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II. Úvodní slovo ředitelky
Vážené dámy, vážení pánové, naši příznivci a přátelé,
na těchto řádcích se mi dostává příležitosti nejen k bilancování roku 2016, ale zároveň se mi
vytváří prostor pro poděkování všem našim pracovním týmům a externím spolupracovníkům
za dobře odvedenou práci v uplynulém roce.
Naše organizace se dále rozvíjela jak na poli budování kvality, tak v rozvoji materiálního
zabezpečení služby.
Velmi si ceníme rozvoje činností v sociálně terapeutických dílnách. Jejich provoz byl
v průběhu roku významně financován z projektu „Podpora služeb sociální prevence“. Tato
finanční podpora umožňuje uživatelům služby rozvíjet pracovní dovednosti a následně
rozšiřovat náplň provozovaných činností. Výsledky jejich práce jsou nejen prezentovány na
společenských akcích, ale jsou i zdrojem příjmů naší organizace. Výrobky byly prodávány
v obchodě SRDCOVKA ve Vsetíně a v obchodě TUTO v Lubně. Dále pak byly sjednány
individuální zakázky například na výrobu papírových taštiček pro Moravskoslezský kraj. Pro
organizaci ADRA bylo vyrobeno 300 kusů svící. Taktéž jsme úspěšně pokračovali v prodeji
palivového dřeva v rámci dřevařské dílny.
V domově se zvláštním režimem v „Domově u Včelína“ proběhla kontrola sociálních služeb.
Na základě jejich závěrů byli pracovníci podpořeni tak, aby i nadále rozvíjeli službu dle
individuálních a specifických potřeb uživatelů. V tomto domově byl na podzim zahájen
projekt „Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním
režimem při práci s osobami s poruchami chování,“ který je realizován v rámci Operačního
programu Zaměstnanost. Partnerem tohoto projektu je JINAK, o. p. s.
V chráněném bydlení pro osoby s duální poruchou (hluchoslepotou) pracovníci rozvíjeli
v průběhu celého roku komunikační systémy. Uživatelé služby jsou vedeni k samostatnému
způsobu života, a to nejen v sebeobslužných dovednostech. Uživatelé služby jsou stále více
zapojování do činností, které jsou běžné pro populaci v jejich věkové kategorii. V chráněném
bydlení pro osoby s poruchou autistického spektra byly některé postupy zdokonaleny tak, že
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v průběhu roku jsme mohli poskytnout 5 stáží pro jiné sociální služby a měli jsme tak
příležitost sdílet zavedenou dobrou praxi.
I v loňském roce jsme zorganizovali reprezentační ples, který byl opět příležitostí
k slavnostnímu střetnutí uživatelů služeb, pracovníků a dalších přátel naší organizace.
I nadále rozvíjíme terapeutickou činnost s oslíky. Celkovou péči o jejich život převzali naši
uživatelé, kteří se o ně každodenně starají s podporou pracovníků.
Naše organizace se zapojila do projektu Podpora Transformace v Moravskoslezském kraji III,
a to službami DOZP Pržno a CHB Frýdek – Místek.
V oblasti materiálního rozvoje naší organizace jsme kromě drobných oprav realizovali opravu
oken v budově „U Včelína“, kde nová okna významně zvyšují komfort poskytované služby, a
to zejména ve větrných dnech a opravené sluneční zástěny ve dnech letních.
Významných dnem pro naší organizaci bylo slavnostní otevření dvou našich služeb - domov
pro osoby se zdravotním postižením a nově i poskytované služby chráněného bydlení
v „Domově Anenská“. Uživatelé služby tak mohou využívat komfortního zázemí a jsou
podpořeni v rozvoji svých kompetencí a samostatnosti. Slavnostní otevření proběhlo dne
12. 5. 2016 za účasti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. RSDr. Svatomíra
Recmana a primátora města Frýdku-Místku pana Mgr. Michala Pobuckého, DiS.
Rekonstrukce byla realizována z Regionálního operačního programu, kdy výše dotace činila
14 milionů korun.
Prožili jsme v uplynulém roce mnoho krásných chvil, ale tak jak to bývá, jsou i dny těžké. Na
pracovních týmech záleží, jak tyto situace zvládnou. V měsíci červenci v naší organizaci došlo
k zahoření a jen díky profesionálnímu zásahu přítomných pracovníků došlo k materiálním
škodám, ale nedošlo ke ztrátě nejvyšší, a to na lidských životech. Žádné poděkování za
takovou statečnost není nikdy dost velké, proto jsme alespoň podali návrh na nominaci na
Cenu Michala Melíška pro pracovnice, které poskytly pomoc. Celá událost následně vedla ke
zdokonalení systému požární ochrany v našem areálu a ve spolupráci se zřizovatelem toto
zabezpečení budeme rozšiřovat i v roce 2017.
A tak jako každý rok, na závěr prosím za sebe a za všechny naše kolegy, zachovejte nám
přízeň.

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 2016 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 331.474,- Kč.

-

„Podpora služeb sociální prevence 1“- příspěvek na financování provozu sociálně
terapeutických dílen v Pržně ve výši 2.970.000,-Kč.

Celková kapacita pobytových služeb poskytovaných v Našem světě v průběhu roku 2016 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).
Poslání
Posláním Domova U Zvonu a Domova U Slunečnice je poskytovat bydlení a sociální služby
osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Podporovat uživatele v uplatňování a
rozvoji vlastních dovedností a schopností, a vést je k využívání běžných zdrojů společnosti.
Rozsah a způsob podpory vychází z individuálních potřeb, zájmů a osobních cílů uživatelů.
Služba podporuje aktivní působení na uživatele a zajišťuje ochranu jejich práv.
Posláním Bydlení U Lesa a Pod Lysou je poskytovat bydlení a sociální služby osobám
s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální služba usiluje o rozvíjení takových
schopností a dovedností uživatelů, které vedou k jejich samostatnosti a začleňování do
společnosti. Rozsah a způsob podpory vychází z individuálních potřeb, zájmů a osobních cílů
uživatelů. Podporuje aktivní působení na uživatele a zajišťuje ochranu jejich práv.
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Profil (charakteristika) domovů
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně poskytuje péči a podporu
v následujícím ubytování:
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. Nově od
května roku 2016 se jedná o akreditované pracoviště Bazální stimulace. Nabízí
uživatelům individuální přístup, klidné a důstojné prostředí.
Domov poskytuje službu 30 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. Nově od května roku 2016 se jedná o akreditované
pracoviště Bazální stimulace. Nabízí uživatelům individuální přístup, klidné a důstojné
prostředí.
Domov poskytuje službu 28 mužům i ženám.
Bydlení Pod Lysou a U Lesa
Bydlení Pod Lysou a U Lesa je sociální službou domova pro osoby se zdravotním
postižením, která je poskytována v podmínkách běžných domácností. Bydlení je
vybudováno jako komplex domků rodinného typu 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 (samostatné právní drobného prádla, starost o okolí domku, ve
kterém jsou ubytování) 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 samostatném pohybu mimo areál Našeho světa, p. o.
 Domky Pod Lysou (4 domy) obývají muži i ženy (1 dům pro 6 uživatelů, 1 dům pro
5 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 - zajistit
jejich rozvoj i spokojenost.
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Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice
Dílčí cíle:
1. Sociální službu poskytovat tak, aby zajišťovala klidné a důstojné prostředí.
2. Upevňovat a rozvíjet u uživatelů vlastní schopnosti a dovednosti (v oblasti
hygieny, oblékání, stravování, pohybu), rozvíjet kompetence – účast na
konkrétních činnostech (vaření, volnočasové aktivity apod.).
3. Systematicky rozvíjet u uživatelů komunikační dovednosti a podporovat je v
naplňování komunikačních potřeb.
4. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (doprava, nákupy, návštěva
restaurace, kina, sportovní akce apod.).
5. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy
(opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).
6. Poskytovat odbornou péči (zaměstnanci jsou podporováni k adekvátnímu
vzdělávání).
Bydlení U Lesa a Pod Lysou
Dílčí cíle:
1. Sociální službu poskytovat v prostředí běžných domácností.
2. Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory.
3. V rámci individuální podpory systematicky nabízet a podporovat uživatele
ve využívání vnějších zdrojů.
4. Sociální službu poskytovat tak, aby uživatelům zajišťovala jejich důstojnost,
jistotu a bezpečí.
5. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat kontakty s blízkými
osobami (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).
6. Poskytovat odbornou péči (zaměstnanci jsou podporováni k adekvátnímu
vzdělávání).
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 – 80 let.

Služby nemohou být poskytovány osobám:
 jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém 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
vůči slabším uživatelům;
 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. Poskytuje celodenní pobytové služby sociální péče v domově
pro osoby se zdravotním postižením.
K přestěhování do nově zrekonstruovaných prostor Domova Anenská došlo v měsíci
únoru 2016, kdy pracovníci s uživateli společně pracovali především na zabydlení a
zútulnění nových prostor. Slavnostní otevření pobočky proběhlo dne
12. května 2016.
Poslání
Posláním Domova Anenská ve Frýdlantu nad Ostravicí je poskytovat celoroční pobyt lidem
s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální služba usiluje o rozvíjení takových
schopností a dovedností uživatelů, které vedou k jejich samostatnosti. Podporuje uživatele,
aby vedli nezávislý a odpovědný způsob života. Rozsah a způsob podpory pracovní tým
přizpůsobuje individuálním potřebám, zájmům a osobním cílům uživatelů.
Cíle domova pro osoby se zdravotním postižením – Domov Anenská
Hlavním cílem sociální služby je vytvářet uživatelům kvalitní životní podmínky, zaručující
jejich rozvoj i spokojenost.
Dílčí cíle:
1. Rozvíjet a upevňovat znalosti a dovednosti.
2. Dosáhnout co největší samostatnosti každého uživatele a připravenosti pro praktický
život.
3. Připravit uživatele na přechod do chráněného bydlení.
4. Podporovat uživatele při rozvíjení jeho zájmů, koníčků a aktivnímu trávení volného času.
5. Podporovat uživatele v rozvoji pracovních návyků a dovedností.
6. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy.
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7. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů.
8. Chránit práva a oprávněné zájmy uživatelů.
9. Poskytovat sociální službu způsobem, který uživatelé ocení spokojeností.
10. Poskytovat sociální službu kvalitně.
11. Poskytovat sociální službu odborně a kvalifikovaně.
Cílová skupina
Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením
(tělesným), kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Věková struktura: 19 – 64 let
Služby nemohou být poskytovány osobám:
 jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení;
 s akutním infekčním onemocněním, které závažným způsobem ohrožuje ostatní uživatele
(nebezpečí infekce);
 s psychickým onemocněním či psychickou poruchou (např. schizofrenií, poruchou nálad,
poruchou osobnosti, závislostí na návykových látkách atp.);
 závažným způsobem narušujícím soužití s ostatními uživateli a pravidla organizace.
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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. Poskytuje celodenní pobytové
služby sociální péče v domově se zvláštním režimem.
Poslání
Domov U Včelína usiluje o vytváření důstojného a bezpečného prostředí. Zároveň podporuje
uživatele při naplňování jejich individuálních potřeb a rozvoji soběstačnosti.
V případě uživatelů s chronickým duševním onemocněním a mentálním postižením, usiluje
služba o to, aby uživatelé žili aktivním, soběstačným způsobem života. Podporuje je v
pracovních a volnočasových aktivitách, v péči o sebe a domácnost, využívání vnějších zdrojů
a zapojování do místního společenství. Vedeme naše uživatele k jejich rozhodování ve
věcech každodenního života.
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.
Cíle Domova se zvláštním režimem
Cíle domova se zvláštním režimem jsou zaměřené na individuální potřeby uživatelů
a usilují o:
a) Zachovat či zvýšit stávající soběstačnost uživatele.
b) Podpořit aktivní účast a naplňovat individuální potřeby uživatele.
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c) Rozvíjet spolupráci s dalšími návaznými zdroji.
d) Poskytnout uživatelům prostor, který by měl vést uživatelé v jejich rozhodování.
Dílčí cíle Bydlení Archa:
a) Podporovat uživatele v soběstačnosti (např. v oblasti oblékání, hygieny,
stravování, pohybu, péči o své věci) a potřeby.
b) Systematicky rozvíjet u uživatelů komunikační dovednosti a podporovat
naplňování komunikačních potřeb a uvedení do praxe AAK (alternativní a
augmentativní komunikace). Nabízet uživatelům aktivity vycházející z jejich
individuálních potřeb a přání. Podporovat uživatele v kontaktech s jejich blízkými
osobami.
c) Prostřednictvím individuální podpory systematicky nabízet uživatelům kontakt s
vnějším (běžným) prostředím (Mše svatá, pedikúra, kadeřník-holič, obchod,
restaurace, využití MHD, výlet, využití kulturních a sportovních akcí).
Systematicky rozvíjet u uživatelů sociální dovednosti (respektovat společenské
normy).
d) Podporovat uživatele v jejich rozhodování např. ve volbě zvolení svého klíčového
pracovníka, volbě volnočasových aktivit a vyjádření vlastních potřeb. Uvědomění
nést zodpovědnost za své rozhodnutí (hospodaření s cigarety a kávou, krádeže,
agrese vůči ostatním).
Dílčí cíle Bydlení Eden:
a) Připravovat uživatele na soběstačnější život v DOZP (domky), CHB. Podporovat
každého uživatele v rozvoji jeho samostatnosti a soběstačnosti (např. v oblasti
bydlení, péče o domácnost, vaření, vyřizování osobních záležitostí, péče o osobní
věci, nakupování, hospodaření s finančními prostředky, používání veřejných
dopravních prostředků a veřejných služeb). Podporovat každého uživatele v péči o
sebe a své potřeby.
b) Podporovat uživatele v pracovních dovednostech a návycích (sociálně
terapeutické díly, zaměstnání) a využívání volného času.
c) Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy.
Prostřednictvím individuální podpory systematicky nabízet uživatelům kontakt s
vnějším (běžným) prostředím (Mše svatá, pedikúra, kadeřník-holič, obchod,
restaurace, využití MHD, výlet, využití kulturních a sportovních akcí). Podporovat
uživatele ve vytváření vztahů mimo domov, které uživatelům umožní naplňování
potřeb. Systematicky rozvíjet u uživatelů sociální dovednosti (respektovat
společenské normy).
d) Podporovat uživatele v jejich rozhodování např. ve volbě klíčového pracovníka,
volnočasových aktivit a vyjádření vlastních potřeb. Uvědomění nést
zodpovědnost za své rozhodnutí (hospodaření s cigarety a kávou, zneužití
důvěřivosti, agrese vůči ostatním).
Cílová skupina
a) Bydlení Archa je určeno dospělým 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.
b) Bydlení Eden je určeno dospělým mužům a ženám, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s chronickým duševním
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onemocněním (např. schizofrenie, bipolární porucha), a poruchou chování,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
Služby nemohou být poskytnuty osobám:
a) jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
b) které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní infekční nemoci,
c) s nekompenzovanou závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách.
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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 Pržno (19), Frýdek-Místek, Horymírova (6) a Frýdek- Místek, J. Lohrera (25): 50
Chráněné bydlení Pržno

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.
Poslání
Posláním Chráněného bydlení je poskytovat každodenní pobyt a aktivní podporu lidem
s mentálním postižením, lidem s duševním onemocněním v kombinaci s mentálním
postižením a lidem s duálním postižením – hluchoslepotou za účelem sociálního začleňování
do běžného života. 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 (domek A1) – pro čtyři osoby,
 Bydlení Pod Lipami – pro tři osoby
 Bydlení Na Rozcestí (domky A2 a A4) jsou pro šest osob.
V přízemí domků A2 a A4 je kuchyňka, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. V patře jedno
a dvoulůžkové pokoje. Domek V Zahradě a Pod Lipami je přízemní.
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Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku – Slunečný domov je poskytováno ve 2 dvou
třípokojových bytech, v každém bytě bydlí 3 osoby. Zázemí bytů: obývací pokoj, 2 ložnice (1
lůžkovou a 2 lůžkovou), kuchyň a sociální zařízení.
Hlavním cílem sociální služby je dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatele a jeho
nezávislosti na sociální službě.
Dílčí cíle:
1. Každodenní poskytování sociální služby v prostředí běžných domácností.
2. Uživatelé jsou každodenně podporování v samostatnosti v sebeobslužných činnostech.
3. Uživatelé jsou podporování v pracovních dovednostech a návycích k udržení již získané
pracovní pozice, nebo k získání pracovní pozice.
4. Službu poskytují zaměstnanci, kteří jsou vzděláváni dle individuálních potřeb uživatelů dle
ročních individuálních vzdělávacích plánů.
5. Služba podporuje uživatele ve vytváření a udržování mezilidských vztahů a aktivnímu
trávení volného času.
Cílová skupina
Sociální služba je určena pro dospělé muže a ženy s chronickým duševním onemocněním,
s mentálním a s kombinovaným postižením (smyslovým – osoby s duální poruchou zraku a
sluchu).
Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19 – 64 let.
Služby nemohou být poskytovány osobám:
 jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení;
 které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní infekční nemoci;
 potřebují nepřetržitý dohled nebo pravidelnou a rozsáhlou pomoc jiné fyzické osoby;
 narušujícím soužití s ostatními uživateli a pravidla organizace.

Chráněné bydlení Domov Anenská, J. Lohrera 779, Frýdek - Místek
Od 2/2016 po rekonstrukci
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 Domov Anenská, Náš svět p.o. je poskytovat každodenní
pobyt a aktivní podporu lidem s mentálním postižením a kombinovaným postižením
za účelem sociálního začleňování do běžného života. Přizpůsobovat rozsah a způsob
podpory, na základě individuálních potřeb, zájmů a osobních cílů uživatelů. Podpora a pomoc
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spočívá v zachovávání lidské důstojnosti, k upevňování a aktivnímu rozvoji dovedností
uživatelů vedoucí k jejich samostatnosti a snížení závislosti na sociálních službách.
Základní činnosti
Chráněné bydlení poskytuje následující základní činnosti:
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 Poskytnutí ubytování.
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 Sociálně terapeutické činnosti
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
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.
Orion - 4 bytové jednotky s kuchyňským koutem a velkou společnou kuchyní pro 7 osob.
Lyra - 3 bytové jednotky bez kuchyňských koutů se společnou kuchyní pro 6 osob
Sírius - 3 samostatné plně vybavené byty
Fénix - 3 bytové jednotky bez kuchyňských koutů se společnou kuchyní pro 6 osob
Cílová skupina
Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením ve věku
19 – 64 let, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.
Služby nemohou být poskytovány osobám:
 jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
 které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní infekční nemoci, která ohrožuje ostatní
uživatele závažným způsobem,
 potřebují pravidelnou a rozsáhlou pomoc a podporu jiné fyzické osoby,
 opakovaně závažně narušujícím pravidla společného soužití s ostatními uživateli a
pravidla organizace,
Cíle Chráněného bydlení Domov Anenská
Hlavním cílem sociální služby je dosažení takové míry soběstačnosti uživatele, která snižuje
potřebu a závislost na sociální službě.
Dílčí cíle:
1. Každodenní poskytování sociální služby v prostředí běžných domácností.
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2. Uživatelé jsou podporování v naplňování potřeb vedoucí k samostatnosti na základě
individuálních plánů (např. v oblasti bydlení, péče o domácnost, vaření, vyřizování osobních
záležitostí, péče o osobní věci, nakupování, hospodaření s finančními prostředky, používání
veřejných dopravních prostředků a veřejných služeb).
3. Uživatelé jsou podporování v pracovních dovednostech a pracovních návycích, k udržení
již získané pracovní pozice, nebo k získání pracovní pozice.
4. Služba podporuje uživatele k aktivnímu trávení volného času.
5. Podporovat uživatele ve vytváření vztahů mimo domov, které uživatelům umožní
naplňování potřeb a samostatnější život.
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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:
1. Podporovat uživatele v rozvoji pracovních návyků a dovedností potřebných
k dosažení co největší samostatnosti.
2. Podporovat uživatele v komunikaci s ostatními uživateli, pracovníky, s rodinou
i veřejností.
3. Podporovat uživatele ve zvládání základních pravidel hygieny.
4. Podporovat uživatele k realizaci svých cílů.
5. Podpora k získání zdravého sebevědomí a pocitu sounáležitosti.
6. Podpora ve využití potenciálu k rozvoji rukodělných a motorických dovedností.
7. Podpora směřující ke zlepšení společenského postavení uživatele.
8. 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
31.12.2016

16,5
5
59,2
52
16,05
148,75

Počet pracovníků
Přímá péče

%

Pedagogičtí pracovníci
1

11,1
3,36
39,8
35
10,8
100

Pracovníci
v sociálních službách
2

Zdravotničtí
pracovníci
3

Sociální
pracovníci

THP

4

Ostatní

5

6

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

7
2
48,2
38
10
105,2

4,71
1,34
32,4
25,5
6,72
70,7

1
2
3
0
0
6

0,67
1,34
2,02
0
0
4,03

5,5
1
0
0
0
6,5

3,7
0,67
0
0
0
4,37

3
0
6
0
0
9

2,017
0
4,034
0
0
6,05

0
0
2
14
6,05
22,05

0
0
1,3
9,4
4,1
15

PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2016

148,75
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 roce 2016 jsme se zejména soustředili na podporu pracovníků v sociálních službách, kteří
poskytují péči a podporu uživatelům z cílových skupin, u kterých je nutné plnit nejen jejich
individuální potřeby, ale i řadu specifických potřeb:
a) osoby v chráněném bydlení s poruchami autistického spektra. Jeden uživatel s
PAS byl podporován tak, že si dokáže vybrat zboží v obchodě; zvládá akceptovat
přání svých spolubydlících při výběru denního programu.
b) osoby v chráněném bydlení s duálními poruchami (osoby s hluchoslepotou).
Jeden uživatel byl podporován v samostatné orientaci tak, že již zvládá orientaci
na domku pomocí hmatu a hole, samostatně dojde i do STD. Pracovníci stále
pracují na vytvoření a rozvoji efektivního komunikačního systému dle potřeb
jednotlivých uživatelů, pracují na hmatových zážitkových denících a hmatové
kuchařce.
c) osoby v domově se zvláštním režimem s poruchami chování.
Ad c) v domově se zvláštním režimem se podpora pracovníků soustředí především na
posílení jejich profesionální dovedností s danou cílovou skupinou a podpora při zajištění
bezpečné služby.
Mnozí pracovníci velmi úspěšně zavádějí teoretické poznatky do každodenní praxe.
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4. 3. Aktivity organizace v roce 2016
4.3. 1 Významné aktivity
-

Konání 2. společenského plesu Našeho světa, p. o. na Ostravici.
V roce 2016 jsme úspěšně navázali na konání 1. společenského plesu Našeho světa,
p. o. Nebojím se zde napsat, že byl očekáván uživateli i zaměstnanci a společným
přípravám věnovali nemalou pozornost. Takže s blížícím se datem konání plesu se i
naše organizace stávala místem dokonale upravených nehtů a nových účesů. Jako i
prvního ročníku, i druhého ročníku 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, p. o. Úspěch druhého
ročníku nám dodává síly a nadšení pro organizaci ročníku třetího.

- Za další významnou aktivitu považujeme pokračování a rozvoj práce s terapeutickými oslíky
Rozárkou a Heřmánkem a dalšími domácími zvířaty. Během roku 2016 probíhala intenzivní
práce s terapeutickými oslíky, kdy se po adaptaci oslíků na nové prostředí uživatelé postupně
chodívali dívat a seznamovat s novými zvířecími členy. Od počátku šlo vidět nadšení jak
pracovníku, tak hlavně klientů. Nastal den, kdy po zaučení naších pracovníku, byla předána
starost o oslíky i naším klientům. Učili jsme se, co to znamená, když mají uši v různých
polohách, na co si dát pozor. Zjišťovali jsme, co se jim líbí a naopak co nemají rádi. Učili jsme
se čistit srst, jak podat pamlsek. Dnes je plnou samozřejmostí, že pravidelné navštěvování a
pečování o oslíky, je nezbytnou součástí dne klientů, kteří se vždy těší.
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- Dále jsme rozvíjeli přípravu a prodej palivového dřeva. Zájem o práci s dřevem je mezi
uživateli opravdu velký. Dále proto pracujeme na navýšení počtu dodavatelů dřeva a v rámci
doplňkové činnosti dřevo prodáváno zájemcům z blízkého okolí a jako službu nabízíme dovoz
a uložení dřeva na místo. Taktéž realizujeme samostatnou službu ukládání a štípání dřeva
přímo u objednatelů služby.
- Ke zkvalitňování naší služby v oblasti poskytování individuální péče uživatelům významně
přispělo zavedení konceptu Bazální stimulace. V měsíci květen 2016 jsme za přítomnosti
PhDr. Karolíny Friedlové úspěšně absolvovali supervizi a byl nám udělen certifikát
„Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace“. Prvky Bazální stimulace jsou v praxi
využívány převážně u uživatelů s vysokou mírou podpory s cílem navodit pocit bezpečí a
jistoty, uvědomit si polohu vlastního těla a pohybu. V praxi jsou užívány iniciální doteky,
různé masážní techniky např. zklidňující, povzbuzující a masáž stimulující dýchání. Dále pak
techniky polohování a pohybové techniky např. s využitím houpaček. Celkově u všech
uživatelů, u kterých se bazální stimulace využívá, je vidět její přínos vedoucí ke zklidnění a
uvolnění.
- V říjnu roku 2016 byla zahájena realizace dlouho očekávaného projektu s názvem „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, a to
díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a Moravskoslezského kraje. Jedním z
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hlavních cílů projektu je realizovat případové studie u osmi uživatelů domova se zvláštním
režimem, kdy skrze mezioborové setkání budou navrhnuty postupy pro minimalizaci
specifického chování těchto uživatelů a budou vydefinovány hranice vymezující vhodnost
poskytování podpory osobám v nepříznivé sociální situaci. Mezi další aktivity projektu patří
realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky služby domova se zvláštním režimem, které
povedou ke zvýšení profesní odbornosti pracovníků v této náročné sociální službě.
- Pracovníci sociálně terapeutických dílen naplánovali a realizovali níže uvedené akce, které
vedly nejen k prodeji výrobků, ale také prezentaci naší organizace a dovedností našich
klientů. Výrobky byly prodávány v rámci naší doplňkové činnosti a s klienty, kteří se podíleli
na jejich výrobě, byly uzavřeny dohody o provedení práce.
 Krajský úřad Ostrava – Velikonoční jarmark pro zaměstnance
 Havířov TESCO – Prezentace, prodejní výstava
 Frýdecký zámek – Velikonoční jarmark
 Havířov TESCO – Prezentace, prodejní výstava
 Frýdlant n. O. – Den soc. služeb (prezentace, prodejní výstava)
 Ostrava Masarykovo Náměstí – prezentace, prodejní výstava (nově navázána
spolupráce s organ. TRIGON)
 Náš svět, p. o. Pržno – prodejní výstava – týden soc. služeb
 Krajský úřad Ostrava – Vánoční prodej pro zaměstnance KÚ
 Obec Pržno – Vánoční jarmark
 Ostrava GONG – prezent., prodejní výstava (Křídlení – neziskové organizace)
 Frýdecký zámek - Vánoční jarmark
 Ostrava GONG – prezentace (setkání ředitelů příspěvkových organizací)
 Frýdlant n. O. – Vánoční jarmark (Domov pro seniory)

4. 3. 2 Ostatní aktivity

-

Návštěva výstavy Zámek Fýdek – Místek
Návštěva plesu Linie Radosti
Návštěva Masopustu v Hodoňovicích
Návštěva hokejových utkání ve Frýdku – Místku a Ostravě
Akce s motorkářským klubem Beskyd’s Rider’s
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-

Výlet do Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm
Exkurze v továrně Hyundai, Nošovice
Návštěva Velikonočního jarmarku ve Frýdku – Místku
Výlet na výstavu Flora Olomouc
Výlet do Frenštátu pod Radhoštěm – farmářské trhy, prohlídka skokanských můstků
Exkurze pivovaru Koníček ve Vojkovicích
Účast na sportovních hrách v Kopřivnici
Návštěva včelařského muzea v Chlebovicích
Účast na Country bálu v Hodoňovicích
Návštěva výstavy České televize
Návštěva muzea v Kopřivnici
Koncert Michala Davida v Kozlovicích
Návštěva rodného domu S. Freuda ve Štramberku
Výšlap na hrad Hukvaldy
Zajištění přednášky Městské policie – bezpečnost na komunikaci
Účast na Colours of Ostrava
Výlet do Rybího domu – Chotěbuz
Aktivní účast na Hasičské soutěži v Metylovicích
Účast na Baškohrátkách
Pobyt na dovolené v Chorvatsku
Účast na sportovních hrách ve Frýdku – Místku
Návštěva Beskydského pivovárku
Účast na soutěži ve stolním tenisu – Zlín
Účast na Rozsvěcení vánočního stromku ve Frýdlantu nad Ostravicí
Zapojení se do lampionového průvodu Frýdkem – Místkem
Ořechování – účast na soutěži v pečení ořechových závinů – 3. místo
Účast na fotbalovém turnaji v Havířově
Návštěva muzikálu Děti ráje v Brně
Návštěva Vánočních trhů ve Frýdku-Místku
Výlety na Prašivou, Ondřejník, do měst a obcí: Ostrava, Malenovice, Vyšní Lhoty, Bystré,
Olešná, Kohútka, Komorní Lhotka, Čeladná, Nošovice, Morávka, Staré Hamry, Podolánky,
Ráztoka
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4. 4. Práce s kvalitou
V roce 2016 jsme se soustředili na proces podpory jednotlivých služeb v aktualizaci vnitřních
pravidel k implementaci standardů kvality a dopracování standardizovaných postupů pro
situace, které nebyly řešeny jednotně, nebo pracovníci cítili potřebu dopracovat postup
z důvodu, aby poskytovali bezpečné sociální služby.
Ve dnech 27. – 28. 4. 2016 proběhla v organizaci kontrola sociální služby domova se
zvláštním režimem, a to na základě pověření ke kontrole č. 111/15/2016. Na základě této
kontroly byla přijata opatření k jednotlivým doporučením kontrolní skupiny, které jsou
výsledkem jednání pracovního týmu domova se zvláštním režimem. Pracovní tým na svých
schůzkách diskutoval možnosti uplatnění jednotlivých doporučení v každodenní praxi služby.
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 Pržno a CHB Frýdek – Místek.
V říjnu roku 2016 byla zahájena spolupráce s Mgr. Janou Musálkovou, konzultantem v rámci
výše uvedeného projektu. 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.
Výstupem podpůrných konzultací bude provedení auditu a následná konzultace, která
umožní pracovníkům formou diskuse co nejlépe odrazit doporučení do praxe.
Podpora je nastavena tak, aby na prvním místě je vždy potřeba člověka, který využívá
sociální službu a individuální přístup k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Člověk, který je
klientem sociální služby, se nestává součástí zaběhnutého systému poskytování služby.
Normální je to, že každý člověk si žije podle svých představ a možností – lidi nejsou rukojmí
služeb. Dobrá praxe služby, která je v souladu s platnými právními normami, je zpracována
do písemných pravidel a postupů tak, aby byla zajištěna kontinuální kvalita poskytované
služby. Metodický konzultant podporuje roli sociálního pracovníka v zařízení, který je
odborníkem na službu, zná potřeby cílové skupiny, řídí případovou práci v zařízení a
metodicky podporuje klíčové pracovníky v zařízení. Jeho dovednosti jsou klíčové pro kvalitu
poskytování podpory klientům služby.
Podpora bude trvat 30 měsíců a výstupem bude zpracování rozvojového plánu na 5 let.
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4.4.1 Vzdělávaní pracovníků
Níže uvádíme celkový přehled hodin vzdělávaní a názvy kurzů, který se pracovníci organizace
v průběhu roku 2016 účastnili.
Souhrn vzdělávání 2016
Název střediska Akredito
- vané
vzdělává
ní
DOZP - Domky
364
DOZP - U Zvonu
296
DOZP - U
296
Slunečnice
DZR
538
STD
112
CHB
390
Domov Anenská
192
Celkem
2188

Interní
Supervize Celkem
forma
vzdělává
ní
85
92
541
166,5
122
584,5
132,5
108
536,5
402
105,5
334
115
1340,5

194
80
164
68
828
Celkem
hodin
vzdělávání

1134
297,5
888
375
4356,5
4356,5
8713

Témata vzdělávacích aktivit:
- s akreditací MPSV:
Základní kurz Bazální stimulace
Zvládání agresivního klienta pomocí úchopů a držení - metoda šetrného zvládání agrese
Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb
Supervize Bazální stimulace
Nástavbový kurz Bazální stimulace
Výcvik krizové intervence
Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem
Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
Prevence komplikací se zaměřením na prevenci pádů a vznik dekubitů
Konference - demence
Velká novela 2016
Podpora při uplatňování vlastní vůle
Základní kurz Bazální stimulace
Základy pohybové a taneční terapie v práci s klientem
Základy efektivní komunikace, Rozvoj týmové spolupráce
Základy vedení a motivace zaměstnanců
Rozhodování s podporou
Prevence a řešení konfliktů
Základy empowermentu aneb zapojení a posílení uživatelů
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Individuální plánování
Individuální plánování pro vedoucí služeb
Základy muzikoterapie v práci s klienty s mentálním postižením a PAS
Úvod do dobré praxe
Pravidla šetrné sebeobrany
Základy muzikoterapie
Péče o osoby se zrakovým znevýhodněním
Interní vzdělávání a nácviky dovedností
Manipulace s imobilním uživatelem
Hygiena a dezinfekce rukou
Školení ke kvalitě a kultuře organizace
Paliativní péče
Metodické setkání DZR
Péče o klienty se stomií
Diabetes mellitus
Zásady první pomoci
Standardy 2017 aneb Plány MPSV v oblasti kvality
Školení epilepsie
První pomoc při epileptickém záchvatu
Plánování služeb v programu IS Cygnus
Sociální služby v České republice a v Evropě
Využití zahrady při práci s uživateli
Školení BOZP a PO
Tena - Umíme spolu vycházet?
Standardy kvality 1-14
Školení IP (dodatek)
Pracovní stáž STD Effatha
Šetrné úchopy - teorie
Základy muzikoterapie
Péče o osoby se zrakovým znevýhodněním
Využití návazných služeb
AAK- alternativní komunikace
Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem
Rozhodování s podporou
Úvod do efektivní komunikace s romskými občany
Základy empowermentu aneb zapojení a posílení uživatelů
SQ 1, 14, 15
Krizová intervence
Péče o osoby se zrakovým znevýhodněním
4.4.2 Tvorba a zavádění vnitřních pravidel ke standardům kvality
Pro tvorbu a zavádění vnitřních pravidel ke standardům kvality byl sestaven tým v rámci
služby domova se zvláštním režimem. Tým se zaměřil na individualizaci a aktualizaci platných
pravidel. Výsledky týmové práce byly předmětem hodnocení kontroly sociální služby.
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Vzhledem ke vzniku nové služby chráněného bydlení na pobočce Anenská, vyvstala nutnost
individualizovat jednotlivá pravidla této služby a upravit postupy pro nové prostory.
Na dalších úpravách a vzniku nových pravidel a metodik se budou pracovníci podílet
i v dalších letech.
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.

4.4.3 Stížnosti, podněty, připomínky
Počet řešených stížností v roce 2016: 4
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
- supervize pracovníků v sociálních službách, manažerské supervize, individuální
supervize – 6 týdenní interval.
Mgr. Veronika Haiclová
- případová supervize – dle potřeb pracovních týmů.
Podpůrné konzultace a metodickou podporu poskytli:
Mgr. Jana Musálková – podpůrný konzultant
v Moravskoslezském kraji III.
Mgr. et Mgr. Kamila Pokorná
Mgr. Martin Haicl
Mgr. Hana Mazalová
Mgr. Martina Chlápková
PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.

v rámci

projektu

Transformace
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PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
Mgr. Jiří Šupa
Mgr. Naděžda Škrabalová
Petra Kelarová, DiS.
paní Rečková Ivana

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
a opatrovnictví našich uživatelů.

zejména

v oblasti

posuzování

svépravnosti

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
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
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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

4.4.8 Zaměstnávání uživatelů
4.4.8.1 V organizaci
V roce 2016 jsme v hlavním pracovním poměru zaměstnávali jednoho uživatele služby
chráněného bydlení v úklidu ve výši 0,5 úvazku. Dále jsme také zaměstnávali jednoho
bývalého uživatele naší služby chráněného bydlení v prádelně, taktéž ve výši 0,5 úvazku. Již
třetím rokem pracuje na úvazek 0,3 v úklidu další bývalá uživatelka služby chráněného
bydlení. V kuchyňském provozu i nadále pracuje bývalá uživatelka naší služby, a to ve výši
0,75 úvazku.
Dlouhodobě tedy udržujeme 2 celé pracovní úvazky pro osoby s mentálním postižením z řad
uživatelů poskytovaných nebo jiných sociálních služeb nebo pro osoby s duševním
onemocněním.
V případě jednoho uživatele došlo ze zdravotních důvodů ke změně práce v hlavním
pracovním poměru na dohodu o provedení práce. V případě zlepšení zdravotního stavu bude
práce na HPP opět obnovena.
Níže uvádíme tabulku zaměstnanosti uživatelů služeb v naší organizaci v uplynulém roce.
V roce 2016 také pracovalo 26 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. Podíl činností našich uživatelů
uvádíme v níže uvedené tabulce a grafu.

Obor činnosti
úklid
prádelna
údržba, pomocné práce
rozvoz stravy
recepce

Počet
zaměstnaných
uživatelů
4
3
2
1
2

výroba dekoračních
předmětů

15

4.4.8.2 Mimo organizaci
1 uživatel - úklid, pomocné práce hala Polárka
1 uživatel – úklid, Kapkova Vila
1 uživatel – úklid, Třanovice
1 uživatel – úklid kanceláří, Frýdek
1 uživatel – čištění brambor, Družstvo Fryčovice
1 uživatel – farma Oáza
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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.
4.4.10 Spolupráce s fyzickými osobami
Práce na včelí farně – Pržno p. Kopeček – zaměstnávání uživatele.
Práce v zemědělství – p. Koloničná Staré město u FM – zaměstnávání uživatele.
Dobrovolníci ADRA
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 dobrovolníku.
Dobrovolníci se v naši organizaci mimo jiné zúčastňují každoročního plesu organizace
a podílejí se na sportovních akcích v zařízení.
Za rok 2016 dobrovolníci uskutečnili celkem 125 návštěv (205,5 hodin). Z toho se realizovalo
88 návštěv (147,65 hodin) v Pržně a 37 návštěv (58 hodin) na pobočce 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.
5.
6.
7.

Pokračovat v zemědělské terapii.
Zaměřit se na vytvoření „domáckého“ prostředí a minimalizaci ústavních prvků.
Výsadba okrasných rostlin v zahradě objetu.
Výsadba ovocných keřů, stromků a drobného ovoce v zahradě objektu.
Doplnit a rozšířit stálou prodejní výstavu výrobků.
Motivovat uživatele a podporovat je ve vedení osobní dokumentace.
Připravovat uživatele na přechod do služby s nižší mírou podpory.
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Chráněné bydlení Pržno: Bydlení V Zahradě – cílová skupina: uživatelé s PAS
1. Doplnit stav pracovníků a proškolit zaměstnance v AAK a zavést poznatky do praxe
(komunikační knihy, zážitkové deníky)
2. Proškolení pracovníků v šetrných úchopech.
3. Zavedení pravidelné muzikoterapie.
Termín: v průběhu roku 2017
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení V Zahradě

Chráněné bydlení Pržno: Bydlení Na Rozcestí
1. Podporovat uživatelé v aktivitách mimo zařízení v přirozeném prostředí.
2. Podporovat uživatele v pracovních činnostech a udržení si práce
Termín: v průběhu roku 2017
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Na Rozcestí

Chráněné bydlení Pržno: Bydlení Pod Lipami - cílová skupina: uživatelé s duální poruchou
1. Naučit komunikaci uživatelů mezi sebou (taktilní komunikace ruka v ruce).
2. Zavést do praxe hmatovou kuchařku.
3. Zavedení muzikoterapie (práce s vibracemi zvuku).
Termín: v průběhu roku 2017
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Pod Lipami

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 využívání služeb holičství a kadeřnictví ve Frýdlantu n. O. a ve FrýdkuMístku).
2. Vyškolit další pracovníky v bazální stimulaci a v návazném kurzu bazální stimulace.
3. Vyškolit pracovníky v Psychiatrickém minimu.
4. Utvořit tzv. „zážitkový chodník.“
5. Vyškolit další pracovníky v AAK a zavést dovednosti a poznatky do praxe – zkvalitnit
komunikaci s uživateli.
Termín: v průběhu roku 2017
Zodpovědný: pracovní tým Domova U Slunečnice
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Domov se zvláštním režimem
Společný cíl Domova U Včelína
Bydlení Archa i Eden
1. Práce na projektu. V rámci projektu, který je od listopadu 2016 do roku 2018, kde máme 7
uživatelů s problémovým chováním z bydlení Archa a 1 uživatele z bydlení Eden. Cílem je
zlepšit nepříznivou situaci našich uživatelů. Např. získání svéprávnosti u jedné uživatelky,
zjistit zda není možno jiné medikace, zajistit sexuální osvětu, popř. rozpoznat díky expertům
zda někteří uživatelé již nespadají do sociální služby.
2. Rekonstrukce domova se zvláštním režimem, navýšení kapacity o deset míst. Na každém
bydlení by byla místnost bezpečného pobytu. Cíl této přestavby je získání jednolůžkových
pokojů, rozdělení bydlení, pro naše uživatelé s poruchou chování a agresivními projevy, tak
aby bylo zajištěno uživatelům bezpečné prostředí a soukromí.
Termín: 2017 - 2020
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 sebe obslužných činnostech.
2. Využívání dalších veřejných veřejné služeb, jako je např. pedikúra, popř. kosmetické služby dle
zájmů a potřeb uživatel.
3. Pokračovat ve stanoveném cíli z roku 2016. 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.
4. Vést uživatele k tomu, aby vnímali, domov se zvláštním režimem, jako jejich domov včetně
okolí domova (venkovní terasa, atd.). Motivovat uživatele tak, aby měli sami zájem zútulňovat
domov a jeho okolí.
5. Pokračovat i nadále na cíli zkulturnit denní místnosti na bydlení „B“ a vytvořit příjemné
domácí prostředí pro uživatele.
6. Pokračovat v cíli zdokonalit pracovníky v AAK a zavést do praxe pro uživatele (komunikační
knihy, zážitkové deníky aj.).
Termín: v průběhu roku 2017
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa
Bydlení Eden
1. Vytvořit domek pro 6 – 8 uživatel z DZR (využití vnitřních stávajících zdrojů).
Termín: do roku 2020
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden, management organizace
2. Cíl zůstává i nadále budeme uživatele podporovat k větší soběstačnosti - začlenit některé
uživatele do nácviku tak, aby zvládli bydlení na „Domku DZR“. Slovní dopomoc zaměřit zejména
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na plánování a přípravu stravy. Podpořit uživatele v samostatnosti při udržování čistoty kolem
sebe a společných prostor, které využívají.
Termín: v průběhu let 2017 – 2020
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden
3. Podpořit uživatele k samostatnému plánování a hospodaření s pochutinami, kávou, cigaretami
a kapesným. V neposlední řadě také zacílit jejich pozornost na pravidla soužití ve společné
domácnosti, toleranci a slušné chování mezi sebou a vhodné oblečení podpora uživatelek
k ženské roli.
Termín: v průběhu roku 2017
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden
4. Využívání dalších veřejných veřejné služeb, jako je např. pedikúra, popř. kosmetické služby dle
zájmů a potřeb uživatel.
Termín: v průběhu roku 2017
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden
5. Vést uživatelé k samostatnému vyřízení svých potřeb. Samostatné vycházky, návštěva lékaře a
nakupování ve městě. Samostatné využití hromadných dopravních prostředků.
Termín: v průběhu roku 2017
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden

Sociálně terapeutické dílny
1. Rozvinout spolupráci s Chráněnou dílnou T-WOOD Frýdlant nad Ostravicí
2. Tvoření nových druhů výrobků v jednotlivých dílnách – poptávka na výstavách, změna
pro uživatelé (následně úprava, doplnění katalogu výrobků STD)
3. Využití skartovaného papíru – tvorba papírových výrobků ze skartovaného papírů
(namáčení, vymačkání, tvarování a dekorování výrobků)
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. 2016 (tis. Kč) – celkem za organizaci
Náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

77.966,77

77.966,77

0

63,31

95,10

31,79

78.030,08

78.061,87

31,79

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

Z toho
převod do rezervního fondu

31 788,33

převod do fondu odměn

31 788,33

0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2016 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
1. Domov pro osoby se zdrav.postiž.

Náklady

Výnosy

Výsledek
hospodaření

41.362,35

41.362,35

0

63,31

95,10

31,79

4.635,07

4.635,07

0

3. Domov se zvláštním režimem

14.424,51

14.424,51

0

4. Chráněné bydlení

11.867,74

11.867,74

0

5. DOZP – pobočka

5.677,10

5.677,10

0

78.030,08

78.061,87

31,79

Doplňková činnost
2. Sociálně terapeutické dílny

Celkem
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Závazné ukazatele na r. 2016 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2016

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2016

29.497.000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

5.000.000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti

2.700.000,00

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
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
Účelový neinvestiční příspěvek na provoz „Chráněné bydlení NÁŠ
SVĚT“ pro nevidomé a neslyšící“ v rámci Regionálního
operačního programu CZ.1.10/2.1.00/35.01757 – ÚZ 38588505
Účelový investiční příspěvek do fondu investic „Chráněné bydlení
NÁŠ SVĚT“ pro nevidomé a neslyšící“ v rámci Regionálního
operačního programu CZ.1.10/2.1.00/35.01757 – ÚZ 38588505

2.970.000,00

1.721.599,50

239.972,85
1.182.588,44

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

17,60%
vyrovnané případně mírně
přebytkové hospodaření za rok 2016

Výsledek hospodaření

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

Výše (tis. Kč)

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením

14.027,00

3. Domov se zvláštním režimem

8.000,00

4. Chráněné bydlení

5.196,00

5. Domov pro osoby se zdravotním postižením – pob.

2.274,00

Celkem

29.497,00

Hospodaření s peněžními fondy
Název fondu
Fond investic
FKSP
Rezervní fond

Stav (v tis. Kč)
k 1. 1. 2016

k 31. 12. 2016

26.297,03

26.919,35

183,74

316,89

1.990,11

2.264,41

34

Fond odměn

215,08

215,08

Investiční akce v r. 2016
Zdroj (poskytovatel)

Účel akce

Fond investic

opr.po požáru

Fond investic

oprava plotu

Fond investic

sanační práce

Fond investic

nátěr podhledů

Fond investic

oprava omítek

Fond investic

oprava pračky

Fond investic

oprava ohřívače

Fond investic

oprava čerpadel

Fond investic

oprava pračky

Fond investic

kuchyňky

Fond investic

pračka

Fond investic

kamer. syst. tech.

Fond investic

EPS tech.dozor

Fond investic

EPS

Fond investic

kotel

Výše (tis. Kč)

834,33
1.579,20
2.425,10
133,50
38,96
1,90
37,29
25,35
0,93
41,75
136,28
47,12
17,55
573,60
151,86

Celkem

6.044,72

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

Celkem

Finanční

Rezervní fond

3,00

3,00

5,00

5,00

Finanční dar/neúčelový

13,42

13,42

Finanční dar/neúčelový

24,00

24,00

Finanční dar/neúčelový

10,00

10,00

Finanční dar/neúčelový

3,00

3,00

Finanční dar/neúčelový

3,40

3,40

Finanční dar/neúčelový
Finanční dar/neúčelový

Palivové dříví
4 ks židlo Savoy, 1ks stůl

Věcný

Finanční

Věcný

Fond investic

17,14

17,14

8,84

8,84
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Kurz Bazální stimaluace

7,50

7,50

10 ks šál HC Vítkovice

2,90

2,90

MAKTO – kupóny

7,00

7,00

CSA Hygiene

2,75

2,75

Celkem

107,95

61,82

46,13

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
Zdroje
Název akce
Nákup pračky

celkem

vlastní

136,28

136,28

47,12

47,12

elektronický požární systém

573,60

573,60

Nákup plynový kotel

151,85

151,85

Rekonstrukce budovy
Anenská

726,17

726,17

1.635,02

1.635,02

Nákup kamer. syst. tech.

Celkem

MSK

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2016 (tis. Kč)
Druh/účel
zhotovení oken včetně
montáže
zhotovení dveří včetně
montáže
oprava koupelny
výmalba Pstružovská
rekonstrukce atria
Anenská
oprava garáže
sanační a stavební práce
po požáru
oprava plotu
sanační a stavební práce
po požáru
nátěr podhledů
výměna oken
sanace budovy
Celkem

Celková
hodnota

Zdroje
zřizovatel

vlastní

74,72

74,72

164,31

164,31

68,98

68,98

77,15

77,15

91,86

91,86

57,49

57,49

834,33

834,33

1.538,96

1.538,96

2.425,09

2.425,09

296,67

296,67

1.622,63

1.622,63

249,9

249,9

7.502,09

7.502,09

dary

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

Výše náhrady od
pojišťovny

Celková výše škody

Požár Domov Anenská

4,87

3,87

Celkem

3,87

3,87

Zahraniční služební cesty - neproběhly
Čerpání účelových dotací v r. 2016 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové
dotace

Účetní
znak

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_023/000
1077

104513013
104113013

Poskytnutá
Použito
dotace

Celkem

Vratka
dotace

Zdůvodnění
vratky

413,74

413,74

0

413,74

413,74

0

Průměrné % nemocnosti za rok 2016 – 6,03%
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 2016
Kontrolu provedl
Redcock, a.s.

Předmět kontroly
Roční kontrola BOZP

Dne
17. 2. 2016

Redcock, a.s.

Roční kontrola PO

17. 2. 2016

Skýpalová Denisa,
nutriční terapeut

Namátková kontrola
zaměstnanců
kuchyně
Jednotlivých úseků,
pracovišť

25. 8. 2016

Namátkové kontroly

V nepracovní dny a
na nočních službách

Závěry
Návrh opatření do
příští prohlídky viz
zápis
Návrh opatření viz
zápis
Bez závad

Bez závad
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Ostatní kontroly provedeny dle směrnice o Vnitřním kontrolním systému.

Externí kontroly 2016
Kontrolu provedl
Regionální rada
regionu soudržnosti
Moravskoslezsko,
Úřad regionální rady

Krajská hygienická
stanice MSK v
Ostravě
Krajská hygienická
stanice MSK v
Ostravě

Předmět kontroly
Kontrola
financování
projektu „Chráněné
bydlení Náš svět pro
nevidomé a
neslyšící“
Kontrola obecných
zásad a požadavků
potravinového
práva
Kontrola obecných
zásad a požadavků
potravinového
práva

Dne
6. 1. 2016

Závěry
Krácení způsobilých
výdajů ve výši
12.523,-Kč

3. 5. 2016

Bez opatření

28.7.2016

Bez opatření

24. 8. 2016

Zařadit více
luštěnin, ovoce,
zeleniny, drůbežího
masa, ryb
Bez závad

Kontrola pestrosti
jídelníčku
MSK

MSK

Česká inspekce
životního prostředí

Veřejnosprávní
kontrola
hospodaření
s veřejnými
prostředky
Poskytování
sociálních služeb dle
z.č.108/2006 Sb.,
ZSS

16.8.-18.8.2016

Kontrola nakládání
s vodami, provozu
vodních děl, na
kvalitu a množství
vypouštěných
odpodaních vod
roky 2014, 2015,
2016

13. 10. 2016

16.8.-18.8.2016

Navýšit počet
pracovníků ve
službě DOZP a CHB.
Realizovat opravu
střešních oken a
žaluzií.
Porušení nezjištěno.
Požadavky na řádné
vedení provozního
deníku ČOV.
Požádat vodoprávní
úřad o změnu
povolení
k vypouštění
odpadních vod.
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Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2016 byl v organizaci průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců 148,753 osob.
Z toho byl stanoven 4% povinný podíl osob se zdravotním postižením na 6,31 osob.
Organizace splnila povinnost na 11,46 osob zaměstnáním u zaměstnavatele.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Datum
přijetí
žádosti

0

Označení
žadatele

0

Datum
vyřízení
žádosti

0

Způsob
vyřízení
žádosti

0

Informace
poskytnuta
na základě
výhradní
licence

Odvolání

0

0

Stížnost
důvod
podání

0

Stížnost
způsob
vyřízení

Soudní
přezkum

Poznámka

0

0

0

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

Zaměstnanci budou seznámení se zprávou o činnosti na Výroční schůzi zaměstnanců, která
proběhne nejpozději do 1 měsíce ode dne schválení výroční zprávy radou
Moravskoslezského kraje.
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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
Pionýrů, s.r.o.
K+P Kroščen R.
Broskevič Ludomil
Naše místo, z.s.
Skotnica Lubomír
Mgr. Siudová
ANONYM - zastupitel

3 000,00 Kč
5 000,00 Kč
13 418,00 Kč
24 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 401,00 Kč
61 819,00 Kč

Věcné dary
Obec Ostravice

17 137,30 Kč

Záblesk - SRaP HD
INSTITUT Bazalní stimulace
GEOZAV,s.r.o.
MAKRO
MAKRO
CSA Hygiene

8 846,00 Kč
7 500,00 Kč
2 900,00 Kč
3 000,00 Kč
4 000,00 Kč
2 749,00 Kč
46 132,30 Kč

Palivové dříví
4 ks židle Savoy, 1ks stůl
kulatý,
Kurz Bazální stimaluace
10 ks šál HC Vítkovice
kupóny
kupóny
Tena pomůcky apod.

VIII. Zpráva o tiskové činnosti
Průběžně během celého roku 2016 jsme v deníku Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy
uveřejňovali významná jubilea našich uživatelů.
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Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci

jméno:

Mgr. Anna Hamelová se svým pracovním týmem

datum:

28. 2. 2017

telefon:

558 605 603, 720 538 428

e-mail:

a.hamelova@centrumprzno.cz
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