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II. Úvodní slovo ředitelky
Vážené dámy, vážení pánové, naši příznivci a přátelé,
prostřednictvím úvodního slova bych Vás ráda seznámila s průběhem roku 2017 v naší
organizaci.
Uplynulé období bylo spojeno nejen s rozvojem kvality poskytovaných služeb, ale i
s investičními akcemi.
V domově se zvláštním režimem v „Domově u Včelína“ pokračovala realizace projektu „Kde
je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním režimem při práci s
osobami s poruchami chování,“ který je realizován z Operačního programu Zaměstnanost.
V tomto projektu jsme byli podpoření v rámci případové práce externími konzultanty.
Scházeli jsme se v mezioborových týmech. Výsledkem našeho úsilí je snížení kapacity
domova o pět míst, a podařilo se tak vybudovat v této službě pouze jednolůžkové pokoje. Z
domova se odstěhovalo pět uživatelů do služeb s nižší mírou podpory.
Pracovníci domova se zvláštním režimem byli vyškolení v dlouhodobém kurzu Krizové
intervence. Vyškolili jsme dva mentory pro techniky šetrných úchopů a tito mohou školit
další zaměstnance v organizaci.
V chráněném bydlení se pracovníci dále zaměřovali na podporu uživatelů v rozvoji
sebeobslužných činností a na využívání dostupných veřejných služeb. Pro osoby s duální
poruchou (hluchoslepotou) byly dále rozvíjeny komunikační systémy.
V domově pro osoby se zdravotním postižením se také pracovníci soustředili na rozvoj
kompetencí uživatelů využívat služby mimo naší organizaci. Zorganizovali řadu výletů do
blízkého okolí. Zabezpečili uživatelům doprovod na hudební festival Colours of Ostrava.
V domově pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku v měsíci září proběhl
úspěšný audit kvality poskytovaných služeb. I zde jsou uživatelé podpořeni v samostatném
způsobu života a motivováni k rozvoji dovedností k péči o vlastní osobu.
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Pracovníci sociálně terapeutických dílen organizovali mnoho prezentačních a prodejních
výstav výrobků našich uživatelů. Během celého roku spolupracovali s chráněnou dílnou TWOOD z Frýdlantu nad Ostravicí. Provoz sociálně terapeutických dílen byl i v tomto roce
významně finančně podpořen z projektu „Podpora služeb sociální prevence“.
Příležitost k přátelskému setkání uživatelů našich služeb, sponzorů a příznivců vznikla na
III. ročníku reprezentačního plesu Našeho světa v obci Ostravice v hotelu U Freuda.
Naše organizace se zapojila do projektu Podpora Transformace v Moravskoslezském kraji III.,
a to službami DOZP, CHB a DZR v Pržně, DOZP, CHB ve Frýdku – Místku. Zapojili jsme se do
řízených stáží, konzultací pro podporu kvality poskytovaných služeb, supervizí a koučování.
V oblasti materiálního rozvoje naší organizace jsme kromě drobných oprav realizovali opravu
oken v DOZP v Pržně, kde nová okna významně zvyšují komfort poskytované služby, a to
zejména ve větrných dnech.
V tomto roce proběhla významná investiční akce – instalace elektrického požárního
zabezpečení ve všech objektech v Pržně. Tento krok významně zvýšil ochranu uživatelů
našich služeb a taktéž pracovníků.
To byl rok 2017 v naší organizaci. Čekáme na další výzvy, které nám přinese další období a
prosíme o zachování laskavé přízně, podpory a pochopení .

Mgr. Anna Hamelová
ředitelka organizace
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III. Sociální služby v Našem světě
Organizace Náš svět vznikla jako příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Historie
zařízení se datuje do období roku 1974, kdy ubytovací kapacita byla ještě situována do obce
Ostravice a název organizace byl „Ústav sociální péče pro mládež“. Uživatelé služby bydleli
v nevyhovujících podmínkách bývalé ubytovny pro dělníky, kteří stavěli přehradní nádrž
Šance. V roce 1998 se z Ostravice přestěhovalo 27 uživatelů do objektu rekonstruované
mateřské školy, na ulici J. Lohrera 779, ve Frýdku-Místku, kde byla v roce 2007 registrována
služba domova pro osoby se zdravotním postižením. V roce 2005 se ostatní uživatelé
stěhovali do nově vystavěného areálu Našeho světa, p. o. v katastru obce Pržno, což byl další
krok ke zkvalitnění služby v oblasti ubytování a materiálně technického zabezpečení.
V roce 2009 organizace pronajala 1 byt pro chráněné bydlení 3 uživatelů ve Frýdku-Místku,
ul. Horymírova 2287. V roce 2013 jsme v tomtéž objektu získali další byt pro 3 uživatele.
V roce 2013 započala rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením –
Domov Anenská - na ulici J. Lohrera 779, ve Frýdku-Místku. Rozhodnutí o rekonstrukci
předcházela analýza potřeb uživatelů, ze které vyplynuly takové potřeby uživatelů, které je
možné kvalitně naplňovat ve službě chráněného bydlení. Proto byl objekt v letech 2013-2015
uzpůsoben tak, aby kapacita služby Domovu Anenská byla rozčleněna na 25 míst
v chráněném bydlení a 10 míst ve službě domova pro osoby se zdravotním postižením.
V měsíci únoru roku 2016 došlo k dlouho očekávanému stěhování uživatelů do nově
zrekonstruovaných prostor a dne 12. května 2016 proběhlo za účasti náměstka rady kraje
pro sociální oblast a starosty města Frýdek – Místek slavnostní znovuotevření pobočky
Anenská. Budova prošla celkovou rekonstrukcí – z původně větších prostor vznikly úpravou
vnitřních dispozic menší pokoje se společenskou místností, kuchyňkou a komfortním
sociálním zázemím. Všechny místnosti jsou bezbariérové.
Další aktivity v naší organizaci v roce 2017 byly spolufinancovány v níže uvedených
projektech:
-

Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním
režimem při práci s osobami s poruchami chování, reg. č. projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001077, který je realizován v rámci Operačního
programu Zaměstnanost ve výši 1.819.150,15,-Kč.

-

„Podpora služeb sociální prevence 1“- příspěvek na financování provozu sociálně
terapeutických dílen v Pržně ve výši 3.030.000,-Kč.

Celková kapacita pobytových služeb poskytovaných v Našem světě v průběhu roku 2017 byla
146 míst v pobytové službě v Pržně, 41 míst ve Frýdku-Místku, tj. celkem 187 míst.
Ambulantní služba – sociálně terapeutické dílny je koncipována pro 50 uživatelů.
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Druh sociálních služeb, registrace:
Rozhodnutí o registraci – č. j. MSK 109566/2013 ze dne 5. 8. 2013
Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor služby: 8141655
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno
Kapacita: 101

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně, je součástí organizace Náš svět,
příspěvkové organizace se sídlem Pržno 239, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Domov pro
osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční služby sociální péče ve dvou domovech
(Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice) a šesti domcích rodinného typu (Domky U Lesa a
Domky Pod Lysou).
Příspěvková organizace Náš svět přijímá pouze žadatele z Moravskoslezského kraje.
Poslání
Posláním Domova U Zvonu a Domova U Slunečnice je poskytovat bydlení a sociální služby
osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podporovat je v jejich dovednostech,
schopnostech a vést je k zapojení do běžného společenského života.
Posláním Domků U Lesa a Pod Lysou je poskytovat bydlení a sociální služby osobám
s mentálním a kombinovaným postižením, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které
posilují jejich samostatnost a začlenění do běžného společenského života.
Profil (charakteristika) domovů
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně poskytuje péči a podporu v následujícím
ubytování:
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Domov U Slunečnice
Domov U Slunečnice je určen dospívajícím a mladým osobám s těžkým mentálním
či kombinovaným postižením (přízemí) a dospělým osobám s těžkým mentálním
či kombinovaným postižením (patro). Soukromí uživatelům zajišťují jednolůžkové
a dvoulůžkové pokoje, pro volný čas a zájmovou činnost mají uživatelé k dispozici
společenské prostory (včetně relaxační místnosti). Služba uživatele podporuje v rehabilitaci,
rozvoji komunikačních dovedností a základní soběstačnosti. Poskytuje uživatelům
individuální přístup, klidné a důstojné prostředí.
Domov poskytuje službu 29 uživatelům (mužům i ženám).
Domov U Zvonu
Domov U Zvonu poskytuje péči a podporu převážně dospělým mužům a ženám s těžkým
mentálním či kombinovaným postižením. Domov vytváří přátelskou atmosféru a zajišťuje
uživatelům potřebné soukromí při ubytování. Uživatelé mají k dispozici společenské prostory
(včetně relaxační místnosti). Služba usiluje o to, aby uživatelé byli v kontaktu s vnějším
prostředím. Poskytuje uživatelům individuální přístup, klidné a důstojné prostředí.
Domov poskytuje službu 28 uživatelům (mužům i ženám).
Bydlení Pod Lysou a U Lesa
Domky Pod Lysou a U Lesa jsou sociální službou domova pro osoby se zdravotním
postižením, která je poskytována v podmínkách běžných domácností. Bydlení je vybudováno
jako „satelitní městečko“ a je určeno pro uživatele s menší mírou podpory. Služba připravuje
uživatele na budoucí možný život v chráněném bydlení. Uživatelé se podílejí na přípravě
stravy (např. víkendové vaření), nakupování, péči o domácnost a své osobní věci. Sociální
služba vede uživatele k samostatnému způsobu života, vzájemné spolupráci a společnému
soužití. Uživatelé zpravidla rozvíjejí své pracovní dovednosti v sociálně terapeutických
dílnách, jsou podporováni v samostatnosti mimo domov (procházky, nákupy, výlety).

Domky Pod Lysou (4 domky) obývají muži i ženy (2 domy pro 6 uživatelů, 2
domy pro 8 uživatelů).
Domky U Lesa (2 domy), každý pro 8 uživatelů.

Cíle domova pro osoby se zdravotním postižením v Pržně
Hlavním cílem sociální služby je vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život, zajišťovat
rozvoj jejich dovedností i celkovou spokojenost.
Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice
Dílčí cíle:
1. Upevňovat a rozvíjet u uživatelů vlastní schopnosti, a dovednosti (v oblasti
hygieny, oblékání, stravování, pohybu), a kompetence – účast na konkrétních
činnostech (vaření, volnočasové aktivity apod.).
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2. Rozvíjet u uživatelů komunikační dovednosti a podporovat je v naplňování jejich
komunikačních potřeb.
3. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (doprava, nákupy, návštěva
restaurace, kina, sportovní akce apod.).
4. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy
(opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).
Bydlení U Lesa a Pod Lysou
Dílčí cíle:
a) Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem (domácí činnosti-domácí
práce, komunikace, volnočasové aktivity.
b) Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory, která posiluje
samostatnost a nezávislost uživatele.
c) Individuálně uživatele podporovat ve využívání vnějších zdrojů
d) Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat kontakty s blízkými
osobami (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).
Cílová skupina
Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením
(tělesným a smyslovým), kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Věková struktura: 16 – 64 let.
Služby nemohou být poskytovány osobám:






jejichž zdravotní stavu vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravot. zařízení
s akutním infekčním onemocněním, které závažným způsobem ohrožuje ostatní
uživatele (nebezpečí infekce);
s psychickým onemocněním či psychickou poruchou (např. akutní schizofrenií či
poruchou nálad); s poruchami autistického spektra, které jsou provázeny agresí
u spolubydlících.
s nekompenzovanou závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách;
které závažným způsobem narušují soužití s ostatními uživateli a porušují
pravidla organizace.
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Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor služby: 7754292
Místo poskytování služby: J. Lohrera 779, Frýdek-Místek
Kapacita: 10

Domov Anenská, na ulici J. Lohrera 779, ve Frýdku-Místku, je součástí organizace Náš svět,
příspěvkové organizace se sídlem Pržno 239, Pržno, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj.
Příspěvková organizace Náš svět přijímá primárně žadatele z Moravskoslezského kraje.
Poskytuje celodenní pobytové služby sociální péče v domově pro osoby se
zdravotním postižením a v chráněném bydlení.
V roce 2017 jsme pokračovali především v zútulňování prostor domova a vytváření
podmínek domácího prostředí.
Poslání
Posláním Domova Anenská ve Frýdku - Místku je poskytovat celoroční pobyt lidem s
mentálním a kombinovaným postižením. Sociální služba usiluje o rozvíjení a udržení
takových schopností a dovedností uživatelů, které vedou k jejich samostatnosti.
Rozsah a způsob podpory pracovní tým poskytuje tak, aby zachovával lidskou
důstojnost osob. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů a musí
působit na osoby aktivně. Vytváří podmínky, které motivují uživatele k činnostem,
které posilňují jejich sociální začleňování. Sociální službu DOZP/DA poskytuje
kvalitně a v zájmu osob, tak aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a
základních svobod osob.
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Cíle domova pro osoby se zdravotním postižením – Domov Anenská
Hlavním cílem služby je vytvářet takové životní podmínky, které budou přispívat
k rozvoji a udržení dosavadních schopností uživatelů.

Dílčí cíle:
1. Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory, která motivuje
k samostatnému způsobu života (např. v oblasti hygieny stravování, pohybu,
péči o své věci apod.).
2. Naplňovat potřeby dle Individuálních plánů uživatele.
3. Podporovat uživatele při rozvíjení jeho zájmů, koníčků a k aktivnímu trávení
volného času.
4. Podporovat uživatele v rozvoji a udržení běžného způsobu života.
5. Vytvářet příležitosti pro vznik sociálních vztahů a jejich udržování (opatrovníci,
rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).
6. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (např. holič, pedikúra
apod.).
7. Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem.
Cílová skupina
Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením
(mentální a tělesné), kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Věková struktura: 19 – 64 let
Služby nemohou být poskytovány osobám:




jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
které nejsou schopny pobytu v DOZP z důvodu akutní infekční nemoci,
nebo by chování osob z důvodu duševní poruchy závažným způsobem
narušovalo kolektivní soužití.
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Druh služby: domov se zvláštním režimem
Identifikátor služby: 2001993
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno
Kapacita: 26

Domov U Včelína je součástí organizace Náš svět, příspěvkové organizace se sídlem Pržno
239, 739 11 Pržno, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Příspěvková organizace Náš svět
přijímá primárně žadatele z Moravskoslezského kraje. Poskytuje celodenní pobytové služby
sociální péče v domově se zvláštním režimem.
Poslání
Posláním Domova U Včelína je vytváření důstojného a bezpečného prostředí pro své
uživatele, které podporuje při naplňování jejich individuálních potřeb a přání.
Domov motivuje uživatele k aktivnímu způsobu života, udržení si a rozvíjení svých
dovedností a schopností včetně posilování jejich soběstačnosti.
Sociální služba je poskytována ve dvou typech bydlení:
Bydlení Archa
Služba je poskytována v přízemí Domova U Včelína, kdy je bydlení rozděleno na další dvě
bydlení A, B.
Bydlení Eden
Služba je poskytována v 1. patře Domova U Včelína a je rovněž rozdělena do dvou
samostatných bydlení C, D.
Dílčí cíle Bydlení Archa:
1. Zachovat a zvýšit u uživatele jeho dovednosti například v oblasti oblékání, hygieny,
stravování, péči o své věci, aj. Podporovat a pomoci uživateli při péči o své prostředí,
jako jsou pracovní činnosti okolo domova, pěstování a sklízení plodin, úprava
zahrady.
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2. Nabízet uživatelům aktivity vycházející z jejich individuálních potřeb a přání.
Motivovat je k těmto aktivitám a dosáhnout požadované účasti uživatelů na nich.
3. Podporovat uživatele v kontaktech s blízkými osobami. Prostřednictvím individuální
podpory systematicky nabízet uživatelům kontakt s vnějším, prostředím (pedikúra,
kadeřník-holič, obchod, restaurace, využití MHD, výlety, využití kulturních a
sportovních akcí, návštěvy přátel a rodiny apod.).
4. Podporovat uživatele v jejich rozhodování např. ve volbě svého klíčového pracovníka,
volbě volnočasových aktivit a vyjádření vlastních potřeb. Uvědomění si
zodpovědnosti za svá rozhodnutí a chování (hospodaření s kávou, cigaretami, zneužití
důvěřivosti, agrese vůči ostatním) aj.
Dílčí cíle Bydlení Eden:
1. Zachovat či zvýšit samostatnost uživatele, jeho dovednosti např. v péči o své bydlení,
osobní věci, o svou osobu, při vyřizování osobních záležitostí, nakupování,
hospodaření s finančními prostředky, používání veřejných dopravních prostředků aj.
2. Podporovat uživatele v pracovních dovednostech a návycích. Nabízet uživatelům
smysluplné využití volného času.
3. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy.
Prostřednictvím individuální podpory systematicky nabízet uživatelům kontakt s
vnějším (běžným) prostředím (pedikúra, kadeřník-holič, obchod, restaurace, využití
MHD, výlet, využití kulturních a sportovních akcí). Podporovat uživatele ve vytváření
vztahů mimo domov, které uživatelům umožní naplňování jejich potřeb (návštěvy
přátel i rodinných příslušníků).
4. Podporovat uživatele v jejich rozhodování např. ve volbě klíčového pracovníka,
volnočasových aktivit a vyjádření vlastních potřeb.
Cílová skupina
1. Bydlení Archa je určeno mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
mentálního postižení v kombinaci s poruchami chování, specifickými potřebami,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
2. Bydlení Eden je určeno mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
mentálního postižení v kombinaci s chronickým duševním onemocněním (např.
schizofrenie, bipolární porucha), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a
podporu jiné fyzické osoby.
Služby nemohou být poskytnuty osobám:
1. jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
2. které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní infekční nemoci
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Druh služby: chráněné bydlení
Identifikátor služby: 9490817
Místo poskytování služby:
Horymírova 2287, Frýdek-Místek
J. Lohrera 779, F-M
Pržno 239, Pržno
Kapacita: 50 - Pržno (19), Frýdek-Místek, Horymírova (6) a Frýdek- Místek, J. Lohrera (25)

Chráněné bydlení je součástí organizace Náš svět, příspěvkové organizace se sídlem Pržno
239, 739 11 Pržno, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Chráněné bydlení poskytuje sociální
služby v domcích rodinného typu v Pržně a v bytech v přirozené zástavbě ve Frýdku-Místku.
Příspěvková organizace Náš svět přijímá primárně žadatele z Moravskoslezského kraje.
Poslání
Posláním chráněného bydlení Náš svět Pržno je poskytovat každodenní pobyt a aktivní
podporu lidem s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci s PAS a
s duálním postižením – hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby za účelem
sociálního začleňování do běžného života, aby mohli žít způsobem života, který je obvyklý
pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování
potřeb a zachování lidské důstojnosti.
Chráněné bydlení v Pržně je poskytováno ve čtyřech domcích, které jsou v areálu organizace
Náš svět Pržno:
-

Bydlení V Zahradě – pro čtyři osoby, uživatelé s mentálním postižením s PAS.
Bydlení Pod Lípami – pro tři osoby, uživatelé s mentálním postižením v kombinaci
s duálním postižením.
Bydlení Na Rozcestí (dva domky) - pro dvanáct osob, uživatelé s mentálním
postižením.
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V přízemí domků Na rozcestí je kuchyňka, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. V patře
jedno a dvoulůžkové pokoje.
Domek V Zahradě a Pod Lípami je přízemní.
Hlavním cílem sociální služby je usilovat o zkvalitňování a naplňování života uživatelů.
Vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život, které budou přispívat k rozvoji schopností a
dovedností a udržení míry soběstačnosti uživatelů a to dle jejich individuálních schopností.
Dílčí cíle:
1. Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem.
2. Podpora uživatelů v samostatnosti v sebeobslužných činnostech a procesech
situačního chování.
3. Podpora uživatele v péči o sebe a své okolí.
4. Podpora uživatelů v zapojení se do pracovních aktivit a návyků (sociálně terapeutické
dílny, zaměstnání)
5. Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu
trávení volného času
Cílová skupina
Sociální služba je určena pro muže a ženy od 18 - 64 let s mentálním postižením,
s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním
postižením – hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.
Služby nemohou být poskytovány osobám:
1. jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení.
2. které nejsou schopny pobytu v CHB z důvodu akutní infekční nemoci.
3. opakovaně narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla společného
soužití.
Kapacita a rozsah poskytované sociální služby




Kapacita služby je pro 19 uživatelů.
Služba CHB V Zahradě je pro 4 uživatele, pracovníci v sociálních službách poskytují péči a
podporu 24 hod. denně.
Služba CHB Pod Lípami je pro 3 uživatele, pracovníci v sociálních službách poskytují péči a
podporu 24 hod. denně.
Služba CHB Na Rozcestí je pro 12 uživatelů, pracovníci v sociálních službách poskytují
podporu 12 hod. denně.
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Chráněné bydlení Domov Anenská, J. Lohrera 779, Frýdek – Místek

Chráněné bydlení – Domov Anenská dále jen CHB/DA, J. Lohrera 779, Frýdek – Místek, je
součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno,
kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Chráněné bydlení Domov Anenská poskytuje sociální
služby v bytových jednotkách, nebo samostatných bytech.
Poslání
Posláním Chráněného bydlení Náš svět, p. o. ve Frýdku Místku je poskytovat každodenní
pobyt, aktivní podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují
přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování do běžného života, žít
způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na
samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování jejich potřeb a
zachování lidské důstojnosti.
Profil (charakteristika) jednotlivých chráněných bydlení
Chráněné bydlení - Domov Anenská
Je koedukovaná sociální služba poskytována v objektu dvoupodlažního domu
o 11 bytových jednotkách a třech samostatných bytech.
Ubytovací kapacita je pro 25 osob, pracovníci v sociálních službách poskytují podporu 12
hod. denně.
Chráněného bydlení ve Frýdku Místku je rozdělené na skupiny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bydlení v 1. patře Domova Anenská:
skupina LYRA – pro 6 osob,
skupina ORION – pro 7 osob,
skupina FENIX – 6 osob,
bydlení se samostatným vchodem Domova Anenská:
skupina SIRIUS – pro 6 osob,
bydlení Slunečný domov: 2 byty – pro 6 osob.
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Skupina LYRA se skládá z třech dvoupokojových bytových jednotek, kde každá bytová
jednotka má společnou předsíň a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor
s kuchyňským koutem, dále prádelnu a úklidový sklad.
Skupina ORION se skládá z třech dvoupokojových bytových jednotek a jedné jednopokojové
bytové jednotky, kde každá bytová jednotka má v předsíni společný kuchyňský kout a
sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále
prádelnu a úklidový sklad.
Skupina FENIX se skládá z dvou dvoupokojových bytových jednotek a dvou jednopokojových
bytových jednotek, kde každá bytová jednotka má společnou předsíň a sociální zařízení. Celá
skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu.
Skupina SÍRIUS se skládá z třech bytů 2+1, tzn. 2 pokoje, kuchyňka, předsíň a sociální
zařízení.
Bydlení SLUNEČNÝ DOMOV se skládá z dvou bytů 3+1, a to 2 pokoje, obývací pokoj, kuchyň a
sociální zařízení. Chráněné bydlení Slunečného domova na ul. Horymírova 2287 ve Frýdku –
Místku je situováno do dvou třípokojových bytů v přirozené občanské zástavbě.
Hlavním cílem sociální služby je podpora uživatelů k přechodu do samostatného bydlení.
Vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život, které budou přispívat k rozvoji schopností a
dovedností, k udržení míry soběstačnosti uživatelů dle jejich individuálních schopností.
Dílčí cíle:
1. Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem.
2. Podpora uživatele v samostatnosti při sebeobslužných činnostech a v procesech
situačního chování.
3. Podpora uživatele v péči o sebe a své okolí.
4. Podpora uživatelů v pracovních dovednostech a návycích potřebných k udržení již
získané pracovní pozice nebo k získání pracovní pozice.
5. Motivace a podpora uživatelů ve vyhledávání zaměstnání, v zapojení se do
pracovních aktivit a návyků (sociálně terapeutické dílny).
6. Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu
trávení volného času.
Cílová skupina
Sociální služba je určena pro muže a ženy od 18 - 64 let s mentálním postižením, v
kombinaci se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.
Služby nemohou být poskytovány osobám:




Jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení.
Osoby, které nejsou schopny pobytu v chráněném bydlení z důvodu akutní infekční
nemoci.
Opakovaně narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla společného
soužití.
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Druh služby: sociálně terapeutické dílny
Identifikátor služby: 3785984
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno
Počet klientů: 50

„Tvůrčí činnost a práce dokáže naplnit člověka radostí. Výrobek, který byl vytvořen
vlastníma rukama, je nezaměnitelným originálem. Výsledek rukou se tak stává jedinečnou
stopou, kterou si každý z nás přeje na tomto světě zanechat.“
Motto Sociálně terapeutických dílen Pržno
Poslání
Posláním Sociálně terapeutických dílen Pržno je dlouhodobě a pravidelně podporovat lidi
s mentálním, kombinovaným, zdravotním a chronickým duševním onemocněním při
rozvíjení a zdokonalování pracovních návyků a dovedností.
Služba usiluje, aby práce v terapeutických dílnách byla vyhledávanou a smysluplnou částí
života, příležitostí k navazování nových kontaktů, upevňování mezilidských vztahů a
příležitostí k pravidelnému setkávání. A přinášela uživatelům pestrost, možnost zábavy, pocit
užitečnosti, hrdosti a jedinečnosti.
Pracovní tým přizpůsobuje činnost a způsob poskytování služby individuálním potřebám,
schopnostem a zájmům uživatelů.
Cíle sociálně terapeutických dílen v Pržně
Hlavním cílem sociální služby je dlouhodobá podpora uživatelů zacílená na upevňování a
zdokonalování již nabytých dovedností a pracovních návyků a získávání nových. Sociální
služba usiluje, aby se u některých uživatelů zvýšily předpoklady pro jejich uplatnění se
v chráněných dílnách nebo na trhu práce.
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Dílčí cíle:

Podporovat uživatele v rozvoji pracovních návyků a dovedností potřebných
k dosažení co největší samostatnosti.
Podporovat uživatele v komunikaci s ostatními uživateli, pracovníky, s rodinou
i veřejností.
Podporovat uživatele ve zvládání základních pravidel hygieny.
Podporovat uživatele k realizaci svých cílů.
Podpora k získání zdravého sebevědomí a pocitu sounáležitosti.
Podpora ve využití potenciálu k rozvoji rukodělných a motorických dovedností.
Podpora směřující ke zlepšení společenského postavení uživatele.
Podpora při navazování nových kontaktů.

Cílová skupina
Sociální služba je určena pro muže a ženy se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního,
mentálního či chronického duševního onemocnění, v jehož důsledku dlouhodobě nemohou
získat práci na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19 – 64 let.
Služby nemohou být poskytovány osobám:




s akutním infekčním onemocněním, které závažným způsobem ohrožuje ostatní uživatele
(nebezpečí infekce);
závažným způsobem narušujícím soužití s ostatními uživateli a pravidla organizace;
které vzhledem ke svému těžkému zdravotnímu a pohybovému omezení nejsou schopny
činnosti v sociálně terapeutických dílnách vykonávat.
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IV. Zpráva o činnosti organizace
4. 1. Počty uživatelů služeb
K 31. 12. 2016 využívalo v Našem světě sociální služby celkem 178 uživatelů, z toho 151
mužů a 27 žen. Věkový průměr u mužů je 47,3 let, u žen je 39,1 let.
4. 2. Personální zajištění služby
4 Personál:

celkem

Počet pracovníků
celkem
Vzdělání

Vysokoškolské
Vyšší odborné
Úplné střední
Vyučen
Základní
Celkem
Pozn.:

Přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2017

17
3
75,95
44,43
13
153,38

Počet pracovníků
Přímá péče

%

Pedagogičtí pracovníci
1

11,1
1,96
49,5
29
8,48
100

Pracovníci
v sociálních službách
2

Zdravotničtí
pracovníci
3

Sociální pracovníci

THP

4

Ostatní

5

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

9
2
63,05
26
12
112,1

5,87
1,3
41,1
17
7,82
73

2
1
5
0
0
8

1,3
0,65
3,26
0
0
5,2

3
0
0
0
0
3

1,9559
0
0
0
0
1,96

3
0
4,9
0
0
7,9

6
%

PS

1,956
0
0
0
3,195
3
0
18,43
0
1
5,2 22,43

%

0
0
1,96
12
0,65
15

PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2017

153,38

(VEMA SO9)

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

V průběhu roku 2017 jsme se potýkali s nedostatečným personálním zajištění služby. Kritická
situace se zlepšila až po navýšení platů v období od 1. 7. 2017. Postupně se nám daří
doplňovat neobsazené pozice pracovníků v sociálních službách na všech domovech i
domcích.
I přes nepříznivou personální situaci jsme pracovníky vzdělávali externí a interní formou viz
následující text, bod 4.4. 1.
Pro každou službu probíhala podpora supervizora 1x měsíčně.
4. 3. Aktivity organizace v roce 2017
Významné aktivity
Konání III. společenského plesu Našeho světa, p. o. na Ostravici.
Navázali jsme již na tradici konání našeho společenského plesu. Tentokrát proběhl v měsíci
únoru v obci Ostravice v Hotelu Freud. Plesu se účastnili nejen klienti a zaměstnanci služeb,
ale také obyvatelé okolních obcí, sponzoři, dobrovolníci a další „přátelé“ naší organizace.
Pozvání přijali i uživatelé a zaměstnanci Domova Jistoty a Fontány.
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Trnkobraní v Pržně
V měsíci září uživatelé služby domova pro osoby se zdravotním postižením/domky uspořádali
Trnkobraní. Aktivita spočívala ve sběru švestek v sadu v areálu a v následném pečení koláčů.

Ostatní aktivity
Sociálně terapeutické dílny
Prodejní výstavy a prezentace
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Velikonoční jarmark pro zaměstnance KÚ
MSK
Frýdecký zámek – Velikonoční jarmark
Náš svět v Pržně – návštěvní neděle
Frýdlant nad Ostravicí – Den sociálních služeb
Frýdek – Místek, Národní dům – Den sociálních služeb
Náš svět v Pržně – Týden sociálních služeb
Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Vánoční prodej pro zaměstnance KÚ
Obec Pržno – Vánoční jarmark
Ostrava GONG – prezentační a prodejní výstava (Křídlení)
Frýdecký zámek - Vánoční jarmark

Akce pořádané sociálně terapeutickými dílnami
Velikonoční posezení - povídání, pletení pomlázky
Sportovní den – na stanovištích uživatelé STD absolvují připravené disciplíny, na závěr
vyhodnocení s odměnou.
Výlet do pískovny v Hodoňovicích – tvoření zvířat v písku, výlet ukončen opékáním
špekáčků.
Velký sportovní den (pořádaný STD a DOZP) – sportovní disciplíny pro uživatelé všech
služeb (zapojení i imobilní uživatelé).
Sběr přírodních sušin – na dekorování výrobků v STD.
Zahrádkářská výstava v Janovicích – krátký výlet, zhlédnutí a ochutnání výpěstků,
úrody.
Hippoterapie v Malenovicích – celodenní výlet s projížďkou na koních.
Halloween – dlabání dýni, tvoření dekorací, poslech hudby.
Návštěva psího útulku v Sedlištích – navázaní spolupráce (nákup pamlsků, venčení
pejsků, …).
Hranolkování – loupání, krájení, smažení brambor, které si uživatelé vypěstovali
v rámci zemědělské terapie.
Vánoční posezení spojené s pečením lineckého cukroví, zdobení adventních věnců,
svícnů – zapojení všech uživatelů STD.

Domov pro osoby se zdravotním postižením/Domov Anenská
Výlet do Frenštátu pod Radhoštěm - Ledové sochy
Účast na plesu organizace Náš Svět v obci Ostravice
Exkurze do výrobny Marlenka
Diskotéka, grilování
Opékání párků
Účast na Mezinárodním folklorním festivalu ve Frýdku-Místku
Účast na Sweetsen festu ve Frýdku-Místku
Smažení vaječiny
Výlet na hrad Hukvaldy
Aktivní účast na soutěži netradičních družstev hasičů v Metylovicích
Rekreace v Chorvatsku
Návštěva letního kina ve Frýdku-Místku
Účast na koncertu E. Farné v Ostravici
Rozloučení s létem (grilování)
20

Účast na Radegast dni v Nošovicích
Účast na muzikále - Ať žijí duchové na Hukvaldech
Účast na hokejových utkáních v hale Polárka
Návštěvy cukrárny ve Frýdku-Místku
Účast na tančírnách - Čaj o páté
Diskotéka a ohňostroj v Domově Anenská
Hra s Bubnem, muzikoterapie - Náš svět p.o., Pržno
Pravidelná účast na CANISTERAPII v Domově Anenská
Účast na fotbalovém turnaji „O pohár Santé Havířov“
Návštěvy farmářských trhů ve Frýdku-Místku
Výlet na Velehrad – exkurze Živá voda a skanzen
Účast na vystoupení Souboru Echo v Pržně
Exkurze v Dolní oblasti Vítkovice Bold Tower Ostrava
Návštěvy vánočního programu a vánočních trhů na náměstí ve Frýdku-Místku
Účast na vánočním večírku a předávání sponzorského daru v Hotelu Clarion Ostrava
Vánoční koledování v Pržně

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně
Domov U Slunečnice

Přivítání Nového roku, posezení u kávy a pohoštění
Výlety: Rožnov p. Radhoštěm, Šternberk, Hukvaldy
Oslavy narozenin
Návštěva McDonaldu ve Frýdku - Místku
Smažení vaječiny
Účast na akci Den obce Pržna
Koncert Sluníčko Ostravice – skupina Jelen
Promenádní koncert ve F – M (L. Filipovská)
Výlet Visalaje + opékání párků
Výlet Ostravice, Ráj dřevěných soch, Beskydský pivovárek, přehrada Šance.
Sportovní hry
Hudební odpoledne při harmonice
Opékání párků, ohňostroj
Mikulášské posezení s občerstvením
Nákup vánočních dárků
Vánoční posezení
Silvestr na domově

Domov U Zvonu
Výlety: Mořkov, Štenberk,
Japonské malování
Oslavy narozenin v restauraci
Celodenní výlet na přehradu Kružberk
Nákupy Ikea Ostrava
Sportovní dopoledne na domově
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Vítání jara
Výlet na přehradu Olešná
Diskotéka
Colours of Ostrava
Celodenní výlet na Žermanickou přehradu
Den bez palmového oleje - ZOO Ostrava
Dny obce Tošanovice
Sportovní dopoledne v zařízení
Výlet na Těrlickou přehradu
Týden sociálních služeb koncert, diskotéka, grilování, ohňostroj, canisterapie
Výlet na přehradu Morávka
Šmajstrlův mlýn, dům kamenů
Vánoční trhy
Koncert Církve bratrské
Vánoční večírek s uživateli

Domky

Oslavy narozenin a svátků
ME v krasobruslení v Ostravě
Oslava narozenin uživatelů
Bowling
Kreativní tvoření
Sportovní odpoledne – akce Adra
Výlet do Frýdlantu, Ostravice, Šance, výstava uměleckého smaltu, spojená s obědem
Výlety do Frýdku – Místku, Staříče, Hodoňovic, Bílou, Malenovic, Kopřivnice
Pečení velikonočního beránka
Nákup v Ikea
Ostrava ZOO
Sportovní odpoledne
Turistický výlet Olešná
Grilování v kempu Lubno
Výlet na Žermanickou přehradu
Turistika – celodenní výlet
Sportovní den na hřišti
Sportovní den v tělocvičně
Diskotéka, grilování, ohňostroj
Výlet do Rybího domu v Chotěbuzi
Koncert H. Zagorové
Koncert pěveckého souboru Echo
Koncert církve bratrské
Vánoční setkání uživatelů Našeho světa

Domov se zvláštním režimem
Výlety do Ostravy, Štramberku, Prahy, Rožnova pod Radhoštěm, Jablunkova,
Frenštátu p. R., Bumbálku,
ME v krasobruslení Ostrava
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Masopust Hodoňovice
Výlet do Obchodního centra Nová Karolína v Ostravě
Výlet Cvilín
Májová slavnost spojený s koncertem ve Valašském Meziříčí
Diskotéka v zařízení spojená s opékáním párků
Výlet do Českého Těšína – Chotěbuz, návštěva Rybího domu
Celodenní výlet do Hodoňovic spojený s opékáním párků a posezením v restauraci
Celodenní výlet do Vyškova
Baškohrátky
Účast na předávání automobilu pro canisterapii
Návštěva diskotéky
Návštěva zámku ve Frýdku – Místku spojenou s výstavou obrazů a nákupů v OC Frýda
Vánoční jarmark ve Frýdku-Místku
Nakupování vánočních dárků pro sebe a své blízké

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku

Výlet na Ledové sochy
Výlet Ostrava OC Karolina
Diskotéka, grilování
Ples Linie Radosti
Toulavá bota Pstruží a okolí
Opékání párků
Gril - syrová party
Výlet na Mezinárodní folk. festival
Výlet na hrad Hukvaldy
Výlet do žel. muzeuma
Výlety do Kozlovic, Ostravy
Baškohrátky
Soutěž netradičních družstev – hasiči
Rekreace Chorvatsko
Koncert Ewy Farné
Radegast den – koncert Marie Rottrová
Muzikál na Hukvaldech
Čaj o páté
Diskotéka ohňostroj
Hra s bubnem-muzikoterapie
Fotbalový turnaj – Havířov
Pěvecký sbor ECHO
Swing – taneční vystoupení
Cimbálová muzika Slifka
Posezení u koled s přáteli

Chráněné bydlení v Pržně
V Zahradě
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Výlety : Nošovice, Čeladná, Morávka a okolí, Skalice, Krásná, Janovice, Podolánky,
Trojanovice, letiště Frýdlant, Ráztoka, Střítěž, Raškovice, Třinecko, Baška, Kunčice
p.O., Žermanice
Ples Kopřivnice
Grilování u vody
Kavárna Morávka
Návštěva rodiny Bystřice
Jízdárna Sviadnov

Na Rozcestí

Ples Hlučín Fontána
Ples Kopřivnice
Nedělní bohoslužby v Pržně
Masopust Hodoňovice
Ples Frýdek Linie radosti
Velikonoční jarmark Frýdek
Stacionář Kopřivnice - dílničky
Chotěbuz – Rybí dům
Den s policií
Bowling
Radhošť Pustevny
Ikea Ostrava
Malenovice jízdárna
Tatra Kopřivnice
Lampionový průvod Frýdkem
Čokoládování Hodoňovice
Návštěva Fary Frýdek
Vánoční strom Frýdek
Výstava Frýdecký zámek

Pod Lípami

Výšlapy do okolí Pržna, Janovic
Kopřivnice muzeum
Výlety: Hůrky Palkovice, Čeladná, Prašivá, Malenovice, Ostravice, Podolánky
Ikea Ostrava
Přehrada Baška
Knihovna Místek
Ostrava interaktivní výstava
Koncert církve bratrské
4. 4. Práce s kvalitou
V průběhu roku jsme aktualizovali
vnitřní pravidla zejména pro službu domova se zvláštním režimem, domova pro osoby se
zdravotním postižením/Domov Anenská, chráněného bydlení.
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Aktualizovali jsme metodický postup pro výkon dobrovolnické služby v naší organizaci.
19. - 21. září – proběhl v domově pro osoby se zdravotním postižením/Domově Anenská
audit kvality sociální služby. Přípravami na audit jsme se soustředili především na aktualizaci
vnitřních pravidel k implementaci standardů kvality a dopracování standardizovaných
postupů, které bylo potřeba přepracovat na službu ve Frýdku-Místku po její rekonstrukci.
Všechna sledovaná kritéria byla hodnocena bodem 3, pouze v kritériu 5c) a 15 a) bodem 2.
Při hodnocení zvyšování kvality a způsobu poskytování služby pracujeme se stížnostmi
uživatelů, opatrovníků a rodinných příslušníků. Také aktivně reflektujeme podněty,
připomínky uživatelů služeb, zaměstnanců a dalších fyzických osob (opatrovníci, rodinní
příslušníci, stážisté, dobrovolníci). Od uživatelů získáváme aktuální zpětnou vazbu pomocí
setkání na komunitách, na kterých vyjadřují míru spokojenosti/nespokojenosti s poskytovanými službami.
Za ukazatele pro hodnocení zvyšování kvality poskytovaných služeb, tedy zejména,
považujeme míru spokojenosti uživatelů, zvyšování profesionálních kompetencí
zaměstnanců, rozvíjení stálých vztahů se spolupracujícími subjekty a vnímání služby okolím.
Organizace Náš svět se rovněž zapojila do projektu Podpora Transformace v Moravskoslezském kraji III, a to službami DOZP, DZR, CHB.
V průběhu roku pokračovala spolupráce s Mgr. Janou Musálkovou, konzultantem v rámci
výše uvedeného projektu pro CHB ve Frýdku-Místku a DOZP v Pržně. Konzultace jsou zacíleny
na diskusi a doporučení ke zvýšení kvality poskytované služby a další zavádění dobré praxe.
Vychází se z případového procesu, kdy je důraz kladen na přenos dobré praxe a kompetencí.
Dále jsme se zapojili v rámci projektu do řízených stáží v Harmonii, p.o. v Krnově - “Podpora
lidí v hospodaření“ a v NaNovo, p. o. ve Studénce – „Volný čas u lidí v pobytových sociálních
službách“.
Osm uživatelů se účastnilo kurzů pro klienty v oblasti zaměstnávání.
Pokračovali jsme v realizaci projektu „Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníků
domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování“.
Byly realizovány tyto aktivity:
Mezioborová setkání v úvodu projektu


Úvodní mezioborová setkání se konala v souladu s popisem aktivity pro každý
řešitelský tým odděleně, a to v termínech: 17. 1., 18. 1., 30. 1., 31. 1. 2017
(celkem proběhlo 8 setkání, s časovým programem na 4h).
 Výstupem těchto setkání je konkretizace záměrů a dílčích cílů pro řešení
situace konkrétních osob a pro práci užších pracovních týmů.
Případové studie


Schůzky probíhaly průběžně, většina týmů přerušila setkávání v období letních
prázdnin a týmy realizovaly průměrně šest setkání.
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V období říjen-prosinec došlo k významnějším setkáním členů užších týmů a
dalších členů realizačního týmu, aby se vytýčil další směr vývoje projektu,
který povede k hledání řešení v rámci každého případu.
Odborné vzdělávání pro pracovníky DZR





realizováno:
kurz Sexualita a vztahy lidí s postižením – 2 školicí dny, celkem 22
proškolených pracovníků
kurz Sexualita a vztahy lidí s postižením – 2 školicí dny, celkem 16
proškolených pracovníků
kurz Krizová intervence 150 hod., celkem 18 školicích dnů, celkem 14
proškolených osob
Kurz mentorů – celkem 2 proškolené osoby, celkem 7 školicích dnů.

Zpracování produktu




V květnu a červnu proběhla k jednotlivým případovým studiím reflexe, aby
bylo možné informovat celý RT a vedení organizace o konkrétních
postupech, zjištěních, návrzích u jednotlivých osob pro případové studie.
Evaluace jednotlivých případových studií – při ukončení spolupráce
s JINAK.
Hodnotící setkání případových studií proběhlo ještě v závěru roku,
18.12.2017, s účastí většiny členů realizačního týmu.

4.4.1 Vzdělávaní pracovníků
Níže uvádíme celkový přehled hodin vzdělávaní a názvy kurzů, kterých se pracovníci organizace v průběhu roku 2017 účastnili.

Souhrn vzdělávání 2017
Název střediska

Akredito - Interní
vané
forma
vzdělávání vzdělává
ní

Supervize

Celkem

DOZP - Domky

176

169

102

447

DOZP - U Zvonu

485

326

146

957

DOZP - U
Slunečnice

208

299

98

605

DZR

1662

223

228

2113

STD

16

86

156

258

CHB

500

417

138

1055
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Domov Anenská
Celkem

40

356

102

498

3087

1876

970

5933
5 933

Celkem
hodin
vzdělávání

5 933

Témata vzdělávacích aktivit:
- s akreditací MPSV:
Sexualita a vztahy lidí s postižením 1
Sexualita a vztahy lidí s postižením 2
Krizová intervence
Základy muzikoterapie a techniky tréninku paměti
Techniky muzikoterapie - sebezkušenostní výcvik 1
Zvládání agrese u klienta sociálních služeb obecně
Šetrné úchopy
Vzdělávání mentorů v problematice práce s klientem s rizikem chování
Metody sociální práce s osobami s mentálním postižením
Škola zad pro pracovníky v sociálních službách (Úvod do problematiky)
Základy validace podle Naomi Feil
Hranice a role v profesionálním vztahu - Úvod do problematiky
Interní vzdělávání a nácviky dovedností
Komunikace s opatrovníkem
AAK - alternativní komunikace
První pomoc
Manipulace s pacientem
Metodické postupy
Manipulace s pacientem a praktické cvičení
Úvod do sexuality
Výroba svíček
Komunikace a etika, psychologie
Úvod do krizové intervence
Možnosti náborů personálů ze zahraničí do sociálních služeb
Individuální plánování
Podávání a vyřizování stížnosti Standard č. 7
Školení ke standardům kvality - Úvod do problematiky kvality poskytovaných soc. služeb
Zvládání rizikových situací ve veřejných službách
Podpora lidí v hospodaření
Střety zájmů
Zavedení nových znaků pro hluchoslepé osoby
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Volný čas u lidí v pobytových sociálních službách
Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
Podpora samostatného bydlení
Paliativní péče modul 1. Úvod do paliativní péče
Školení k ambuvakům
Komunikace - komunikační dovednosti
Metody práce s lidmi s mentálním postižením
Autismus zblízka - Autismus versus svět
Paliativní péče modul 2. doprovázení nemocných a umírajících
Únikové možnosti při napadení
Demence - Validace podle Naomi Feil
4.4.2 Tvorba a zavádění vnitřních pravidel ke standardům kvality

Noví zaměstnanci jsou proškolováni v platných pravidlech (především Veřejný závazek
organizace, ochrana práv, pravidla pro podávání a přijímání stížnosti, apod.) na pravidelných
školeních vedených ředitelkou organizace.
Popis aktualizace vnitřních pravidel k zavádění standardů kvality popsáno viz výše bod 4. 4.
4.4.3 Stížnosti, podněty, připomínky
Počet řešených stížností v roce 2017: 1
Podněty a připomínky jsou řešeny operativně v průběhu poskytování služby. Používané
nástroje: sešit podnětů a připomínek; řešení v rámci pravidelných komunitních setkání.

4.4.4 Zjišťování spokojenosti s poskytovanými službami
V rámci hodnocení spokojenosti s poskytovanými službami se organizace zaměřuje
na průběžné hodnocení kvality a získávání zpětné vazby ze strany uživatelů, opatrovníků,
rodinných příslušníků, dobrovolníků, studentů, stážistů apod. Hodnocení probíhá nejen
průběžně ústní formou a jedenkrát ročně v podobě písemné ankety. Uživatelé hodnotí
spokojenost s poskytovanými službami i v rámci individuálního plánování.
Písemné ankety jsou zpracovány také pro zjišťování kvality způsobu poskytování služby,
které vyplňují uživatelé jednotlivých služeb, zaměstnanci, opatrovníci a jiné nezávislé fyzické
osoby. Výsledky této ankety jsou zohledněny v plánu korekcí vnitřních pravidel zejména
veřejných závazků jednotlivých služeb.

4.4.5 Spolupráce s externími odborníky a supervizory
Supervizi v uplynulém období vedli:
Mgr. Blanka Falcníková
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supervize pracovníků v sociálních službách, manažerské supervize, individuální
supervize – 1x za měsíc.
PhDr. Jaroslava Sýkorová – supervize pro střední management, koučování – ředitelka
organizace.
-

Podpůrné konzultace a metodickou podporu poskytli:
Mgr. Martin Haicl
PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Mgr. Jana Musálková
Mgr. Martina Chlápková
Mgr. Kateřina Krčmářová
PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
Mgr. Jiří Šupa, PhD.
Mgr. Naděžda Škrabalová
Petra Kelarová, DiS.

4.4.6 Spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb
Slezská diakonie
STD Effatha - Frýdlant nad Ostravicí
RÚT Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek
4.4.7 Spolupráce s ostatními subjekty
Okresní soudy
S okresními soudy spolupracujeme
opatrovnictví našich uživatelů.

zejména

v oblasti

posuzování

svépravnosti

a

Komunitní plánování Magistrátu města Frýdku-Místku
Komunitní plánování ve Frýdku-Místku je rozděleno na několik pracovních skupin. Naše
organizace je zařazena do skupiny pro osoby se zdravotním postižením, společně
s pracovníky sociálního odboru Statutárního města Frýdku-Místku a členy jiných služeb na
území města Frýdku-Místku. Na jednotlivých setkáních řeší členové skupiny úkoly a
spolupráci s ostatními službami.
Skupina pro osoby se zdravotním postižením (tým OMP) – členy týmu tvoří zástupci státních i
nestátních subjektů poskytujících služby ve Frýdku-Místku. Tento tým se konkrétně zabývá
spoluprací mezi jednotlivými službami, Statutárním městem Frýdek-Místek, řeší například
bezbariérovost, dostupnost sociálních služeb, informovanost o sociálních službách, osvětu
veřejnosti o možnostech využití a nabídku sociálních služeb na území města, transformační
záměry, opatrovnictví apod.
Komunitní plánování – Frýdlant nad Ostravicí
Komunitní plánování ve Frýdlantu nad Ostravicí je rozděleno na 3 pracovní skupiny.
Pracovník našeho zařízení se účastní jednání pracovní skupiny – „Péče o seniory a osoby se
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zdravotním postižením“ v rámci procesu transformace zpracování 2. Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014 -2017. Hlavním cílem
je spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s městem Frýdlant nad Ostravicí, definování
silných a slabých stránek současného stavu poskytovaných sociálních služeb a služeb s nimi
souvisejících, zapojení veřejnosti do tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
Další spolupracující subjekty
Hippoterapie Malenovice
Plavecký oddíl města Frýdku-Místku
Podané ruce
Městská policie
Škola života
Úřad práce ve Frýdku-Místku
ZŠ, MŠ Frýdek-Místek – uživatelé od září 2015 již dojíždějí do školy za pedagogickými
pracovníky a asistenty za účelem vzdělávání
Sbor dobrovolných hasič§ Frýdlant nad Ostravicí
T WOOD

4.4.8 Zaměstnávání uživatelů
4.4.8.1 V organizaci
V roce 2017 jsme zaměstnávali v hlavním pracovním poměru v úvazku 0,5 jednoho uživatele
našich služeb. Dále pak pracovali v hlavním pracovním poměru 3 bývalí uživatelé našich
služeb: 0,5 úvazku v prádelně, 0,3 úvazku v úklidu, 0,75 úvazku v kuchyni.
V roce 2015 také pracovalo 31 uživatelů na dohody o provedení práce a 1 dohodu o pracovní
činnosti. Pracovali na těchto úsecích naší organizace: úklid, prádelna, údržba a rozvoz stravy,
recepce, roznos pošty a výroba dekoračních předmětů.

Obor činnosti

Počet
zaměstnaných
uživatelů

úklid

6

prádelna

3

kuchyň

1

údržba, pomocné práce

2

roznos pošty

1

recepce

3

výroba dekoračních
předmětů

15

30

Uvádíme meziroční srovnání v letech 2014, 2015, 2016, 2017.

Rok
Druh pracovního vztahu

2014

2015

2016

2017

Dohoda o pracovní činnosti

0

1

1

1

Dohoda o provedení práce

13

23

26

31

5

4

4

4

Hlavní pracovní poměr

Meziroční srovnání zaměstnávání uživatelů
Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o provedení práce

Hlavní pracovní poměr

0
Rok 2017

5

10

Rok 2016

15
Rok 2015

20

25

30

35

Rok 2014

4.4.8.2 Mimo organizaci
1 uživatel - škrábání brambor (bramborárna - Fryčovice)
1 uživatel - úklid Polárka FM
3 uživatelé - roznášení letáků
1 uživatel - individuální úklidy
1 uživatel - úklid kanceláří Správa silnic
1 uživatel - úklid (Maják)
4.4.9 Spolupráce s lékaři a zdravotnickými zařízeními
Dále spolupracujeme s odborníky – lékaři: psychiatr, obvodní lékař a další specialisté
ve zdravotnických zařízeních – Psychiatrická nemocnice v Opavě, Městská nemocnice ve
Frýdku-Místku, Polikliniky ve Frýdlantu nad Ostravicí a Frýdku-Místku, Fakultní nemocnice v
Ostravě apod.
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4.4.10 Spolupráce s fyzickými osobami

Práce na včelí farně – Pržno p. Kopeček – zaměstnávání uživatele.
4.4.11 Spolupráce s okolními obcemi:
Metylovice - pozvání a aktivní účast na netradiční hasičské soutěži
Hodoňovice – Country bál, Masopustní veselí
Hasičský sbor Hodoňovice pořádá akce zaměřené na seznámení našich uživatelů s prací
hasičů.
Spolupráce s obcí Baška a dobrovolníky obce ve výrobě netradičních plavidel k soutěži
Baškohrátky.

4.4.12 Dobrovolnictví
Naše organizace od roku 2010 spolupracuje s dobrovolnickým centrem ADRA, které 2x ročně
organizuje supervize pro podporu dobrovolníků.
Dobrovolníci věnovali naším uživatelům 325 dobrovolnických hodin. V organizaci působí 13
dobrovolníků – 7 dobrovolníků v Pržně a 6 dobrovolníků ve Frýdku – Místku.
4.4.13 Návazné služby
Holičství a kadeřnictví ve Frýdlantu nad Ostravicí a Janovicích.
Obchody a obchodní centra ve Frýdlantu nad Ostravicí, Frýdku-Místku, Ostravě.
Bazén Kotelna ve Frýdlantu nad Ostravicí, Hotel Odra Ostravice.
Kino ve Frýdku-Místku.

V. Vize a dlouhodobé cíle
Chráněné bydlení Frýdek - Místek na ul. J. Lohrera
1.
2.
3.
4.

Příprava k podpůrnému auditu na kvalitu služby z projektu MSK (duben 2018).
Snížení kapacity ve Slunečném domově a vytvoření 1 lůžkových pokojů.
Pokračovat v přípravě uživatelů na přechod do samostatného bydlení.
Postupné odbourávání ústavních prvků, vést uživatele k minimalizaci závislosti na
pracovníkovi.
5. Vytváření příjemného prostředí bydlení, dekorativní dovybavení bytových jednotek,
chodeb, společných místností.
6. Pokračovat ve výsadbě ovocných keřů, stromků a drobného ovoce v zahradě objektu.
7. Udržování příjemného prostředí zahrady – sečení trávníku.
Termín: v průběhu roku 2018
Zodpovědný: pracovní tým Domova Anenská a Slunečného domova

Chráněné bydlení Pržno: Bydlení V Zahradě – cílová skupina: uživatelé s PAS
1. Zdokonalení se v samostatnosti a soběstačnosti (vaření si obědů, udržování čistoty kolem
sebe a společných prostor, které využívají).
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2. Proškolení pracovníků v šetrných úchopech, pokračovat ve stanoveném cíli 2017.
Termín: v průběhu roku 2018
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení V Zahradě
Chráněné bydlení Pržno: Bydlení Na Rozcestí
1.
2.
3.

Zemědělská terapie – rekonstrukce výběhu slepic a oplocení.
Výsadba ovocných keřů v zahradě objektu.
Příprava uživatele na přechod do služby s nižší mírou podpory.

Termín: v průběhu roku 2018
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Na Rozcestí

Chráněné bydlení Pržno: Bydlení Pod Lipami - cílová skupina: uživatelé s duální poruchou
1. Hmatová kuchařka – realizace, vytváření nových znaků pokračovat ve stanoveném
cíli.
2. Muzikoterapie (práce s vibracemi zvuku).
Termín: v průběhu roku 2018
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Pod Lípami
Domov pro osoby se zdravotním postižením Pržno
Domov U Slunečnice, Domov U Zvonu
1.Podporovat uživatelé ve využívání návazných služeb mimo areál Našeho světa (ve větší
míře).
4. Využívání služeb holičství a kadeřnictví ve Frýdlantu n. O. a ve Frýdku-Místku. V
5. Vyškolit další pracovníky v bazální stimulaci a v návazném kurzu bazální stimulace.
6. Vyškolit pracovníky v Psychiatrickém minimu.
7. Vyškolit další pracovníky v AAK a zavést dovednosti a poznatky do praxe – zkvalitnit
komunikaci s uživateli.
8. Vyškolit nově příchozí pracovníky v Individuálním plánováním.
Termín: v průběhu roku 2018
Zodpovědný: pracovní tým Domova U Slunečnice, Domova U Zvonu
Bydlení U Lesa a Pod Lysou
1. Podporovat uživatelé ve využívání návazných služeb mimo areál Našeho světa (ve
větší míře).
2. Vyškolit pracovníky v Psychiatrickém minimu.
3. Vyškolit nově příchozí pracovníky v Individuálním plánováním, rozpracovat systém IP.
Termín: v průběhu roku 2018
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení U Lesa a Pod Lysou
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Domov se zvláštním režimem
Společný cíl Domova U Včelína
Bydlení Archa i Eden
Dokončit realizaci projektu „Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům
domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování,“ (dále jen
projekt).
Termín: 2018
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa i Eden, management organizace

Bydlení Archa
1. I nadále budeme pokračovat v upevňování slušného chování (děkuji, prosím, dobrý
den, neshledanou). Sociální vazby (mezilidské vztahy mezi uživateli). Minimalizovat
podporu při nakupování a při sebeobslužných činnostech.
Termín: v průběhu roku 2018
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa
2. Podporovat a respektovat uživatele v jejich rozhodnutí a převzetí zodpovědnosti za
své rozhodnutí. Vést uživatele k tomu, že mají nejen svá práva ale i své povinnosti.
Termín: v průběhu roku 2018
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa
3. Výroba výrobků v dřevařské dílně, získávání nových schopností a smysluplné činnosti,
které přinesou uživatelům, radost a užitečnost.
Termín: v průběhu roku 2018
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa
Bydlení Eden
1. Podporovat uživatelé k soběstačnosti - začlenit některé uživatele do nácviku tak, aby
měli možnost do jiných typů služeb.
Termín: 2018
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden
2. Podpořit uživatele k toleranci a slušné chování mezi sebou a vhodné oblečení
podpora uživatelek v ženské roli. Úsilí o zachování důstojnosti při zhoršení
zdravotního stavu (maximální podpora pracovníků).
Termín: 2018
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Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden
3. I nadále vést uživatelé k samostatnému zajištění svých potřeb. Samostatné vycházky,
návštěva lékaře a nakupování ve městě. Samostatné využití hromadných dopravních
prostředků.
Termín: 2018
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden
4. Podporovat a respektovat uživatele v jejich rozhodnutí a převzetí zodpovědnosti za
své rozhodnutí. Vést uživatele k tomu, že mají nejen svá práva ale i své povinnosti.
Termín: 2018
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden

Sociálně terapeutické dílny
1. Pokračovat ve spolupráci s Chráněnou dílnou T-WOOD Frýdlant nad Ostravici (finanční
odměna pro uživatele za odvedenou práci v rámci DPP).
2. Psí útulek Sedliště – výroba látkových uzlů, koberečků pro psy z nepotřebných,
darovaných materiálu.
3. Výsadba 24 ks sazenic kanadských borůvek u budovy STD a následná péče o rostliny.
Termín: v průběhu roku 2018
Zodpovědný: pracovní tým STD
Termín: v průběhu roku 2017
Zodpovědný: pracovní tým STD
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VI. Ekonomické údaje – Náš svět, p. o.
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 (tis. Kč) – celkem za organizaci
Náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

82.054,91

82.054,91

0

69,45

159,11

89,66

82.124,36

82.214,02

89,66

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2017

Z toho
převod do rezervního fondu

89.655,32

převod do fondu odměn

89.655,32

0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2017 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
Doplňková činnost

Náklady

Výnosy

Výsledek
hospodaření

69,45

159,11

89,66

1. Domov pro osoby se
zdrav.postiž.
2. Sociálně terapeutické dílny

42.776,43

42.776,43

0

4.189,08

4.189,08

0

3. Domov se zvláštním režimem

15.880,15

15.880,15

0

4. Chráněné bydlení

14.526,68

14.526,68

0

5. DOZP – pobočka

4.682,57

4.682,57

0

82.124,36

82.214,02

89,66

Celkem

36

Závazné ukazatele na r. 2017 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2017

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2017

32.661.000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

5.000.000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní
činnosti

5.100.000,00

Příspěvek na provoz pro rok 2016 ÚZ 13013 a ÚZ 253 –
v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“ pro
sociální terapeutické dílny, reg.č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648

3.030.000,00

Účelový neinvestiční příspěvek na rok 2016 ÚZ
1045133013, 104113013 - na realizaci projektu „Kde je
vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníků domova se
zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami
chování“ v rámci OPZ, reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001077

1.819.150,15

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

17,80%
vyrovnané případně mírně
přebytkové hospodaření za rok
2017

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2017 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)
1. Domov pro osoby se zdravotním postižením

Výše (tis. Kč)
17.362,00

3. Domov se zvláštním režimem

7.075,00

4. Chráněné bydlení

6.320,00

5. Domov pro osoby se zdravotním postižením –
pob.
Celkem

1.904,00
32.661,00
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Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)
Název fondu
k 1. 1. 2017
Fond investic

k 31. 12. 2017

26.919,35

31.499,28

458.03

1.029,20

2.123,26

2.237,18

215,08

215,08

FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

Investiční akce v r. 2017
Zdroj (poskytovatel)

Účel akce

Výše (tis. Kč)

Fond investic

Malování a nátěry - opravy

149,62

Fond investic

Výměna kotle na CHB - opravy

Fond investic

EPS vč. tech. dozoru

Fond investic

2ks Konvektomaty

593,28

Fond investic

Univerzální šlehací a hnětací přístroj

188,73

71,38
3.106,15

Celkem

4.109,16

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

Věcný

Rezervní fond
anonymní/neúčelové

Finanční

Věcný

Celkem
Fond investic

101,67

101,67

APOLLO, s.r.o.

5,00

5,00

Jan MAZAL

5,00

5,00

David KAFKA

4,00

4,00

Ateliér ESO

50,00

50,00

Lubomír SKOTNICA

10,00

10,00

SHD Frýdlant nad
Ostravicí
OVOCENTRUM

10,00

10,00

2,37

2,37

MAKRO

1,10

1,10

Celkem

189,14

175,67

13,47
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Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
Zdroje
Název akce
celkem

vlastní

MSK

2ks Konvektomaty

593,28

593,28

Univerzální šlehací a hnětací přístroj

188,73

188,73

elektronický požární systém

ISPROFIN dary

jiné
(jaké)

3.106,15 3.106,15

Škoda FABIA – převedený majetek

0

Celkem

0 342,70

4.230,86 3.888,16 342,70

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2017 (tis. Kč)
Druh/účel

Zdroje

Celková
hodnota

Malování a nátěry
Výměna kotle na CHB
Zhotovení interiérových dveří
Výměna a montáž střešních
oken
Výměna kotle
Celkem

zřizovatel

vlastní

149,62

149,62

71,38

71,38

157,11

157,11

1.776,41

1.776,41

70,20

70,20

2.224,72

2.224,72

dary

jiné

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

Celková výše škody

Výše náhrady od
pojišťovny

DOZP – Domek B4 – havárie vody

169,66

168,66

Celkem

169,66

168,66

Zahraniční služební cesty - neproběhly
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Čerpání účelových dotací v r. 2017 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové
dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Použito

Vratka
dotace

Účelový neinvestiční
příspěvek na rok 2016 ÚZ
1045133013, 104113013 na realizaci projektu „Kde je
10451301
vůle, tam je cesta – cílená
3
podpora pracovníků domova
10411301
se zvláštním režimem při
3
práci s osobami s poruchami
chování“ v rámci OPZ, reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/
0001077 (vč. partnera)

2.056,36

2.056,36

0

Celkem

2.056,36

2.056,36

0

Zdůvodnění
vratky

Průměrné % nemocnosti za rok 2017 – 5,81%

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
O.K.D.C mont,s.r.o. (18 282,09 Kč)
Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)
Interní kontroly 2017
Kontrolu provedl
Klus Václav
Klus Václav

Předmět kontroly
Roční kontrola BOZP
Roční kontrola PO

Dne
31. 7. 2017
31. 7. 2017

Závěry
Bez opatření
Bez opatření

Mgr. Anna
Hamelová, Mgr. Jan
Motloch, Ivona
Pecháčková

Namátková kontrola
hospodaření s
potravinami

24. 8. 2017

Neuskladnění
potravin dle
vnitřních předpisů
organizace

Ivona Pecháčková

Namátková kontrola
– fyzický stav
pokladen

20. 9. 2017

Porušení směrnice
24/2016 – porušení
povinností při
přepravě finanční
hotovosti
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Externí kontroly 2017
Kontrolu provedl
Krajský úřad
Moravskoslezského
kraje

Krajská hygienická
stanice MSK v
Ostravě

Předmět kontroly
Dodržování
povinností
vyplývajících ze
zákona o
zdravotních
službách
Kontrola obecných
zásad a požadavků
potravinového
práva

Dne
31. 3.. 2017

Závěry
Bez opatření.

13. 4. 2017

Bez opatření

Oblastní inspektorát
práce pro MSK

Zajištění
18.5.2017
bezpečnosti práce,
30.5.2017
zajištění
bezpečnosti
provozu technických
zařízení

Krajský úřad
Moravskoslezského
kraje
Krajský úřad
Moravskoslezského
kraje

VSK finančních
prostředků z kap.
313
VSK finančních
prostředků na
základě závazného
ukazatele v rámci
projektu Podpora
služeb sociální
prevence

29. 5. – 31. 5. 2017

29. 5. – 30. 5. 2017

Zajistit vnitřní revizi
a zkoušky těsnosti
tlakových zařízení.
Založit provozní
deník k provádění
pravidelných kontrol
a zkoušek
bezpečnostní
výstroje tlakových
nádob.
Zajistit bezpečný
přístup pro tlaková
zařízení.
Bez opatření

Popis neuznatelných
nákladů: vrácení
dotace ve výši
40.797,52,-Kč

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů
V roce 2017 byl v organizaci průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců 160,41 osob. Z toho byl
stanoven 4% povinný podíl osob se zdravotním postižením na 6,41 osob. Organizace splnila
povinnost na 10,85 osob zaměstnáním u zaměstnavatele.
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
Informace
Stížnos
Datum
Datum Způsob poskytnut
Stížnos
t
Označen
Soudní
přijetí
vyřízen vyřízen
a na
Odvolán
t
í
přezku
žádost
í
í
základě
í
důvod způsob
žadatele
m
i
žádosti žádosti výhradní
podání vyřízen
licence
í

0

0

0

0

0

0

0

0

Poznámk
a

0

0

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou
o činnosti

Zaměstnanci budou seznámeni se zprávou o činnosti na Výroční schůzi zaměstnanců, která
proběhne nejpozději do 1 měsíce ode dne schválení této zprávy radou Moravskoslezského
kraje.

VII. Poděkování sponzorům
Vedení organizace velmi děkuje sponzorům za podporu finanční či materiální, jejíž
prostřednictvím byly uživatelům služeb zprostředkovány nové zážitky a přání.
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Finanční dary
anonymní/neúčelové

101 671,00 Kč

APOLLO, s.r.o.

5 000,00 Kč

Jan MAZAL

5 000,00 Kč

David KAFKA

4 000,00 Kč

Ateliér ESO

50 000,00 Kč

Lubomír SKOTNICA

10 000,00 Kč
175 671,00 Kč

Věcné dary
MAKRO

1 100,00 Kč

SHD Frýdlant

10 000,00 Kč

Ovocentrum

2 367,00 Kč

slevové kupóny
kuchyňské potřeby
potraviny

13 467,00 Kč
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VII. Zpráva o tiskové činnosti a medializace

Průběžně během celého roku 2017 jsme v deníku Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy
uveřejňovali významná jubilea našich uživatelů.

PODPORA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 1

Podpora služeb sociální prevence 1
registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648
Organizace Náš svět p. o. zahájila dne 1.1.2016 realizaci tříletého projektu určeného na
financování sociální služby Sociálně terapeutické dílny s registračním číslem 3785984, na
období let 2016-2018, v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1" financované z
dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu.

PŘÍSPĚVEK Z MSK

Příspěvek z Moravskoslezského kraje z Programu na podporu poskytování sociálních služeb
financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Sociálním službám v naši organizaci jsou poskytovány finanční prostředky z
Moravskoslezského kraje, které jsou účelově určeny na financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb zařazených v krajské
síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v
Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, a to z dotačního Programu na podporu
poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.
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Kde je vůle, tam je cesta - cílená podpora pracovníků domova se zvláštním režimem při
práci s osobami s poruchami chování
registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001077
Organizace Náš svět p. o. zahájila v říjnu 2016 realizaci projektu Kde je vůle tam je cesta.
Více informaci naleznete v přiloženém dokumentu.

POŘÍZENÍ VOZIDEL 2016

"Pořízení vozidel do sociálních zařízení"
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/38.01795
Organizace Náš svět p. o. pořídila vozidla s operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko
2007 -2013. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.
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Optimalizace služeb 2013

Organizace Náš svět p. o. je zapojena do projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v
Moravskoslezském kraji " v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblast
podpory 3.1
registrační číslo: CZ.1.04./3.1.00/05.00070

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ 2013 - 2015
Podpora vzdělávání v p. o.

"Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět"
Registrační číslo: CZ.104/3.1.03/A7.00059
V rámci realizace projektu bude podpořeno další vzdělávání pro celkem 105
pracovníků v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.
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Dotační projekt financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

„Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící“
registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/35.01757
období realizace projektu od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015

Projekt s názvem „Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící“ byl realizován
s cílem zřízení a zavedení služby chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob
s hluchoslepotou v kombinaci s mentální retardaci a prvky autismu prostřednictvím
rekonstrukce objektu původně navrženého jako dům správce areálu. Díky realizaci projektu
došlo ke zkvalitnění života a životních podmínek těchto osob. Přínosem projektu bylo také
vytvoření 6 nových pracovních míst.

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci

jméno:

Mgr. Anna Hamelová se svým pracovním týmem

datum:

25. února 2018

telefon:

558 605 603, 720 538 428

e-mail:

a.hamelova@centrumprzno.cz
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