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2. Úvodní slovo ředitele

Když jsem v úvodu minulé zprávy o činnosti nastiňoval naši novou vizi, netušil jsem,
jak málo se nám ji podaří v roce 2020 realizovat. Vize Náš Svět se otevírá světu roku
2020 vůbec neslušela, protože, jak nyní všichni víme, po většinu roku se skoro
všechno naopak zavíralo. Rozvojové aktivity musely po významnou část roku
stranou a chránili jsme zejména zdraví a život našich klientů a pracovníků.
Na začátku roku, těsně před vypuknutím epidemie covid-19, jsme ještě stihli
uskutečnit 6. ples organizace v Malenovicích. Klienti i pracovníci se skvěle bavili a
všechno proběhlo na jedničku. Pak vypuklo to, na co nikdo nebyl připraven. Chyběly
informace, ochranné pomůcky a obavy narůstaly. Vedení organizace se v této chvíli
rozhodlo udělat pro ochranu uživatelů před nákazou maximum možného, proto byl
zaveden uzavřený režim poskytování služeb. Ten trval od 14. března na pobočce ve
Frýdku-Místku a od 16. března v Pržně. Zapojeno bylo celkem 86 pracovníků.
Dosáhli jsme vytýčeného cíle - ochránili jsme klienty před nákazou až do doby, než
začalo testování na covid-19. Uzavřený režim skončil 13. dubna. Přestože si mnozí
zúčastnění sáhli na dno svých fyzických i psychických sil, byla to pro všechny
jedinečná zkušenost a obohatila nás v mnoha směrech.
Jak všichni víme, po krátkém letním nadechnutí přišla druhá a pak třetí vlna. Nákaze
jsme díky přísně nastaveným pravidlům odolávali dlouhou dobu, ale 1. listopadu se
objevil první případ. Postupně se nemoc začala šířit celou organizací jak mezi
pracovníky, tak mezi klienty. V nejhorším momentě, na začátku prosince, jsme měli
najednou 91 nakažených osob (klientů i pracovníků), a byli jsme na samém pokraji
možností zvládnutí situace. S vypětím všech sil se podařilo po celou dobu zajistit
provoz služeb. Celkem v organizaci bylo 126 nakažených. 5 našich klientů bohužel v souvislosti s covidem
zemřelo.
Zkušenost s pandemií ukázala výhody velkého a rozčleněného zařízení, jako je Náš svět. Byli jsme schopni
vytvořit poměrně separované covid zóny, nejdříve v budově rehabilitace, později na jednotlivých
domcích a domovech. Díky velkému množství budov jsme byli schopni držet nákazu relativně pod
kontrolou a zajistit, aby se rozšiřovala postupně. Největší devizou se však ukázal dostatek personálu,
který byl navíc zocelen jarní zkušeností s uzavřeným provozem. Pracovní týmy jednotlivých služeb si
v dobách největší nemocnosti personálu významně vypomáhaly, proto jsme situaci zvládli bez externí
pomoci.
Když opustíme téma covidu, významným přínosem v kulturní oblasti Našeho světa bylo zrekonstruování
venkovního amfiteátru ke konci roku 2019, který jsme ze zřejmých důvodů slavnostně uvedli do provozu
až v červenci 2020. Ihned začal být intenzivně využíván jako např. pro společné zpívání nebo promítání
letního kina. Možnost pořádat kulturní akce v amfiteátru přispěla alespoň částečně do nabídky aktivit,
které jsme mohli klientům nabídnout s ohledem na omezenou dostupnost dalších veřejných služeb.
V amfiteátru jsme oslavili i 15té výročí areálu na Pržně. To připadá na 29. května, ale z důvodu pandemie
jsme ho slavili až 4. září spojením s II. ročníkem akce Loučení s čápy, ale samozřejmě v komornějším stylu.
Šlo o velice příjemné setkání, při kterém hrála hudba k poslechu a tanci, jedlo se dobré jídlo, prováděly
se sportovní a zábavné aktivity. Zkrátka všichni si to moc užili a ještě k tomu nám i přálo počasí. Mezi
další akce pro klienty patřily například Pržnohrátky nebo Zpráva z minulosti.
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Koloběžky, které jsme si nadělili pod stromeček o Vánocích 2019 se staly téměř nepostradatelným
dopravním prostředkem po našem rozsáhlém areálu a také příjemným zpestřením práce. Pro velký
úspěch jsme proto v roce 2020 přikoupili další.

Přes všechny komplikace, který minulý rok přinesl, se nám podařilo zrealizovat většinu plánů. A dokonce
i něco navíc jako např. navázání spolupráce s Léčebným rehabilitačním ústavem Metylovice. V průběhu
roku proběhlo několik setkání, při kterých jsme se domluvili na znovuzavedení rehabilitačních služeb
přímo v areálu v Pržně. Na podzim došlo ke schválení tohoto záměru radou kraje. Z důvodu zhoršené
pandemické situace byl původní termín – leden 2021 – přeložen na nejbližší možnou dobu, jakmile to
bude možné.
V druhém pololetí jsme s kolegy z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
konzultovali naše rozvojové záměry. Výstupem byl návrh Komplexního směřování příspěvkové
organizace Náš Svět v letech 2021-2023, který jsme odvětvovému odboru předložili pro projednání
v radě kraje. Po zvážení finanční náročnosti přesunu části služby DZR do domku v areálu byla pro nejbližší
období v kontextu nejisté doby tato část projektu odložena. Rekonstrukce Domova U Včelína, jakožto
další finančně náročná část záměru, bude námi navržena k posunu do realizační fáze v roce 2021. Do
rady kraje byla tedy v roce 2020 navržena a také schválena ta část záměru, jejíž podstatou byla změna
registrací našich služeb – tedy ukončení poskytování služby CHB v Pržně a ukončení poskytování služby
DOZP na pobočce ve F-M.
Kvitovali jsme s povděkem množství finančních prostředků, které stát a Moravskoslezský kraj poskytl na
boj s pandemií. Zejména vítané byly štědré zdroje na mimořádné odměny pro pracovníky, takže jsme
byli schopni výjimečné pracovní výkony našich kolegyň a kolegů náležitě ohodnotit. A tím už se dostávám
k tomu nejdůležitějšímu – k těm, bez kterých by organizace extrémní rok 2020 nebyla schopna přežít.
K našim skvělým pracovníkům, kteří stáli spolu se zdravotníky, hasiči a policisty po celý rok 2020 v první
linii. Chci Vám poděkovat za všechnu Vaši skvělou práci, za vytrvalost, vstřícnost a obrovské pracovní
nasazení. Tento covid rok byl velkou zkouškou pro nás všechny. Mnozí z Vás jste obětovali svůj soukromý
život a pohodlí a starali se o naše uživatele v uzavřeném režimu, další jste pracovali obětavě v covid
zónách a všichni svědomitě plnili všemožné pracovní úkoly – ty běžné i mimořádné. Nebylo to
jednoduché, ale společně jsme to zvládli.
Děkuji také všem, kteří s námi spolupracují a podporují nás.
Jan Zvoníček
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3. Poslání a cíle organizace, poskytované služby
Náš svět, p. o., poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služby poskytujeme osobám s mentálním
a kombinovaným postižením, osobám s mentálním postižením v kombinaci s PAS a s duálním
postižením – hluchoslepotou, a osobám s mentálním postižením v kombinaci s chronickým
duševním onemocněním, které mají sníženou soběstačnou ze zdravotních důvodů
a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Cílem organizace je poskytovat těmto osobám
podporu a péči na základě jejich individuálních potřeb, posilovat jejich samostatnost, rozvíjet jejich
schopnosti a dovednosti, motivovat a podporovat uživatele v činnostech, které posilňují jejich
sociální začleňování. Působíme v obci Pržno a městě Frýdku-Místku.

Poskytované služby:

3.1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Pržno
Identifikátor služby: 8141655
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno
Kapacita: 101
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 (Bydlení U Lesa
a Bydlení Pod Lysou).
Poslání služby
Posláním Domova U Zvonu a Domova U Slunečnice je poskytovat bydlení a sociální služby osobám
s mentálním a kombinovaným postižením, podporovat je v jejich dovednostech, schopnostech a
vést je k zapojení do běžného společenského života.
Posláním Domků U Lesa a Pod Lysou je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a
kombinovaným postižením, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které posilují jejich
samostatnost a začlenění do běžného společenského života.
Cíle služby
Hlavním cílem sociální služby je vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život, zajišťovat rozvoj
jejich dovedností i celkovou spokojenost.

3.2. Domov pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek
Identifikátor služby: 7754292
Místo poskytování služby: J. Lohrera 779, Frýdek-Místek
Kapacita: 10
Poslání služby
Posláním DOZP ve Frýdku-Místku je poskytovat celoroční pobyt lidem s mentálním a kombinovaným
5

postižením. Sociální služba usiluje o rozvíjení a udržení takových schopností a dovedností uživatelů,
které vedou k jejich samostatnosti. Rozsah a způsob podpory pracovní tým poskytuje tak, aby
zachovával lidskou důstojnost osob. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů.
Motivuje a aktivně podporuje uživatele v činnostech, které posilňují jejich sociální začleňování.
Sociální službu DOZP poskytuje kvalitně a v zájmu osob tak, aby bylo důsledně zajištěno dodržování
lidských práv a základních svobod osob.
Cíle služby
Hlavním cílem služby je vytvářet takové životní podmínky, které budou přispívat k rozvoji a udržení
dosavadních schopností uživatelů.

3.3. Domov se zvláštním režimem
Identifikátor služby: 2001993
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno
Kapacita: 21
Poslání služby
Posláním Domova U Včelína je vytváření důstojného a bezpečného prostředí pro své uživatele, které
podporuje při naplňování jejich individuálních potřeb a přání. Podpora spočívá v motivaci uživatelů
k aktivnímu způsobu života, udržení a rozvíjení jejich dovedností, schopností a posilování
soběstačnosti.
Cíle služby
Hlavním cílem sociální služby je rozvíjení a upevňování soběstačnosti uživatelů v péči o sebe a své
prostředí, posilování sociálních vztahů a rozhodování ve věcech každodenního života.

3.4. Chráněné bydlení
Identifikátor služby: 9490817
Místo poskytování služby:
Horymírova 2287, Frýdek-Místek
J. Lohrera 779, F-M
Pržno 239, Pržno
Kapacita: 48 – Pržno (19), Frýdek-Místek, Horymírova (4) a Frýdek-Místek, J. Lohrera (25)
Poslání chráněného bydlení Pržno
Posláním chráněného bydlení Náš svět Pržno je poskytovat každodenní pobyt, aktivní podporu lidem
s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci s PAS a s duálním postižením –
hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby za účelem sociálního začleňování do
běžného života, aby mohli žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora
spočívá v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování
jejich práv a lidské důstojnosti.
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Cíle chráněného bydlení Pržno
Hlavním cílem sociální služby je usilovat o zkvalitňování a naplňování života uživatelů. Vytvářet
uživatelům podmínky pro běžný způsob života, které budou přispívat k rozvoji schopností a
dovedností a udržení míry soběstačnosti uživatelů, a to dle jejich individuálních schopností.
Poslání chráněného bydlení ve Frýdku-Místku
Posláním chráněného bydlení Náš svět, p. o. ve Frýdku Místku je poskytovat každodenní pobyt,
aktivní podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují přiměřenou
podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování do běžného života, žít způsobem života, který
je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, v upevňování a
rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování jejich práv a lidské
důstojnosti.
Cíle chráněného bydlení ve Frýdku-Místku
Hlavním cílem sociální služby je podpora uživatelů k přechodu do samostatného bydlení. Vytvářet
uživatelům podmínky pro běžný způsob života, které budou přispívat k rozvoji schopností a
dovedností, k udržení míry soběstačnosti uživatelů dle jejich individuálních schopností.

3.5. Sociálně terapeutické dílny
Identifikátor služby: 3785984
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno
Počet klientů: 50
Poslání sociálně terapeutických dílen
Posláním sociálně terapeutických dílen je dlouhodobé a pravidelné poskytování podpory osobám
s mentálním postižením, chronickým duševním onemocněním, kombinovaným postižením a s
duálním postižením, při rozvíjení jejich pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně
pracovní terapie. Služba usiluje o to, aby práce v dílnách byla vyhledávanou a smysluplnou součástí
života uživatelů a zároveň poskytovala příležitost k navazování a upevňování mezilidských vztahů.
Cíle sociálně terapeutických dílen
Hlavním cílem služby je dlouhodobá podpora uživatelů zacílená na upevňování a zdokonalování již
nabytých dovedností, schopností, pracovních návyků a kompetencí včetně získávání nových.
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4. Zprávy o činnosti organizace
4.1. Počty uživatelů
Schválená kapacita zařízení pro rok 2020 je 181 míst, z toho 142 míst v pobytových službách v Pržně
a 39 míst ve Frýdku-Místku.
Ambulantní služba – sociálně terapeutické dílny je koncipována pro 50 uživatelů.
K 31. 12. 2020 využívalo v Našem světě sociální služby celkem 167 uživatelů, z toho 138 mužů
a 29 žen. Věkový průměr u mužů je 50,8 let, u žen je 42,8 let.
Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení:

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle:

Ženy
3.3.1 Pohlaví
rozpětí
3.3.2 Věk
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká
3.3.3 Stupeň závislosti
závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
hluboké
3.3.4 Typ
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
postižení
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 Mobilita
s úplným omezením
pohybu

Celková obložnost v uplynulém roce činila 95,7 %.
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Z toho nově
přijatých
Muži Celkem Ženy Muži
138
167
2
5

Počty uživatelů

29
23-64 18-70 17-70 25-43 17-70
42,8 50,8 49,3
34
40
0
0
0
0
0
7
12
19
0
0
4

32

36

1

2

7
11
3
5
4
1

46
48
25
55
36
1

53
59
28
60
40
2

0
1
0
0
0
0

0
3
0
1
0
0

5

25

29

0

0

11

8

19

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22
5

106
25

128
30

1
0

2
2

2

7

9

1

1

4.2. Personál celkem
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků celkem
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2020

%

Sociální
Zdravotničtí pracovníci
pracovníci

Pracovníci
Pedagogičtí
v sociálních
pracovníci
službách
1
PS

2
%

PS

3
%

THP

Ostatní

5

6

4

PS

%

PS

%

PS

%

Vysokoškolské

15,2

8,8

8,40

4,87

1,98

1,15

2,50

1,45

2,32

1,35

Vyšší odborné

7,6

4,4

1,90

1,10

1,06

0,62

2,50

1,45

2,18

1,27

Úplné střední

73,1

42,4

58,87

34,15

4,96

2,88

6,50

3,77

Vyučen

57,0

33,0

42,12

Základní

19,5

11,3

Celkem

172,4

100

0,00

0,00

PS

%

2,76

1,60

24,43

14,84

8,61

13,36

7,75

6,15

3,57

124,65

72,30

23,75

13,78

8,00

4,64

5,00

2,90

11,00

6,38

4.3. Zaměstnávání uživatelů
a) v organizaci
V roce 2020 jsme zaměstnávali v hlavním pracovním poměru v úvazku 0,5 jednoho uživatele našich
služeb.
V roce 2020 také pracovalo 8 uživatelů na dohody o provedení práce a 2 na dohodu o pracovní
činnosti. Pracovali na úsecích úklid a prádelna.

Obor činnosti

Počet zaměstnaných uživatelů – HPP

prádelna

3

úklid

7

Uvádíme meziroční srovnání v letech 2016–2019
Rok
Druh pracovního vztahu

2016

2017

2018

2019

2020

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

1
26

1
31

2
20

2
20

2
8

Hlavní pracovní poměr

4

4

4

4

1
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b) mimo organizaci
V roce 2020 pracovalo 10 uživatelů mimo naši organizaci, a to:
1 uživatel – Rút F-M
5 uživatelů – roznos letáků Mediaservis
1 uživatel – úklid Hyundai Nošovice
2 uživatelé – práce Třetí dům
1 uživatel – bramborárna Fryčovice
4 uživatelé – výroba hracích stěn
Pokles v zaměstnanosti uživatelů ovlivnil zejména zvyšující se věkový průměr a zdravotní stav
uživatelů. Někteří uživatelé (především z CHB) přešli do služby s nižší mírou podpory (podporované
bydlení) nebo do soukromí.

4.4. Významné události v roce 2020 a práce s kvalitou

V oblasti rozvoje a kvality služeb jsme
➢ pro Domov U Slunečnice vybrali firmu zajišťující instalaci stropního zvedáku v relaxační
místnosti. Zvedák ulehčí přesun uživatelů v Domově U Slunečnice z vozíku na polohovací
vaky, křeslo, sedačku nebo žíněnku. Proběhla také instalace stropního zvedáku na jednom
z dvoulůžkových pokojů, čímž se ulehčí práce personálu a zvýší se bezpečnost při přesunech
uživatelů z lůžka do vozíků a zpět.
➢ v květnu otevřeli dřevařskou dílny v budově Sociálně terapeutických dílen určenou
k individuálním činnostem aktivizačního pracovníka s uživateli. V průběhu roku se postupně
doplňovaly pomůcky a nářadí.
➢ v budově STD zřídili kuchyňku pro uživatele DZR. Účelem bylo změnit prostředí a nabídnout
uživatelům možnost nácviku v přípravě jídel (vaření, pečení). Kuchyňka slouží také jako
společenská místnost k trávení volného času (hraní společenských her, posezení u kávy,
vedení rozhovorů či jiné aktivity).
➢ ve službě DOZP podpořili několik klientů při přechodu do CHB
➢ ve službě DZR podpořili jednu klientu při přechodu do služby s nižší mírou podpory
➢ se v CHB na pobočce ve F-M v roce 2020 znovu zaměřili na úpravu zahrady. Uživatelé
s podporou pracovníků vybudovali nové záhony, vysadili květiny a po celé léto se věnovali
kosení trávníku. Postupně jsme začali budovat příjemné letní posezení, ve kterém budeme
pokračovat ve spolupráci se zahradnickou školou ve Frýdku-Místku.
➢ vytvořili jsme nové místo pro sociálního pracovníka s cílem zajištění kvalitnější metodické
podpory uživatelů i pracovníků
➢ vytvořili jsme nové místo aktivizačního pracovníka pro dřevařskou dílnu
➢ dosáhli, po mnoha letech, plné obsazenosti pracovník míst v organizaci

10

Mezi finančně významné akce roku 2020 patřily:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

dosadba zeleně v areálu
výměna střešních oken na Domově U Včelína a domečcích
výměna tepelných zdrojů včetně měření a regulace na Domově U Včelína a STD
generální údržba ČOV
nákup nového 9místného automobilu Ford s hydraulickou plošinou
rekonstrukce koupelny na domku A1
zvýšení kybernetické bezpečnosti, jejichž součástí byla i výměna serveru
instalace chladícího zařízení do márnice
nákup ochranných pomůcek proti Covid-19

4.5. Stručné plány do dalšího roku

➢ změna v registraci služeb – na pobočce ve F-M budeme poskytovat výhradně službu CHB a
v areálu na Pržně bude naopak poskytování této služby zrušeno (přeregistrováno na DOZP)
➢ u služby CHB se zaměříme se na zrušení depozitních účtů uživatelů
➢ obnovení provozu rehabilitace v Pržně spojená s nákupem potřebného vybavení
➢ příprava projektové dokumentace na rekonstrukci Domova U Včelína
➢ výměna střešního pláště na Domově U Zvonu (část rehabilitace a multifunkční sál) a na
pobočce
➢ proběhne částečná rekonstrukce některých domečků (soc. zařízení, kuchyně, podlahy)
➢ příprava projektové dokumentace na sanaci jídelny
➢ příprava projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v areálu na Pržně
➢ pořídíme profesionální sekačku na trávu v návaznosti
➢ pořídíme 7místnou (s plošinou) a 5místnou osobní dodávku
➢ pořídíme vanu s tryskami
➢ opravíme některé okenní sestavy
➢ zajistíme náhradní prostory pro ubytování pracovníků
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4.6. Hospodaření organizace
Organizace v roce 2020 hospodařila v hlavní činnosti s celkovým objemem 126,080 mil. Kč. Mezi
nejvýznamnější zdroje patří Příspěvek na provoz z kapitoly 13013 – MPSV v objemu
52,782 mil. Kč, úhrady uživatelů za poskytované služby ve výši 34,389 mil. Kč, dotace MPSV na řešení
pandemie COVID ve výši 13,287 mil. Kč, příspěvek zřizovatele ve výši 13,140 mil. Kč, příspěvek
v rámci programu OPZ ve výši 4,800 mil. Kč, úhrady zdrav. pojišťoven ve výši 2,956 mil. Kč, čerpání
fondů ve výši 1,587 mil. Kč, ostatní výnosy 1,541 mil. Kč (výnosy z bankovních úroků 378 tis. Kč,
výnosy za stravování zaměstnanců 468 tis. Kč, náhrady za škody a ztráty 74 tis. Kč, výnosy z prodeje
DDHM 74 tis. Kč, ostatní výnosy 547 tis Kč).

ZDROJE HOSPODAŘENÍ 2020
příspěvek OPZ
úhrady
(PSSP3)
zdrav.pojišťoven
4%
2%
příspěvek zřizovatele
(MSK)
11%

čerpání fondů
1%
ostatní výnosy
1%
příspěvek na provoz
MPSV
42%

mimořádné dotace
MPSV Covid
12%

úhrady uživatelů za
služby
27%

Vedle mzdových nákladů a nákladů na energie a služby spojené s bydlením uživatelů za zmínku stojí
především nemalé náklady spojené s preventivními a hygienickými opatřeními v souvislosti
s pandemií Covid_19, kdy na dodatečných nákladech bylo vynaloženo celkem 15,207 mil. Kč na
mimořádné mzdové náklady, materiálové náklady a služby v souvislosti s prevencí a následně
skutečnou nákazou v organizaci.
Neupozadili jsme ani realizaci oprav, které přispěly k zachování funkčnosti stávajících celků (výměna
kotlů ve dvou budovách SO-21 a SO-07, dosadba zeleně v areálu pro zajištění udržitelnosti získané
podpory na vznik komponovaného parkového areálu v předchozích letech). Jednotlivá pracoviště
byla průběžně dovybavena nebo došlo k obměně zastaralého vybavení (spotřebiče, nábytek,
vybavení stravovacího provozu). Další rozvoj areálu formou investic byl financován z investičního
fondu organizace.
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Ve vedlejší činnosti organizace vytvořila za rok 2020 hospodářský výsledek 104 tis. Kč, který využije
pro tvorbu rezervního fondu.

STRUKTURA NÁKLADŮ 2020

materiálové náklady
vč. DDHM
7% náklady na energie
3%
náklady na opravy
2%
náklady na služby
3%
náklady na odpisy
5%

mzdové náklady
včetně odvodů
80%

ostatní náklady
0,08%

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (tis. Kč)
Náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

126 080

126 080

0

135

239

104

126 215

126 319

104

4.7. Poděkování dárcům a sponzorům
Vedení organizace velmi děkuje dárcům za podporu finanční či materiální, jejímž prostřednictvím
byly uživatelům služeb zprostředkovány nové zážitky a přání.
Finanční dary:
➢ Obec Pržno
➢ Plynoservis Mazal
➢ Obec Albrechtice
➢ p. Hošková
➢ p. Daňhel
➢ SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o

➢
➢
➢
➢
➢

Věcné dary:
➢ Beskydská likérka s.r.o.
➢ p. Lubomír Skotnica
➢ SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.
➢ p.Ivana Čupová
13

Město Kopřivnice
Hartmann – Rico a.s.
Obec Tichá
Řeznictví H+H, s.r.o
Nadace ČEZ – nadační příspěvek

4.8. Zpráva o tiskové činnosti a medializace

Po celý rok jsme v deníku Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy uveřejňovali významná jubilea našich
uživatelů a byly zveřejněny články o aktivitách v naší organizaci.
Na našich internetových stránkách a sociálních sítích byly průběžně zveřejňovány informace o
činnosti a kulturně-společenských akcích.
Úzce spolupracujeme s obcí Pržno, která na webové stránky obce dává zprávy o dění v naší
organizaci.
V roce 2020 také vyšla tisková zpráva Moravskoslezského kraje o obnovení Rehabilitační činnosti
v organizaci Náš svět, p.o v spolupráci s OLÚM Metylovice. Tuto informaci převzaly také média, jako
např. Frýdecko – Místecký a Třinecký Deník.
PODPORA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 3

PODPORA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 3

registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030
Organizace Náš svět p. o. je v letech 2020-2021 zapojena do realizace projektu "Podpora služeb
sociální prevence 3″ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Projekt zajistí financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociální služby Sociálně terapeutické dílny.
PŘÍSPĚVEK Z MSK

Příspěvek z Moravskoslezského kraje z Programu na podporu poskytování sociálních služeb
financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.
Sociálním službám v naši organizaci jsou poskytovány finanční prostředky z Moravskoslezského
kraje, které jsou účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních druhů a forem sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je
součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015–
2020, a to z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu.
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V Našem světě je krásně

Akce v roce 2020
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II. ČÁST ZPRÁVY O ČINNOSTI
Podrobná zpráva o činnosti příspěvkové organizace Náš svět za rok 2020
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – Pržno 239
1) Popis zařízení
Pobytová služba domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v jedné dvoupodlažní
budově, kde žije 29 uživatelů (Domov U Slunečnice), v jedné třípodlažní budově (Domov U Zvonu) s
28 uživateli a v šesti domcích rodinného typu žije 44 uživatelů.
2) Charakteristika poskytované služby
Služba je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným (smyslovým a tělesným) postižením.
Uživatelé Bydlení Pod Lysou a Bydlení U Lesa jsou podporování v nácviku v oblasti sebeobslužných
činností (vaření, praní prádla, úklid, nákup potravin a dalších drobných potřeb). Tito uživatelé se
připravují na případný přechod do chráněného bydlení. Pro nácvik jsou v koupelnách umístěny
pračky a sušičky (praní drobného a osobního prádla uživatelů). Ostatní prádlo se pere v prádelně
organizace. Strava je zajišťována z centrální kuchyně. Pro snídaně, obědy a večeře si uživatelé
v rámci nácviku chodu domácnosti docházejí s doprovodem pracovníka a jsou podporování
v samostatném vaření, a to alespoň 1x týdně.
Uživatelé Domova U Zvonu se postupně zapojují do jednoduchých nácviků sebeobslužných aktivit.
Strava je dovážena z centrální kuchyně. Praní prádla je zajištěno v prádelně organizace.
V Domově U Slunečnice bydlí převážně uživatelé s těžkým až hlubokým mentálním postižením. Zde
poskytujeme péči s vysokou mírou podpory. Při poskytování péče jsou využívány prvky bazální
stimulace. Nicméně i u těchto uživatelů je kladen důraz na zachování a rozvoj sebeobslužných
činností. V rámci individuálních možností jsou uživatelé zapojováni do běžných denních aktivit
(společně s pracovníkem se podílejí na přípravě svačin, praní prádla, péče o zahradu). Strava je
dovážena z centrální kuchyně. Praní prádla je zajištěno v prádelně organizace.
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3) Uživatelé služby
3.1. Schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem – 101
3.2. Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení:
Z toho nově
přijatých
Ženy Muži Celkem Ženy Muži
12
82
94
2
3
3.2.1 Pohlaví
rozpětí
23-64 18-70 18-70 25-43 18-53
3.2.2 Věk
průměr
39,9 52,9 51,2
34
34
osoby bez závislosti
0
0
0
0
0
I lehká závislost
0
2
2
0
0
303.2.3 Stupeň závislosti
II středně těžká závislost
2
12
14
1
0
III těžká závislost
1
29
30
0
0
IV úplná závislost
9
39
48
1
3
lehké
0
9
9
0
0
1
31
32
0
0
3.3.4.1 Osoby s mentálním střední
postižením
těžké
3
31
34
0
0
hluboké
1
0
1
0
0
3.2.4 Typ
3.3.4.2 Osoby s kombinovaným zdravotním
postižení
postižením (tělesné + mentální postižení), osoby bez
5
22
26
1
2
psychiatrické diagnózy
3.3.4.3 Osoby se zdravotním postižením (i
2
1
3
1
1
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 Osoby s psychiatrickou diagnózou
0
0
0
0
0
3.2.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
0
0
0
0
0
skupině služby
bez omezení pohybu
5
53
58
1
0
s částečným omezením
5
23
28
0
2
3.2.6 Mobilita
s úplným omezením
2
6
8
1
1
pohybu
Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2020, počty dle:

Počty uživatelů

3.3. Obložnost v uplynulém roce (v %): 98,24
3.4. Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2020: 38
3.5. Průměrná čekací doba zájemců o službu: do jednoho roku
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4) Personál
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků DOZP Pržno
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2020

%

Pedagogičtí
pracovníci

Pracovníci
v sociálních
službách

1
PS

Zdravotničtí
pracovníci

2

%

PS

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3
%

PS

%

PS

%

Vysokoškolské

5,7

6,2

2,90

3,12

1,83

1,96

1,00

1,10

Vyšší odborné

5,1

5,5

0,97

1,04

0,91

0,98

1,00

1,10

Úplné střední

29,7

32,0

20,30

21,85

4,56

4,91

Vyučen

36,8

39,6

24,17

Základní

15,6

16,8

Celkem

92,9

100

0,0

0,0

PS

%

2,18

2,35

2,62

2,82

PS

%

2,23

2,40

26,01

12,63

13,59

9,67

10,41

5,94

6,40

58,0

62,4

20,8

22,4

7,3

7,9

2,0

2,2

4,8

5,2

5) Práce s kvalitou a významné události v roce 2020
Rok 2020 byl pro všechny uživatele a pracovníky zcela výjimečný. COVID-19 nás donutil žít a
pracovat, zcela jinak, než jsme doposud byli zvyklí. I přesto jsme v tomto náročném období dále
podporovali uživatele v co největší soběstačnosti a rozvíjeli jejich dovednosti a schopnosti. Podařilo
se uspořádat i několik akcí a výletů.
Co se nám podařilo:
➢ Dne 16. 1. proběhla akce s názvem „Zpráva z minulosti…“ Součástí akce byl hudební program
s písněmi k tanci i poslechu. Následovalo společné otevření časového pouzdra, kde si
uživatelé mohli vyzvednout své zprávy z minulosti.
➢ Ve spolupráci s ergoterapeutkou (DPČ) se podařilo pro Domov U Slunečnice zakoupit vaky
k stávajícímu zvedacímu zařízení ve všech velikostech pro zajištění bezpečnosti a pohodlí
všech uživatelů. Zvedák je důležitý i při koupelích ve vaně a poskytnutí relaxační perličkové
koupele. V minulosti byli někteří uživatelé koupáni pouze na vodním lůžku, teď si koupel ve
vaně užívají všichni.
➢ V roce 2020 proběhl rovněž výběr firmy zajišťující instalaci stropního zvedáku v relaxační
místnosti. Zvedák ulehčí přesun uživatelů z vozíku na polohovací vaky, křeslo, sedačku nebo
žíněnku. Proběhla také instalace stropního zvedáku na jednom z dvoulůžkových pokojů, čímž
se ulehčí práce personálu a zvýší se bezpečnost při přesunech uživatelů z lůžka do vozíků a
zpět. Součástí zakázky byl i nákup pomůcek pro Domov U Zvonu, a to mycí zařízení, pasívní a
aktivní zvedací zařízení, víceúčelové mycí křeslo. Vše bude dokončeno v únoru 2021.
➢ V květnu se povedlo otevření dřevařské dílny určené k individuálním činnostem aktivizačního
pracovníka s uživateli. V průběhu roku se postupně doplňovaly pomůcky a nářadí.
➢ V Domově U Zvonu v roce 2020 proběhlo malování pokojů a chodeb.
➢ V Domcích U Lesa a Domcích Pod Lysou probíhaly postupně nákupy spotřebičů – praček,
sušiček a myček (za stávající zastaralé a nefunkční).
➢ Ergoterapeutce (DPČ) se podařilo získat finanční dar v hodnotě 30 000,- Kč od firmy řeznictví
H+H, s.r.o. se sídlem Hladké Životice na nákup neurorehabilitačních pomůcek. Začala výroba
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atypického vozíku pro uživatele se specifickými tělesnými potřebami, cena je vyčíslena na
75 000,- Kč. Byly zpracovány podklady a osloveno několik nadací k zajištění finančních
prostředků.
➢ Do zařízení docházela externí rehabilitační pracovnice. Pomáhala při rozpohybování
uživatelů po úrazech, při uvolnění různých deformit, při protahování ztuhlého svalstva. Se
souhlasem opatrovníků je domluvena další spolupráce pro naše uživatele.
➢ Na Domov U Slunečnice jsme získali notebook, pomocí kterého je možné uživatelům
zprostředkovat videohovor s rodinou pomocí „Skype“.
Akce uživatelů v roce 2020
Uživatelé navštívili ZOO Lešná, podnikli výlet na Staré Hamry – Gruň, navštívili solnou jeskyni ve
Frýdlantě nad Ostravicí, zúčastnili se karnevalu pro dospělé, tradičního plesu naší organizace, v září
se uskutečnila akce „Loučení s čápy“ (akce se účastnili pouze naši uživatelé z důvodu ochranných
opatření před nákazou koronavirem), Pržnohrátky, batikování triček, grilování, 2x uskutečnila akce
večerní LETNÍ KINO smažení vaječiny, vaření kotlíkové guláše, soutěže o nej… bábovku aj.
Vzdělávání pracovníků v roce 2020 bylo zaměřeno především na témata:
➢ V Domově U Slunečnice a Domově U Zvonu jsme získali recertifikaci pracoviště Bazální
stimulace, a to na dobu 5 let. Bazální stimulace se využívá u většiny uživatelů našeho domova
s velmi pozitivními výsledky.
➢ Bylo proškoleno 14 pracovníků na téma „Péče o klienta s demencí“ a 10 pracovníků na téma
„Specifika péče o lidi s demencí“.
➢ alternativní a augmentativní komunikace a základy 1. pomoci.
➢ Minimum psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích
➢ Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb

Akreditované kurzy
Interní vzdělávání
Supervize

Pozn. (15 PSS akreditovaný kurz PSS 150 hod.)
(2 PSS akreditovaný kurz PSS 160 hod.)

3130 hod.
361 hod.
40 hod.

V roce 2020 nebyla řešena žádná stížnost. Podněty a připomínky jsou evidovány v sešitech podnětů
a připomínek nebo v rámci pravidelných komunitních setkání. Řešeny jsou operativně v průběhu
poskytování služby.
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 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.
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Výsledky této ankety jsou zohledněny v plánu korekcí vnitřních pravidel zejména veřejných závazků
jednotlivých služeb.
V roce 2020 podpůrné konzultace a metodickou podporu poskytoval Mgr. Martin Haicl – externí
odborník.
Spolupráce s dobrovolníky a studenty
➢ Adra, o.p.s. – dobrovolnické centrum Frýdek-Místek
➢ Ostravská univerzita v Ostravě
➢ Slezská univerzita v Opavě
➢ Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory
Další spolupracující subjekty
➢ Hippoterapie Malenovice
➢ Jízdárna Sviadnov
➢ Podané ruce Frýdek-Místek
➢ Adra, o.p.s. – dobrovolnické centrum
➢ Úřad práce ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí
➢ Magistrát města Frýdku-Místku
➢ Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant nad Ostravicí
Ve službě jsou nastavené pravidelné porady a jsou vedeny zápisy, se kterými jsou pracovníci
prokazatelně seznámeni.
Kontrolní činnost je jedním z nástrojů zvyšování kvality poskytované služby. Vedoucí služby proto
provádí kontrolní činnost v souladu s plánem kontrolní činnosti, a to plánovanou nebo namátkovou.
Při shledání nedostatků jsou přijata opatření.
6) Sociální podmínky uživatelů
Domov u Slunečnice má 9 jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojů. Z toho v přízemí je 1
jednolůžkový pokoj, který má sociální zařízení (WC a sprchu) v blízkosti pokoje. Jeden dvoulůžkový
pokoj má koupelnu (sprchový kout) s WC přímo na pokoji a další dvoulůžkový pokoj má sociální
zařízení v blízkosti pokoje. U ostatních 4 dvoulůžkových pokojů je sociální zařízení společně vždy pro
dva sousedící pokoje. Koupelna s vybavením pro imobilní uživatele je umístěna v blízkosti pokojů na
chodbě. První patro je rozděleno do dvou částí, levá část je obývána 8 uživateli, pravá část je určena
také pro 8 uživatelů. Celkově je na patře 8 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje. Sociální zařízení
a koupelny jsou v každé části v blízkosti pokojů na chodbě.
Pro dvacet devět uživatelů slouží 13 toalet a 3 koupelny + 2 sprchové kouty.
Domov U Zvonu má 2 jednolůžkové pokoje a 13 dvoulůžkových pokojů. Z toho v přízemí je 6
dvoulůžkových pokojů a 2 jednolůžkové pokoje. Sociální zařízení v přízemí je společné vždy pro dva
pokoje. Koupelna je umístěna v blízkosti pokojů a je vybavena zařízením pro imobilní uživatele.
V patře je sedm dvoulůžkových pokojů. Dva pokoje mají samostatné sociální zařízení, jeden pokoj
má sociální zařízení ve své blízkosti na chodbě a ostatní čtyři pokoje mají sociální zařízení společné
vždy pro vzájemně sousedící pokoje. Koupelna je umístěna v blízkosti pokojů a je vybavena
zařízením pro imobilní uživatele. Pro dvacet osm uživatelů slouží 10 toalet a 2 koupelny.
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Třetí část DOZP tvoří Bydlení U Lesa a Pod Lysou: 6 domků rodinného typu s jednolůžkovými a
dvoulůžkovými pokoji, jsou vybaveny kuchyňkou, jídelnou a obývacím pokojem včetně nábytku
(stoly, židle, sedací soupravy). Čtyři domky jsou zařízeny pro 8 uživatelů, 1 domek pro 6 uživatelů a
1 domek pro 5 uživatelů. Každý domek je vybaven sociálním zařízením a koupelnou. Pro čtyřicet tři
uživatelů slouží 18 toalet a 10 koupelen.
Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice mají k dispozici společenské místnosti vybavené nábytkem,
sedacími soupravami. V přízemí domova U Slunečnice je jedna místnost zařízena pro snoezelen a
jedna
místnost
zařízena
pro
poskytování
bazální
stimulace,
relaxaci
a individuální práci s uživateli. Na patře Domova U Zvonu je také místnost zařízená
pro snoezelen a pro poskytování bazální stimulace. V patře i v přízemí jsou domovy vybaveny
kuchyňkami s jídelnou.
Všichni uživatelé mohou využívat prostory zahrady areálu, hřiště, tělocvičny (vybavené různým
sportovním nářadím), dále mohou docházet do knihovny.
Uživatelé mohou docházet do sociálně terapeutických dílen, účastnit se canisterapie, mají přístup
k PC s internetem. Mohou využívat služeb muzikoterapie.
7. Stavebně – technický stav objektu
Stav stavby: statika – velmi dobrá. Vnější plášť byl v roce 2014 sanován a natřen silikonovou barvou,
střechy na všech objektech jsou po celkové rekonstrukci. Pouze v Domově U Zvonu částečná
rekonstrukce střechy (část nad rehabilitací a víceúčelovým sálem je původní).
V Domově U Slunečnice a na domcích DOZP byla provedena údržba a servis střešních oken.
V koupelnách domků DOZP byla vyměněna střešní okna.
Technický stav: elektroinstalace, rozvody tepla, rozvody vody, odpady jsou velmi dobré. Vytápění
objektu je vyhovující.
Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice jsou zcela bezbariérové. Bydlení U Lesa a Bydlení
pod Lysou jsou částečně bezbariérové.
8. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2021 a vize do dalších let
Domov U Slunečnice, Domov U Zvonu
1. Podporovat uživatele ve využívání běžně dostupných služeb mimo areál Našeho světa (ve
větší míře).
2. Vyškolit další pracovníky v Bazální stimulaci.
3. Pokračovat ve školení pracovníků v práci s lidmi s demencí.
4. Vyškolit další pracovníky v AAK a zavést dovednosti a poznatky do praxe – zkvalitnit
komunikaci s uživateli.
5. Bude provedena výměna střešních plášťů na objektu SO-03 – Domov U Zvonu, část
rehabilitace a část sálu.
Termín: v průběhu roku 2021
Zodpovědný: pracovní tým Domova U Zvonu, Domova U Slunečnice, technický útvar
Bydlení U Lesa a Pod Lysou
1. Podporovat více uživatelů ve využívání běžně dostupných služeb mimo areál Našeho světa.
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2. Vyškolit nově příchozí pracovníky v Individuálním plánování.
3. Pokračovat ve školení pracovníků v práci s lidmi s demencí.
4. Ve větší míře uživatele zapojit do chodu domácnosti, předat větší zodpovědnost uživatelům
za plnění si společně stanových úkolů domácích prací a v blízkém okolí domku.
Termín: v průběhu roku 2020
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení U Lesa a Pod Lysou
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DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - J. Lohrera 779, Frýdek-Místek

1. Popis zařízení
Pobytová služba domova pro osoby se zdravotním postižením - Domov Anenská je poskytována
v přízemí dvoupodlažní budovy na ulici J. Lohrera 799 ve Frýdku-Místku. Budova se nachází v běžné
městské zástavbě a je dobře dostupná MHD. Celkovou rekonstrukcí budovy bylo v objektu
vytvořeno pět pokojů pro službu domova pro osoby se zdravotním postižením.
2. Charakteristika poskytované služby
Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Uživatelům je služba poskytovaná v přízemí zrekonstruované dvoupodlažní budovy na ul.
J. Lohrera 779 ve Frýdku Místku (část Místek), v zástavbě panelových domů sídliště Anenská, se
zahradou a v dosahu příměstské hromadné dopravy. Uživatelé mají k dispozici 5 plně vybavených
pokojů s vlastním kuchyňským koutem, koupelnou a WC. Nedílnou součástí je vybavená společenská
místnost, galerie, aktivizační místnost a prádelna. Celý objekt je bezbarierový.
Okolo domova je rozlehlá zahrada, jejíž součástí je skleník, bylinková a zeleninová zahrádka. Zde
mohou ve volném čase uživatelé v rámci terapeutických činností s podporou pracovníků realizovat
různé zahradnické činnosti jako je kosení trávy, hrabání listí, péče o přilehlé prostory domova,
výsadbu rostlin, údržbu záhonků, zalévání, následnou sklizeň a zpracování drobného ovoce, zeleniny
a bylinek.
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3. Uživatelé služby
3.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2020 – celkem: 10
3.2 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení:

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle:
3.2.1 Pohlaví
rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká
3.2.3 Stupeň závislosti
závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 Osoby s mentálním
postižením
těžké
hluboké
3.2.4 Typ
3.3.4.2 Osoby s kombinovaným zdravotním postižením
postižení
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
3.3.4.3 Osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 Osoby s psychiatrickou diagnózou
3.2.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným
3.2.6 Mobilita
omezením
s úplným omezením
pohybu
3.2.2 Věk

3.3 Obložnost v uplynulém roce (v %): 100%
3.4 Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019: 8
3.5 Průměrná čekací doba zájemců o službu: do tří let
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Z toho nově
přijatých
Ženy Muži Celkem Ženy Muži
0
10
10
0
0
0
33-63 33-63
0
0
0
49,7 49,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Počty uživatelů

0

3

3

0

0

0
0
0
0
0
0

5
2
0
4
3
0

5
2
0
4
3
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

4. Personál
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků DOZP FM
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2020

Pedagogičtí
pracovníci
%

Pracovníci
v sociálních
službách

1
PS

2
%

PS

%

PS

1,2

12,6

Vyšší odborné

0,0

0,0

Úplné střední

6,6

66,8

6,00

60,61

Vyučen

1,8

18,5

1,00

10,10

Základní

0,2

2,1

Celkem

9,9

100

0,00

7,00

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3

Vysokoškolské

0,00

Zdravotničtí
pracovníci

70,71

0,10

0,10

%

PS

%

PS

1,00

10,10

0,24

2,47

0,31

3,09

1,01

1,01

1,00

10,10

0,55

%

5,56

PS

%

0,21

2,10

0,83

8,42

0,21

2,10

1,25

12,63

5. Práce s kvalitou a významné události v roce 2020
Velkým úspěchem našeho týmu pracovníků bylo v roce 2020 zvládnutí onemocnění Covid-19, a to
jak v době uzavřeného režimu, tak i v průběhu nákazy samotné. Toto období nám přineslo mnoho
nových poznatků a zkušeností. Měli jsme jedinečnou příležitost alespoň z části si uvědomit, jaký je
život v sociální službě. Všechna úskalí jsme překonali díky obětavosti pracovníků, svých blízkých a
také dobrým sousedským vztahům. Poděkování rovněž patří opatrovníkům a Českému červenému
kříži Janovice. Ti všichni se nám snažili pomoci např. ušitím roušek nebo napečením různých dobrot.
Podařilo se nám:
➢ Připravit a podpořit 2 uživatele na přechod do chráněného bydlení.
➢ Uživatelé se zapojovali do přípravy stravy. Dvakrát týdně si nakupovali suroviny a
připravovali snídaně a večeře dle jejich volby. Oblast nakupování a přípravy stravy jsme proto
s uživateli rozšířili na pravidelné vaření víkendových obědů.
➢ Pracovníci služby nadále vedli uživatele k tvorbě zážitkových deníků a komunikačních knih.
➢ Všichni uživatelé domova využívali veřejné služby mimo organizaci Náš svět. Pouze u jednoho
uživatele probíhala pedikúra (ze zdravotních důvodů) v Domově Anenská, kterou si
individuálně dojednával ve spolupráci s klíčovým pracovníkem.
➢ Dále jsme se s uživateli zapojovali do veřejného dění města Frýdku-Místku a okolí.
➢ Uživatele jsme podporovali při návštěvě sociálně terapeutických dílen v Pržně (6 uživatelů) a
STD Effatha (2 uživatelé). Jeden uživatel navštěvoval středisko sociální rehabilitace RÚT.
➢ Za uživateli docházeli dobrovolníci a probíhala canisterapie.
➢ Dva pracovníci byli proškoleni v AAK.
➢ V prostorách galerie byl 2x uspořádán filmový večer. Galerie byla využívána i k individuálním
návštěvám s rodinnými příslušníky v rámci předcházení šíření nákazy koronavirem.
➢ Uživatelé se podíleli na udržování zahrady, pěstování zeleniny a bylinek. Suroviny pak použili
při přípravě pokrmů.
➢ Účastnili jsme se tradičního plesu v Malenovicích.
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Akce uživatelů v roce 2020
I přes náročnou pandemickou situaci se nám v minulém roce podařilo zajistit a účastnit se mnoha
akcí, a to zejména: návštěva bazénu u 11. ZŠ ve Frýdku-Místku, novoroční posezení s panem
ředitelem, karneval v Lidovém domě ve Frýdku-Místku pod záštitou MSK, Havajský ples v Lidovém
domě, canisterapie, návštěva letního kina v amfiteátru v Pržně, grilování v Čeladné, společná
dovolená na chatě v Ostravici, návštěva Muzea Beskyd, výlet na přehradu Olešná, adventní
posezení, supervize s dobrovolníky, výstava betlému ve Frýdku-Místku aj.
Vzdělávání pracovníků v roce 2020
Akreditované kurzy

akreditovaný kurz PSS 160 hod.

Interní vzdělávání

28 hod.

Supervize

8 hod.

V roce 2020 nebyla řešena žádná stížnost. Podněty a připomínky jsou evidovány v sešitech podnětů
a připomínek nebo v rámci pravidelných komunitních setkání. Řešeny jsou operativně v průběhu
poskytování služby.
V roce 2020 probíhala supervize s Mgr. Lukášem Volným – externí odborník.
Spolupráce s dobrovolníky a studenty
➢ Adra, o.p.s. – dobrovolnické centrum Frýdek-Místek
➢ Šachový klub Frýdek-Místek
➢ Český červený kříž Janovice – šití roušek a dodání dobrot pro uživatele v uzavřeném režimu
➢ Opatrovníci – zajištění a šití roušek, občerstvení pro uživatele
Při zjišťování spokojenosti s poskytovanými službami se zaměřujeme na průběžné hodnocení kvality
a získávání zpětné vazby ze strany uživatelů, opatrovníků, rodinných příslušníků, dobrovolníků,
studentů, stážistů apod. Hodnocení probíhá průběžně ústní formou a jedenkrát ročně v podobě
písemné ankety. Uživatelé hodnotí spokojenost s poskytovanými službami i v rámci individuálního
plánování. Pro zjišťování kvality způsobu poskytování služby jsou zpracovány písemné ankety, které
vyplňují uživatelé jednotlivých služeb, zaměstnanci, opatrovníci a jiné nezávislé fyzické osoby.
Ve službě jsou nastavené pravidelné porady a jsou vedeny zápisy, se kterými jsou pracovníci
prokazatelně seznámeni.
Kontrolní činnost je jedním z nástrojů zvyšování kvality poskytované služby. Vedoucí služby proto
provádí kontrolní činnost v souladu s plánem kontrolní činnosti, a to plánovanou nebo namátkovou.
Při shledání nedostatků jsou přijata opatření.
6. Sociální podmínky uživatelů
V přízemí nově zrekonstruovaného objektu na ulici J. Lohrera 779, Frýdek-Místek mají uživatelé
služby DOZP k dispozici 5 dvoulůžkových pokojů s vestavěným kuchyňským koutem a sociálním
zařízením (WC a sprcha). Každý uživatel má k dispozici vlastní stůl, skříně a polici. Všechny prostory
DOZP DA jsou bezbariérové. Volný čas mohou uživatelé trávit ve společenské místnosti, která slouží
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také jako jídelna a jejíž součástí je otevřený vstup do kuchyňky, kde uživatelé s podporou pracovníků
společně připravují stravu a občerstvení.
Součástí přízemí budovy je tzv. Galerie, kde se konají besedy, společná setkání uživatelů
při různých příležitostech (narozeniny, oslava Vánoc). Postupně dochází k zútulňováni pokojů ve
spolupráci s uživateli.
7. Stavebně – technický stav objektu
Domov Anenská, objekt na ul. J. Lohrera 779: statika – vynikající. Objekt je po celkové rekonstrukci.
Účinnost sanace z roku 2016 se dosud jeví jen částečně účinná.
V roce 2020 zjištěno poškození střešního pláště a jeho skladby. Nutná výměna, naplánovaná na rok
2021.
8. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2021 a vize do dalších let
1) Změna poskytované služby na chráněné bydlení – zrušení registrace DOZP F-M.
2) Dokončit zahradní úpravy a obnovu původní výsadby ve spolupráci se SOŠ ve FM – obor
zahradník.
3) Zaměřit se na zrušení depozitních účtů uživatelů chráněného bydlení v organizaci.
4) Zprovoznit novou kuchyň pro uživatele.
5) Vybavit vhodně a kulturně místnost galerie (promítání, nácvik pracovních činností apod.).
6) Přechod na program Cygnus 2.
7) Výměna střešní krytiny celého objektu.

27

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM – Pržno 239

1. Popis zařízení
Pobytová služba domova se zvláštním režimem je poskytována ve dvoupodlažní budově, která se
dělí na bydlení Archa – přízemí a patro – bydlení Eden. Ubytovací kapacita je rozložena do
jednolůžkových pokojů. Objekt je rozdělen do čtyř částí, každá část má své koupelny a sociální
zařízení. Jeden pokoj na každém patře je vybaven koupelnou a sociálním zařízením. V každé části je
k dispozici společenská místnost. V přízemí se nachází výdejna stravy a jídelna. Součástí objektu je
venkovní terasa s pergolou. Domov se zvláštním režimem je umístěn v malebném prostředí Beskyd
v okrajové části obce Pržno. Dopravní obslužnost je zajištěna vlakem, autobusem případně
automobilem organizace.

2. Charakteristika poskytované služby
Bydlení Archa – služba je poskytována v přízemí Domova U Včelína, kde je bydlení rozděleno na
další dvě bydlení A, B. Jde o uzavřené bydlení, kdy uživatelé potřebují vyšší míru podpory v oblasti
socializace.
Bydlení Eden – služba je poskytována v 1. patře Domova U Včelína a je rovněž rozdělena do dvou
samostatných bydlení C, D. V Bydlení Archa je také kladen velký důraz na prevenci rizikového
chování a specifické potřeby každého uživatele. Během dopoledních hodin jsou zejména zařazovány
pracovní činnosti. V odpoledních hodinách probíhají zájmové a volnočasové aktivity, které si
uživatelé plánují na ranních schůzkách s aktivizačním pracovníkem.
Uživatelé jsou podporování a motivováni v nácviku v oblasti sebeobslužných činností. Míra podpory
je převážně intenzivního charakteru. Strava je zajišťována z centrální kuchyně, uživatelé si za
podpory pracovníků pro stravu dojíždějí sami s vozíkem. Praní objemnějšího prádla je převážně
zajištěno v prádelně organizace, drobné a osobní prádlo si perou uživatelé s podporou pracovníků
na domově, kde jsou k dispozici automatické pračky a sušička.
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Zejména u této služby je kladen velký důraz na kvalitní individuální plánování. Uživatelé této cílové
skupiny velmi rychle reagují na neuspokojení svých individuálně určených potřeb agresí, případně
autoagresí. Vytvářením důstojného a bezpečného prostředí služba podporuje uživatele při
naplňování jejich individuálních potřeb a přání. Podpora rovněž spočívá v motivaci uživatelů k
aktivnímu způsobu života, udržení a rozvíjení jejich dovedností, schopností a posilování
soběstačnosti.
3. Uživatelé služby
3.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2020 – celkem – 22
3.2 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení:
Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2020, počty dle:
3.2.1 Pohlaví
3.2.2 Věk

rozpětí

průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká
3.2.3 Stupeň závislosti
závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 Osoby s mentálním
postižením
těžké
hluboké
3.2.4 Typ
3.3.4.2 Osoby s kombinovaným zdravotním postižením
postižení
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
3.3.4.3 Osoby se zdravotním postižením
(i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 Osoby s psychiatrickou diagnózou
3.2.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným
3.2.6 Mobilita
omezením
s úplným omezením
pohybu

3.3 Obložnost v uplynulém roce (v %): 99,5
3.4 Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2020: 42
3.5 Průměrná čekací doba zájemců o službu: 5 a více let
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Z toho nově
přijatých
Ženy Muži Celkem Ženy Muži
7
15
22
0
0
Počty uživatelů

30-58 27-62 27-62

0

47-56

49
0
1

45,1
0
0

47
0
1

0
0
0

0
0
0

1

4

5

0

2

5
0
1
2
1
0

5
6
4
6
0
1

10
6
5
8
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

3

4

7

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

15

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Personál
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků DZR
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2020

%

Pedagogičtí
pracovníci

Pracovníci
v sociálních
službách

1
PS

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

%

PS

%

3,9

12,4

2,79

8,88

0,15

0,48

Vyšší odborné

1,9

6,0

0,93

2,96

0,15

0,48

Úplné střední

13,7

43,5

12,10

38,48

0,30

0,95

Vyučen

9,2

29,2

8,38

26,64

Základní

2,8

8,9

2,79

8,88

Celkem

31,45

100

27,00

85,85

0,00

THP

Ostatní

4

5

6

3

Vysokoškolské

0,00

Sociální
pracovníci

0,60

1,91

PS

0,80

0,80

%

PS

%

0,95

3,04

1,15

3,64

PS

%

2,54

2,54

2,10

6,68

0,14

0,43

0,81

2,59

0,95

3,02

5. Práce s kvalitou a významné události v roce 2020
Rok 2020 byl nejen pro naši službu, ale i celou organizaci velmi náročný. Změny, opatření a obavy
z onemocnění Covid-19 nám práci ztěžovaly. I přesto náš cíl zůstal stále stejný: individuální přístup,
zaměřit se na specifické potřeby uživatelů, nabyté znalosti a dovednosti uvádět do praxe
v komunikaci s uživatelem, zvládání asertivních technik prostřednictvím alternativní a augmentativní
komunikace. S podporou vedení organizace jsme toto nelehké období překonali a zvládli.
Podařilo se nám:
➢ Minimalizovat projevy agresivního chování uživatelů (sebepoškozování, napadání a další
nežádoucí projevy chování) rozdělením bydlení Archa na dvě části. Skladba uživatelů v obou
částech byla nastavena podle specifických potřeb uživatelů a vyhovuje jejich vzájemnému
soužití. Tím se snížilo riziko agrese.
➢ V průběhu roku byla v budově sociálně terapeutických dílen zřízena kuchyňka pro uživatele
DZR. Účelem bylo změnit prostředí a nabídnout uživatelům možnost nácviku v přípravě jídel
(vaření, pečení). Kuchyňka slouží také jako společenská místnost k trávení volného času
(hraní společenských her, posezení u kávy, vedení rozhovorů či jiné aktivity).
➢ Zrealizovali jsme přechod jedné uživatelky do jiné sociální služby s menší mírou podpory.
➢ V roce 2020 jsme navázali spolupráci s Tyfloservisem Ostrava, který nám poskytl informace
a odborné poradenství, jakým způsobem zajistit podporu a vybavenost u uživatele, který
přišel postupně o zrak. Našim cílem bylo posílení sebevědomí uživatele a zachování jeho
nabytých schopností a dovedností. Následovala úprava prostředí, ve kterém uživatel žije,
nácviky uživatele v orientaci na pokoji a domově. V současné době uživatel zvládá orientaci
na pokoji a domově, zapojuje se do sebeobslužných činností a volnočasových aktivit,
navštěvuje dřevařskou dílnu a má chuť do života.
➢ 5 pracovníků se zúčastnilo školení na téma Péče o klienty s demencí a 4 pracovníci na téma
Specifika péče o lidi s demencí
➢ Proběhla výměna tepelných zdrojů včetně měření a regulace.
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➢ Byla vyměněna zbývající část střešních oken.
Akce uživatelů v roce 2020
Koronavirová pandemie a vyhlášení nouzového stavu omezila uživatele DZR v účasti na akcích mimo
zařízení. Proto jsme velkou část aktivit vykonávali formou vycházek a pobytů v přírodě. Uživatelé se
zapojovali do pracovních činností (kuchyně, zahrada), aktivizačních, zájmových a volnočasových
aktivit, které jim přinášely potěšení a odměnu formou sklizně a zpracování plodin, které si přes rok
sami vypěstovali.
Přesto se nám podařilo zúčastnit alespoň těchto akcí – výšlap na Ondřejník, Masopust
v Hodoňovicích, Ples v Malenovicích, výlet do Bystřice pod Hostýnem, pobyt na chatě v Hutisku Solanec. Navštívili jsme Pustevny, Bílou, Metylovice, Hodoňovice, Malenovice, Frýdlant nad
Ostravicí a Skalici.
Vzdělávání pracovníků v roce 2020
Akreditované kurzy

492 hod.

Interní vzdělávání

428 hod.

Supervize

18 hod.

Pozn. (1 PSS akreditovaný kurz PSS 160 hod.)

V roce 2020 nebyla řešena žádná stížnost. Podněty a připomínky jsou evidovány v sešitech podnětů
a připomínek nebo v rámci pravidelných komunitních setkání. Řešeny jsou operativně v průběhu
poskytování služby.
Při zjišťování spokojenosti s poskytovanými službami se zaměřujeme na průběžné hodnocení
kvality a získávání zpětné vazby ze strany uživatelů, opatrovníků, rodinných příslušníků,
dobrovolníků, studentů, stážistů apod. Hodnocení probíhá průběžně ústní formou a jedenkrát ročně
v podobě písemné ankety. Uživatelé hodnotí spokojenost s poskytovanými službami i v rámci
individuálního plánování. Pro zjišťování kvality způsobu poskytování služby jsou zpracovány písemné
ankety, které vyplňují uživatelé jednotlivých služeb, zaměstnanci, opatrovníci a jiné nezávislé fyzické
osoby.
Supervizi v r. 2020 vedl s pracovníky domova PhDr. Petr Adamus, individuální supervize online
PaedDr. Blanka Veškrnová, metodickou podporu poskytoval Mgr. Martin Haicl – externí odborníci a
supervizory.
Spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb
➢ Domov Jistoty Bohumín
➢ Tyfloservis, o.p.s. v Ostrava
Další spolupracující subjekty
➢ Úřad práce ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí
➢ Obec Pržno
➢ PN Třinec, PN Opava
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Ve službě jsou nastavené pravidelné porady a jsou vedeny zápisy, se kterými jsou pracovníci
prokazatelně seznámeni.
Kontrolní činnost je jedním z nástrojů zvyšování kvality poskytované služby. Vedoucí služby proto
provádí kontrolní činnost v souladu s plánem kontrolní činnosti, a to plánovanou nebo namátkovou.
Při shledání nedostatků jsou přijata opatření.
6. Sociální podmínky uživatelů
Ubytovací kapacita Domova U Včelína zahrnuje dvacet dva jednolůžkových pokojů. Domov je
rozdělen na dvě bydlení. V Bydlení ARCHA žije deset uživatelů, v Bydlení EDEN dvanáct uživatelů.
Bydlení Archa je v přízemí rozdělena na bydlení „A“ a „B“, Eden v patře je rozdělen
na bydlení „C“ a „D“.
Bydlení Archa „A“: 1 jednolůžkový pokoj, který má sociální zařízení (WC a sprchu), další
4 jednolůžkové pokoje mají společnou koupelnu s vanou a sprchovým koutem v blízkosti pokojů.
Bydlení Archa „B“: 5 jednolůžkových pokojů se společnou koupelnou umístěnou na chodbě
v blízkosti pokojů.
Bydlení Eden je rozděleno na dvě bydlení „C“ a“ D“ a dva jednolůžkové pokoje. Z toho má jeden
pokoj vlastní sprchu, WC je v blízkosti pokojů. Tyto dva pokoje se nachází za pracovnou všeobecných
sester.
Bydlení Eden „C“: 1 jednolůžkový pokoj, který má vlastní sociální zařízení (WC a sprchu), další
4 jednolůžkové pokoje mají společnou koupelnu s vanou a sprchovým koutem v blízkosti pokojů.
Bydlení Eden „D“: 5 jednolůžkových pokojů se společnou koupelnou umístěnou na chodbě
v blízkosti pokojů.
Pro dvacet jedna uživatelů slouží 15 toalet a 7 koupelen.
Uživatelům domova se zvláštním režimem je nabízena k relaxaci muzikoterapie, která pozitivně
působí na emoce a dochází ke zlepšení nálady uživatelů. Vzájemná spolupráce mezi uživateli a
muzikoterapeutem rozvíjí sociální vztahy.
Další činností, která pozitivně působí na duševní zdraví uživatelů, je canisterapie. Tento kontakt
uživatele se psem dokáže svou přítomností vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek.
Uživatelé mohou využívat pobyt přírodě, turistiku, procházky, či posezení. Pobyt v přírodě vítají,
přináší jim fyzické i psychické uvolnění.
Další oblíbenou aktivitou uživatelů je péče o zvířata. V organizaci máme osly, ptactvo (pávy, andulky
a korely), které uživatelé každodenně navštěvují a zapojují se do péče, krmení nebo se přijdou jenom
podívat.
Někteří uživatelé docházejí do sociálně terapeutických dílen v Pržně.
K dispozici jsou i vnitřní prostory organizace, např. posezení u „gril-altánu“, který se nachází
v blízkosti domova U Včelína. Ke sportovním aktivitám slouží venkovní sportovní areál nebo
víceúčelový sál. K uspokojení duchovních potřeb mohou uživatelé využít místní kapli, ve které se
slouží mše svatá.

7. Stavebně – technický stav objektu
➢ Stav stavby: statika – velmi dobrá. Vnější plášť byl v roce 2014 sanován a natřen silikonovou
barvou, střecha na objektu je po celkové rekonstrukci.
➢ Technický stav: elektroinstalace, rozvody tepla, rozvody vody, odpady jsou velmi dobré.
➢ V roce 2020 proběhla výměna tepelných zdrojů, včetně měření a regulace.
32

➢ Také byla vyměněna zbývající část střešních oken.
➢ V roce 2021 je plánována částečná výměna protipožárních dveří, včetně zárubní.
➢ Objekt je zcela bezbariérový.
8. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let
Společný cíl Domova U Včelína
Bydlení Archa i Eden
1. Nadále zkvalitňovat naši sociální pobytovou službu DZR. V práci se řídit hodnotami, jako je
respektování, profesionalita a otevřenost novým metodám, postupům a přístupům vedoucí
k uspokojování (specifických) potřeb a přání našich uživatelů.
2. Prohlubovat a rozšiřovat vzdělávání pracovníků formou školení, akreditovaných kurzů a stáží
zaměřených na naši cílovou skupinu.
3. Aktivně se zapojit do projektu „Podpora duše II“.
4. Motivovat uživatelé ve smysluplném trávení času, zapojení se do pracovních, zájmových a
volnočasových činnosti. Cílem je zvyšování soběstačnosti uživatelů, např. nácvik dovedností v
přípravě jídel, kultury stolování, hospodaření s penězi, aj.
Termín: v průběhu roku 2021
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa i Eden
Cíle Bydlení Archa
1. Aktualizace a tvorba pracovních postupů pro pracovníky domova.
2. Aktivně se zapojit a účastnit sportovních, společenských a kulturních akcí. Využívat veřejné
služby (holič, kadeřník, pedikér), navštěvovat restaurace a obchody.
3. Rekonstrukce DZR (vytvoření kuchyňských koutů, venkovních teras, zajištění většího soukromí
uživatelů).
Termín: v průběhu roku 2021
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa, vedení organizace
Cíle Bydlení Eden
1. Zapojení uživatelů do pracovních, zájmových a volnočasových aktivit. Cílem je zvyšování
soběstačnosti uživatelů a dosažení takových dovedností, aby uživatel mohl přejít na jiný typ
bydlení.
2. Nadále spolupracovat s Tyfloservisem s cílem dosáhnout maximální soběstačnosti u uživatele,
který přišel o zrak (pohyb ve venkovních prostorách, orientace v terénu).
3. I nadále individuální přístup k uživatelům při nácviku v hospodaření s penězi, nakupování,
využívání volnočasových aktivit. Podpora v samostatnosti, udržení získaných schopností a
dovedností s cílem maximálního zapojení uživatele.
Termín: v průběhu roku 2021
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - Pržno 239, ul. J. Lohrera 779 a Slunečný domov ul. Horymírova 2287,
Frýdek-Místek

1. Popis zařízení
Pobytová služba chráněného bydlení je poskytována v několika objektech ve Frýdku-Místku
a v Pržně. Je poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s mentálním
postižením, osobám s kombinovaným postižením (duální postižení – hluchoslepota) a osobám s PAS.
Ve Frýdku-Místku (Slunečný domov) naše organizace získala 2 byty, ve kterých bydlí
4 uživatelé. Byty se nachází v budově Správy silnic Moravskoslezského kraje. Každý byt má
2 ložnice. Společné prostory tvoří kuchyň, obývací pokoj, WC, koupelna a prostorná chodba. Byty
jsou umístěny v rámci běžné občanské zástavby s dobrou dopravní obslužností a možností využívání
dalších služeb v okolí.
Ve Frýdku – Místku (Domov Anenská) byla vytvořena kapacita služby pro 25 uživatelů v chráněném
bydlení. Rekonstrukcí a dispoziční úpravou vnitřních prostor objektu došlo k vytvoření 4
oddělených skupin bydlení 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.
V Pržně (Bydlení V Zahradě, Bydlení Pod Lípami, Bydlení Na Rozcestí) je kapacita chráněného bydlení
19 míst. Tato ubytovací kapacita je rozložena do čtyř domků rodinného typu,
ve kterých uživatelé žijí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Každý domek je vybaven
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sociálním zařízením, koupelnou, kuchyňkou, jídelnou a obývacím pokojem. Součástí domků je malá
terasa s posezením. Uživatelé mohou využívat rozlehlou zahradu areálu, víceúčelový sál,
multifunkční centrum a sociálně terapeutické dílny. Chráněné bydlení je umístěno v okrajové části
obce Pržno. Dopravní obslužnost je zajištěna vlakem nebo autobusem, případně automobilem
organizace.

2. Charakteristika poskytované služby
Ve Frýdku-Místku na ul. Horymírova je uživatelům poskytována minimální podpora. Uživatelé si
stravu připravují zcela samostatně, případně s mírnou podporou pracovníka. Zcela samostatně
pečují o domácnost (úklid, praní prádla) a provádí si běžné nákupy.
Ve Frýdku-Místku na ul J. Lohrera je uživatelům poskytována podpora k udržení dosavadních
schopností a dovedností a osvojení si nových, které vedou k jejich samostatnosti. Podporujeme
uživatele, aby žili nezávislým, důstojným a plnohodnotným způsobem života. Uživatelé si stravu
připravují zcela samostatně, případně s podporou pracovníka. Podpora je poskytována 12 hodin
denně, v době od 7 do 19 hodin.
Rozsah a způsob podpory pracovní tým přizpůsobuje individuálním potřebám, zájmům a osobním
cílům uživatelů.
V Pržně v Bydlení Na Rozcestí je uživatelům poskytována 12hodinová podpora personálu, v době od
7 do 19 hodin. Podporujeme uživatele, aby žili nezávislým, důstojným a plnohodnotným způsobem
života. Stravu si uživatelé zajišťují samostatně dle svých potřeb a zvyklostí. Úklid zajišťují
samostatně, případně s mírnou podporou pracovníků. Prádlo si perou v pračkách, které jsou
umístěny v koupelně.
V Pržně v Bydlení Pod Lípami (osoby s duální poruchou) a Bydlení V Zahradě (osoby s PAS) je
uživatelům poskytována 24hodinová podpora. Podporujeme uživatele, aby žili důstojným
a plnohodnotným způsobem života. Uživatelé si s podporou pracovníků zajišťují stravu samostatně.
Úklid realizují s podporou pracovníků. Osobní prádlo si perou v pračkách, které jsou umístěny
v koupelně, u služby CHB Pod Lípami je pračka zabudovaná do kuchyňské linky.

3. Uživatelé služby
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2020 – celkem: 48
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3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení:

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2020, počty dle:
3.2.1 Pohlaví
rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká
3.2.3 Stupeň závislosti
závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
hluboké
3.2.4 Typ
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním
postižení
postižením (tělesné + mentální postižení), osoby bez
psychiatrické diagnózy
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.2.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
s částečným
3.2.6 Mobilita
omezením
s úplným omezením
pohybu
3.2.2 Věk

Z toho nově
přijatých
Ženy Muži Celkem Ženy Muži
10
31
41
0
0
25-56 23-67 23-67 0
0
40,6 49,6 47,4
0
0
0
0
0
0
0
6
10
16
0
0

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %): 87,3 %
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019: 33
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu: do jednoho roku
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Počty uživatelů

1

13

14

0

0

1
2
2
2
0
0

7
1
12
14
2
0

8
3
14
16
2
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0

0

0

0

0

0

6

3

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

31

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Personál
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků CHB
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2020

%

Pedagogičtí
pracovníci

Pracovníci
v sociálních
službách

1
PS

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

%

2,71

8,53

3,8

11,8

Vyšší odborné

0,5

1,6

Úplné střední

20,1

63,2

18,97

59,73

Vyučen

6,5

20,5

6,32

19,91

Základní

0,9

2,8

0,90

2,84

Celkem

31,8

100

28,90

91,02

0,00

THP

Ostatní

4

5

6

3

Vysokoškolské

0,00

Sociální
pracovníci

PS

0,00

%

0,00

PS

%

PS

%

0,50

1,57

0,55

1,73

0,50

1,57
1,10

3,46

1,00

3,15

1,65

5,20

PS

%

0,20

0,63

0,20

0,63

4. Práce s kvalitou a významné události v roce 2020
Rok 2020 začal pro klienty i pracovníky velmi slibně. Měsíc leden byl plný očekávání, plánů a
pozitivních vyhlídek. To jsme ale ještě nevěděli, jak moc se naše představy budou rozcházet se
skutečností. S příchodem koronavirové pandemie přišel i strach a obavy, ale zároveň odhodlání,
nové zkušenosti a poznatky. Zároveň jsme se přesvědčili, že plánovat se má a může, ale někdy ty
plány nejde splnit.
Přesto se nám podařilo:
Chráněné bydlení v Pržně
➢ 16. 3. – 14. 4. dobrovolný uzavřený režim NS Pržno – uživatelé i pracovníci trávili čas
procházkami lesem, sbíráním přírodnin, přípravou na Velikonoce, velikonočním a jarním
tvořením, malováním obrazů akrylovými barvami, grilováním a opékáním párků.
➢ V květnu došlo k organizační změně – nástup nového koordinátora na službu CHB.
➢ V rámci Týdne sociálních služeb v měsíci říjnu se uživatelé zúčastnili společného batikování
triček a sladkého tvoření.
➢ V červenci si uživatelé Bydlení V Zahradě pořídili 2 morčata, o které se s podporou
pracovníků společně starali (výměna podestýlky, krmení).
➢ V průběhu roku probíhala dle možností a s ohledem na covidovou situaci canisterapie.
Četnost návštěv byla sice omezená, ale pro uživatele to vždy bylo příjemné odpoledne.
➢ Na podzim zahájil jeden uživatel Bydlení V Zahradě docházku do dřevařské dílny. Práce se
dřevem jej velice zaujala a vyplnil tak čas s pracovníkem mimo své bydlení.
➢ V prosinci uživatelé Bydlení V Zahradě onemocněli koronavirem a jejich bydlení se tak stalo
na čas COVID ZÓNOU. Po dobu karantény potřebovali speciální péči pracovníků, kteří
prokázali velkou míru profesionality a situaci zvládli.

37

➢ Uživatelé Bydlení Na Rozcestí se společně s pracovníky věnovali práci na francouzské
zahradě, kterou dle projektové dokumentace osadili a celou sezónu se poctivě starali o
plodiny, které zpracovávali v kuchyni při vaření, zavařování, pečení.
➢ V listopadu se rovněž Bydlení Na Rozcestí stalo „COVID – ZÓNOU“ pro uživatele, kteří
onemocněli coronavirem.
➢ V březnu se jeden uživatele Bydlení Pod Lipami ze zdravotních důvodů přestěhoval z CHB na
DOZP – Domov U Slunečnice.
➢ V dubnu jsme zprostředkovali komunikaci uživatelů s rodinou prostřednictvím „Skypu“ a
videohovoru. Byla to nová možnost, jak zprostředkovat kontakt s blízkými.
➢ V červenci se do Bydlení Pod Lipami nastěhovala nová uživatelka z domácího prostředí. Její
adaptace proběhla s podporou pracovníků velice zdařile.
➢ 1 pracovnice dokončila v r. 2020 kurz znakového jazyka.
➢ Pracovnice Bydlení v Zahradě s proškolily v alternativní a augmentativní komunikaci.
➢ V Bydlení V Zahradě proběhla rekonstrukce koupelny, výměna podlahových krytin a
celková výmalba interiéru.
Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku
➢ V CHB na ul. J. Lohrera jsme se v roce 2020 znovu zaměřili na úpravu zahrady. Uživatelé
s podporou pracovníků vybudovali nové záhony, vysadili květiny a po celé léto se věnovali
kosení trávníku. Postupně jsme začali budovat příjemné letní posezení, ve kterém budeme
pokračovat ve spolupráci se zahradnickou školou ve Frýdku-Místku.
➢ Povedlo se nám zaměstnat další uživatele ve firmě, která roznáší letáky. Uživatelé, kteří již
dříve pracovali, si své pozice udrželi i v tomto roce.
➢ V roce 2020 jsme společně s 1 uživatelkou pokračovali v krocích, které jsou potřebné
k přechodu na samostatné bydlení. Veřejný opatrovník opětovně nesouhlasil s přechodem
uživatelky do samostatného bydlení. Uživatelce byla navrácena svéprávnost a tím se
nesouhlas opatrovníka se stěhováním uživatelky do podporovaného bydlení nestává
překážkou.
➢ Další uživatel se podporou opatrovníka přestěhoval do samostatného bytu, také mu byla
navrácena svéprávnost, a dokonce se i oženil.
➢ V rámci spolupráce se Slezskou Diakonií se uživatelé zúčastnili společné akce „zdolávání
vrcholů Beskyd“.
➢ Velkým úspěchem našeho týmu pracovníků bylo v roce 2020 zvládnutí onemocnění Covid19, a to jak v době uzavřeného režimu, tak i následně v průběhu nákazy samotné.
Akce uživatelů v roce 2020
Uživatelé Bydlení Na Rozcestí, Pod Lípami a V Zahradě navštívili Frenštát p. Radhoštěm, oboru v Bílé,
zúčastnili se pobytu na Horní Bečvě, výletu na Čeladnou, Staré Hamry a Tošanovice. Zorganizovali
výlet na přehradu Olešná a Žermanice, zdolali vrchol Javorový, navštívili knihovnu, wellnes u Fandy,
MC Donald a výlet vlakem do Valašského Meziříčí. Zúčastnili se dalších akcí pořádaných v rámci
organizace, např. Loučení s Čápy, letní kino, grilování aj.
Uživatelé chráněného bydlení ve F-M se zúčastnili mnoha akcí, např.:oslav životních jubileí, výletu
do Frýdlantu nad Ostravicí, Masopustu na náměstí ve Frýdku-Místku, hokejového utkání v hale
Polárka, výletů do okolí, oslavy svátku žen, plesu organizace v Malenovicích, výšlapu na Ondřejník,
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vycházky kolem řeky Ostravice, výletu na Prašivou, obědu v restauraci na náměstí ve Frýdku-Místku,
Pržnohrádky v Pržně, navštívili rozhlednu Miloňovou aj.
Vzdělávání pracovníků v roce 2020
Vzdělávání pracovníků bylo zaměřeno především na témata – minimum z psychiatrie, alternativní a
augmentativní komunikace, základy 1. pomoci, péče o klienta s demencí, specifika péče o lidi s
demencí.

Akreditované kurzy

640 hod.

Interní vzdělávání

214 hod.

Supervize

30 hod.

Pozn. (3 PSS akreditovaný kurz PSS 160 hod.)

Uskutečnily se také další vzdělávací aktivity:
➢ Výtvarné techniky v sociálních službách
➢ Minimum psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích
V roce 2020 nebyla řešena žádná stížnost. Podněty a připomínky jsou evidovány v sešitech podnětů
a připomínek nebo v rámci pravidelných komunitních setkání. Řešeny jsou operativně v průběhu
poskytování služby.
Při zjišťování spokojenosti s poskytovanými službami se zaměřujeme na průběžné hodnocení
kvality a získávání zpětné vazby ze strany uživatelů, opatrovníků, rodinných příslušníků,
dobrovolníků, studentů, stážistů apod. Hodnocení probíhá průběžně ústní formou a jedenkrát ročně
v podobě písemné ankety. Uživatelé hodnotí spokojenost s poskytovanými službami i v rámci
individuálního plánování. Pro zjišťování kvality způsobu poskytování služby jsou zpracovány písemné
ankety, které vyplňují uživatelé jednotlivých služeb, zaměstnanci, opatrovníci a jiné nezávislé fyzické
osoby.
Podpůrné konzultace a metodickou podporu poskytovali Mgr. Martin Haicl, supervizi Mgr. Lukáš
Volný – externí odborníci.
Spolupráce s dobrovolníky a studenty
➢ Adra, o.p.s. – dobrovolnické centrum Frýdek-Místek
➢ Ostravská univerzita v Ostravě
➢ Slezská univerzita v Opavě
➢ Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory
Další spolupracující subjekty
➢ Hippoterapie Malenovice
➢ Jízdárna Sedliště
➢ Podané ruce Frýdek-Místek
➢ Adra, o.p.s. – dobrovolnické centrum
➢ Úřad práce ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí
➢ Magistrát města Frýdku-Místku
➢ Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant nad Ostravicí
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Zaměstnávání uživatelů
V roce 2020 jsme zaměstnávali v hlavním pracovním poměru v úvazku 0,5 jednoho uživatele našich
služeb.
V roce 2020 také pracovalo 6 uživatelů na dohody o provedení práce a 2 na dohodu
o pracovní činnosti. Pracovali na úseku úklidu a v prádelně naší organizace.
Mimo organizaci byli zaměstnáni:
1 uživatel – Rút F-M
5 uživatel – roznos letáků Mediaservis
1 uživatel – úklid Hyundai Nošovice
2 uživatelé – práce Třetí dům
1 uživatel – bramborárna Fryčovice
4 uživatelé – výroba hracích stěn
Spolupráce s lékaři a zdravotnickými zařízeními
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.
Spolupráce s okolními obcemi – Metylovice, Hodoňovice, Baška, Frýdlant nad Ostravicí,
Malenovice.
Ve službě jsou nastavené pravidelné porady a jsou vedeny zápisy, se kterými jsou pracovníci
prokazatelně seznámeni.
Kontrolní činnost je jedním z nástrojů zvyšování kvality poskytované služby. Vedoucí služby proto
provádí kontrolní činnost v souladu s plánem kontrolní činnosti, a to plánovanou nebo namátkovou.
Při shledání nedostatků jsou přijata opatření.
6. Sociální podmínky uživatelů
Uživatelé chráněného bydlení v Pržně mají k dispozici 11 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje
v domcích, které poskytují bydlení rodinného typu a to ve 2 domcích pro 6 uživatelů,
v 1 domku pro 4 uživatele a v 1 domku pro 3 uživatele. Domek pro čtyři osoby (Bydlení
V Zahradě) má 2 kuchyňky a 2 koupelny včetně sociálního zařízení. V obou domcích
pro 6 osob (Bydlení Na Rozcestí) je kuchyňka, obývací pokoj, 2 sociální zařízení a 1 koupelna.
V domku pro 3 osoby (Bydlení Pod Lípami) je společná kuchyňka, obývací pokoj, sociální zařízení a
koupelna. Celková ubytovací kapacita je 19 míst.
Uživatelé služby chráněného bydlení ve Frýdku-Místku na ul. J Lohrera žijí ve 4 skupinách, kdy
rekonstrukcí a dispoziční úpravou vnitřních prostor objektu došlo k vytvoření
11 bytových jednotek a třech samostatných bytů.
Orion – 4 bytové jednotky s kuchyňským koutem a velkou společnou kuchyní pro 7 osob.
3 bytové jednotky tvoří 2 jednolůžkové pokoje, kdy sociální zařízení je společné pro tyto dva pokoje.
1 bytová jednotka je tvořena samostatným jednolůžkovým pokojem s WC, sprchou
a kuchyňským koutem.
Lyra – 3 bytové jednotky bez kuchyňských koutů se společnou kuchyní pro 6 osob. Každá bytová
jednotka je tvořena 2 jednolůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením.
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Fénix – 3 bytové jednotky bez kuchyňských koutů se společnou kuchyní pro 6 osob.
2 jednotky jsou tvořeny 2 jednolůžkovými pokoji se sociálním zařízením, a 2 samostatnými pokoji
s malou vstupní chodbou, kdy každý z těchto pokojů má vlastní sociální zařízení.
Sírius – 3 samostatné plně vybavené byty. V každém bytě jsou 2 jednolůžkové pokoje s plně
vybavenou kuchyní a sociálním zařízením.
Bydlení ve Slunečném domově ve Frýdku-Místku je umístěno v přirozené občanské zástavbě. Je
tvořeno dvěma třípokojovými byty.
Uživatelé jsou podporováni ve využívání služeb a dalších vnějších zdrojů mimo organizaci.
6. Stavebně technický stav objektu
Stav Bydlení Na Rozcestí, Pod Lípami, V Zahradě: statika – velmi dobrá. Vnější pláště byly sanovány
a natřeny silikonovou barvou, střechy na všech objektech jsou po celkové rekonstrukci.
V Bydlení V Zahradě (A1) proběhla rekonstrukce koupelny, výměna podlahových krytin a celková
výmalba interiéru.
Domov Anenská objekt na ul. J. Lohrera 779: statika – vynikající. Objekt je po celkové rekonstrukci,
v závěru roku 2016 došlo k sanaci spodních vod. V současné době se jeví tato sanace jen jako
částečně účinná.
Technický stav: elektroinstalace, rozvody tepla, rozvody vody, odpady jsou velmi dobré.
Vytápění je vyhovující s drobnými opravami.
Stav Bydlení Na Rozcestí, Pod Lípami, V Zahradě: statika – velmi dobrá. Vnější pláště byly sanovány
a natřeny silikonovou barvou, střechy na všech objektech jsou po celkové rekonstrukci.
7. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let
Bydlení V Zahradě – cílová skupina: uživatelé s PAS
1. Podporovat uživatele v péči o bylinkovou a zeleninovou zahrádku, zvelebování okolí
domku, zajištění vyvýšených záhonů.
2. Podporovat uživatele v prostředkování sociálních kontaktů mimo zařízení.
3. Pokračovat v proškolení pracovníků v bazální stimulaci a AAK.
Termín: v průběhu roku 2021
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení V Zahradě
Bydlení Na Rozcestí
1. Rekonstrukce koupelny a výmalba domku.
2. Proškolení pracovníků v kurzu zaměřeném na uživatele s demencí.
3. Pokračovat ve vytváření příjemného a účelového prostředí okolí domku a francouzské
zahrady.
Termín: v průběhu roku 2021
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Na Rozcestí
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Bydlení Pod Lípami – cílová skupina: uživatelé s duálním postižením
1. Podporovat uživatele v prostředkování aktivit mimo zařízení.
2. Proškolení pracovníků v bazální stimulaci a AAK.
3. Pokračovat v péči o bylinkovou a zeleninovou zahrádku, zvelebování okolí domku, zajištění
vyvýšených záhonů.
Termín: v průběhu roku 2021
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Pod Lípami
Chráněné bydlení Frýdek-Místek, ul. Horymírova, J. Lohrera
1. Dokončení letního posezení na zahradě.
2. Vhodně a kulturně vybavit místnost „galerie“ (promítání, nácvik pracovních činností apod.).
3. Přechod na program Cygnus 2.
4. Zprovoznit novou kuchyň ve skupině Rosa
5. Plně obsadit kapacitu služby CHB.
6. Oprava střechy celého objektu.
7. Zaměřit se na zrušení depozitních účtů uživatelů chráněného bydlení v organizaci.
8. Pokračovat v přípravě uživatelů na přechod do samostatného bydlení.
9. Dokončit zahradní úpravy a obnovu původní výsadby ve spolupráci se střední odbornou
školou ve FM – obor zahradník.
Termín: průběh roku 2021
Zodpovědný: pracovní tým chráněného bydlení F-M
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY, Pržno 239

1. Popis zařízení
Sociální služba je poskytována v bezbariérové, dvoupodlažní budově s výtahem. Budova sociálně
terapeutických dílen se nachází v areálu organizace v Pržně. Dílny jsou rozčleněny na šest
tematických pracovních částí, v každé z nich pracuje odpovědný pracovník zajišťující dohled a
podporu uživatelům, kteří dílny navštěvují.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Košíkářská dílna
Šicí dílna
Výtvarná dílna
Keramická dílna
Zemědělská dílna
Dílna svící a mýdel

K dispozici máme také plně vybavenou kuchyňku (součást dílny), kterou využíváme s uživateli
v průběhu celého roku k pečení, vaření a sušení bylinek. Zpracováváme výpěstky, smoothie, koláče,
dřeně apod.).
Součástí STD jsou také sklady materiálu, pracovní zázemí pro vedoucí STD a klubovna, kterou
využívají uživatelé k chvilkové relaxaci a skupinové komunikaci.
Budova je vybavena sociálním zařízením, šatnami pro uživatele i pracovníky.
V roce 2020 byly sociálně terapeutické dílny spolufinancovány v rámci projektu „Podpora služeb
sociální prevence 3“. Příspěvek na financování provozu činil 4.800 000,- Kč.
2. Charakteristika poskytované služby
Služba je poskytována uživatelům se zdravotním, mentálním či chronickým duševním
onemocněním.
Služba je poskytována bezplatně, uživatelé si hradí pouze odebranou stravu.
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Pracovníci uživatelům poskytují podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních
návyků a dovedností, a to na základě aktuálních potřeb uživatelů. Pracovníci STD podporují uživatele
v rozvoji individuální zájmové činnosti a rozvoji znalostí a dovedností pro praktický život.
3. Uživatelé služby
3.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2020 – celkem 50 uživatelů denně
3.2 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení:

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2020, počty dle:
3.2.1 Pohlaví
rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká
303.2.3 Stupeň závislosti
závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 Osoby s mentálním
postižením
těžké
hluboké
3.2.4 Typ 3.3.4.2 Osoby s kombinovaným zdravotním postižením
postižení (tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
3.3.4.3 Osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 Osoby s psychiatrickou diagnózou
3.2.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
s částečným
3.2.6 Mobilita
omezením
s úplným omezením
pohybu
3.2.2 Věk

Z toho nově
přijatých
Ženy Muži Celkem Ženy Muži
6
48
54
0
0
33-69 26-70 33-70
0
0
48,5 48
36,5
0
0
0
0
0
0
0
3
5
8
0
0

3.1 obložnost: --3.2 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019: 2
3.3 průměrná čekací doba zájemců o službu: 1 rok
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Počty uživatelů

1

17

18

0

0

0
2
3
2
1
0

21
5
11
32
4
0

21
7
14
34
5
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

1

1

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

46

51

0

2

1

1

2

0

0

0

1

1

0

0

4. Personál
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků STD
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2020

%

Pracovníci
Pedagogičtí
v sociálních
pracovníci
službách
1
PS

2

%

PS

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3

%

PS

Vysokoškolské

0,6

8,9

Vyšší odborné

0,2

3,1

Úplné střední

3,0

47,1

1,50

23,44

Vyučen

2,6

40,9

2,25

35,16

Základní

0,0

0,0

Celkem

6,40

3,75

58,59

100 0,00

Zdravotničtí
pracovníci

%

PS

0,20

0,00

0,00

0,00

0,20

%

PS

%

0,57

8,91

1,33

20,78

PS

%

3,13

3,13

1,90

29,69

0,18

2,86

0,37

5,73

0,55

8,59

5. Práce s kvalitou a významné události v roce 2020
Pro sociálně terapeutické dílny byl rok 2020 velmi náročný. V nouzovém stavu přicházely nové
opatření a od 18. 3. 2020 se dílny zcela uzavřely. K postupnému rozvolňování došlo v květnu a červnu
2020. Po tuto dobu nemohli uživatelé do dílen docházet a pracovníci STD vypomáhali v ostatních
službách, kde byl nedostatek pracovníků. Většina prodejních výstav, prezentací a akcí mimo zařízení,
byla z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 zrušena.
Přesto se nám podařilo:
➢ Po obnově francouzské zahrady jsme zajistili zeminu a bylinky k výsadbě. Uživatelé
s podporou pracovníků navezli zeminu do dřevěných, vyvýšených záhonů. Upravili ji a poté
společně do připravených záhonů vysadili bylinky. Uživatelé docházeli po výsadbě pravidelně
bylinky zalévat. Vzrostlé bylinky jsme společně ostříhali, usušili a poté použili do výrobků vonných pytlíčků, polštářků.
➢ V loňském roce projevili zájem další uživatelé spolupracovat s Chráněnou dílnou T -WOOD.
S podporou pracovníků se uživatelé naučili správně umístit a přilepit suché zipy na různé
tvary dřevěných kostek. S uživateli uzavřela firma T – WOOD dohody o pracovní činnosti a
uživatelé již pracují za finanční odměnu.
➢ V rámci ochrany životního prostředí jsme se rozhodli zcela zrušit balení výrobků do
mikrotenových sáčků. Tyto jsme nahradili sáčky papírovými, které si vyrábíme (většinou
z recyklátu) v rámci pracovní terapie v STD. Větší, nákladnější a zdobené sáčky a tašky
zařazujeme mezi výrobky, které prodáváme za symbolickou.
➢ V rámci Týdne sociální služeb proběhla v organizaci prodejní výstava výrobků a prezentace
STD.
➢ Pro pracovníky a uživatelé ostatních služeb jsme připravili prodejní vánoční výstavu výrobků.
➢ V roce 2020 proběhla výměna nevyhovujících kotlů na ohřev TUV, ÚT a opravy střešních
oken.
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Akce pořádané v roce 2020:
Na sv. Valentýna jsme uspořádali akci Upeč si pusinku – pečení sněhových pusinek, účast na akci
Pržnohrátky, na tradičním Loučení s čápy (sportování s odměnou, pečení odměn, smažení
bramboráků). Úspěšná byla akce Hranolkování – uživatelé si ze sklizené úrody brambor vyrobili a
usmažili hranolky. Z hojné úrody borůvek si připravili borůvkové smoothie. Ve spolupráci
s aktivizačními pracovníky ostatních služeb byla uspořádána akce Sladké tvoření.
FOTO vzpomínka na společné akce v roce 2020
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Obnova výsadby Parkového areálu Náš svět, p.o. Pržno (květen–září 2020)

Vzdělávání pracovníků v roce 2020
Akreditované kurzy

24 hod.

Interní vzdělávání

98 hod.

Supervize

6 hod.

V roce 2020 nebyla řešena žádná stížnost. Podněty a připomínky jsou evidovány v sešitech podnětů
a připomínek nebo v rámci pravidelných komunitních setkání. Řešeny jsou operativně v průběhu
poskytování služby.
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V rámci hodnocení spokojenosti s poskytovanými službami se organizace zaměřuje na průběžné
hodnocení kvality, které probíhá průběžně ústní formou nebo v rámci hodnocení individuálního
plánování.
Supervizi poskytoval pracovníkům Mgr. Lukáš Volný – externí odborník.
Dále Spolupracujeme s:
➢ Chráněná dílna T – WOOD, Frýdlant n. O.
➢ TDS ZamPra, Frýdlant n. O.
6. Sociální podmínky uživatelů
Zázemí pro uživatele v budově sociálně terapeutických dílen:
Uživatelé využívají 6 místností pro pracovní terapie. K dispozici mají jednu společenskou místnost
s kuchyňskou linkou (klubovna). K odkládání ošacení slouží dvě šatny. V budově jsou zřízeny čtyři
toalety pro uživatele.
V rámci zemědělské terapie uživatelé využívají 1 skleník a francouzskou zahradu a dva záhony
s kanadskými borůvkami.
Druhou část objektu tvoří prostory bývalé školy. Z bývalých učeben je vytvořena kuchyňka pro
aktivizační činnosti uživatelů DZR a dřevařská dílna. Uživatelé mají k dispozici 3 toalety.
7. Stavebně – technický stav objektu
Objekt, ve kterém jsou umístěny STD je zcela bezbariérový.
Stav stavby: statika – velmi dobrá
Technický stav: elektroinstalace, rozvody tepla, rozvody vody a odpady jsou velmi dobré.
V roce 2019 proběhly, částečné nátěry venkovních dřevěných konstrukcí a částečné nátěry okenních
rámů a křídel. V tomto roce proběhlo dokončení nátěrů a oprav na dřevěných konstrukcích, včetně
okenních.
V roce 2020 proběhla výměna tepelných zdrojů a servis a údržba střešních oken.
8. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let
1) Zaměřit se na tvorbu zcela funkčních, užitkových předmětů, např. stínidla na lampy a světla
z pediku, keramické misky vylévané voskem s knotem aj.
2) Informovat veřejnost a propagovat službu v širším okolí formou letáků, brožur, prostřednictvím
výstav a prezentací.
3) Udržet současný stav uživatelů v STD, nenavyšovat stav na úkor kvality.
4) Aktualizace standardů kvality.
Termín: v průběhu roku 2021
Zodpovědný: Milatová M. s pracovním týmem STD
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III. ČÁST ZPRÁVY O ČINNOSTI
Ekonomické údaje – souhrn za organizaci

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (tis. Kč)
Náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

126 080

126 080

0

135

239

104

126 215

126 319

104

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2019
103 745,46

Z toho
převod do rezervního fondu

převod do fondu odměn

103 745,46

-

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2020 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

Náklady

Výnosy

Výsledek
hospodaření

1. Domov pro osoby se zdrav.
postižením

66 351

66 351

0

2. Sociálně terapeutické dílny

7 156

7 156

0

3. Domov se zvláštním režimem

20 940

20 940

0

4. Chráněné bydlení

24 092

24 092

0

7 541

7 541

0

126 080

126 080

0

5. Domov pro osoby se zdrav.
postižením – pobočka FM
Celkem
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Závazné ukazatele na r. 2020 (Kč)
Výše (Kč)

Závazný ukazatel na rok 2020 *
Příspěvek na provoz ÚZ 13305–v rámci Podmínek dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2020

63 180 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

5 000 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti

8 300 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 13013 ÚZ 253–v rámci projektu „Podpora
služeb sociální prevence 3“ pro sociálně terapeutické dílny
Dotační řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného
finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách
v souvislosti s epidemií COVID_19 (UZ 13551)
Dotační řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného
finančního ohodnocení zdravotních pracovníků v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (UZ 35442)
Dotační řízení MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených
provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti
s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření
v sociálních službách, a na poskytnutí kompenzačních bonusů pro
pracovníky sektoru sociálních služeb v souvislosti s epidemií
COVID_19 (UZ 13551)
Dotační řízení MPSV pro rok 2020 na financování trvání zvýšených
provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti
s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (UZ 13551)
Individuální dotace MPSV pro rok 2020 na financování trvání
zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti
s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (UZ 13551)

4 800 000,00
8 282 834,00

567 148,10

3 039 636,00

1 964 962,00

1 597 800,00
32,69 %

35 % podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)

vyrovnané případně mírně
přebytkové hospodaření za rok 2020

Výsledek hospodaření
odvod z fondu investic do rozpočtu kraje

4 227 000,00

* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje
na rok 2020
Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2020 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Výše (tis. Kč)

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením

28 339

3. Domov se zvláštním režimem

10 181

4. Chráněné bydlení

10 397

5. Domov pro osoby se zdrav. postižením – pobočka
Celkem

3 865
52 782
50

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

k 1. 1. 2020

k 31. 12. 2020

Fond investic

40 568

36 558

FKSP

2 067

2 146

Rezervní fond

2 363

2 569

Fond odměn

305

305

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

20

20

Plynoservis Mazal

3

3

Obec Albrechtice

4

4

Hošková

5

5

Daňhel

2

2

Sharp

10

10

55,5

55,5

40

40

30

30

Obec Tichá

10

10

věcné dary

20

Hartmann
Řeznictví H+H (na úhradu
polohovacího křesla a příslušenství)

Celkem

Finanční

Rezervní fond

Obec Pržno

Město Kopřivnice

Věcný

Věcný

Celkem

199,5

Fond investic

20
179,5

20

51

0

0

Investiční akce v roce 2020 (tis. Kč)
Zdroje
Název akce

celkem

nákup průmyslové pračky
181
generální údržba ČOV
438
výměna střešních oken
1139
výměna smažicí pánve
121
nákup automobilu Ford
777
Transit
nákup hydraulické plošiny do
150
automobilu Ford Transit
projektová dokumentace –
výměna střešní krytiny na
91
SO-03
rekonstrukce domku A1 –
137
koupelna
chlazení v márnici
150
deratizační přístroj
41
výměna serveru
305
kuchyňská linka – pobočka
97
dispoziční studie na rozšíření
30
parkovacích míst v areálu
výměna střešních oken SO63
04
Celkem
3 720

jiné
částka
druh zdroje
0
0
0
0

vlastní

zřizovatel

dary

181
438
1139
121

0
0
0
0

0
0
0
0

777

0

0

0

150

0

0

0

91

0

0

0

137

0

0

0

150
41
305
97

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

30

0

0

0

63

0

0

0

3720

0

0

0

0

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2020 (tis. Kč)
Zdroje
Druh/účel

jiné
druh zdroje

celkem

vlastní

zřizovatel

dary

výměna kotlů a regulace
topení na SO-21 a SO-07

650

650

0

0

0

0

dosadba zeleně v areálu
v rámci udržitelnosti projektu

808

808

0

0

0

0

1 458

1 458

0

0

0

0

Celkem
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částka

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

Výše náhrady od
pojišťovny

Oprava budovy po vichřici SO-03

37

27

Oprava budovy vodovodní škoda SO-03

21

20

Oprava koupelny vodovodní škoda SO-04

3

2

Oprava výmalby zatečení SO-04

25

24

Celkem

86

73

Pojistná událost

Průměrné % nemocnosti za rok 2020
Průměrné procento nemocnosti za rok 2020 je 8,18 %.

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
K 31.12.2020 jsme neevidovali významné pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti.

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty):

Interní kontroly 2020
Kontrolu provedl

Předmět kontroly

Dne

Závěry

Klus Václav

Preventivní kontrola PO

22.6.2020

Bez zjevných závad

Jan Mazal

kontrola plynových
spotřebičů a plynového
zařízení

7.-10.7.2020
25.-26.8.2020

Bez závad
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Externí kontroly 2020
Kontrolu provedl

Předmět kontroly

Dne

Závěry

Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR

kontrola udržitelnosti k
projektu akce v rámci OP
ŽP 2007-2013,
„Komponovaný parkový
areál „Náš svět-Pržno“, ID
140342

23.10.2020

Náhradní výsadba
v areálu byla
realizována v rozsahu a
parametrech podle
schválené projektové
dokumentace „Parkový
areál Náš svět-Pržnonavrhované změny
výsadeb“
Závěr: Plnění podmínek
ZVA: ano

Oblastní inspektorát
práce
pro Moravskoslezský
kraj a Olomoucký kraj

kontrola dodržování
povinností vymezených v
ustanovení § 3 odst. 1
zákona č. 251/2005 Sb., o
inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů

25.08.-1.10.2020

Nebyly zjištěny
nedostatky

Kontrola čerpání PSSP2 a
vyrovnávací platby

Moravskoslezský kraj

Evaluace II pro projekt
„Podpora služeb sociální
prevence 3“

21.7.2020

doporučení pro změny
v postupech
směřujících k vyšší
konkretizaci a
měřitelnosti

Krajská hygienická
stanice MSK v Ostravě

Kontrola obecných zásad a
požadavků potravinového
práva

26.5.2020

Bez opatření

Ivo Grunděl
FrýdekMístek
Servis a prodej chlad.
zařízení. Roman Goch
Lichnov

Kontrola a kalibrace vah

1/2020

Provedena kalibrace
vah

Kontrola chladících
zařízení

7/2020

Bez opatření

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů
Povinný podíl osob se zdravotním postižením na rok 2020 stanoven na 7,22 osob. V roce 2020 jsme
zaměstnávali v přepočtených úvazcích 11,51 osob. Preferujeme přímé zaměstnávání.
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů,

Datum
Datum
Označení
přijetí
vyřízení
žadatele
žádosti
žádosti
0

0

0

Způsob
vyřízení
žádosti
0

Informace
poskytnuta
Stížnost Stížnost
Soudní
na základě Odvolání důvod
způsob
Poznámka
přezkum
výhradní
podání vyřízení
licence
0

0

0

0

0

0

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou
o činnosti
Pracovníci budou prokazatelně seznámeni se zprávou o činnosti během porad týmů jednotlivých
služeb do 15. dubna 2021. Zpráva o činnosti bude také zveřejněna na webových stránkách
organizace.

Zpracovatel zprávy o činnosti za organizaci
jméno:

Ing. Jan Zvoníček s pracovním týmem

datum:

12.03.2021

telefon:

558 605 600

e-mail:

info@nassvetprzno.cz
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