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I. ČÁST ZPRÁVY O ČINNOSTI 
 

 

1. Základní informace o příspěvkové organizaci 
 
 
Sídlo organizace:   č. p. 239, 739 11 Pržno 
IČ:      00847046 
Datová schránka:    f23k6it 
 
Ředitel:     Ing. Jan Zvoníček 
Adresa webových stránek:  www.nassvetprzno.cz 
Kontakty:    tel. 558 605 600 
     info@nassvetprzno.cz 
 
Bankovní spojení:   UniCredit Bank 
Číslo účtu:    2112514961/2700 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.nassvetprzno.cz/
mailto:info@nassvetprzno.cz
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2. Úvodní slovo ředitele 
 

 
Prožili jsme druhý „covidový“ rok. Hned jeho úvod byl náročný, začínali jsme totiž 

s vyššími desítkami nakažených pracovníků a klientů. Po drsné zkušenosti 

s pandemií v roce 2020 jsme se však v tom aktuálním roce nenechali snad už ničím 

překvapit. Přestali jsme počítat vlny a varianty, místo toho jsme při poskytování 

služeb v mimořádných podmínkách ladili a zdokonalovali postupy a 

procesy, které byly nastaveny v roce předchozím. A dělali jsme, jako 

obvykle, maximum.   

V rámci možností, které pandemická omezení dovolovala, jsme pro klienty realizovali kromě běžných činností 

i různé větší kulturní akce. Klienti také po dlouhé odmlce vyrazili na výlety a dovolené.  

Do našich tří pobytových služeb jsme během roku přijali zvenčí 23 nových klientů, to je cca 13 % z celkové 

kapacity.  

Od 1. ledna 2021 je služba CHB poskytována výhradně ve Frýdku – Místku a služba DOZP výhradně v Pržně.  

Významným přínosem ke zkvalitnění služeb bylo na začátku roku dokončení zakázky na pořízení zvedacích 

systémů na „velkých“ domovech. V tomto trendu chceme pokračovat i v následujících letech, kdy bychom 

tyto nebo podobné zvedací systémy pořídili i do dalších prostor pro poskytování služeb včetně rehabilitace.   

Ani přes značná pandemická omezení jsme nelenili v oblasti větších oprav a investic, kde jsme celkově 

proinvestovali přes 13 mil. Kč. Nejvýznamnější akcí byla oprava střechy na budově rehabilitace a 

multifunkčního sálu a dále střechy na pobočce ve Frýdku – Místku, celkem za 9,2 mil. Kč.  

Provázely nás personální změny na různých pozicích napříč celou organizací. Nové kolegy jsme přijali např. 

na provozním útvaru, kde tito nahradili pracovníky externí firmy. Návrat k zajištění úklidu vlastními 

zaměstnanci se po několika letech outsourcingu těchto služeb setkal se všeobecným povděkem.  

Na jaře se k nám po roční pauze vrátili čápi a občas k nám během léta zalétli na 

svačinu. Volnost dostali také naši pávi, kteří při procházkách po areálu dělali různé 

důležité činnosti, jako např. technický dohled nad průběhem opravy střechy.   

Všudypřítomné uzavírání a omezování služeb a provozů včetně našeho areálu na 

Pržně nám na začátku léta výmluvně ukončila porouchaná brána, takže pak jsme měli 

na léto zase dočasně otevřeno. V souladu se všeobecným letním rozvolněním. 

V červenci k nám opět začali jezdit hosté do penzionu.  

Na podzim jsme hostili pracovní jednání oddělení soc. služeb odboru soc. věcí KÚ. Dále jsme v průběhu roku 

s odborem soc. věcí konzultovali záměr na výstavbu dvou nových domků pro osoby s poruchami chování a 

osoby s PAS. Další jednání budou probíhat v prvním pololetí roku 2022 a věříme, že tento záměr se podaří 

posunout do dalšího stupně přípravné fáze.   

Výjimečnou událostí v historii organizace bylo znovuotevření rehabilitace v areálu v Pržně. Tohoto úspěchu 

jsme docílili v úzké spolupráci s Odborným léčebným ústavem Metylovice. Slavnostní otevření se konalo 2. 

listopadu 2021. V roce 2022 budeme pokračovat s rozvojem rehabilitačních služeb o vodoléčbu.  

Velmi rád bych poděkoval zřizovateli a odboru sociálních věci KÚ za skvělou spolupráci při poskytování služeb 

našim klientům. Nemenší díky patří všem drahým kolegyním a kolegům, kteří jsou každý den v první linii a 

dělají perfektní práci. Děkuji všem opatrovníkům, dobrovolníkům, sponzorům a podporovatelům za jejich 

přízeň v uplynulém roce 2021. 

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: č. p. 239, 739 11 Pržno 
Kapacita: 120 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční služby sociální péče ve dvou 
domovech (Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice), osmi dvoupodlažních domcích rodinného typu 
(Bydlení U Lesa, Bydlení Pod Lysou, Bydlení Na Rozcestí) a dvou přízemních domcích (Bydlení 
V Zahradě, Bydlení Pod Lipami). 
 
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 Bydlení U Lesa, Pod Lysou a Na Rozcestí 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.  
 

Posláním Bydlení Pod Lipami a Bydlení V Zahradě je poskytovat bydlení a individuální podporu lidem 
s mentálním postižením v kombinaci s PAS a s duálním postižením – hluchoslepotou, kteří potřebují 
podporu jiné fyzické osoby za účelem sociálního začleňování, aby mohli žít způsobem života 
obvyklým pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v upevňování a rozvoji samostatnosti, 
v respektování individuálních potřeb a zachování práv a důstojnosti. 
 
Cíle služby 
Hlavním cílem sociální služby je vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní 
život, zajišťovat rozvoj jejich dovedností i celkovou spokojenost.         
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3.2. Domov se zvláštním režimem 
 

 
Identifikátor služby: 2001993 
Místo poskytování služby: č. p. 239, 739 11 Pržno 
Kapacita: 22 
 
 
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.  

 
 

3.3. Chráněné bydlení 
 

 
Identifikátor služby: 9490817 
Místo poskytování služby:  
Horymírova 2287, Frýdek-Místek 
J. Lohrera 779, Frýdek-Místek 
Kapacita: Frýdek-Místek, Horymírova (4) a Frýdek-Místek, J. Lohrera (35) 
 
Poslání chráněného bydlení ve Frýdku-Místku 
Posláním chráněného bydlení Náš svět, příspěvková organizace ve Frýdku-Místku je poskytovat 
každodenní pobyt a aktivní podporu lidem s mentálním postižením, lidem s kombinovaným 
postižením a lidem s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním, 
kteří potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování a chtějí 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 
lidských práv a důstojnosti. 
 
Cíle chráněného bydlení  
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.  
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3.4. Sociálně terapeutické dílny 

 
 
Identifikátor služby: 3785984 
Místo poskytování služby: č. p. 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 duálním postižením na základě jejich individuálních potřeb. Podporujeme uživatele v získávání, 
rozvíjení, upevňování nebo obnovení 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 

 
K 31.12.2020 došlo k ukončení poskytování sociální služby Domov pro osoby se zdravotním 
postižením ve Frýdku-Místku. Zároveň došlo k ukončení poskytování služby Chráněné bydlení na 
adrese Pržno 239 a od 1.1.2021 k navýšení kapacity Chráněného bydlení ve Frýdku-Místku o 10 míst.  
 
Schválená kapacita zařízení pro rok 2021 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. 2021 využívalo v Našem světě sociální služby celkem 178 uživatelů, z toho 143 mužů 
a 35 žen. Věkový průměr u mužů je 50,7 let, u žen je 44,5 let.  
 
Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení:  
 

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

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 35 143 178 12 33 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 23-64 18-71 18-71 31-57 23-68 

průměr 44,5 50,7 49,5 45 38 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 1 1 2 1 1 

I lehká závislost 6 13 19 3 2 

II středně těžká 
závislost 

8 33 41 3 12 

III těžká závislost 8 48 56 3 13 

IV úplná závislost 12 48 60 2 5 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 5 27 32 2 4 

střední 7 52 59 4 15 

těžké 2 18 20 0 5 

hluboké 1 1 2 0 0 

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

5 33 38 0 3 

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

15 12 27 6 6 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 26 104 130 9 27 

s částečným omezením  5 14 19 3 5 

s úplným omezením 
pohybu 

4 25 29 0 1 

  
Celková obložnost v uplynulém roce činila 97,93 %. 
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4.2. Personál celkem 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků celkem 

Přepočtený 
stav (PS)  

ke dni 
31.12.2021 

% 

Přímá péče 
Sociální 

pracovníc
i 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 

službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 9,6 5,4     2,00 1,13 0,00 0,00 4,00 2,27 3,60 2,04     

Vyšší odborné 8,2 4,7     2,00 1,13 2,15 1,22 4,00 2,32         

Úplné střední 71,9 40,9     50,25 28,46 7,15 4,05     8,20 4,76 6,34 3,59 

Vyučen 68,2 38,8     54,74 31,00             13,44 7,80 

Základní 18,7 10,7     12,50 7,08             6,21 3,60 

Celkem 176,6 100 0,00 0,00 121,49 68,80 9,30 5,27 8,00 4,53 11,80 6,68 26,00 14,72 

 
 

4.3. Zaměstnávání uživatelů 
 
a) v organizaci 
 

V roce 2021 jsme zaměstnávali v hlavním pracovním poměru v úvazku 0,5 jednoho uživatele našich 
služeb.  
V roce 2021 také pracovalo 7 uživatelů na dohody o provedení práce a 2 na dohodu o pracovní 
činnosti. Pracovali na úsecích úklid a prádelna. 
 

       

b) mimo organizaci 
 

V roce 2021 pracovalo 22 uživatelů mimo naši organizaci, a to:  
 

1 uživatel Rút F-M  5 uživatelů výroba hracích stěn 

8 uživatelů roznos letáků Mediaservis  1 uživatelka chráněná dílna Tošanovice 

1 uživatel úklid Hyundai Nošovice  1 uživatelka 
denní centrum Maják Frýdek-Místek 
(úklid) 

2 uživatelé práce Třetí dům  1 uživatelka Diecézní charita Havířov (úklid) 

1 uživatel bramborárna Fryčovice  1 uživatel myší farma 

 
Oproti loňskému roku došlo k nárůstu v zaměstnanosti uživatelů, a to především v chráněném 
bydlení ve Frýdku-Místku. 
 

Obor činnosti Počet zaměstnaných uživatelů – DPP, DPČ 

prádelna 3 

úklid 7 
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4.4. Významné události v roce 2021 a práce s kvalitou 
 
V oblasti rozvoje a kvality služeb jsme  
 

• pro Domov U Slunečnice zajistili instalaci stropních zvedáků v relaxační místnosti, kde 
ulehčují přesun uživatelů z vozíků na polohovací vaky, křesla, sedačku nebo žíněnku. Dále 
byly stropní zvedáky nainstalovány v jednom dvoulůžkovém pokoji, čímž se zkvalitnil přesun 
uživatelů z lůžka do vozíku a zpět. Zvedáky ulehčují práci personálu a zvýšila se i bezpečnost 
přesunů. Jeden z uživatelů, který se bál přesunů pomocí klasického zvedáku a nechtěl být 
zvedákem přesouván, je při použití stropního zvedáku klidný a nebojí se.  Přesuny přijímá 
bez problémů. 

• pro domov U Zvonu a U Slunečnice pořídili nové pasivní a aktivní zvedací zařízení                             
a víceúčelové mycí křeslo, které usnadní péči o naše uživatele v oblasti hygieny. 

• pro Domov U Slunečnice a domov U Zvonu pořídili přídavné motory na transportní vozíky, 
které pomohou při výletech a procházkách po okolí.  Pracovníci tak mohou s imobilními 
uživateli překonávat i těžší kopcovitý terén.  

• pro Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice získali vertikalizační elektrický vozík, který 
zkvalitní život uživatelům, kteří vidí svět pouze ze sedu nebo lehu. Tento vozík jim umožňuje 
vidět svět i z jiné perspektivy. Bude využíván i ve spolupráci s fyzioterapeutkou 
k rehabilitacím – vertikalizacím. 

• ve službě DZR jsme podpořili přechod jednoho uživatele do jiné sociální služby s menší mírou 
podpory. 

• v nově vzniklé skupině Chráněného bydlení zřídili plně vybavenou kuchyň, kterou již 
uživatelé aktivně využívají. 

• v chráněném bydlení podpořili jednu uživatelku při přechodu do samostatného bydlení. 

• v rámci projektu „Žít normálně“ získali pro chráněné bydlení pozici asistenta, který se věnuje 
práci s uživateli se zaměřením na oblast zaměstnávání a volného času.  

• se po několika letech zajišťování úklidu externí firmou vrátili od 1. února k pokrytí těchto 
důležitých služeb vlastními zaměstnanci, což v důsledku znamenalo lepší kvalitu a větší 
spokojenost napříč všemi službami.  
 

Mezi finančně významné akce roku 2021 patřily:  

• výměna střešní krytiny celého objektu chráněného bydlení na ul. J. Lohrera ve Frýdku-Místku 

• obnovení provozu rehabilitace ve spolupráci s OLÚM Metylovice a vybavení rehabilitace 
(elektroléčba, suchá vana, lehátka) 

• výměna střešní krytiny objektu Domova U Zvonu (část rehabilitace a víceúčelový sál) 

• generální oprava kotle ve skleníku a domku A2 

• výměna zásobníku TUV na Domově U Slunečnice 

• výměna podlah a dveří na domcích A2, A3 

• výměna protipožárních dveří na Domově U Včelína 

• výměna chladící jednotky v kuchyni 

• nákup profesionální sekačky na trávu 

• oprava vjezdové brány 
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4.5. Stručné plány do dalšího roku 
 
 

• realizace 2. části sanace budovy SO-01 v části jídelny 

• příprava projektové dokumentace k výstavbě domků pro uživatele se specifickými potřebami 

• zahájení realizace akce „Stavební úpravy Domov u Včelína“ 

• vybudování parkovacích ploch v areálu na Pržně 

• plánujeme průběžně opravy a rekonstrukce opotřebeného vybavení domků DOZP – opravy 
koupelen, podlah, dveří a kuchyňských linek 

• výměna části okenních sestav 

• pořízení stropních zvedacích systémů do domovů U Slunečnice a U Zvonu z důvodu zhoršené 
mobility stárnoucích uživatelů 

• připravujeme významnou opravu čistírny odpadních vod 

• pořídíme 7místný osobní automobil s plošinou 

• připravíme studii k zastřešení hipodromu 
 

4.6. Hospodaření organizace 
 

Organizace v roce 2021 hospodařila v hlavní činnosti s celkovým objemem 137,94 mil. Kč. Mezi 
nejvýznamnější zdroje patřil Příspěvek na provoz z kapitoly 313 – MPSV v objemu 61,22 mil. Kč, 
úhrady uživatelů za poskytované služby ve výši 35,61 mil. Kč, dotace MPSV na řešení pandemie 
COVID ve výši 10,35 mil. Kč, příspěvek zřizovatele ve výši 13,5 mil. Kč, příspěvek v rámci programu 
„Podpora služeb sociální prevence 3“ ve výši 5,04 mil. Kč, úhrady zdrav. pojišťoven ve výši 4,16 mil. 
Kč, čerpání fondů ve výši 6,41 mil. Kč, ostatní výnosy 1,65 mil. Kč (výnosy z bankovních úroků 297 
tis. Kč, výnosy za stravování zaměstnanců 463 tis. Kč, náhrady za škody a ztráty 29 tis. Kč, výnosy 
z prodeje DDHM 135 tis. Kč, ostatní výnosy 726 tis Kč).  
 
 

 

příspěvek na provoz 
MPSV
44%

úhrady uživatelů za 
služby
26%

mimořádné dotace 
MPSV Covid

7%

příspěvek zřizovatele 
(MSK)
10%

příspěvek OPZ 
(PSSP3)

4%

úhrady 
zdrav.pojišťoven

3%
čerpání fondů

5%
ostatní výnosy

1%

ZDROJE HOSPODAŘENÍ 2021
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Vedle materiálových nákladů a nákladů na energie a služby spojené s bydlením uživatelů tvoří 
největší část nákladů organizace mzdové náklady. Významnou položkou byly v roce 2021 náklady na 
opravy, vyplývající z objemu svěřeného majetku a jeho postupného stárnutí. V neposlední řadě byly 
vynaloženy nemalé náklady spojené s preventivními a hygienickými opatřeními v souvislosti 
s pandemií Covid_19, kdy na dodatečných nákladech bylo vynaloženo celkem 10,35 mil. Kč na 
mimořádné mzdové náklady, materiálové náklady a služby v souvislosti s preventivními opatřeními.  
Investiční akce a rovněž významné opravy byly hrazeny z fondu investic. 
V doplňkové činnosti organizace vytvořila za rok 2021 hospodářský výsledek 152,75 tis. Kč, který 
využije pro tvorbu rezervního fondu. 
 

 
 
 
 

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

 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 137 579,28 137 579,28    0,00 

Doplňková činnost 209,50 362,25 152,75 

Celkem 137 788,78 137 941,53 152,75 

 
 
 
 
 
 

mzdové náklady 
včetně odvodů

75%

materiálové náklady 
vč. DDHM

5% náklady na energie
3%
náklady na opravy

8%
náklady na služby

2%

náklady na odpisy
4%

ostatní náklady
2,66%

STRUKTURA NÁKLADŮ 2021



12 

 

4.7. Poděkování dárcům a sponzorům 
 

Vedení organizace velmi srdečně všem poskytovatelům dotací a dárcům za podporu finanční 
či materiální, jejímž prostřednictvím byly uživatelům služeb zprostředkovány nové zážitky a přání.   
 

Provozní dotace od obcí:

• Obec Pržno – 50 tis. Kč na úhradu provozních nákladů pobytových služeb 

• Obec Střítež – 10 tis. Kč na úhradu provozních nákladů DOZP 

• Město Kopřivnice - 50 tis. Kč na úhradu provozních nákladů DOZP  

• Město Frýdek-Místek – 20 tis. Kč na úhradu provozních nákladů CHB 
 

Finanční dary: 

• Nadace Charty 77 

• Obec Metylovice 

• Obec Ostravice 

• Obec Pstruží 

• pí Trlicová 

• pí Žitníková 

• Jaroslav Dvorský - Autoslužby 

 

Věcné dary:  

• DispoMask Czech s.r.o. 

• pí Haltofová 

• p Virt 

 
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.  

 

PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FINANCOVANÝ Z KAPITOLY 313 – 
MPSV STÁTNÍHO ROZPOČTU 

 

 

Dalším sociálním službám v naši organizaci jsou poskytovány finanční prostředky prostřednictvím 
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 2021–2023, a to z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 
313 - MPSV státního rozpočtu. 
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4.8. Zpráva o tiskové činnosti a medializace 
 

Po celý rok 2021 jsme aktivně informovali veřejnost o dění v organizaci Náš svět. I když většinu roku 
byla organizace z důvodu bezpečnostních opatření covid-19 pro veřejnost a bohužel i pro 
opatrovníky a rodinné příslušníky uzavřená, život se u nás nezastavil.  
Články o aktivitách v naší organizaci byly zveřejněny: 

- deník Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,  
- Frýdecko-Místecký deník 
- Polar.cz 
- Ostravadnes.cz 
- Magazín Patriot 

 
 Na našich internetových stránkách wwww.nassvetprzno.cz a sociálních sítích byly průběžně 
zveřejňovány informace o činnosti a kulturně-společenských akcích.  
 
Úzce spolupracujeme s obcí Pržno, která na webové stránky obce také vkládá zprávy o dění 
v organizaci Náš svět, p.o.   
 
V roce 2021 bylo nejvíce medializované obnovení rehabilitační činnosti v našem areálu, a to 
ve spolupráci s OLÚM Metylovice. Ke dni slavnostního otevření, které se konalo dne 2.11.2021 se 
prakticky okamžitě začalo s rehabilitací našich uživatelů.      
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Užíváme si každý den naplno 😊 

 

 
 

 
 

https://dvojka.rozhlas.cz/uzivame-si-kazdy-den-a-neresime-svatecni-host-do-domu-u-stefana-margity-a-hany-7711423
https://dvojka.rozhlas.cz/uzivame-si-kazdy-den-a-neresime-svatecni-host-do-domu-u-stefana-margity-a-hany-7711423
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II. ČÁST ZPRÁVY O ČINNOSTI 

Podrobná zpráva o činnosti příspěvkové organizace Náš svět za rok 2021 

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – č. p. 239, Pržno 

 

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), 
kde žije 28 uživatelů. Dále v osmi dvoupodlažních domcích rodinného typu (Bydlení U Lesa, Bydlení 
Pod Lysou, Bydlení Na Rozcestí), kde žije 56 uživatelů a dvou přízemních domcích (Bydlení V Zahradě, 
Bydlení Pod Lipami), kde žije 7 uživatelů. 

       
2) Charakteristika poskytované služby 
 
Služba je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným (smyslovým a tělesným) postižením. 
Uživatelé Bydlení Pod Lysou, Bydlení U Lesa a Bydlení Na Rozcestí 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. 
Uživatelé jsou podporování v samostatném vaření.  
 
Uživatelé Domova U Zvonu potřebují vysokou míru podpory. I přesto se za podpory pracovníků           
a dle svých individuálních možností postupně zapojují do jednoduchých nácviků sebeobslužných 
činností. 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 nebo praní drobného prádla). Strava je 
dovážena z centrální kuchyně. Praní prádla je zajištěno v prádelně organizace. 
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Bydlení V Zahradě a Bydlení Pod Lipami je určeno osobám s mentálním postižením v kombinaci 
s PAS a osobám s duálním postižením – hluchoslepotou, které potřebují vyšší míru podpory. 
Uživatelé jsou podporováni, aby žili důstojným a plnohodnotným životem. Strava je připravována 
v centrální kuchyni. Pro snídaně, obědy a večeře si uživatelé v rámci nácviku docházejí 
s doprovodem pracovníka do kuchyně. Uživatelé jsou s vysokou podporou pracovníků zapojováni       
i do přípravy stravy a samostatného vaření. Úklid provádějí uživatelé rovněž s podporou pracovníků. 
V Bydlení Pod Lipami se veškeré prádlo pere na domku, kde je k dispozici pračka i sušička. V Bydlení 
V Zahradě si uživatelé za podpory personálu perou osobní prádlo. K tomu jsou na domku k dispozici 
pračky a sušička. Ostatní prádlo se pere v prádelně organizace.  

 

3) Uživatelé služby 
 

3.1. Schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – celkem – 120 
 

3.2. Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení:  

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

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

3.2.1 Pohlaví 16 101 117 5 23 

3.2.2 Věk 
rozpětí 23-64 17-71 18-71 31-57 23-68 

průměr 42,7 51,6 50,4 45 44 

303.2.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 2 2 0 0 

II   středně těžká závislost 3 20 23 1 10 

III těžká závislost 3 26 39 2 9 

IV úplná závislost 10 43 53 2 4 

3.2.4 Typ 
postižení 

3.3.4.1 Osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 10 11 0 1 

střední 4 36 40 3 12 

těžké 1 18 19 0 5 

hluboké 1 0 1 0 0 

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

5 33 38 0 2 

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

4 4 8 2 3 

3.3.4.4 Osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

3.2.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové 
skupině služby  

0 0 0 0 0 

3.2.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 7 62 69 2 18 

s částečným omezením  5 14 19 3 4 

s úplným omezením 
pohybu 

4 25 29 0 1 

 

3.3. Obložnost v uplynulém roce (v %): 97,53 % 
 

3.4. Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021: 34 
 

3.5. Průměrná čekací doba zájemců o službu: do jednoho roku 



17 
 

4) Personál 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků DOZP Pržno 

Přepočtený 
stav (PS)  

ke dni 
31.12.2021 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 

službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 5,0 4,4     2,00 1,76     1,00 0,88 2,00 1,76     

Vyšší odborné 3,0 2,6     2,00 1,76     1,00 0,88         

Úplné střední 40,6 35,7     25,50 22,38 6,85 6,01     4,70 4,13 3,58 3,14 

Vyučen 51,2 44,9     40,49 35,54             10,70 9,39 

Základní 14,1 12,4     8,50 7,46             5,61 4,92 

Celkem 113,9 100 0,00 0,00 78,49 68,89 6,85 6,01 2,00 1,76 6,70 5,88 19,89 17,46 

 
 

 
5) Práce s kvalitou a významné události v roce 2021 
 
Rok 2021 byl pro všechny uživatele a pracovníky jiný než léta předešlá. Onemocnění Covid-19 se i 
během roku 2021 nepodařilo zkrotit, a tak jsme museli život i práci přizpůsobit často se měnícím 
epidemiologickým opatřením. Naplánované akce jsme mnohdy posouvali na později nebo úplně 
rušili. I přesto jsme v tomto náročném období dále podporovali uživatele v co největší soběstačnosti 
a rozvíjeli jejich dovednosti a schopnosti. Podařilo se nám uspořádat i několik akcí v zařízení a zajistit 
zajímavé výlety pro uživatele. 
 
Co se nám podařilo: 

• V květnu 2021 proběhla v našem zařízení akce k 16. výročí naší organizace. V rámci této 
akce byli odměněni nejstarší uživatelé Našeho světa, kteří jsou ubytování právě v naší 
službě. S těmito uživateli jsme během roku oslavili krásná jubilea 71 a 64 let. 

• Zajištění oslav narozenin některých uživatelů mimo zařízení, a to v pizzerii Na Hřišti 
v Pržně, kterou mají uživatelé velmi oblíbenou. 

• V letních měsících se 2x uskutečnila akce večerní LETNÍ KINO. Jednou promítání proběhlo 
ve venkovním amfiteátru, jednou z důvodu nepříznivého počasí v prostorách 
víceúčelového sálu. K dobré pohodě si uživatelé vzali různé pochutiny a občerstvení.  

• V září se uskutečnil další ročník akce „Loučení s čápy“. Uživatelé si pochutnali na 
bramborácích, klobáskách a koláčích, poslechli si pěknou hudbu. Akce se účastnili pouze 
naši uživatelé a opatrovníci. Z důvodu ochranných opatření před nákazou coronavirem 
jsme nemohli přizvat i širší veřejnost. 

• V rámci týdne sociálních služeb si uživatelé namalovali své putovní kamínky, 
zorganizovalo se sportovní dopoledne, kde týmy jednotlivých domovů mezi sebou 
soutěžily v přehazované, proběhla canisterapie a muzikoterapie.  

• V Domově U Zvonu v roce 2021 proběhlo malování chodeb a části pokojů.  
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• Na domku A3 došlo k výměně linolea a výměně varné desky na sporáku (indukční). Postupně 
se budou vyměňovat poškozená linolea i na ostatních domcích.  

• Pro Bydlení U Lesa, Bydlení Pod Lysou a Bydlení Na Rozcestí byly zakoupeny nové spotřebiče 
– pračky, sušičky a myčky (za stávající zastaralé a nefunkční).  

• Na Domově U Zvonu došlo k přečalounění stávajících sedaček, kde byla poškozena původní 
koženka. Nově byla použita koženka pro zdravotnická zařízení, která snáší mytí dezinfekčními 
přípravky.  

• Uživatelé DOZP začali využívat služeb rehabilitace. 

• V době, kdy nebyly povoleny návštěvy, uživatelé využívali ke kontaktu s rodinou videohovory 
přes „Skype“.  

• Podařil se nám zrealizovat přechod uživatele z Domova u Zvonu do Bydlení V Zahradě, které 
je určeno pro uživatele s PAS. U uživatele se odbouralo sebepoškozování a začal se 
s podporou pracovníků zapojovat do činností spojených s chodem domácnosti (práce 
v kuchyňce, práce s prádlem, úklid). 

• S uživateli jsme se snažili během celého roku zútulňovat jejich pokoje. Uživatelé si pořizovali 
vlastní nábytek a dokupovali si různé dekorace k zútulnění svého bydlení. 

• Pro Bydlení V zahradě a Bydlení Pod Lipami se nám podařilo zakoupit vyvýšené záhony. 
Pracovníci ve spolupráci s uživateli záhony osadili bylinkami a zeleninou. Výpěstky se 
následně využily při společném vaření.  

• Pro Bydlení Pod Lipami byl zakoupen nový kompostér pro využití zahradních zbytků získání 
kompostu do vyvýšených záhonů. 

• Uživatelé se za podpory pracovníků zapojovali i do péče o francouzskou zahradu, pěstování 
sběru, sušení a uskladnění bylinek. Starali se o záhonky se zeleninou a jahodami, úrodu 
využili při přípravě jednoduchých pokrmů. 

• Pro imobilní uživatele Domova U Zvonu a Domova U Slunečnice, jsme pořídili 3 speciální 
vyvýšené záhony, u kterých mají možnost pracovat i uživatelé na vozíku. Záhony jsme 
společně s uživateli osadili sezónní zeleninou, květinami, bylinkami a jahodami.  

• Uživatelé Domova U Slunečnice a domku A4 si během roku pořídili i několik nových domácích 
zvířátek (morčata, kočku).  

• Po prázdninách se uživatelé z Bydlení Na Rozcestí začali zapojovat do péče o naše oslíky. Za 
podpory pracovníka se starají o vodu, seno a kartáčování. 

• V Bydlení Pod Lipami pravidelně jeden uživatel navštěvuje knihovnu ve Frýdku – Místku. 
 
 
Akce uživatelů v roce 2021 
Uživatelé navštívili ZOO Lešná, ZOO Ostrava, podnikli výlet na chatu ve Starých Hamrech, navštívili 
solnou jeskyni ve Frýdlantu nad Ostravicí, zúčastnili se Havajského plesu ve F-M, zajeli se podívat na 
Baškohrátky a povzbudit účastníky na netradičních lodích. Využili rozvolnění epidemiologických 
opatření a vyjeli na výlet vlakem do Prahy, zajeli na výlet do Luhačovic, Rožnova pod Radhoštěm, na 
Hukvaldy, do Kopřivnice, Olomouce, Třince, Českého Těšína, Valašského Meziříčí, na Morávku, do 
Palkovic a na Čeladnou. Navštívili železniční muzeum v Ostravě, autobusem vyjeli na Lysou Horu. 
Uživatelé Bydlení Na Rozcestí a Bydlení Pod Lipami si užili týdenní pobyt v chatě na Horní Bečvě. 
Dále se uživatelé zúčastnili různých akcí v areálu – Loučení s čápy, malování kamínků, výroba andělů, 
grilování, smažení vaječiny, langošů a bramboráků. Jednotlivé domovy si zorganizovaly i vlastní akce 
(např. Valentinské posezení, karneval pro dospělé, oslavy narozenin, pečení a vaření). Uživatelé 
z Bydlení Na Rozcestí se zapojili do soutěže v pečení muffinů v Hodoňovicích, kde získali dvě první 
místa za vzhled i chuť. 
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Vzdělávání pracovníků v roce 2021 bylo zaměřeno především na témata: 

 

• Péče o klienta s demencí 

• Specifika péče o lidi s demencí 

• Emoční inteligence v sociálních službách 

• Využití zahrady pro aktivizaci smyslů klienta 

• Syndrom vyhoření 

• Standardy kvality a hodnocení kvality služby – standard č. 15 

• Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a autismem 

• Sociální pracovnice prošla kurzem Metodické vedení a manažerské dovednosti 

• Čtyři pracovníci zdárně absolvovali Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách 

• Pracovníci Domova U Slunečnice a Domova U Zvonu pracují dle konceptu Bazální stimulace. 
Tento koncept se využívá u většiny uživatelů. Dle tohoto konceptu se pracuje i s uživateli 
s PAS a uživateli s duálním postižením – hluchoslepotou. V roce 2021 bylo nově vyškoleno 
13 pracovníků v základním kurzu Bazální stimulace 

• 4 pracovníci byli proškoleni v kurzu AAK 

• V rámci projektu Podpora duše II jsme se zaměřili na témata – Výcvik krizové intervence, 
zvládání obtížných situací při práci s klienty v sociálních službách, krizová prevence a 
intervence 

• Probíhalo rovněž vnitřní vzdělávání, kde jsme proškolili pracovníky v používání zvedáků                       
a používání elektrických pohonů k vozíkům. V oblasti standardů kvality byli pracovníci 
proškolení v tématech: zdravé stárnutí osob, práce s klientem s rizikem v chování, paliativní 
péče, AA 

• Během roku 2021 proběhlo několik stáží v zařízeních sociálních služeb – v Komorní Lhotce, 
v Nových Zámcích U Litovle, Dolních Životicích (Deštné) a v Handicap centru Škola života ve 
Frýdku-Místku 

• Mezi ostatní vzdělávací aktivity patří i proškolení řidičů referentů 
 
Přehled vzdělávání: 
 

Akreditované kurzy 2427 hod. 

Pozn. 
(3 PSS akreditovaný kurz PSS 175 hod) 
(1 PSS akreditovaný kurz PSS 160 hod) 
(2 prac. Výcvik krizové intervence 150 hod) 
(1 prac. Metodické vedení a manažerské 
dovednosti 80 hod.) 

Interní vzdělávání 329 hod.  

Stáže 464 hod.  

Supervize 84 hod.  

 

Podněty, připomínky, stížnosti 
V roce 2021 nebyla řešena žádná stížnost ze strany uživatelů. Ze strany opatrovníků byly řešeny            
2 stížnosti na poskytování služby. Jedna stížnost se týkala stravování, opakujících se hospitalizací, 
inkontinenčních pomůcek. Druhá stížnost se týkala kontroly osobních věcí opatrovance, úklidu na 
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domku, podávání léků a samostatnosti při chystání jídla. Obě stížnosti byly vyřešeny v rámci širšího 
týmu (vedení, sociální pracovníci, přímá péče, zdravotnický útvar, stravovací provoz).  
Podněty a připomínky jsou evidovány v sešitech podnětů a připomínek nebo v rámci pravidelných 
společných setkání pracovníků s uživateli. 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 a na společných schůzkách.  
Písemné ankety jsou zpracovány také pro zjišťování kvality způsobu poskytování služby, které 
vyplňují uživatelé jednotlivých služeb, zaměstnanci, opatrovníci a jiné nezávislé fyzické osoby. 
Vyhodnocení dotazníků je zveřejněno na sdílené složce a zaměstnanci jsou s ním prokazatelně 
seznámeni. 
 
Supervizi v r. 2021 vedla s pracovníky domova Mgr. Martina Straková (v rámci projektu „Podpora 
duše II“) a Mgr. Bc. Lukáš Volný. 
Podpůrné konzultace a metodickou podporu poskytoval v r. 2021 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 VOŠ sociální, Ostrava-Mariánské Hory 
 
Další spolupracující subjekty 

• Obec Pržno 

• Podané ruce Frýdek-Místek – canisterapie 

• Úřad práce ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí  

• Magistrát města Frýdku-Místku 

• Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant nad Ostravicí 

• OLÚM Metylovice 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
Třetí část DOZP tvoří Bydlení U Lesa, Pod Lysou, Na Rozcestí, V Zahradě a Pod Lipami.  
Bydlení U Lesa, Pod Lysou a Na Rozcestí tvoří 8 dvoupodlažních domků rodinného typu                               
s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji, které jsou vybaveny kuchyňkou, jídelnou a obývacím 
pokojem včetně nábytku (stoly, židle, sedací soupravy). Čtyři domky jsou zařízeny pro 8 uživatelů          
a 4 domky pro 6 uživatelů. Domky pro 6 uživatelů mají pokoje jen v patře (dva jednolůžkové a dva 
dvoulůžkové), domky pro 8 uživatelů mají v patře 3 dvoulůžkové pokoje a v přízemí dva 
jednolůžkové pokoje. Každý domek je vybaven sociálním zařízením a koupelnou. Domky pro 8 
uživatelů jsou vybaveny 2 koupelnami (jedna v přízemí a jedna v patře). Pro 56 uživatelů slouží 24 
toalet a 12 koupelen. Součástí každého domku je terasa. 
Bydlení V Zahradě a Bydlení Pod Lipami tvoří dva nízkopodlažní domky s jednolůžkovými pokoji pro 
4 a 3 uživatele. Bydlení V Zahradě je rozděleno na dvě části, v každé části bydlí dva uživatelé. 
Součástí každé části je kuchyňka s jídelním koutem a koupelna se sprchou a WC. Uživatelé v Bydlení 
Pod Lipami mají k dispozici obývací pokoj spojený s jídelním a kuchyňským koutem. Domek je 
vybaven koupelnou a samostatným sociálním zařízením. Pro 7 uživatelů slouží 4 toalety                              
a 3 koupelny. Součástí každého domku je terasa se zahradou. 
 
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. V průběhu roku 2021 proběhla 
rekonstrukce zbývající části střechy nad rehabilitací a víceúčelovým sálem.  
V Domově U Slunečnice a na domcích DOZP byla provedena údržba a servis střešních oken. 
V koupelnách domků DOZP byla vyměněna střešní okna, část střešních oken byla vyměněna i na 
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Domově U Slunečnice. Na Domově U Zvonu byla vyměněna okna a terasové dveře, na Domově U 
Slunečnice byla vyměněna část oken a terasových dveří v přízemí. 
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, Bydlení  
pod Lysou a Bydlení Na Rozcestí jsou částečně bezbariérové. Bydlení V Zahradě a Bydlení Pod Lipami 
je řešeno bezbariérově. 
 
 
8.  Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 
 
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 (základní i nadstavbový kurz). 
3. Vyškolit další pracovníky v AAK a zavést dovednosti a poznatky do praxe – zkvalitnit 

komunikaci s uživateli. 
4. Vyškolit nově příchozí pracovníky v Individuálním plánováním. 
5. Vymalování celého domova U Slunečnice. 

 
Zodpovědný: pracovní tým Domova U Zvonu, Domova U Slunečnice, technický útvar 

 

Bydlení U Lesa, Pod Lysou a Na Rozcestí 
1. Podporovat více uživatelů ve využívání běžně dostupných služeb mimo areál Našeho světa.  
2. Vyškolit nově příchozí pracovníky v Individuálním plánování. 
3. Ve větší míře uživatele zapojit do chodu domácnosti, předat větší zodpovědnost uživatelům 

za plnění si společně stanových úkolů, při zapojení do domácích prací a v blízkém okolí 
domku. 

4. Rekonstrukce koupelen, výměna linolea, výmalba  
 

              Zodpovědný: pracovní tým Bydlení U Lesa, Pod Lysou a Na Rozcestí, technický útvar 
 
Bydlení V Zahradě a Pod Lipami 

1. Péče o bylinkovou a zeleninovou zahrádku, vyvýšené záhony, zvelebování okolí domků 
(sekání trávy…) 

2. Začleňování a zprostředkování sociálních kontaktů mimo areál – výlety (do přírody, 
restaurace, bazén…)    

3. Proškolení pracovníků v šetrných úchopech 
4. Proškolení pracovníků v AAK, v bazální stimulaci 

 
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení V Zahradě a Bydlení Pod Lipami. 
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM – č. p. 239, Pržno 

 
 

 
 
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 2021 – celkem – 22 
 

3.2 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení: 
 

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

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.2.1 Pohlaví 7 15 22 0 2 

 3.2.2 Věk 
rozpětí 34-58 27-63 27-63 0 27-37 

průměr 49,7 42,5 44,8 0 32 

 3.2.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II  středně těžká 
závislost 

2 3 5 0 0 

III těžká závislost 3 7 10 0 2 

IV úplná závislost 2 5 7 0 0 

 3.2.4 Typ 
postižení 

3.3.4.1 Osoby s mentálním 
postižením 

lehké 2 5 7 0 1 

střední 1 5 6 0 0 

těžké 1 0 1 0 0 

hluboké 0 1 1 0 0 

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

0 0 0 0 0 

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

3 4 7 0 1 

3.3.4.4 Osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

 3.2.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové 
skupině služby  

0 0 0 0 0 

 3.2.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 7 15 22 0 0 

s částečným 
omezením  

0 0 0 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

0 0 0 0 0 

 

3.3 Obložnost v uplynulém roce (v %): 99,7 
 

3.4 Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021: 35 
 

3.5 Průměrná čekací doba zájemců o službu: 5 a více let 
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4.  Personál 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků DZR 

Přepočtený 
stav (PS)  

ke dni 
31.12.2021 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 

službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 1,4 4,0             1,00 2,87 0,40 1,15     

Vyšší odborné 4,2 11,9         2,15 6,17 2,00 5,74         

Úplné střední 14,9 42,8     12,00 34,44 0,30 0,86     0,80 2,30 1,81 5,20 

Vyučen 11,2 32,1     10,00 28,70             1,18 3,39 

Základní 3,2 9,2     3,00 8,61             0,20 0,57 

Celkem 34,84 100 0,00 0,00 25,00 71,75 2,45 7,03 2,00 5,74 1,20 3,44 3,19 9,16 

 

5. Práce s kvalitou a významné události v roce 2021 
 
V roce 2021 nám opět ztěžovaly práci opatření a obavy z onemocnění Covid-19. I přesto bylo naší 
prioritou naplňování cílů a potřeb našich uživatelů, individuální přístup, komunikace s uživateli 
zacílená na prevenci a snižování rizikového chování.  
V rámci projektu „Podpora duše II“ proběhl v červenci 2021 v domově se zvláštním režimem 3denní 
audit kvality. Auditoři nás ocenili za dobrou praxi v zavádění nových pracovních a metodických 
postupů. Jedním ze zjištěných nedostatků bylo prostředí a podmínky bydlení uživatelů (ústavní 
prvky, opotřebené vybavení bydlení, strohé, neosobní, nepřívětivé prostředí). Ostatní nedostatky 
byly průběžně odstraněny. Podněty a připomínky z auditu využijeme pro další zkvalitnění služby. 
Audit nám zároveň ukázal, jak potřebná je plánovaná rekonstrukce domova. 
 
Podařilo se nám: 

• Nabízet uživatelům více aktivit, činností a individuálního přístupu, čímž se nám dařilo 
snižovat agresi a rizikové chování. 

• Osvědčilo se nám vybudování kuchyňky mimo domov, uživatelům prospěla změna prostředí 
a možnost individuálního nácviku v přípravě jídel (vaření, pečení). Kuchyňku využívají také 
jako společenskou místnost k trávení volného času (individuální rozhovory, společenské hry, 
hudba). 

• Zrealizovat přechod jednoho uživatele do jiné sociální služby s menší mírou podpory. 

• Uživatelé si dle svých potřeb vybavovali své pokoje, společně s pracovníky vybírali vhodný 
nábytek a dekoraci.  

• V rámci používání alternativní a augmentativní komunikace byla pro některé uživatelé 
vytvořeny zážitkové deníky, které jim pomáhají k trénování paměti a vracení se ke 
vzpomínkám, které prožili. Zároveň slouží i k odvedení pozornosti při stupňující se agresi.   
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Akce uživatelů v roce 2021 
Vzhledem k opatřením souvisejícím s koronavirovou pandemií byly aktivity směřovány zejména do 
přírody, aby nedocházelo ke kontaktům a případnému onemocnění na COVID-19. Uživatelé se 
zapojovali do pracovních činností (kuchyně, zahrada, péče o zvířata), aktivizačních, zájmových a 
volnočasových aktivit (výlety služebním autem po okolí, sportování v tělocvičně organizace, ruční 
práce, opékání, pobyty u řeky a vodních nádrží Baška a Olešná, aj.). V jarních a letních měsících, kdy 
pandemie ustupovala, jsme navštívili hrad Bouzov, prohlédli si dřevěné sochy v Ostravici, podnikli 
výlet do Čeladné (Podolánky), výšlap na Bílou, Staré Hamry, Ondřejník, Vsetín, Metylovice a kulturní 
památky Štramberk, Rožnov pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem (Svatý kopeček), pobyt na 
chatě v Halenkově aj.  Aktivně jsme se zapojili v soutěži netradičních plavidel – Baškohrátek, 
zúčastnili se na sportovním dni na hřišti Pržně, shlédli letní kino. Největší zážitek měli uživatelé               
z koncertu slovenské kapely THE BACKWARDS, kde zazněly hity slavné skupiny Beatles. Všichni si 
užili skvělou a jedinečnou atmosféru. 

 
Vzdělávání pracovníků bylo zaměřeno především na témata: 

• Péče o klienta s demencí 

• Specifika péče o lidi s demencí 

• Emoční inteligence v sociálních službách 

• Využití zahrady pro aktivizaci smyslů klienta 

• Syndrom vyhoření 

• Standardy kvality a hodnocení kvality služby – standard č. 15 

• Základy motivace a sebemotivace 

• Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo s autismem 
 

Přehled vzdělávání: 

Akreditované kurzy 682 hod. Pozn. (2 PSS akreditovaný kurz PSS 160 hod.) 

Interní vzdělávání 196 hod.  

Stáže 112 hod.  

Supervize 24 hod.  

 
Podněty, připomínky, stížnosti 
V roce 2021 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 

http://www.kulturafm.cz/detail-akce/the-backwards-beatles-solo-years/27305/icalrepeat.detail/-
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osoby.  Vyhodnocení dotazníků je zveřejněno na sdílené složce a zaměstnanci jsou s ním 
prokazatelně seznámeni. 
Supervizi v r. 2021 vedla s pracovníky domova Mgr. Martina Straková a manažerskou supervizi 
PaedDr. Blanka Veškrnová (v rámci projektu „Podpora duše II“).  
Metodickou podporu poskytoval Mgr. Martin Haicl – externí odborník. 
 
Spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb 

• Sociální služba Dolní Životice 

• Sociální služba Komorní Lhotka 
 

Další spolupracující subjekty 

• Adra, o.p.s. – dobrovolnické centrum Frýdek-Místek 

• Úřad práce ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí 

• Obec Pržno 
 

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. 
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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 2021 částečná výměna protipožárních dveří, včetně zárubní. 

• Objekt je zcela bezbariérový. 
 
8.  Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022  
 

1. Proškolit nové pracovníky v individuálním plánování včetně plánů rizik. 
2. Proškolit nové pracovníky v používání šetrných úchopů. 
3. Dovybavit zapuštěnou terasu i terasu před domovem vyvýšenými záhony na pěstování bylin, 

květin a zeleniny, pořídit houpačku, lavičky a gril. 
4. Zaměřit se na pěstování plodin a bylin na francouzské zahradě včetně jejich zpracování. 

 
 

Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa i Eden. 
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 
ul. J. Lohrera 779 a ul. Horymírova 2287 (Slunečný domov), Frýdek-Místek 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Popis zařízení 
 
Pobytová služba chráněného bydlení je poskytována ve dvou objektech ve Frýdku-Místku. Je 
poskytována osobám s mentálním postižením, v kombinaci se zdravotním postižením a chronickým 
duševním onemocněním, které potřebují podporu jiné fyzické osoby.   
 
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.  
 
Na ulici J. Lohrera byla vytvořena kapacita služby chráněné bydlení pro 35 uživatelů. Rekonstrukcí a 
dispoziční úpravou vnitřních prostor objektu došlo k vytvoření 6 oddělených skupin bydlení o 15 
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. 
Rosa – 2 bytové jednotky s kuchyňským koutem a velkou společnou kuchyní pro 4 osoby. 
Svítání – 3 bytové jednotky s kuchyňským koutem a velkou společnou kuchyní pro 6 osob. 
Sírius – 3 samostatné plně vybavené byty pro 6 osob 
Fénix – 3 bytové jednotky bez kuchyňských koutů se společnou kuchyní pro 6 osob. 
 
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. Podpora je poskytována od 7:00 
do 19:00 hodin. 
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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 24 hodin 
denně. Rozsah a způsob podpory pracovní tým přizpůsobuje individuálním potřebám, zájmům 
a osobním cílům uživatelů.  
 
3. Uživatelé služby 

 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – celkem: 39 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení: 

 

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

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

3.2.1 Pohlaví 10 31 41 0 0 

3.2.2 Věk 
rozpětí 25-56 23-67 23-67 0 0 

průměr 40,6 49,6 47,4 0 0 

3.2.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 6 10 16 0 0 

II   středně těžká 
závislost 

1 13 14 0 0 

III těžká závislost 1 7 8 0 0 

IV úplná závislost 2 1 3 0 0 

3.2.4 Typ 
postižení 

3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 2 12 14 0 1 

střední 2 14 16 0 1 

těžké 0 2 2 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

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

6 3 9 0 0 

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

3.2.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové 
skupině služby  

0 0 0 0 0 

3.2.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 10 31 41 0 0 

s částečným 
omezením  

0 0 0 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

0 0 0 0 0 

 

3.3  obložnost v uplynulém roce (v %): 96,6 % 
  
3.4  počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021: 9 
 

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu: do jednoho roku 
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4. Personál 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků CHB 

Přepočtený 
stav (PS)  

ke dni 
31.12.2021 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 

službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 2,8 14,1             2,00 10,11 0,80 4,04     

Vyšší odborné 0,0 0,0                         

Úplné střední 12,8 64,3     11,00 55,58         1,80 8,76     

Vyučen 2,9 14,6     2,00 10,11             0,89 4,50 

Základní 1,3 6,6     1,00 5,05             0,30 1,52 

Celkem 19,79 100 0,00 0,00 14,00 70,74 0,00 0,00 2,00 10,11 2,60 13,14 1,19 6,01 

 
4. Práce s kvalitou a významné události v roce 2021 

 

Rok 2021 byl plný očekávání, plánů a pozitivních vyhlídek. Koronavirová pandemie nás však opět 
v mnoha směrech omezovala a neumožnila splnění všech plánů. 
 
Přesto se nám podařilo: 

• Rozšířili jsme kapacitu chráněného bydlení ve Frýdku-Místku o 10 míst (z původního DOZP). 

• Vytvořili jsme v nově vzniklé skupině Chráněného bydlení plně vybavenou kuchyň, kterou již 
uživatelé aktivně využívají. 

• Motivovali jsme opatrovníky k založení osobních účtů pro uživatele, což se nám ve většině 
případů podařilo. Zároveň jsme zrušili depozitní účty těchto uživatelů. 

• Významnou akcí byla výměna střešní krytiny celého objektu. 

• Uživatelé se velkou mírou podíleli na udržování zahrady, pěstování zeleniny, ovoce a bylin. 
Suroviny následně zpracovávali při vaření a pečení.   

• S pomocí asistenta (projekt „Žít normálně“) uživatelé vyrobili zahradní kompostér na 
bioodpad. 

• V bytech na ulici Horymírova ve spolupráci se správou silnic byly vyměněny podlahové 
krytiny, zhotoven nový plot a vstupní branka. 

  
Akce uživatelů v roce 2021 
Uživatelé chráněného bydlení ve F-M se zúčastnili mnoha akcí, např.: oslav životních jubileí, 
Tříkrálového průvodu, výletu do Ostravy, Frýdlantu nad Ostravicí, Masopustu na náměstí ve Frýdku-
Místku, hokejových utkání v hale Polárka, výletů do okolí, oslavy svátku žen, mnoha výšlapů po 
Beskydech. Navštívili exkurzi v Marlence. Pravidelně samostatně navštěvují kino. 
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Vzdělávání pracovníků bylo zaměřeno především na témata: 

• Emoční inteligence v sociálních službách 

• Vnímavá komunikace aneb vedení podpůrného rozhovoru 

• Syndrom vyhoření 

• Sociální pracovnice prošla Základním kurzem krizové intervence a kurzem Opatrovnictví a 
svéprávnost v sociálních službách 

 
Přehled vzdělávání: 

Akreditované kurzy 320 hod. Pozn. 

Interní vzdělávání 56 hod.  

Supervize 12 hod.  

Odborná stáž 96 hod.  

 

Podněty, připomínky, stížnosti 
V roce 2021 byla řešena jedna stížnost, která se týkala soukromí uživatele. Podněty a připomínky 
jsou evidovány v sešitech podnětů a připomínek, jsou operativně řešeny v průběhu poskytování 
služby. Nebo v rámci pravidelného vyhodnocování individuálních plánů a sjednaných rozsahů a 
průběhů 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. Vyhodnocení dotazníků je zveřejněno na sdílené složce a zaměstnanci jsou s ním 
prokazatelně seznámeni. 
 
Podpůrné konzultace a metodickou podporu poskytoval Mgr. Martin Haicl, supervizi Mgr., Bc. 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 – Canisterapie 

• Adra, o.p.s. – dobrovolnické centrum 

• Úřad práce ve Frýdku-Místku 

• Magistrát města Frýdku-Místku 
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Zaměstnávání uživatelů 
V roce 2021 jsme zaměstnávali v hlavním pracovním poměru v úvazku 0,5 jednoho uživatele našich 
služeb.   
V roce 2021 také pracovali 3 uživatelé 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 uživatelů výroba hracích stěn 

8 uživatelů roznos letáků Mediaservis  1 uživatelka chráněná dílna Tošanovice 

1 uživatel úklid Hyundai Nošovice  1 uživatelka Maják (úklid) 

2 uživatelé práce Třetí dům  1 uživatelka Diecézní charita Havířov (úklid) 

1 uživatel bramborárna Fryčovice  1 uživatel myší farma 

 
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, Poliklinika 
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 služby chráněného bydlení ve Frýdku-Místku na ul. J. Lohrera žijí v 5 skupinách, kdy 
rekonstrukcí a dispoziční úpravou vnitřních prostor objektu došlo k vytvoření  
16 bytových jednotek a tří 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.  
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. 
Rosa – 2 bytové jednotky s kuchyňskými kouty a koupelnami. Bytové jednotky jsou dvoulůžkové. 
Součástí skupiny je velká plně vybavená společná kuchyň pro 4 osoby.  
Svítání - 3 bytové jednotky s kuchyňskými kouty a koupelnami. Bytové jednotky jsou dvoulůžkové. 
Součástí skupiny je velká plně vybavená společná kuchyň s obývacím pokojem pro 6 osoby. 
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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 pro celkem 4 osoby. 
 
Uživatelé jsou podporováni ve využívání služeb a dalších vnějších zdrojů mimo organizaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Stavebně technický stav objektu 
 
Objekt chráněného bydlení na ul. J. Lohrera 779: statika – vynikající. Objekt je po celkové 
rekonstrukci. V průběhu roku 2021 došlo k opravě sanace spodních vod. V současné době se jeví 
tato sanace jen jako účinná. 
Technický stav: elektroinstalace, rozvody tepla, rozvody vody, odpady jsou velmi dobré. 
V průběhu roku 2021 došlo k opravě střechy a celkové výměně její krytiny a byly opraveny dvě 
koupelny. 
Vytápění je vyhovující s drobnými opravami. 
Stav 4 koupelen je v havarijním stavu a čekají na opravu (izolace, podlahy, dlažby, odpady, sprchové 
vany a zástěny). 
 
 
1. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 
 

1. Přechod minimálně dvou uživatelů do samostatného bydlení. 
2. Stavba zahradního altánu. 
3. Zrušit depozitní účty u zbývajících uživatelů v chráněném bydlení. 
4. Zaměřit se s uživateli na aktivní vyhledávání pracovních příležitostí. 
5. Opravit koupelny a sprchové kouty. 
6. V CHB na ulici Horymírova oprava stávajícího chodníku, rekonstrukce koupelny a WC (ve 

spolupráci se správou silnic) a úprava zahrady. 
 

 Zodpovědný: pracovní tým chráněného bydlení F-M. 
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY, č. p. 239, Pržno 
 

 
 
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, vyrábíme 
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 2021 byly sociálně terapeutické dílny spolufinancovány v rámci projektu „Podpora služeb 
sociální prevence 3“. Příspěvek na financování provozu činil 5.040.000,- 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 poskytují uživatelům podporu v získávání, rozvíjení, upevňování nebo obnovení 
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. 

 

3. Uživatelé služby 
 

3.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – celkem 50 uživatelů denně 
 
3.2 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení: 

 

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

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

3.2.1 Pohlaví 6 50 56 0 2 

3.2.2 Věk 
rozpětí 33-69 27-70 33-70 0 40-55 

průměr 48,5 48 44 0 0 

303.2.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 1 2 3 0 0 

II   středně těžká 
závislost 

3 19 22 0 1 

III těžká závislost 1 24 25 0 1 

IV úplná závislost 1 5 6 0 0 

3.2.4 Typ 
postižení 

3.3.4.1 Osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 10 11 0 1 

střední 2 29 31 0 1 

těžké 1 6 7 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

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

0 3 3 0 0 

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

2 2 4 0 0 

3.3.4.4 Osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

3.2.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové 
skupině služby  

0 0 0 0 0 

3.2.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 6 49 55 0 2 

s částečným 
omezením  

0 0 0 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

0 1 1 0 0 

 
3.3 obložnost: --- 
 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021: 1 

 
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu: 1 rok 
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4 Personál 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků STD 

Přepočtený 
stav (PS)  

ke dni 
31.12.2021 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 

službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 0,4 4,7                 0,40 4,69     

Vyšší odborné 1,0 11,7             1,00 11,73         

Úplné střední 3,6 42,2     1,75 20,54         0,90 10,56 0,95 11,15 

Vyučen 3,4 40,2     2,25 26,40     0,50 5,87     0,67 7,89 

Základní 0,1 1,2                     0,10 1,17 

Celkem 8,5 100 0,00 0,00 4,00 46,94 0,00 0,00 2,00 23,47 1,30 15,25 1,72 20,21 

 
 

5 Práce s kvalitou a významné události v roce 2021 
 

Pro sociálně terapeutické dílny byl rok 2021 rokem očekávání. Přáli jsme si, aby chod dílen 
probíhal bez koronavirových opatření a omezení. Bohužel, vše bylo trochu jinak. 
 
I přes některá preventivní opatření se nám podařilo:  

• Ze stávajícího bylinkového záhonu se nám podařilo vypěstovat ze semen další sazenice 
bylinek, které vysadíme na zahradu a do květináčů. Vzrostlé bylinky budeme dále 
zpracovávat (sušené do vonných polštářků, k dekorování výrobků apod.). Uživatelé rosili ve 
skleníku výsevy semínek, poté sazeničky přesazovali a zalévali. 

• Osvědčilo se nám balení výrobků do námi vyráběných papírových sáčků a tašek z recyklátu 
(noviny, nepotřebný a nevyužitý papír aj.). Nahradili jsme tak mikrotenové sáčky a tašky. 
S uživateli jsme si připomínali smysluplnost této práce, šetření životního prostředí. 

• Pro pracovníky a uživatele ostatních služeb jsme připravili v organizaci velikonoční                     
a vánoční prodejní výstavu výrobků, v Týdnu sociálních služeb s doprovodnou prezentací 
STD.  

• Jeden z uživatelů zemědělské dílny zrenovoval starý květinový stojan. Zcela zrezivělý stojan 
osmirkoval a znovu opatřil antikorozním nátěrem. Vytvořil hezkou a praktickou dekoraci, 
kterou lze využívat jak ve vnitřních, tak i ve venkovních prostorech. 

• V rámci pracovních aktivit vznikaly nové funkční a užitkové výrobky jako např. vyplétaná 
stínidla na lampy a světla z pedigu, nebo keramické misky vylévané voskem s knotem, které 
po vyhoření slouží opět jako misky. 

 
Akce pořádané v roce 2021: 
V loňském roce jsme spolupořádali sportovní den s turnajem v Mölkky (dřevěné kuželky), odvážnější 
si vyzkoušeli i lukostřelbu. Mezi velice oblíbené akce patřilo zpracovávání vlastních výpěstků 
(bramborové a cuketové placičky, pečení koláčů a pizzy, výroba borůvkové zmrzliny apod.). Společně 
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s aktivizačními pracovníky ostatních služeb jsme pořádali sladké koulení, namaluj si oblázky, Den 
s anděly.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávání pracovníků v roce 2021 

 

Akreditované kurzy                108 hod.  

Interní vzdělávání  54 hod.  

Supervize  18 hod.  

Stáž  8 hod. 

 
V roce 2021 nebyla řešena žádná stížnost. Podněty a připomínky jsou evidovány v sešitech podnětů 
a připomínek nebo v rámci pravidelných skupinových setkání. Řešeny jsou operativně v průběhu 
poskytování služby. 
 
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. 
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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.  
 
 
8 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022  
 

1) Výsadba vrbových proutků (vrba americká a košíkářská) - vzrostlé vrbové proutí poslouží jako    
materiál na pletení košíků, pomlázek a ošatek. 

2) Informovat veřejnost a propagovat službu v širším okolí formou letáků, brožur, 
prostřednictvím výstav a prezentací.   

3) Proškolit zaměstnance v individuálním plánování. 
 

Termín: v průběhu roku 2022 
 
 
Zodpovědný: vedoucí služby s pracovním týmem STD. 
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III. ČÁST ZPRÁVY O ČINNOSTI 

 

Ekonomické údaje – souhrn za organizaci 

 

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

 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 137579,28   137579,28    0,00 

Doplňková činnost 209,50 362,25 152,75 

Celkem 137788,78 137941,53 152,75 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 
 

Výsledek hospodaření 
za rok 2021 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

152 747,82 152 747,82 0 

 

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

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 

Domov pro osoby se zdrav. postižením 86 275 86 275 0 

Sociálně terapeutické dílny 7 217 7 217 0 

Domov se zvláštním režimem 23 266 23 266 0 

Chráněné bydlení 20 819 20 819 0 

Celkem 137 579 137 579 0 
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Závazné ukazatele na r. 2021 (Kč)  
 

Závazný ukazatel na rok 2021 Výše (Kč) 

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

61 216 000,00 

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 

5 040 000,00 

Dotační řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách 
v souvislosti s epidemií COVID_19 (UZ 13351) 

9 540 783,00 

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) 

806 384,00 

38 % podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 30,34 % 

Výsledek hospodaření  
vyrovnané případně mírně 

přebytkové hospodaření za rok 2021 

 
 
Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro r. 2021 - UZ 13305  
 

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Výše (tis. Kč) 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 38 447 

Domov se zvláštním režimem 11 583 

Chráněné bydlení 11 186 

Celkem 61 216 

 
Hospodaření s peněžními fondy  
 

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

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

Fond investic 36 558 32 937 

FKSP 2 146 2 349 

Rezervní fond 2 569 2 763 

Fond odměn 305 305 
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Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 
 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Autoslužby Dvorský 7 7 0 0 0 

Obec Metylovice  1 1 0 0 0 

Obec Ostravice 5 5 0 0 0 

Obec Pstruží 2,5 2,5 0 0 0 

pí Trlicová 40 40 0 0 0 

pí Žitníková  94 94 0 0 0 

věcné dary 52 0 52 0 0 

Celkem 201,5 149,5 52 0 0 

 
 
 
 

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

Poskytovatel účelové dotace 
Účetní 

znak 

Poskytnutá 

dotace 
Použito 

Vratka 

dotace 

Zdůvodnění 

vratky 

Obec Pržno 2 50  50 0  

Obec Střítež 2 10 10 0  

Město Kopřivnice 2 50 50 0  

Město Frýdek-Místek 2 20 20 0  

Celkem  110 110 0  
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Investiční akce v roce 2021 (tis. Kč) 
 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh zdroje 

stropní zvedací systém 263 263 0 0 0  

aktivní stavěcí zvedák 235 242 0 0 0  

myčka toaletních mís 121 121 0 0 0  

multifunkční hygienické křeslo 257 257 0 0 0  

elektrický vakový zvedák 189 189 0 0 0  

banketový vozík 53 53 0 0 0  

profesionální velkoplošná 
sekačka 

566 566 0 0 0  

projektová dokumentace na 
výměnu střešní krytiny – CHB 
Frýdek-Místek 

117 117 0 0 0  

oprava vjezdové brány 92 92 0 0 0  

zámková dlažba – prodloužení 
chodníku u správní budovy 

44 44 0 0 0  

přístroj pro elektroléčbu – 
Rebox 

56 56 0 0 0  

přístroj pro elektroléčbu – 
Bemmer 

112 112 0 0 0  

suchá masážní vana  410 410 0 0 0  

elektrická masážní lehátka 95 95     

elektrický stavěcí vozík Forest 126 126 0 0 0  

Celkem 2 736 2 736 0 0 0  

 
 

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

Pojistná událost Celková výše škody 

Výše náhrady od 

pojišťovny 

rozbití výplně dveří uživatelem SO-01 7 6 

poškození brány 21 11 

Celkem 28 17 
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Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2021 (tis. Kč) 
 

 Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh zdroje 

výmalba budovy SO-03, SO-
04 

218 218 0 0 0 0 

výměna podlahové krytiny 
domky A2, A3 

544 544 0 0 0 0 

výměna interiérových dveří 
domky A2, A3 

181 181 0 0 0 0 

výměna plynových kotlů 
skleník, domek A2 

152 152 0 0 0 0 

protipožární dveře – SO-21 137 137 0 0 0 0 

přečalounění sedacích 
souprav 

82 82 0 0 0 0 

výměna střešní krytiny SO-03 
Domov u Zvonu 

3 622 3 622 0 0 0 0 

výměna střešní krytiny CHB 
J. Lohrera, Frýdek-Místek 

5 569 5 569 0 0 0 0 

Celkem 10 505 10 505 0 0 0 0 

 

Průměrné % nemocnosti za rok 2021 
Průměrné procento nemocnosti za rok 2021 je 7,15 %.  
 
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 
K 31.12.2021 jsme neevidovali významné pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti. 
 
Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty): 
 
Interní kontroly 2021 
 

Kontrolu provedl Předmět kontroly Dne Závěry 

Klus Václav 
Komplexní prověrka stavu 
PO  

19. – 25. 1. 2021 Bez zjevných závad 

Klus Václav 
Kpmplexní prověrka stavu 
BOZP 

19. – 25. 1. 2021 
Navržená opatření jsou 
průběžně naplňována 
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Externí kontroly 2021 
 

Kontrolu provedl Předmět kontroly Dne Závěry 

Hasičský záchranný 
sbor 
Moravskoslezského 
kraje 

kontrola dodržování 
povinností stanovených 
předpisy o požární 
ochraně 

13. 9. 2021 

Bez závažných nedostatků. 
Nápravnými opatřeními bylo 
doplnění provozního řádu o 
přílohu o umístění 
bezpečnostních značek, 
doplnění hlavního uzávěru 
vody do operativní karty pro 
zdolávání požárů. 

Moravskoslezský kraj 
Kontrola hospodaření 
s veřejnými prostředky 

15. 2. 2021 

Zjištěny nedostatky střední a 
nízké významnosti.  
Byla přijata nápravná opatření 
k odstranění nedostatků. 

Moravskoslezský kraj 

Veřejnosprávní kontrola 
finančních prostředků 
poskytnutých na 
financování běžných 
výdajů souvisejících 
s poskytováním základních 
druhů a forem sociálních 
služeb v rámci projektu 
„Podpora služeb sociální 
prevence 3“ a kontrola 
vyrovnávací platby 

26. 8. 2021 

Kontrolou byly zjištěny 
neuznatelné náklady projektu 
ve výši 1350,40 Kč, které byly 
na základě výzvy vráceny 
poskytovateli. 

Všeobecná zdravotní 
pojišťovna 

kontrola plateb pojistného 
na veřejné zdravotní 
pojištění a dodržování 
ostatních povinností 
plátce pojistného za 
období let 2016-2021 

25. 8. 2021 
Kontrolou byl zjištěn přeplatek 
pojistného. Nebyly zjištěny 
závažné nedostatky.  

 

 

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

 
Povinný podíl osob se zdravotním postižením na rok 2021 stanoven na 7,20 osob. V roce 2021 jsme 
zaměstnávali v přepočtených úvazcích 10,98 osob. Preferujeme přímé zaměstnávání. 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, 
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Datum 

přijetí 

žádosti 

Označení 

žadatele 

Datum 

vyřízení 

žádosti 

Způsob 

vyřízení 

žádosti    

Informace 

poskytnuta 

na základě 

výhradní 

licence 

Odvolání 

Stížnost  

důvod 

podání 

Stížnost 

 způsob 

vyřízení 

Soudní 

přezkum  
Poznámka                       

0 0 0 0 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 2022. Zpráva o činnosti bude také zveřejněna na webových stránkách 

organizace.  

 
 
 
 

 

 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti za organizaci 

jméno: Ing. Jan Zvoníček s pracovním týmem 

datum: 10. března 2022 

telefon: 558 605 600 

e-mail: info@nassvetprzno.cz 

 


