_________________________
PRŽNO 239, 739 11 Pržno
IČO: 008 470 46

Výroční zpráva Našeho světa, příspěvkové organizace
za rok 2014

1
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IČ:
Ředitelka
Adresa webových stránek:
Kontakty:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pržno 239, 739 11 Pržno
00847046
Mgr. Anna Hamelová
www.centrumprzno.cz
tel. 558605603, mobil 720 538 428
a.hamelova@centrumprzno.cz
Komerční banka ve Frýdku-Místku
35733-781/0100

II. Úvodní slovo ředitelky
Vážení příznivci organizace Náš svět,
tak, jako každý rok, mám milou příležitost Vás všechny informovat, jak se naší organizaci
dařilo v uplynulém roce.
Když se ohlédneme zpátky, můžeme konstatovat, že rok 2014 byl rokem úspěšným ve všech
oblastech našich činností.
V oblasti hospodaření jsme spravovali svěřené hodnoty a finance tak, abychom naplnili
zásady 3 E, tzn. hospodařit účelně, efektivně a hospodárně. Proto jsme v průběhu roku
realizovali několik stavebních akcí, které byly zaměřeny na opravu či úpravy majetku,
případně na vybudování nových hodnot.
Mezi nejvýznamnější akci, která se realizovala za plného provozu, byla oprava a nátěr fasád
22 budov v areálu v Pržně. Vše proběhlo v období září/říjen 2014. Další akcí byla výstavba
chodníků, kterou jsme zvládli v průběhu měsíců červenec/srpen 2014.
Na poli kvality poskytovaných služeb se nám podařily 2 významné počiny. Prvním z nich je
vyčlenění kapacity chráněného bydlení pro 2 uživatele s poruchou autistického spektra. Tito
uživatelé doposud žili v rámci služeb ve velkých budovách, a to v domově pro osoby se
zdravotním postižením a v domově se zvláštním režimem, kdy jejich potřeby a stereotypy
nebylo možné naplnit v běžném provozu těchto služeb. V listopadu 2014 jsme tyto 2
uživatele přestěhovali do domku rodinného typu pro 4 osoby, který je registrován v rámci
služby chráněného bydlení. Bydlení prodělalo rozsáhlou rekonstrukci na základě odborných
konzultací, a nyní tak splňuje veškerá specifika, která se pojí s individuálními potřebami
těchto dvou konkrétních uživatelů. Mezi tyto úpravy patří například oplocení domku
s vlastním zázemím a samostatným vchodem, oddělené bydlení pro dva uživatele s běžnou
mírou podpory a dva uživatele s vysokou mírou podpory, úprava jednolůžkových pokojů pro
umístění závěsných křesel, vybudování sprchového koutu, instalace ochranných krytů
spotřebičů, radiátorů a vypínačů - tak, aby nedošlo ke zranění uživatelů, apod. Svůj život tak
nyní tráví oba uživatelé za přítomnosti vždy alespoň 1 pracovníka, který dbá na maximální
individualizaci poskytované služby. Jeden z těchto uživatelů není schopen samostatného
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pohybu po areálu, proto nemohl jít ven dle svého rozhodnutí, ale podle možnosti zajištění
doprovodu. Nyní před „svůj domek“ vychází, kdykoliv se sám rozhodne.
Druhý počin se týká služby chráněného bydlení pro osoby s duálním smyslovým postižením,
tzv. hluchoslepotou. V průběhu roku se nám, ve spolupráci s občanským sdružením Záblesk,
podařilo zpracovat koncepční rozvoj služby a zpracovat projekt ke stavebním úpravám a
materiálnímu vybavení této služby. V prosinci jsme předkládali projekt s názvem „Chráněné
bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící“ do výzvy Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 – Podpora prosperity regionu, oblasti
podpory 2.1 – Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti 2.1.2 – Rozvoj infrastruktury
sociálních služeb. V případě, že bude projekt schválen, bude možné začít se stavebními
úpravami, které povedou k vytvoření zcela ojedinělé pobytové služby pro osoby
s hluchoslepotou, a to v rámci celé České republiky.
V měsíci říjnu 2014 proběhlo sebehodnocení služby domova se zvláštním režimem. Tato
služba se začala k tomuto sebehodnocení chystat od konce května 2014. Na povrch vytanuly
potřeby, které vedly až k významné personální obměně. Realizace takto významné změny
bylo zatěžující nejen pro uživatele služby, ale i pro pracovní týmy celé organizace. Vše se
zdařilo a proces sebehodnocení služby nebyl kontrolou zřizovatele, nýbrž rozvojovým
procesem s velmi užitečnou a povzbuzující zpětnou vazbou.
V průběhu roku jsme dále pokračovali v realizaci vzdělávání v rámci projektu „Podpora
vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“, financováno z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
Během celého roku 2014 pokračovala finanční podpora v rámci projektu „Optimalizace sítě
služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ na provoz sociálně terapeutických dílen
v Pržně.
Aktivně jsme se zapojili do vzdělávacích aktivit v rámci individuálního projektu kraje
„Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II.“
Podíleli jsme se na realizaci individuálního projektu kraje „Podpora transformace pobytových
sociálních služeb v MSK II.“
Během celého roku jsme také zažívali další drobné radosti jako rozšíření chovu králíků a
křepelek, zavedení chovu oveček a slepic.
Velkým úspěchem pro nás je, že stále více uživatelů služeb zapojujeme do pracovního
procesu. Uživatelé, kteří pracují za mzdu a získávají tím nový pocit svobody a nezávislosti,
pookřáli na tváři i na duchu. V začleňování uživatelů do sebeobslužných činností a pracovních
činností vidíme důležitý trend rozvoje naší organizace.
Rok 2014 skončil, byl to rok mnoha změn a v roce 2015 čekáme na další výzvy.

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 2006 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.
Další aktivity v naší organizaci byly spolufinancovány v níže uvedených projektech:
-

-

-

-

-

-

projekt Moravskoslezského kraje SROP, realizace 2005–2006, s názvem „Ústav
sociální péče pro mládež Pržno – dostavba areálu“, jehož účelem byla dostavba
objektů hippoterapie, zemědělské terapie (skleníku), multifunkčního centra, domova
se zvláštním režimem.
„Nový svět“ - program rozvoje osob s těžkými psychiatrickými diagnózami
prostřednictvím rehabilitačních aktivit, jehož účelem bylo zvyšování sociální integrace
uživatelů služby, spolufinancováno Evropskou unií (ESF), MMR, Moravskoslezským
krajem, realizace v roce 2006-2007.
„Společný svět“ – rozvoj terapeutických a sociálních aktivit pro osoby s postižením,
projektové aktivity rozvíjejí a doplňují aktivity předchozího projektu, realizace 20072008.
Individuální projekt MSK „ Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ - realizován ve spolupráci se Slezskou diakonií v období 2010/2011 –
rozšíření časové dostupnosti služby v sociálně terapeutických dílnách.
Projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ –
poskytování a realizace sociálních služeb sociálně terapeutické dílny
v Moravskoslezském kraji v období květen 2013/31. 12. 2014.
Dotace z ESF z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – „Podpora
vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“ – v období září 2013/30. 6. 2015.
pilotní projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ který je spolufinancován z fondů
EU – z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – v období 01. 12.
2013/14. 05. 2014.

Celková kapacita pobytových služeb poskytovaných v Našem světě je 146 míst v pobytové
službě v Pržně, 6 míst ve Frýdku-Místku, 27 míst ve Frýdlantu nad Ostravicí tj. celkem 179
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

Poslání
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Pržno je poskytovat bydlení a sociální
služby lidem 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 život uživatelů a zajišťuje ochranu jejich práv.
Sociální služba je poskytována v domovech „U Slunečnice“, „U Zvonu“, „Pod Lysou“ a „U
Lesa“.
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.
Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice
Dílčí cíle:
1. Dosáhnout co největší soběstačnosti každého uživatele v rámci svých možností a
schopností, přiblížit sociální službu rodinnému prostředí.
2. Rozvíjet a upevňovat znalosti a dovednosti (např. v oblasti péče o sebe, poznávání
předmětů, upevňování rodinných vztahů,…).
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3. Podporovat uživatele při rozvíjení jeho zájmů a aktivnímu trávení volného času.
4. Podporovat uživatele v rozvoji pracovních návyků a dovedností v rámci svých možností a
schopností.
5. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy.
6. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (např. doprava, nákupy, návštěva
restaurace, kina, divadla, ...).
7. Chránit práva a oprávněné zájmy uživatelů.
8. Poskytovat sociální službu způsobem, který uživatel ocení spokojeností.
9. Poskytovat sociální službu kvalitně.
10. Poskytovat sociální službu odborně a kvalifikovaně.
Bydlení U Lesa a Pod Lysou
Dílčí cíle:
1. Dosáhnout co největší samostatnosti každého uživatele a připravenosti pro
praktický život.
2. Rozvíjet a upevňovat znalosti a dovednosti (např. v oblasti péče o sebe,
drobných domácích prací, upevňování rodinných vztahů,…).
3. Podporovat uživatele při rozvíjení jeho zájmů a aktivním trávení volného
času.
4. Podporovat uživatele v rozvoji pracovních návyků a dovedností.
5. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy.
6. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (např. doprava, nákupy,
návštěva restaurace, kina, divadla, ...).
7. Chránit práva a oprávněné zájmy uživatelů.
8. Poskytovat sociální službu způsobem, který uživatel ocení spokojeností.
9. Poskytovat sociální službu kvalitně.
10.Poskytovat sociální službu odborně a kvalifikovaně.
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: 15 – 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. akutní schizofrenií či
poruchou nálad, závislostí na návykových látkách atp.);
 závažným způsobem narušujícím soužití s ostatními uživateli a pravidla organizace.

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
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Identifikátor služby: 7754292
Místo poskytování služby: Pstružovská 164, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Kapacita: 27

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.
7. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů.
8. Chránit práva a oprávněné zájmy uživatelů.
9. Poskytovat sociální službu způsobem, který uživatelé ocení spokojeností.
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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.

Druh služby: domov se zvláštním režimem
Identifikátor služby: 2001993
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno
Kapacita: 26

Poslání
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Domov U Včelína usiluje o vytváření důstojného a bezpečného prostředí uživatelům s
mentálním postižením v kombinaci s autismem a poruchami chování. Zároveň podporuje
uživatele při naplňování jejich individuálních potřeb a rozvoji soběstačnosti.
V případě chronického duševního onemocnění a mentálního postižení, usiluje služba o
to, aby uživatelé žili aktivním, soběstačným a nezávislým způsobem života. Podporuje je
v pracovních a volnočasových aktivitách, v péči o sebe a domácnost, využívání vnějších
zdrojů a zapojování do místního společenství.
Sociální služba je poskytována ve dvou typech bydlení:
Bydlení Archa
Služba je poskytována v přízemí Domova U Včelína, kdy je bydlení rozděleno na další dva
trakty. Bydlení Archa je určeno uživatelům s mentálním postižením v kombinaci s
poruchami chování a pervazivními vývojovými poruchami (autismem).
Bydlení Eden
Služba je poskytována v 1. patře Domova U Včelína a je rovněž rozdělena do dvou
samostatných traktů. Tento typ bydlení je určen především osobám s chronickým
duševním onemocněním a mentálním postižením.
Cíle domova se zvláštním režimem v Pržně
Hlavním cílem sociální služby je vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život - zajistit
jejich rozvoj i spokojenost.
Dílčí cíle Bydlení Archa:
a) Sociální službu poskytovat tak, aby uživatelům zajišťovala důstojnost, bezpečí
a osobní prostor.
b) Vytvářet uživatelům klidné a vlídné prostředí. Předcházet rizikům, která
plynou ze stresu a chaosu.
c) Systematicky rozvíjet u uživatelů komunikační dovednosti a podporovat
naplňování komunikačních potřeb.
d) Systematicky rozvíjet u uživatelů sociální dovednosti a podporovat naplňování
sociálních potřeb.
e) Umožnit uživatelům žít v souladu se svými potřebami a návyky.
f) Podporovat uživatele v soběstačnosti (např. v oblasti oblékání, hygieny,
stravování, pohybu, péči o své věci).
g) Nabízet uživatelům aktivity vycházející z jejich individuálních potřeb a přání, a
přispívat k jejich seberealizaci.
h) Prostřednictvím individuální podpory systematicky nabízet uživatelům kontakt
s vnějším (běžným) prostředím.
i) Chránit práva a zájmy uživatelů.
j) Podporovat uživatele v kontaktech s jejich blízkými osobami.
Dílčí cíle Bydlení Eden:
a) Připravovat uživatele na soběstačnější život v chráněném bydlení.
b) Sociální službu poskytovat tak, aby uživatelům zajišťovala důstojnost, jistotu a
bezpečí.
c) Podporovat každého uživatele v rozvoji jeho samostatnosti a soběstačnosti
(např. v oblasti bydlení, péče o domácnost, vaření, vyřizování osobních
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d)
e)
f)
g)
h)

záležitostí, péče o osobní věci, nakupování, hospodaření s finančními
prostředky, používání veřejných dopravních prostředků a veřejných služeb).
Podporovat uživatele v pracovních dovednostech a návycích (sociálně
terapeutické díly, zaměstnání) a využívání volného času.
Podporovat každého uživatele v péči o sebe a své potřeby.
Poskytovat uživatelům uznání a ocenění.
Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy.
Podporovat uživatele ve vytváření vztahů mimo domov, které uživatelům
umožní naplňování potřeb a samostatnější život.

Cílová skupina
a) Bydlení Archa je určeno dospělým mužům a ženám, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s poruchami chování a
pervazivními vývojovými poruchami (např. autismus, Aspergerův syndrom,
atypický autismus), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
b) Bydlení Eden je určeno dospělým mužům a ženám, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu kombinovaného chronického duševního onemocnění
(např. schizofrenie, bipolární porucha) a mentálního postižení, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc 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.
Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19 – 64 let.

Druh služby: chráněné bydlení
Identifikátor služby: 9490817
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Místo poskytování služby:
Horymírova 2287, 738 01 Frýdek-Místek;
Pržno 239, 739 11 Pržno
Kapacita Pržno (19) a Frýdek-Místek (6): 25

Poslání
Posláním chráněného bydlení je poskytovat celoroční pobyt lidem s mentálním postižením a
chronickým duševním onemocněním. Sociální služba usiluje o poskytnutí takové podpory
uživatelům, aby mohli žít v běžných bytech způsobem života srovnatelným se životem svých
vrstevníků. Rozsah a způsob podpory přizpůsobuje pracovní tým individuálním potřebám,
zájmům a osobním cílům uživatelů.
Cíle chráněného bydlení
Hlavním cílem sociální služby je dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatele a jeho
nezávislosti na sociální službě.
Dílčí cíle:
1. Podporovat každého uživatele v osobním rozvoji, jeho dovednostech pečovat o své
potřeby a nalézt své místo ve společnosti.
2. Podporovat uživatele ve zvládání péče o svou osobu a domácnost tak, aby se mohl
připravit na samostatné bydlení.
3. Podporovat uživatele při rozšíření potřebných znalostí a dovedností (nakupování,
hospodaření s financemi, docházka k lékařům, dodržování hygieny, vyřizování osobních
záležitostí).
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4. Podporovat uživatele při uplatnění na trhu práce, udržení pracovní pozice.
5. Podporovat uživatele ve zvládání situací vzniklých nejen při samostatném bydlení, ale i
situací, které nás denně obklopují a musí je zvládnout (vytváření nových kontaktů, cestování,
zvládání orientace v okolí i ve městě, pomoc při udržení sociálních kontaktů).
6. Podporovat uživatele ve využívání veřejně dostupných služeb.
7. Chránit práva a oprávněné zájmy uživatelů.
8. Poskytovat sociální službu kvalitně.
9. Poskytovat sociální službu odborně a kvalifikovaně.
Cílová skupina
Sociální služba je určena pro dospělé muže a ženy s mentálním postižením a chronickým
duševním onemocněním, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.
Věková struktura: 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.

Druh služby: sociálně terapeutické dílny
Identifikátor služby: 3785984
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno
Počet klientů: 50

Poslání
Posláním sociálně terapeutických dílen Pržno je dlouhodobě a pravidelně podporovat lidi
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s mentálním, 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.
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 dospělé 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: 16 – 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.

IV. Zpráva o činnosti organizace
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4. 1. Počty uživatelů služeb
K 31. 12. 2014 využívalo v Našem světě sociální služby celkem 176 uživatelů, z toho 156
mužů a 20 žen. Věkový průměr u mužů je 45,3 let, u žen je 39,3 let.

4. 2. Personální zajištění služby
počet pracovníků
celkem
vzdělání

přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2014

%

pedagogičtí
pracovníci
1
PS

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní
celkem

13
3,75
62,4125
52
16,5
147,6625

8,8
2,55
42,26
35,22
11,17
100

%

počet pracovníků
přímá péče
sociální
pracovníci
THP
ostatní
zdravotničtí
pracovníci
v sociálních
pracovníci
službách
2
3
4
5
6
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
6 4,06
1 0,68
4 2,71
2 1,35
0
0
1 0,68
0
0
1,75 1,19
1 0,68
0
0
48,6 32,91 5,8125 3,93
0
0
5 3,39
3 2,03
35
23,7
0
0
0
0
1 0,68
16 10,84
7 4,74
0
0
0
0
0
0
9,5 6,43
97,6 66,09 6,8125 4,61
5,75 3,9
9 6,1 28,5 19,3

Pozn.:
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2014
V roce 2014 jsme se opět soustředili na podporu pracovníků, kteří chtějí působit v roli
klíčového pracovníka. Prostřednictvím vzdělávání a podpůrných konzultací stále na
pracovníky působíme tak, aby dobře chápali důležitost individuálního plánování služby,
jelikož dobře zpracovaný individuální plán právě jim ulehčuje práci. Hodně se rozšířila i práce
s plány rizik. Mnoho pracovníků velmi dobře zpracovalo plány rizik, které jsou funkčním
nástrojem při poskytování služby.
Pracovníci stále častěji podporují uživatele v sebeobslužných činnostech a tyto se postupně
rozšířily o práci na zahradě a o péči okolí svého bydlení.
Pracovníci, kteří poskytují službu v chráněném bydlení pro uživatele s PAS, se výborně
zhostili svého úkolu a jako jednotný tým pracují na vytváření podmínek pro plnění
individuálních potřeb těchto uživatelů.
Pracovníci domova se zvláštním režimem usilovně pracují na budování hranic u uživatelů
s poruchami chování, učí je základům vhodné a přiměřené komunikace a základům chování
při interakci s jinými osobami. Taktéž posilují jejich dovednosti v sebeobslužných činnostech
a v péči o budovu DZR a blízkého okolí.
4. 3. Významné aktivity organizace v roce 2014
Ples ve Frýdku-Místku se Školou života Frýdek-Místek
Velikonoční jarmark ve Frýdku-Místku
Jarní festival
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Ples v maskách v Hodoňovicích
Výlety – Luhačovice, Soběšovice (výstava soch), Staré Hamry, Frýdlant nad Ostravicí, Mořkov,
Žermanice, Klimkovice, Kroměříž, Olomouc, Chotěbuz, Bruntál, Hukvaldy
Bowling Frýdlant nad Ostravicí
Bazén Odra Ostravice, Frýdek-Místek
Kino CineStar Ostrava
Návštěva divadla v Ostravě
Pravidelné setkání se včelaři v Chlebovicích
Návštěva výstavy zahrádkářů ve Frýdlantu nad Ostravicí
Návštěvy kostela v Pržně
Baškohrátky (výroba vlastního plavidla k soutěži)
Účast uživatelů na hasičské soutěži v Metylovicích
Účast na sportovní olympiádě ve Frýdku-Místku a v Havířově
Účast na akci Den obce Pržno
Jarní akce s motorkáři
Festival Motýlek Kopřivnice
Country bál v Hodoňovicích
Letecký den Frýdlant nad Ostravicí
Vánoční trhy ve Frýdku-Místku
Výstup na Ondřejník

4. 4. Práce s kvalitou
V roce 2014 jsme se opět zaměřili na podporu pracovníků a na jejich vzdělávací potřeby,
které jsou v souladu s potřebami uživatelů. Mimo vzdělávací akce jsou pracovníci podpořeni
v rámci supervize a podpůrných konzultací.
Zejména jsme se zaměřili na podporu pracovníků z domova se zvláštním režimem, kteří se
zúčastnili procesu sebehodnocení. Díky týmovým schůzkám, supervizi, intervizi, schůzkám
k individuálnímu plánování, dokázali tito pracovníci aktualizovat stávající vnitřní pravidla ke
standardům kvality, případně dopracovat pravidla, které jim ještě scházely. Vše si
koordinoval pracovní tým samostatně s podporou manažera kvality. Tento proces nevedl
pouze k papírové podobě pravidel, významně se odrazil v humanizaci služby.
Jako organizace stále cítíme, že přes veškerou snahu všech zúčastněných máme velké
rezervy v přenášení informací jak na vertikální tak na horizontální úrovni. Stále se učíme
komunikovat mezi sebou. Z důvodu posílení komunikace a týmové práce jsme realizovali
interní seminář, který měl zážitkovou formu, a zapojili se pracovníci ze všech pracovních
útvarů.

Při hodnocení zvyšování kvality a způsobu poskytování služby pracujeme se stížnostmi
uživatelů, opatrovníků a rodinných příslušníků. Také aktivně reflektujeme na 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 s poskytovanými službami.
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Za ukazatele pro hodnocení zvyšování kvality poskytovaných služeb tedy zejména
považujeme míru spokojenosti uživatelů, zvyšování profesionálních kompetencí
zaměstnanců, rozvíjení stálých vztahů se spolupracujícími subjekty, zapojení se do
komunitního plánování města Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a vnímání služby
okolím. Naše služba byla prezentována na Dni sociálních služeb ve Frýdku-Místku a ve
Frýdlantu nad Ostravicí. Dále pak se snažíme prezentovat naše služby na různých akcích
pořádaných zřizovatelem:
3. 4. 2014 – Velikonoční jarmark na KÚ
28. 10. 2014 – Den otevřených dveří na KÚ
18. 11. 2014 – Vánoční prodej výrobků na KÚ
1. 12. 2014 – Prezentace a prodejní výstava na akci „KRAJ SOBĚ“ – Gong Ostrava

Vzdělávaní pracovníků
Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci byli vzděláváni zejména z finančních
zdrojů z dotace ESF „Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“ v níže uvedených
vzdělávacích aktivitách:

Název kurzu
Obtížná komunikace
v pomáhající profesi
Arteterapie a artefiletika
Základní kurz plánování služby
Jak zacházet s údaji o
uživatelích a pracovat s nimi
Metody práce s lidmi
s mentálním postižením
Metody práce s duševně
nemocnými v soc. službách
Základní kurz Bazální
stimulace
Základní kurz plánování služby
Pravidla šetrné sebeobrany
Nástavbový inovační kurz
Bazální stimulace
CELKEM

Časová dotace

Počet frekventantů

30 hodin

15

16 hodin
48 hodin

13
16

8 hodin

7

8 hodin

20

16 hodin

18

24 hodin

15

12 hodin (celkem 48 hodin)
56 hodin

12
15

16 hodin

17
148

Další mimo projektové vzdělávací aktivity:
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Název kurzu
Základy efektivní komunikace
Péče o klienta s inkontinencí
Úvod do zvládání zátěže
Rozvoj týmové spolupráce
Konflikty a jejich zvládání
Výroba svíček
Telefonická krizová intervence
Vzdělávací program pro
posuzování stupně závislosti
Řízení lidských zdrojů
Management sociálních
služeb
Vzdělávání pracovníků
zodpovědných za tvorbu
metodik
Psychiatrické minimum
Výcvik krizové intervence
Bazální stimulace - základní
kurz
CELKEM

Časová dotace
8 hodin
8 hodin
8hodin
8 hodin
16 hodin
8 hodin
120 hodin
122 hodin (celkem 174
hod.)
38 hodin

Počet frekventantů
10
14
10
10
10
1
1

40 hodin

2

170 hodin (celkem 200
hod.)

2

14 hodin
50 hodin (celkem 150)

5
1

24 hodin

1

1
3

71

Příprava sociálního podnikání
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Uživatelé jsou podporování v budováních pracovních návyků a v rozmanitých pracovních
činnostech a dovednostech. V roce 2014 jsme požádali o rozšíření naší doplňkové činnosti
tak, abychom mohli prodávat výrobky vyrobené v našich dílnách – košíkářská, výroba mýdel
a svíček, šicí. Začali jsme vyrábět papírové brikety, kdy je tento výrobek zhotoven
z odpadního papíru ze skartovaček organizace a z reklamních letáků. Také jsme zakoupili
štípačku na dřevo a budeme nabízet službu štípání a ukládání dřeva. Ubytování v našem
hotelu nabízíme prostřednictvím webových stránek levné ubytování. K ubytování je možné
zajistit i snídani, u které obsluhují naši uživatelé. Zatím formou nácviku, později
předpokládáme uzavření DPP.
Přenos informací mezi zaměstnanci organizace
Přenos informací mezi zaměstnanci organizace probíhá ve vertikální i horizontální úrovni.
Jedenkrát týdně je organizována porada všech vedoucích pracovníků (útvarů a služeb).
Porada se zaměřuje na korekce zvolených postupů, které vedou k uspokojování individuálně
určených potřeb uživatelů, na plánování týdenních pracovních činností, hodnocení
dosažených výsledků a na provozní záležitosti. Z porady je zpracován písemný záznam.
Operativně probíhá porada vedoucí útvaru přímé péče s vedoucími jednotlivých služeb a
sociálními pracovnicemi. Z těchto porad je sepsán zápis, který je umístěn na sdílených
složkách a je přístupný všem zaměstnancům útvaru přímé péče. Vedoucí služby má jednou
týdně porady s pracovníky v sociálních službách. Z porady je vyhotoven zápis, který si
přečtou a podepíší všichni zainteresovaní pracovníci.
V Domově Anenská probíhá přenos informací také prostřednictvím denní organizační
schůzky zaměstnanců, která má operativní charakter (15 min.) a prostřednictvím vzkazů
o aktuálních a mimořádných událostech (záznamy v knize). Přenos informací je zejména
zaměřen na aktuální potřeby uživatelů, úroveň jejich zdravotní kondice a popis průběhu
noční směny.
Dále probíhají tyto porady:
- porada zaměstnanců s vedením organizace (1x ročně, případně dle aktuální potřeby)
- porada provozně ekonomického útvaru (1x týdně)
- porada stravovacího úseku (dle aktuální potřeby)
- porada úseku údržby a prádelny (dle aktuální potřeby)

Tvorba a zavádění vnitřních pravidel ke standardům kvality
Pro tvorbu a zavádění vnitřních pravidel ke standardům kvality je operativně (dle řešeného
tématu) sestaven pracovní tým. Tým pracuje na dopracování pravidel, na revizi a aktualizaci
stávajících pravidel.
Na aktualizaci stávajících pravidel (vnitřní pravidla, metodické postupy), na dopracování
standardizovaných postupů, dbá manažer kvality. Reflektuje vzdělávací potřeby pracovníků,
organizuje jejich vzdělávání a spolupracuje na vytváření dlouhodobých vizí v posilování
kvality v organizaci.
Stížnosti, podněty, připomínky
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Uživatelé jsou pravidelně a opakovaně informování o svém právu podávat stížnosti na kvalitu
nebo způsob poskytovaní sociální služby. Stížnosti mohou být podávány formou písemnou,
ústní, elektronickou nebo anonymně. V každé službě je umístěna schránka důvěry, kde
mohou být stížnosti vloženy. Schránka důvěry se pravidelně vybírá. Všechny stížnosti jsou
řešeny nejpozději do 28 dnů. Způsob podávání a řešení stížností je zpracován ve Vnitřním
pravidle 7/A,B,C,D pro podání a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování
služby pro jednotlivé sociální služby.
Opatrovníci a rodinní příslušníci své připomínky mohou také vyjádřit na společné schůzce se
středním a vyšším managementem organizace, která je organizována nejméně 2 x ročně
(jaro, podzim).
Příklady změn, jejichž podkladem byly stížnosti, podněty nebo připomínky:
-v individuálních plánech byly aktualizovány individuální potřeby uživatelů včetně plánů rizik
-přemístění uživatele v rámci domova z důvodu zajištění soukromí a „bezpečnosti“ .
-poučení pracovníků o vzájemném předávání informací- určení kompetentních osob v
přenosu informací mezi opatrovníky a pracovníky
vyhlášení výběrového řízení na vedoucí útvaru zdravotní péče s nástupem k lednu 2015.
Počet řešených stížností v roce 2014: 5
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, ale v závěru roku proběhlo ve všech službách hodnocení
spokojenosti s poskytovanými službami. V domově se zvláštním režimem kromě této ankety
proběhlo i hodnocení, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným
posláním, cíli a zásadami a osobními cíli uživatelů. Na vyhodnocení anket pracujeme v
1.Q/2015. Dle výsledků předpokládáme korekce ve vnitřních pravidlech a metodických
postupech.

Spolupráce s externími odborníky a supervizory
Zavádění vnitřních pravidel ke standardům kvality poskytovaných služeb a transformační
procesy v organizaci byly podpořeny konzultacemi s inspektorem kvality sociálních služeb
panem Mgr. Martinem Haiclem. V průběhu konzultací se pracovníci zaměřili na tvorbu
pravidel pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace uživatelů, SQ 1 – Cíle služby a
kritéria jejich naplňování, SQ 15 – vnitřní pravidla pro kontrolu a hodnocení způsobu
poskytování sociální služby.
Pracovníci mají možnost účasti v individuální, týmové i případové supervizi.
Supervizi v uplynulém období vedli:
Mgr. Hana Baránková
- supervize pracovníků v sociálních službách – 6 týdenní interval
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Mgr. Blanka Falcníková
- supervize vedoucích pracovníků – 1x měsíčně
Mgr. Veronika Haiclová
- případová supervize – dle potřeb pracovních týmů
Mgr. Jaroslav Krömerová
- případová supervize v rámci projektu MSK
V roce 2014 probíhaly rovněž odborné konzultace se zástupcem společnosti Adventor,
panem Michalem Roškaňukem, který je odborníkem na problematiku osob s PAS.
V rámci projektu Slezské Diakonie proběhly cílené konzultace na různá odborná témata,
např. partnerské vztahy a sexualita osob s postižením (Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.),
alternativní komunikace (Mgr. Květa Staňková) apod.
Díky Společnosti JINAK byli uživatelé chráněného bydlení podpořeni v rozšíření nabídky
využívání přirozených zdrojů v okolí - zejména ve využití smysluplného trávení volného času.
Projekt bude ukončen v roce 2015.

Spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb
Slezská diakonie
STD Effatha - Frýdlant nad Ostravicí
RÚT
Job coach - podpora zaměstnávání osob s postižením
Spolupráce se státními subjekty
Okresní soudy
S okresními soudy spolupracujeme zejména v oblasti svépravnosti a opatrovnictví našich
uživatelů.
Komunitní plánování Magistrátu města Frýdku-Místku
Komunitní plánování ve Frýdku-Místku je rozděleno na několik pracovních skupin. Naše
zařízení je zařazeno do skupiny řešící rozvoj služeb 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
stanovené cíle a úkoly, jejich plnění, spolupráci s ostatními službami apod.
V rámci skupiny pro osoby se zdravotním postižením byla vytvořena podskupina a pracovní
tým pro osoby s mentálním postižením. Členy týmu tvoří zástupci státních i nestátních
subjektů poskytujících sociální služby ve Frýdku-Místku. Tento tým se zabývá konkrétní
spoluprací mezi jednotlivými službami a Statutárním městem Frýdek-Místek, řeší např.
bezbariérovost na území města, transformační záměry apod.
Komunitní plánování – Frýdlant nad Ostravicí
Komunitní plánování ve Frýdlantu nad Ostravicí se rozděluje do 3 pracovních skupin.
Pracovník našeho zařízení se účastní jednání na pracovní skupině – „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,
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definování silných a slabých stránek současného stavu poskytovaných sociálních služeb a
služeb s nimi souvisejících, zapojení veřejnosti do tvorby střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb.
Spolupráce s ostatními subjekty
Organizace spolupracuje se Základní uměleckou školou v Rychvaldě, ZŠ T.G. Masaryka
Frýdlant nad Ostravicí, ZŠ v Pržně, Charitou Opava, organizací Čtyřlístek Ostrava, denním
stacionářem Škola života Frýdek-Místek, sdružením Horizont Ostrava, organizací Podané
ruce Frýdek-Místek (canisterapie), Jezdeckým oddílem Orlová (hippoterapie), pěvecký sbor
Hrádek ve Slezsku. Spolupráce má zejména charakter pořádání společných sportovních,
společenských a kulturních akcí.
SŠ, ZŠ, MŠ „Růžovka“ z Frýdku-Místku vysílá pedagogické pracovníky a asistenty do
organizace Náš svět v Pržně za účelem vzdělávání našich uživatelů.

Spolupráce s obyvateli okolních obcí
Naši uživatelé v době vánočních a velikonočních svátků pro obyvatele Pržna a okolních obcí
pořádají jarmark. Rovněž se uživatelé účastní jarmarků ve Frýdku-Místku. Hasičský sbor
Pržno pořádá akce zaměřené na seznámení našich uživatelů s prací hasičů. Občané obce
Hodoňovice pozvali uživatele na masopustní veselici a country bál. Sdružení včelařů
v Chlebovicích pořádá s našimi uživateli pravidelná setkání.
Organizace Náš svět, p.o. pořádá několik akcí, na které zve taktéž obyvatele okolních obcí
a uživatele jiných sociálních služeb např. na:
Jarní festival zaměřený na přehlídku dramatické, recitační a pěvecké tvorby uživatelů
Jarmarky (Velikonoční, Vánoční)
Spolupráce s fyzickými osobami
Pan Kaňák, pravidelně (1x za 14 dní), dochází do organizace za uživateli a věnuje se hudební
výchově.
V roce 2014 se nám podařilo navázat spolupráci s výtvarníkem a fotografem panem
Václavem Šípošem, který vyhotovil několik kreseb našich uživatelů. Pro velký zájem uživatelů
byla domluvena cílená návštěva s tím, že vyhotovené obrazy budou vystaveny v prostorách
farní zahrady ve Frýdlantu nad Ostravicí. Díky této aktivitě se nám podařilo mj. umožnit
setkání jednoho uživatele DZR s rodinnými příslušníky a dále rozvíjet tento nově nabytý
vztah. Z vernisáže vznikly další fotografie, které jsme si nechali vyhotovit a umístili je do
prostorů Multifunkčního centra a administrativní budovy. Jedna z fotografií rovněž upoutala
zástupce DC ADRA, která s dovolením autora, uživatelů a opatrovníků, použila fotografii na
titulní stránku knihy s příběhy dobrovolníků.
Z této iniciativy se o našem zařízení dozvěděla také paní Missok Kim, která v prostorách MFC
uspořádala společné malování s uživateli pomocí pastelů a akvarelových barev.
Níže uvedené fotografie jsou dílem pana Václava Šípoše včetně fotografie, která je použitá
na titulní straně této zprávy. Panu Šípošovi děkujeme, že jsme tyto fotografie mohli
uveřejnit v rámci této zprávy.
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Zaměstnávání uživatelů
17 uživatelů bylo v organizaci zaměstnáno na dohodu o provedení práce – pomocná síla
v kuchyni, úklidové práce, přeprava stravy z kuchyně na jednotlivé objekty, obsluha recepce,
pomocné práce v prádelně, roznáška pošty.
4 uživatelé byli zaměstnáni v hlavním pracovním poměru – uklízečka, pracovník prádelny.
2 uživatelé zaměstnáni u OSVČ – zemědělské práce, pomocná síla v kuchyni, 1 uživatel u
České pošty.
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.
Dobrovolnictví
V organizaci v roce 2014 působilo 15 dobrovolníků, kteří věnovali uživatelům služeb 472 hod.
Pokles počtu dobrovolníků a dobrovolnických hodin je způsoben tím, že Domov Anenská je
stále vystěhován v náhradních ubytovacích prostorech, do kterých nemají dobrovolníci
zájem docházet.

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, Odra Ostravice, Frýdek-Místek.
Kino ve Frýdku-Místku.
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V. Vize a dlouhodobé cíle
Pro domov se zdravotním postižením v Pržně
Rozšíření cílové skupiny:
Domov U Zvonu: zaměřit se na cílovou skupinu uživatelů s těžkými neměnnými poúrazovými
stavy – těžké tělesné postižení, organické poškození mozku, nutná péče ze strany personálu
v základních potřebách uživatelů, se zajištěním zdravotní péče a podporou rehabilitačního
centra (prostory ze stávající rehabilitace v zařízení).
Termín: zahájení 2015
Bydlení DOZP : 4 domky Pod Lysou, 2 domky U lesa



Postupně vytvořit bydlení pro uživatele s mentálním a chronickým duševním
onemocněním – společné soužití rodinného typu (2 domky) – změna registrace
na DZR (2 domky U Lesa)

Termín: zahájení 2015
Pro domov se zvláštním režimem v Pržně
Získat nové možnosti pobytové služby pro osoby se středně těžkým až těžkým mentálním
postižením, s poruchami chování.
Připravit koncepční rozvoj této služby a zakomponovat do průběhu poskytování nejen
sebeobslužné činnosti, ale také budování pracovních návyků v oblasti farmaření.
Zajistit nový vhodný objekt ve Frýdlantu nad Ostravicí, ul. Pstružovská.
Termín:
Zpracování koncepce: v roce 2015
Pracovat na možnosti získat nový objekt: v roce 2016
Poskytovat službu osobám s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním
onemocněním.
Profilovat cílovou skupinu v této kombinaci.
Termín: průběžně
Podpořit uživatele k přechodu na domek rodinného typu. Pro 3 uživatele, jejichž chování je
nebezpečné pro ostatní uživatele a pro pracovníky, zajistit náhradní řešení – samostatné
bydlení s asistencí.
Zaměřit se prozatím na 2 uživatele, kteří by potřebovali poskytovat službu formou celodenní
podpory a vytvořit pro ně zázemí v domku, kde by jim byla poskytována podpora 24 hodin/1
pracovník. Uživatele připravovat na tento přechod.
Termín: po uvolnění vhodné kapacity v domku
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Pro domov se zdravotním postižením ve Frýdlantu nad Ostravicí
Dokončení rekonstrukce objektu ve Frýdku-Místku na ulici J. Lohrera 779.
Termín: 3/2015-12/2015
Změna v registraci služby: 25 míst chráněné bydlení, 10 míst domov pro osoby se
zdravotním postižením.
Před ukončením rekonstrukce podat žádost o změnu registrace.
Termín: do 12/2015
Přestěhování uživatelů zpět do Frýdku-Místku (průběžně seznamovat uživatele s novým
prostředím a následný přesun).
Uživatele ještě před dokončením rekonstrukce seznamovat s novým prostředím a poskytovat
jim aktivní podporu na přechod.
Termín: průběžně – 12/2015
Poskytování sociální pobytové služby pro osoby s lehkým až středně těžkým mentálním
postižením v nově zrekonstruované budově ve Frýdku - Místku. Změna poskytované služby
- registrace na chráněné bydlení (25 osob) a DOZP (10 osob).
Termín: po ukončení rekonstrukce
Podpora uživatelů v přechodu na novou službu - osamostatnění, využití jejich potenciálu.
Prohlubovat a posilovat již získané dovednosti uživatelů dle jejich individuálních potřeb.
Podporovat uživatele v získávání nových dovedností, schopností a návyků.
Termín: průběžně
Díky jednolůžkovým a dvoulůžkovým pokojům vytvořit zázemí – soukromí.
Po dokončení rekonstrukce bude uživatelům poskytována podpora tak, aby si své zázemí
vybavili dle svých možností a představ.
Termín: po ukončení rekonstrukce – průběžně v roce 2016
Pro chráněné bydlení v Pržně

Domek U Lesa - A1 (jedna část domku)
Poskytování sociální pobytové služby s vysokou mírou podpory pro dvě osoby s těžkým
mentálním postižením v kombinaci s poruchami autistického spektra a poruchami chování.
Termín: průběžně
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Vytvořit odborný tým pracovníků, který dokáže rozvíjet potenciál uživatelů s PAS
(specializované školení pro stávající pracovníky).
Termín: po celý rok 2015

Domek Pod Lípami
Vytvořit ubytování pro tři osoby s mentálním postižením v kombinaci duálního smyslového
postižení (tzv. hluchoslepotou) a s prvky autismu - vznik sociální pobytové služby, která je
jedinečná - v ČR pro takovouto cílovou skupinu neexistuje.
Termín: do 31. 12. 2015
Zajištění materiálního a technického vybavení odpovídajícího potřebám této cílové skupiny
(projekt).
Termín: do 31. 12. 2015
Personální zajištění služby odborníky (cílené školení pracovníků, s vysokým nárokem na
osobnostní předpoklady - vysoká odolnost vůči stresu, kreativita, odborné znalosti a
zkušenosti apod.).
Termín: do 31. 12. 2015 a po té průběžně dle potřeb cílové skupiny

Pro chráněné bydlení ve Frýdku-Místku
Poskytování sociální pobytové služby s nízkou mírou podpory pro 6 osob s lehkým
mentálním postižením a v kombinaci s chronickým duševním onemocněním, které se
připravují na přechod do samostatného bydlení.
Termín: průběžně v roce 2015
Bydlení poskytovat na dobu určitou (po dobu získání kompetencí k samostatnému bydlení,
získat příležitost žít opravdovým životem - přebírat zodpovědnost, časové ohraničení
smlouvy o poskytování služby sociální péče maximálně 2 roky).
Termín: průběžně v roce 2015, časové ohraničení: doplnění do smluv do 30. 6. 2015
Pro sociálně terapeutické dílny v Pržně.
Podporovat uživatelé v pracovních činnostech v rámci doplňkové činnosti organizace, za
finanční odměnu (v rámci DPP).
Termín: průběžně v roce 2015

Získat odběratele pro výrobky či služby.
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Termín: průběžně v roce 2015
Získat vlastní obchod pro možný prodej (nejlépe v Ostravě na výpůjčku v objektu, kde je
vlastníkem MSK).
Termín: do konce roku 2017

VI. Ekonomické údaje – Náš svět, p. o.
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Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

65.280,95

65.276,00

-4,95

85,06

126,06

41,00

65.366,01

65.402,06

36,05

Doplňková činnost
Celkem

výnosy
(tis. Kč)

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2014

z toho
převod do rezervního fondu

36.053,11

převod do fondu odměn

36.053,11

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2014 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

náklady
(tis. Kč)

1. Domov pro osoby se zdrav.postiž.

výnosy
(tis. Kč)

výsledek
hospodaření
(tis. Kč)

34.034,66

36.344,48

2.309,82

85,06

126,06

41,00

5.055,90

2.763,79

-2.292,11

12.146,50

11.994,99

-151,51

4. Chráněné bydlení

6.097,64

5.348,12

-749,52

5. DOZP – pobočka

7.946,25

8.824,62

878,37

65.366,01

65.402,06

36,05

Doplňková činnost
2. Sociálně terapeutické dílny
3. Domov se zvláštním režimem

Celkem

* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci, p. o.,
rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

6. 4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2014 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Dotace MPSV* na podporu sociálních
služeb v r. 2014 (tis. Kč)

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením

14.613,70

2. Sociálně terapeutické dílny

0

3. Domov se zvláštním režimem

7.362,80

4. Chráněné bydlení

2.620,50

5. Domov pro osoby se zdravotním postižením - pobočka

5.066,70

Celkem

29.663,70

* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter
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6. 5 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)
stav (v tis. Kč)

Název fondu

k 1. 1. 2014

investiční fond

k 31. 12. 2014

27.417,91

30.445,91

150,60

90,60

rezervní fond

2072,04

2123,65

fond odměn

215,00

215,00

FKSP

6. 6 Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
Druh/účel

celkem

finanční

rezervní fond

Kuchyňská linka

10.123,00

Sport.,kult.a spol.aktivity

10.000,00

Sušička na prádlo

17.000,00

Na sociální účely

50.000,00

50.000,00

Kulturní účely 10. výročí

24.000,00

24.000,00

Provoz a potřeby klientů

28.034,00

28.034,00

Drobné věcné dary

13.490,00

Celkem

věcný

finanční

věcný

investiční fond

10.123,00
10.000,00
17.000,00

13.490,00

152.647,00 112.034,00

40.613,00

6. 7 Investiční akce v r. 2014 (tis. Kč)
Zdroj (poskytovatel)
Investiční fond

Účel akce
Zahradní gril altán

Investiční fond + dotace zřiz. Chodníky v areálu organizace

Výše (tis. Kč)
363.993,00
375.573,00

Investiční fond

Oplocení objektu A 1

87.488,00

Investiční fond

Protipožární příčka

16.806,00

Investiční fond + dotace zřiz. Auto pro rozvoz stravy

779.570,00

Investiční fond

Mixér pro stravovací provoz

46.846,00

Investiční fond

Kamerový systém

62.642,00

Celkem

1.732.918,00
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6. 8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
Název akce
Sanace střech, technické
zhodnocení, investiční fond,
služba 1-4
zhodnocení
Celkem

celkem

vlastní

MSK ISPROFIN dary

10.726.706,99

10.726.706,99

10.726.706,99

10.726.706,99

jiné
(jaké)

* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02*
v roce 2014

6. 9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2014 (tis. Kč)
Druh/účel
Oprava plotu, služba 5

celková
hodnota

zřizovatel

zdroje (tis. Kč)
vlastní
dary

441.197

441.197

115.529

115.529

1.379.703

1.379.703

157.990

157.990

Výměna oken služba 1

262.013

262.013

Nátěr střech areál Pržno,
služby 1 - 4

260.264

260.264

2.616.696

2.616.696

Průt. ohřívač, kotel plyn.
služba 1
Oprava a nátěr fasád
areál Pržno, služby 1 - 4
Malování v objektech
služby 1 - 4

Celkem

jiné

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč

6. 10 Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)
Pojistná událost

celková výše škody

výše náhrady od
pojišťovny

Televizor, služba 1

8.192

8.192

Mobilní telefon, služba 1 - 5

5.140

3.890

Mobilní telefon, služba 1-5

5.290

3.931

Varná deska, služba 4

4.775

4.775

36.729

36.729

Celkem

6. 11 Zahraniční služební cesty
Místo
----------------------

účel cesty

od - do

počet
zaměstnanců
0
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6. 12 Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2014* (Kč)
Závazný ukazatel na rok 2014 (uveďte účel)
Příspěvek na provoz, služba 1-5

29.663.700,00

Výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši

0,-

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

19,66%

Příspěvek na provoz, ÚZ 203, služba 2 - STD

40.000,00

Odvod do rozpočtu kraje

3.000.000,00

Optimalizace sítě služeb, služba 2

2.147.760

Projekt A7, OP LZZ, služba 1-5

724.631,15

Příspěvek na provoz, ÚZ 203– zabezpečení objektu Anenská, služba 5

57.170

* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na
rok 2014

6. 13 Čerpání účelových dotací v r. 2014 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace
MSK – sociálně terapeutické dílny,
služba 2
MSK dotace do invest. fondu, služba
1-5

Úče
tní
zna
k
203

Poskytnutá
dotace

Použito

40.000,00

40.000,00

700.000,00

700.000,00

MSK – zabezpečení objektu, služba 5

203

57.170,00

20.894,28

MSK – odpisy, služba 1-5

205

1.400.000,00

1.400.000,00

MSK – Optimalizace sítě služeb,
služba 2

255
254

2.147.760,00

2.147.760,00

55.759,18

55.759,18

331

101.100,00

101.100,00

335

668.038,50

668.038,50

5.169.827,68

5.133.551,96

FDV – Stáže ve firmách, služba 1-5
MPSV – OP LZZ náklady nepřímé
Služba 1-5
MPSV – OP LZZ náklady přímé
Služba 1-5
Celkem

Vratka
dotace

36.275,72

6.14 Průměrné % nemocnosti za rok 2014
doplňte z tabulky v Příloze č. 14 Metodického pokynu

7,81 %

6.15 Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti

žádné

Zdůvodnění
vratky

Nižší náklady

6.16 Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů
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V roce 2014 byl v organizaci průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců 151,17 osob.
Z toho byl stanoven 4 % povinný podíl osob se zdravotním postižením na 6,05 osob.
Organizace splnila povinnost na 11,21 osob zaměstnáním u zaměstnavatele.
6.17 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poř.
č.

1

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

V roce 2014 nebyly evidovány žádosti o poskytování informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

6.18 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.

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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Sponzoři v roce 2014
Finanční dary
Lubomír Skotnica, Pražmo
SATJAM s. r. o.
Miroslav Karas
ROVESTAV - RD s. r. o.
Jaroslav Dvorský, autoslužby
MATO-DUO s. r. o.
VIA TRANS s. r. o.
VIA TRANS s. r. o.
Ing. Jana Bínová
Pionýrů, spol. s. r. o.
GE Volunteers, o. s.
Celkem

10 000,00 Kč
50 000,00 Kč
17 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
9 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
5 000,00 Kč
16 034,00 Kč
127 034,00 Kč

Věcné dary
Van Baerle Swiss Hygiene s. r. o.
Nadace Charty 77
Řeznictví H+H
PENAM, a. s.

42 ks balení pracího prášku á 6kg
realizace hipoterapie
masné výrobky
pekařské výrobky

7 518,00 Kč
10 000,00 Kč
779,00 Kč
1 990,70 Kč
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Pila Nošovice s. r. o.
MUDR. Jana Irsáková
Rodina Pavlasova
GE Money Bank, a. s.
Štefek Vladimír VS Color
CASAL KOVO s. r. o.
Antonín Chalupa
Celkem

dřevěný příbytek pro slepice
1 500,00 Kč
1 ks rtuťový teploměr
1 470,00 Kč
vybavení služeb DOZP, DZR, STD, CHB 7 750,00 Kč
encyklopedie Česko
1,00 Kč
10 ks tekutého mýdla
1,00 Kč
Kuchyňská linka, vč. vybavení
10 123,00 Kč
kuchyňské vybavení
5 133,00 Kč
46 265,70 Kč

VIII. Zpráva o tiskové činnosti
V roce 2014 byl uveřejněn v deníku Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy článek o realizovaném
projektu s názvem „Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“ č.
CZ.1.04/3.1.03/A7.00059. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
(ESF) a státním rozpočtem České republiky (SR ČR) prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Hlavním cílem projektu je zajistit 105 pracovníkům zařízení průběžně další odborné
vzdělávání, které vychází z definovaných potřeb zařízení s ohledem na kvalitu poskytovaných
sociálních služeb. Dílčím cílem je zajistit další odborné akreditované vzdělávání pracovníků
zařízení pro roky 2013, 2014 a 2015 a to postupnou realizací klíčových aktivit: vzdělávání
pracovníků v sociálních službách, vzdělávání sociálních pracovníků a vzdělávání vedoucích
pracovníků. Organizace chce využít informace z procesu vzdělávání pro další plánování
v organizaci, a to prostřednictvím realizace aktivity: evaluace procesu vzdělávání v zařízení.
Průběžně během celého roku 2014 se v deníku Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy
uveřejňovaly významná jubilea našich uživatelů.

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci

jméno:

Mgr. Anna Hamelová

datum:

23. 2. 2015

telefon:

558 605 603, 720 538 428

e-mail:

a.hamelova@centrumprzno.cz
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