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění 
povinností v důchodovém pojištění. 
 
Výsledek kontroly 
V žádné z kontrolovaných částí nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
 
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava 
17. 8.2021 – 23. 08. 2021 
 
Předmět kontroly 
Veřejnosprávní kontrola finančních prostředků poskytnutých na základě Sdělení zvýšení závazného 
ukazatele čj. MSK 17761/2020 na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních 
druhů a forem sociálních služeb v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence3“ registrační číslo 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030, na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb a kontrola 
vyrovnávací platby. 
 
Výsledek kontroly 
Na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že příjemce při čerpání dotace a vyúčtování vyrovnávací 
platby postupoval s podmínkami uvedenými v závazném ukazateli, metodikou a dotačním programem.   
Z výše uvedeného zjištění nevyplynulo porušení rozpočtové kázně.    
 
 
3. Sdružení Bendig – Kotalová, externí BOZP, Nový Jičín 
18. 11. 2021 
 
Předmět kontroly  
Prověrky stavu 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 
 
 
 
 
 



Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2021  61,19 osob 
Z toho povinný podíl 4 %        2,44 osob 
 
 
Počet osob se zdravotním znevýhodněním zaměstnaných  
u zaměstnavatele v roce 2021        2,25 osob 
 
Odběrem výrobků a služeb v roce 2021       0,67 osob  
 
 
CELKEM          2,92 osob 
 
 
Povinný podíl za rok 2021 je splněn přímým zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných 
osob a odběrem výrobků a služeb. 
 
 
 
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 2021 byla evidována a vyřízena 1 žádost o poskytnutí informací. 
 
 
 
 
 
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se 
zprávou o činnosti  
 
Zpráva o činnosti je prezentována všem pracovníkům ředitelem organizace na poradách v jednotlivých 
službách v měsíci dubnu.   
Zpráva je od dubna uložena na společné počítačové síti organizace, kde k ní mají všichni zaměstnanci 
přístup. 
Zpráva o činnosti je od dubna pověšena na web organizace, kde je veřejně přístupná. 

 
 
 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: kolektiv pracovníků Domova NaNovo, p. o. 

datum: 24. 3. 2022 

telefon: 556 715 202, 731 442 867 

e-mail: lukas.spurny@dnanovo.cz  
 
 
 
 


