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Základní údaje o organizaci 

Název:    Sírius, příspěvková organizace 
Adresa:    Mánesova 1684/7, 74601 Opava 
Právní forma:   příspěvková organizace 
Předmět činnosti: 

Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o 
registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. 
 
Statutární orgán:  Mgr. Soňa Lichovníková 
Zřizovatel:   Moravskoslezský kraj 
Kontakty: e-mail: reditel@sirius-opava.cz, web: www. sirius-opava.cz, 

tel.:553711803, 731482151  
Identifikační číslo datové schránky: 7fqk7q8  

IČ:     71197036 
Číslo účtu:   2112515104/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
 

Poskytované služby:       

Domovy pro osoby se zdravotním postižením   identifikátor:  3559424 
Chráněné bydlení      identifikátor: 9081749 
Podpora samostatného bydlení     identifikátor: 5268825 
 

Doplňková činnost organizace: 

Výroba, obchod a služby, hostinská činnost 
  

mailto:reditel@sirius-opava.cz
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Úvodní slovo 

Vážení,  
dovolte, abych Vás seznámila s novým vydáním Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 
Sírius, za rok 2018. Stejně jako v předešlých letech, tak i letos Vás touto formou informujeme o výsledcích 
hospodaření a o činnostech, které v naší organizaci proběhly nebo stále probíhají.  

Rok 2018 byl pro organizaci rokem pokračujících změn. Proces sloučení bývalé organizace Marianum, 
příspěvková organizace s organizací Sírius, příspěvková organizace, však dále probíhá bez větších obtíží jak 
na úrovni ekonomické, kvality poskytovaných služeb i v personální oblasti. 

 
Mám naději, že v následujícím období již budeme pracovat jako jeden tým a společně naplňovat motto 
organizace: 

Respekt + Spolupráce + Podpora + Řešení=Kvalita 
 

Všechny naše činnosti směřují k tomu, abychom byli kvalitní poskytovatelé sociálních služeb. Probíhají 
audity kvality, procesní i klientské audity, využíváme externí podpory odborníků a supervizí. Dbáme  
o profesní rozvoj všech pracovníků. Snažíme se stabilizovat pracovní týmy, zajistit službu potřebným 
počtem pracovníků tak, abychom mohli podporovat klienty v rozvoji samostatnosti, umožnili jim žít život, 
který by je těšil. 
 
 
Za spolupráci děkujeme  
Všem dobrovolníkům, stážistům, studentům a Slezské univerzity v Opavě, Střední zdravotnické školy  
v Opavě, Ostravské univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, Obchodní akademii a Vyšší odborné školy 
sociální Ostrava. 
Spolupracujícím organizacím ZŠ a PŠ Slezského Odboje, SPC Srdce, Magistrátu města Opavy, Úřadu práce, 
dalším poskytovatelům sociálních služeb v městě Opava, a odborný lékařům. 

Upřímné poděkování patří také našemu zřizovateli, Moravskoslezskému kraji. Rádi jsme využili 
dobrovolnickou pomoc devíti pracovníků Krajského úřadu v rámci Projektu společenské odpovědnosti.  

Chci poděkovat všem pracovníkům za odvedenou práci, všem podporovatelům, dárcům za pomoc a 
podporu, veřejným opatrovníkům, zákonným zástupcům a rodinným příslušníkům za spolupráci.  

 

 

Mgr. Soňa Lichovníková  
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Popis organizace: 

Poslání a cíle organizace 

Sírius, příspěvková organizace, poskytuje dvě pobytové sociální služby a jednu terénní sociální službu 
v devíti středicích a soukromých bytech na území Opavy a Velkých Hoštic. Stravování je zajišťováno 
v samostatném stravovacím zařízení Zelený Jelen, ve kterém zajišťujeme v rámci doplňkové činnosti také 
stravovaní pro veřejnost. Ošetřovatelská péče je poskytována ve střediscích služby domova pro osoby se 
zdravotním postižením.  

Ředitelství organizace dočasně sídlí v jednom ze středisek pobytové sociální služby na Mánesově ulici 
v Opavě. 
 

Poskytované služby 

Pobytové služby:  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením    

Identifikátor: 3559424 
Šest středisek, sedm objektů 
Schválená kapacita: 93 klientů 

Posláním je poskytování celoroční pobytové sociální služby dětem, mládeži a dospělým s těžkým 
mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. K uživatelům a jejich rodinám přistupujeme  
s lidskostí a respektem. Garantujeme podporu a péči podle jejich skutečných potřeb. Uživatele a jejich 
rodiny podporujeme v řešení nepříznivé sociální situace směřující k životu mimo pobytovou sociální 
službu.  

Chráněné bydlení 

Indikátor: 9081749 
Tří střediska, tři objekty 
Schválená kapacita: 26 klientů 

Posláním chráněných bydlení v Opavě a Velkých Hošticích je poskytovat dospělým lidem s mentálním a 
vícenásobným postižením takovou podporu jakou potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných 
domácnostech, a individuálně je podporovat v rozhodování ve všech oblastech, které se jich týkají, s 
respektem k jejich sexuálním a vztahovým potřebám. 

Terénní služba:  

Podpora samostatného bydlení 

Indikátor: 5268825   
Soukromé byty, dva byty v majetku zřizovatele 
Schválená kapacita: 12 klientů 

Podporované bydlení je terénní službou směřující k posilování samostatného života osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
zahrnuje podporu rozvoje dovedností v oblastech souvisejících se samostatným bydlením, obhajobou 
práv a začleněním do života obce a regionu. Je poskytována lidem, kteří ji potřebují a mají o ni zájem. Je 
zaměřena k posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka tak, aby mohl žít v běžné 
komunitě, využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí. Je poskytována dle 
individuálních potřeb a schopností uživatele. Služba je poskytována bez ohledu na rasu, pohlaví či 
náboženské vyznání, respektuje základní lidská práva a je zpoplatněna. 

Zásady a cíle služby se v jednotlivých službách i střediscích liší s ohledem na cílovou skupinu uživatelů a 
jejich potřeby podpory jsou popsány v části zprávy u jednotlivých služeb. 
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 Uživatelé služeb – souhrn za celou organizaci:   

 

 
 
 
 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ celé organizace K 31. 12. 2018, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 
PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ 64 60 124 3 4 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 4-77 5-72 4-77 4-64 5-43 

průměr 40 45,8 42,9 36,5 18,7 

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti -                                                                                                                                                                         - - - - 

I lehká závislost 2 - 2 1 - 

II středně těžká závislost 9 12 21 - - 

III těžká závislost 14 16 30 - 3 

IV úplná závislost 39 32 71 2 1 

 3.3.4 TYP                           
 POSTIŽENÍ 

 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením 

lehké 3 2 5 - - 

střední 17 20 37 1 1 

těžké 26 25 51 2 3 

hluboké 18 13 31 - - 

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

50 48 98 2 2 

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

- 4 4 - 1 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  - - - - - 

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

 3.3.6 MOBILITA 

bez omezení pohybu 27 28 55 1 1 

s částečným omezením  17 13 30 - 1 

s úplným omezením pohybu 20 19 39 2 2 

 

 

 

 

 

 

Věková struktura 
klientů

do 6 7 - 12 13 - 18

19 - 26 27 - 65 66 - 75

76 - 85

71%

20% 9%

KLIENTI V JEDNOTLIVÝCH 
SLUŽBÁCH 

Domov pro osoby
zdravotním postižením
Chráněné bydlení

Podpora samostatného
bydlení

57%

24%
17%

2%

Příspěvky na péči

IV. III. II. I.
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Pracovníci celé organizace 

 

      
 
 

 
THP: ředitel, ekonom, účetní 
Ostatní: údržbáři, uklízečky, kuchaři 

 
V organizaci našlo pracovní příležitost 8 osob se zdravotním znevýhodněním, z toho 3 osoby OZP ve III. 
stupni. Pomáhaly v údržbě i kuchyni, dvě osoby v přímé péči. 
Pracovníci v přímé péči si také rozšiřovali kvalifikaci prostřednictvím terciárního studia, a to vyšší odborné 
studium (1), studium v bakalářském programu (3), studium v navazujícím magisterském programu (2).  
 
Pokračujeme v zajišťování výkonu veřejné služby. 
Byl ukončen projekt Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji. 
Spolupracujeme s dobrovolníky z našeho města, Krajského úřadu MSK, kteří pomáhají především v přímé 
péči a letos u nás strávili celkem 104 hodin. Bez jejich pomoci bychom nedokázali zajistit našim uživatelům 
společenské a sportovních aktivity.  

 

Průměrné % pracovní neschopnosti  

 6,87 %. 
 

 

83%

14%
3%

PRACOVNÍCI V 
JEDNOTLIVÝCH SLUŽBÁCH 

ROKU 2018

DOZP CHB PSB

Vzdělání pracovníků

Vysokoškolské Vyšší odborné

Úplné střední Vyučen

Základní

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

Vysokoškolské 13,25 7,92 0 0 6 3,59 0,75 0,45 4,5 2,69 2 1,20 0 0

Vyšší odborné 2 1,20 0 0 1 0,60 1 0,60 0 0 0 0,00 0 0

Úplné střední 67,3 40,22 0 0 49 29,28 12 7,17 0 0 5 2,99 1,3 0,78

Vyučen 76,25 45,57 0 0 50,5 30,18 0 0,00 0 0 0 0,00 25,75 15,39

Základní 8,525 5,09 0 0 5 2,99 0 0,00 0 0 0 0,00 3,525 2,11

Celkem 167,33 100,00 0 0 111,5 66,64 13,75 8,22 4,5 2,69 7 4,18 30,58 18,27

2 3 4

Vzdělání 

Počet 

pracovníků 

celkem

Počet pracovníků

Přepoč

tený 

stav 

(PS) 

ke dni 

31.12.

2018

%

Přímá péče
Sociální 

pracovníci
THP OstatníPedagogičtí 

pracovníci 

5 6

Pracovníci 

v sociálních 

Zdravotničtí 

pracovníci

1
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Hospodaření organizace 

Podrobné rozpracování hospodaření organizace je uvedeno v části Ekonomické údaje, tabulková část, a 
to za celou organizaci. Hospodaření organizace je vyrovnané. 

Financování organizace je vícezdrojové – ze státního rozpočtu kapitoly 313, dotace zřizovatele, úhrady 
klientů, úhrady zdravotních pojišťoven, čerpání prostředků EU (Úřad práce, projekty). 

V rámci projektu Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státní fondu životního prostředí ČR a 
podporu zřizovatele jsme zakoupili dva automobily s ekologickým pohonem. Na rozvoz stravy 
elektromobil a referenční vozidlo s pohonem CNG. 
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 Náklady organizace z HČ 76 923 726 Kč   Náklady z DČ 2 365 331Kč 
 
 

Výnosy organizace z HČ 76 923 726 Kč     Výnosy z DČ 2 365 331Kč 
 
Náklady a výnosy podle služeb 
 

  
 
 
 

7% 3%

83%

0%
1%

3%
0%

2%

1%

Náklady z HČ

Spotřeba
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Zapojení organizace do projektů, přehled vzdělávání, práce s kvalitou 

Projekty organizace 

1. Žádost o podporu: Projekt: Pořízení vozidel na alternativní pohon – Sírius, příspěvková organizace, 
v rámci výzvy č.21/2017 Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státní fondu životního 
prostředí ČR, 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy. Byla zakoupena dvě vozidla na 
alternativní pohon, elektromobil na rozvoz stravy a osobní automobil na CNG – referenční vozidlo 
organizace. 

 

2. Jako organizace jsme zapojeni do projektu Zdraví pod kontrolou, projekt řízený Národním dohledovým 
centrem. Národní dohledové centrum je centrum telemedicínských služeb, které klientům umožní 
v pohodlí domova monitorovat jejich fyziologické funkce. Měření probíhá pomocí zdravotnických 
přístrojů uzpůsobených pro bezdrátový přenos naměřených hodnot. NDC nám poskytlo sadu přístrojů, 
byla provedena edukace a zaškolení pracovníků. 

3. Na středisku služby DOZP Mánesova skončil k 31.8.2018 projekt z výzvy ESF Operačního programu 
Zaměstnanost č. 023, pro podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce, s názvem 
„Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové 
organizaci“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001031.  

 

V tomto roce proběhly aktivity v rámci vzdělávání, a to konkrétně 3 běhy akreditovaného kurzu 
společnosti Quip, z. ú. „Na člověka zaměřený přístup k riziku“ (celkem pro 21 pracovníků), a 2 běhy 
akreditovaného kurzu společnosti Slezská diakonie „Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality 
sociálních služeb“ (celkem pro 14 pracovníků).  
Také pokračovaly konzultace k aktualizaci systému hodnocení, souladu individuálního plánování, které 
vedla Mgr. Jaroslava Krömerová (v rozsahu 31 hodin), konzultace k aktualizaci SQ a souvisejících metodik 
s konzultantkou Mgr. Ivetou Šůstkovou (v rozsahu 31 hodin), konzultace v oblasti alternativní a 
augmentativní komunikace s externí odbornicí Mgr. Bohdanou Herzánovou (v rozsahu 27 hodin) a 
supervize s PaeDr. Miroslavem Pilátem, Ph. D. (v rozsahu 12 hodin individuální supervize pro  
6 pracovníků).  
Co se týká zpětných vazeb ze školení, všichni pracovníci průběh i získané informace hodnotili velmi 
pozitivně: 
Na člověka zaměřený přístup k riziku:  
„Přineslo mi to hodně nových pohledů na různé situace.“ 
„Velká motivace k další práci, využiji i v soukromém životě.“ 
„Celková komunikace o rizicích a jejich řešeních nám všem otevřou nové obzory a donutí nás přemýšlet 
nad různými situacemi.“ 
Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb 
„Dozvěděla jsem se nové věci a oživila standardy v praxi.“ 
„Školení mi hodně přineslo, dozvěděla jsem se plno věcí, které mi v práci pomůžou. Jsem ráda, že jsem na 
školení mohla být.“ 
„Bylo to všechno pěkně srozumitelně řečeno, všechny práva a standardy vysvětlené. Všem doporučuji.“ 

Konzultace k aktualizaci systému hodnocení, souladu individuálního plánování, byly pro pracovníky 
velkým přínosem. Ujasnili si nastavení poslání, cíle a zásady poskytované služby konkrétně na dané 
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středisko, vymezení cílové skupiny a individuální nastavení plánů podpory jednotlivým uživatelům. 
Hodnocení všech uvedených oblastí bylo pojato srozumitelnou formou, byly aktualizovány SQ 1, SQ 5 a 
SQ 15, k němuž byly vytvořeny metodiky: Metodika k hodnocení služby v návaznosti na veřejný závazek, 
Metodika zjišťování souladu individuálních plánů a veřejného závazku služby. Také byly aktualizovány 
dotazníky pro zpětnou vazbu zaměřenou na stážisty, dobrovolníky, praktikanty, pracovníky dalších 
institucí a dotazníky spokojenosti s poskytovanou sociální službou pro zákonné zástupce, opatrovníky a 
osoby blízké.  

Konzultace k aktualizaci SQ a souvisejících metodik byly zaměřeny zejména na vymezení kompetencí 
jednotlivých pracovníků, dále došlo k revizi SQ 10 a novému pojetí související metodiky: Metodika ke 
zjišťování vzdělávacích potřeb a tvorbě vzdělávacích plánů pracovníků v přímé péči. Také byla vytvořena 
metodika pro vedoucí pracovníky: Metodika pro stanovení osobního profesního cíle pracovníka včetně 
hodnocení zaměřené na finanční ocenění. S tím souvisí aktualizace dotazníku, který bude dále potřeba dle 
praktických zkušeností dále aktualizovat a revidovat. Dalším výstupem této aktivity bylo aktualizování 
Zpětné vazby k hodnocení přímého nadřízeného.  

Konzultace v oblasti alternativní a augmentativní komunikace jsou pro pracovníky v přímé péči 
nepostradatelné. I když mají teoretické znalosti ze vzdělávání, je potřeba je neustále motivovat a 
podporovat při zavádění a rozvíjení AAK u jednotlivých uživatelů s obtížnou komunikací. Externí pohled 
odborníka jim pomáhá objevovat nové cesty, inspirovat a měnit myšlení. Konzultace probíhaly 
individuálně k jednotlivým uživatelům, u některých (nově příchozích) se nastavovala zcela nová, u dalších 
se pracovalo a nadále pracuje na rozvíjení komunikačních dovedností a schopností. Jsou vyhledávány nové 
postupy za využití nejrůznějších pomůcek, které si pracovníci vytvářejí sami, nebo se hledají technologické 
prostředky, a zde oslovujeme sponzory nebo hledáme jiné cesty k jejich dostupnosti (iPady včetně 
vhodných aplikací, počítačové programy, oční navádění). Také v rámci projektu v této části klíčové aktivity 
byly zakoupeny nové iPady, jejich příslušenství jako jsou speciální obaly chránící při pádech, speciální 
držáky na stoly a kočáry, a také komunikátory. Byly také vytvořeny individuální materiály metodického 
charakteru, které jsou zakomponovány do individuálních plánů a profilů jednotlivých uživatelů. Obecné 
informace a přehled možností využití AAK byly zpracovány do podoby Manuálu k zavádění alternativní 
komunikace ve středisku DOZP Mánesova, domov pro osoby se zdravotním postižením Sírius, příspěvková 
organizace. Spolupráce s Mgr. Herzánovou nadále pokračuje i mimo projekt, a to z výše uvedených 
důvodů.  

Supervize pracovníků v přímé péči byly dle jejich požadavků v tomto roce pouze individuální. Byly 
zaměřeny zejména na témata v oblasti interpersonálních vztahů, komunikace, spolupráce. 
Dalším metodickým materiálem, vytvořeným v rámci projektu, byl Manuál pro pracovníky v přímé péči, 
který obsahuje základní informace a postupy, s odkazy na metodické materiály, standardy, zákon včetně 
vyhlášky apod. Informace byly získávány průběžně během vzdělávání a konzultací.  
 
Všechny plánované výstupy projektu tak byly naplněny, a jsou dostupné mimo jiné na internetových 
stránkách organizace.   
 
4. V dubnu roku 2018 došlo k zahájení projektu z výzvy ESF Operačního programu Zaměstnanost č. 71, 

pro podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce, s názvem „Aktivní život – cesta 
k normalitě“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717. Tento projekt je zaměřen na podporu 
služeb chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, a domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (vyjma střediska DOZP Mánesova). Dosud proběhly aktivity v rámci Klíčové aktivity 02 CHB, 
PSB – Učíme se žít samostatně, a to konkrétně konzultace k normalitě (v rozsahu 24 hodin) a 
individuální i skupinové supervize pracovníků v přímé péči (SS v rozsahu 8 hodin u 13 osob, IS v rozsahu 
2 hodin u 1 osoby). 

 



14 

 

Konzultace k normalitě byly zaměřeny především na sjednocení procesu individuálního plánování, 
nastavení pravidel a to tak, aby individuální plánování bylo individualizované, na míru konkrétního člověka 
dle kvalitního mapování potřeb, efektivní a pravidelně hodnocené.  

Supervize využilo celkem 14 osob v celkovém rozsahu 10 hodin, a byly zaměřeny zejména na týmovou 
spolupráci a problematické situace s uživateli.  
 

Projekty moravskoslezského kraje 

Organizace je zapojena do projektů Moravskoslezského kraje a pravidelně se účastní jejich aktivit: 
 
1. Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III, reg. č. Z.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920 

KA 1 Podpora kvality pobytových sociálních služeb – na základě tohoto projektu proběhly v některých 
střediscích služeb audity kvality, procesní audity a klientské audity.  
V auditech vidíme velký přínos.  
Audity napomáhají odhalit prvky instituce, které my už nevidíme (provozní slepota). 
Procesní audity cítíme jako nejvíce přínosné ke zvýšení kvality poskytovaných služeb směrem  
k uživatelům. 
U převzatých služeb pomohly v uvědomění si pracovníků, jak je důležité směřovat k individuální podpoře 
a principu normality, a to tak, že to není pouze výmysl vedení organizace. Ale že je to přirozené a normální, 
což se odráží v kvalitě poskytované péče a zmírnění negativních projevů uživatelů. 
Pozitivní je závěrečná schůzka, ideálně i s pracovníky, nejen vedením, kde jsou výsledky předloženy. 
Skutečnost, že audit proběhl s dobrým výsledkem, byla pro pracovníky motivujícím prvkem (chuť 
pokračovat v dalších změnách).  
„Audity umožňují vidět kvalitu služby jiným pohledem. Nezávislost a zkušenosti auditorů pomáhají 
odhalovat nedostatky ve službě = zkvalitňovat sociální službu.“  

Audit kvality 

Středisko DOZP Čajkovského (14.-16.2.2018) 
Středisko CHB Velké Hoštice (27. - 29. 3. 2018) 
Pracovníci měli z těchto auditů nejprve obavy, měli spoustu vnitřních otázek, zda to, co dělají, dělají dobře, 
zda při případné kritice budou nějak trestáni, jak to budou vnímat uživatelé apod. Nakonec ale vše dopadlo 
pozitivně, a klady výrazně převažovaly nad zápory.  
Auditoři hodnotili jak dobrou praxi, tak také upozornili na nedostatky a dali podněty ke zlepšení 
poskytování sociální služby.  
Zpětná vazba pracovníků: 
„Výsledek auditu byl podporou pro pracovníky, upozornil na nedostatky a poskytnul náměty na jejich 
odstranění.“  
„Díky citlivému přístupu auditorů, uživatelé vnímali přítomnost auditorů pozitivně.“  
„Když audit dopadl s dobrým výsledkem a pracovníci slyšeli slova uznání, měli pocit velké satisfakce, že 
svou práci dělají dobře.“  

Procesní audit 

Středisko DOZP Na Pomezí (19.- 23.2.2018) 
Středisko DOZP Denisovo (5. – 9.11.2018) 
Pozn. původně byl v tomto roce naplánován procesní audit také na středisku DOZP Čajkovského, ale ten 
byl přesunut na počátek roku 2019. 
Cílem a smyslem procesního auditu bylo zjistit, zda poskytovaná sociální služba skutečně podporuje 
klienty v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života – jejich život 
neprobíhá ve specifických podmínkách (míněno nejen kde bydlí, ale jaký vedou život, zda mají stejné 
příležitostí, jako jejich vrstevníci).  
Zpětná vazba pracovníků: 
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 „Audit nám pomohl si více ujasnit práci a směr v této službě. Kdykoliv v týmu zvažujeme, co a jak dále, tak 
se vracíme k výstupům z tohoto auditu.“  
„Tento audit dopadl nad naše očekávání velmi pozitivně. Proč nad naše očekávání? Protože pracovnice 
byly velmi nervózní, zda přes nespočet změn v krátké době bude vše tak, jak jsme chtěly. A nakonec bylo. 
Pochvala, radost, nadšení a velký posun dopředu, to nám dal procesní audit. Uživatelé si na změny zvykli 
daleko rychleji než pracovnice, pro ně byl tento audit a práce s kvalitou velmi zásadní, naučili se žít jinak – 
normálně, vše individuálně.“ 

Klientský audit 

Středisko DOZP Švestková (5.3.2018) 
Zpětná vazba pracovníků: 
„Velmi nás zajímal pohled očima bývalého klienta CHB, který již žije samostatně. Právě on viděl na naší 
službě věci, které se nám zdáli nepodstatné, nedůležité.“ 

KA 2 Rozvoj profesionálních dovedností v sociálních službách 

Manažerské supervize, koučování 

Vedoucí pracovníci od 2. stupně řízení dostali podporu v rámci manažerských supervizí a koučinku.  
Do této aktivity v roce 2018 byli zapojeni 3 sociální pracovníci služby DOZP a CHB. Koučink i supervize 
probíhaly buď v prostorách organizace, nebo na předem dohodnutém místě. Pracovníkům velmi pomohly 
při sebereflexi a také v řešení aktuálních problémů v praxi.  

Řízené stáže 

(5 témat včetně závěrečných reflexí, celkem 16 osob). Ke stážím také byly zaslány zápisy, které obsahovaly 
všechny informace k danému tématu.  
Náš svět, na téma „Podpora lidí, jejichž chování se službě jeví jako problémové“ (4 osoby, 6.6.2018, 
17.10.2018) 
„Doporučuji, aby pracovníci slyšeli, jak umí řešit problémové situace s uživateli.“ 
Náš svět, na téma „Spolupráce člověk – služba – opatrovník, střety zájmů v hájení zájmů člověka a jeho 
podpory“ (2 osoby, 26.9.2018) 
„Jelikož jsem nově ve funkci klíčového pracovníka, tak pro mě tato stáž byla velmi přínosná při řešení 
různých situací, jak běžných, tak právních, jak s klientem, tak opatrovníkem. Doporučuji všem, kdo má 
zájem hájit práva klientů a podporovat je v jejich normálním životě. Paní lektorka se snažila velmi 
profesionálně odpovědět na různé problémy a situace, které se zdají být neřešitelné.“ 
Domov NaNovo, p. o., na téma „Práce se sexualitou a intimitou lidí žijících v pobytových službách, podpora 
vztahů rolí muže a ženy“ (2 osoby, 22.5.2018) 
„Doporučuji tyto stáže formou konzultace, hodně příkladů z praxe.“ 
„Tato stáž mě naučila dle příkladů z praxe od ostatních účastníků lépe se vžít do role uživatele, a tak s tím 
lépe pracovat. Stáž byla zajímavá a bavila mě.“  
Domov Jistoty, p. o., na téma „Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením“ (5 osob, 25.4.2018) 
Harmonie, p. o., na téma „Práce s metodou podporovaného rozhodování“ (2 osoby, 28.2.2018) 
„Stáž byla přínosem do zaměstnání, diskuze byla dobrá v tom, že svými zkušenostmi si vzal každý něco. 
Příjemný prostor a velké poděkování Bc. Marečkové!“ 
Závěrečná reflexe (1 pracovník, 7.11.2018) 

KA 3  

Vzdělávání osob se zdravotním postižením: 

Klienti služeb PSB a CHB velmi pozitivně hodnotili možnost účasti na těchto kurzech, jelikož se jim rozšířili 
vědomosti i dovednosti, a hlavně to posílilo jejich sebevědomí a pocit uspokojení. Rádi se učí novým 
věcem.  
Práce na počítači (4 osoby ze služby PSB, 2 osoby ze služby CHB) 
Hodnocení kvality (2 osoby ze služby CHB) 
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Jak vést domácnost (2 osoby ze služby CHB) 
Jak vystupovat na veřejnosti (1 osoba ze služby PSB, 1 osoba ze služby CHB) 
Zaměstnávání (2 osoby ze služby PSB, 2 osoby ze služby CHB) 
Vztahy mezi lidmi (1 osoba ze služby PSB) 

KA 4 Systémová podpora organizací 

Podpora metodickým konzultantem  

podpora metodických konzultantů pro přípravu na audity dvou středisek (DOZP Čajkovského, CHB Velké 
Hoštice) 

Vzdělávací program se zaměřením na kvalitu života lidí s postižením 
V tomto roce se pracovníci v přímé péči zúčastnili 8hodinových školících akcí (5 témat, celkem 84 osob) 
Hospodaření s penězi (15 osob, 2.3.2018, 28.3.2018) 
„Velmi mě zaujalo vytvoření alternativní podoby finančního plánu – rozhodně to využiji. Klient lépe pozná 
tok jeho finančních prostředků. Školení doporučuji, jsou to nové informace do praxe.“ 
„Výstižné a praktické. Mgr. Skácelová tématu rozumí a umí nadchnout pro věc ostatní.“ 
„Doporučuji toto školení, jeho obsah byl přínosný pro další pracovní postupy v rozvoji finanční stránky a 
práci s uživateli.“ 
„Kurz mi přinesl nový pohled ze strany legislativy, a nejvíce využiji část plánu v alternativní podobě přímo 
šité na míru uživateli. Poznatky ostatních účastníků z praxe byly rovněž přínosné.“ 
Jak pomáhat a nevyhořet (33 osob, 22.3.2018, 17.5.2018, 13.12.2018) 
„Do života mi tento kurz dal velmi mnoho, a to z toho důvodu, abych věděla, jak včas syndrom vyhoření 
rozpoznat a především to, jak mu předcházet.  Školení bylo velmi zajímavé a podnětné. Proto bych tento 
kurz doporučila všem, a nejen pracovníkům, kteří v sociálních službách pracují.“ 
„Obohatili jsme se navzájem, velice jsme se otevřeli a nové poznatky určitě využiji při své práci.“ 
„Toto školení hodnotím pozitivně, protože to bylo jedno z těch, které jsou za odměnu. Byla příjemný 
atmosféra, všichni byli komunikativní a sdílní.“ 
„Velice doporučuji!!! Skvělá lektorka a zajímavě kurz podala a vedla.“ 
„Toto školení nám rychle uteklo – příjemně strávený čas.“ 
Podpora v rozhodování (6 osob, 26.4.2018) 
„Myslím si, že každý pracovník by měl projít tímto kurzem, aby věděl, jak nechat uživatele samostatně 
rozhodovat.“ 
„Každý pracovník v přímé péči si musí uvědomit, že i lidé s vysokou mírou podpory mají právo o svém životě 
rozhodovat.“ 
Normalita v návaznosti na úmluvu (25 osob, 6.6.2018, 24.9.2018) 
„Doporučuji všem, pro správný pohled na uživatele a jejich dospělost, chování k uživateli jako k dospělému 
a proč!!!“ 
„Vždy je dobré si zopakovat tyto informace.“ 
„Přineslo mi to hodně poznatků, jak respektovat v životě člověka to, na co má právo.“ 
Jak komunikovat s lidmi s atypickým chováním (5 osob, 26.11.2018) 
„Toto školení pro mě bylo velkým přínosem, informace využiji v zaměstnání i v osobním životě. Velmi se mi 
líbilo, bylo super!“ 
„Doporučuji, lektor tématiku pojal velmi hluboce, obohacoval prezentaci příklady z praxe, prolínal i diskuzí 
s ostatními účastníky programu. Zajímavá byla cvičení, která probíhala ve skupinách a umožnila lepší 
pochopení druhé osoby v konkrétní situaci. Prezentace byla výborně koncipována, a to tak, že účastníkům 
umožnila kvalitní vhled do probíraného tematického celku, a přitom konstantní udržení pozornosti při 
tomto vzdělávacím programu.“ 
Nákup odborné literatury a odborných DVD – byla zaslána poptávka, zatím nerealizováno. 

KA 6 Řízení projektu 
Činnost pracovních skupin – účast ředitelky organizace na schůzkách pracovní podskupiny „Pracovní 
skupina pro transformaci péče o děti v Moravskoslezském kraji“. 
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Další aktivity 

Akreditovaný vzdělávací program pro sociální pracovníky (pozn. do této aktivity byly zapojeni mimo 3 
sociální pracovníky také vedoucí jednotlivých středisek) 
Sociální pracovník jako manažer případové práce (10 osob) 
Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele (10 osob) 
Personální práce v soc. službách, etika, dobrovolnictví (10 osob) 
„Kurzy byly vedeny na profesionální úrovni. Problematika byla prezentována srozumitelně a pomocí 
konkrétních příkladů z praxe. Velkým přínosem byly práce ve skupinkách, kdy jsme si vzájemně mohli 
vyměňovat praktické zkušenosti s ostatními účastníky kurzu.“ 
„Druhá část kurzu obsahovala vše, co pracovník ke své práci potřebuje. Lektora hodnotím jako jednoho 
z nejlepších, které jsem slyšela.“ 
„Třetí blok byl nejzajímavější a lektorku hodnotím jako výjimečnou osobnost, která rozumí svému oboru, 
spousta příkladů z praxe, bohaté zkušenosti. Uměla motivovat k činnost, mě osobně povzbudila.“ 
„Přestože cílovou skupinou školení byli sociální pracovníci, jsem ráda, že jsem toto školení mohla 
absolvovat. Přineslo mi to upevnění znalostí a některé věci použiji v praxi.“ 
 
2. Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK (Plánování III), reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969 
V tomto projektu se sociální pracovníci účastnili diskuzních fór, a to ve skupině č. 2 pro chráněné bydlení 
a podporu samostatného bydlení, ve skupině č. 10 pro domovy pro osoby se zdravotním postižením. 
Diskuzní fóra byla zaměřena na nejrůznější témata, a pomáhala vytvářet metodické materiály.  
 

Další projekty 

V rámci projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí", r. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687, klíčové aktivity 1 - Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPO, jsme byli 
součinní při mapování aktérů v síti služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. 
 

Vzdělávání pracovníků v přímé péči 

Pracovníci v přímé péči se účastnili akreditovaných kurzů mimo jiné na tato témata: 
Normy chování na pracovišti II  
Expresivní terapie  
Úvod do arteterapie, Arteterapie – rozšiřující profesní kurz 
Základy manipulace s imobilním klientem 
Základy augmentativní a alternativní komunikace 
Úvod do preterapie 
Terénní sociální práce v praxi  
Rodinné právo – aktuality a praxe  
Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby  
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka  
Základy leadershipu  
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách  
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách  
Využití písku jako aktivizačního prvku v sociálních službách  
 
Kromě řízených stáží v rámci projetu MSK se pracovníci účastnili také stáží ve službách PSB Budišov  
nad Budišovkou, v DZP Kvasice (sociální služby Uherské hradiště, p. o.), v Sociálně terapeutické dílně Jinak 
o.p.s., v organizaci Harmonie Krnov, p.o., Domov NaNovo, p.o. 
Dále se pracovníci účastnili konferencí na témata AAK, multidisciplinární spolupráce, autismus aj. 

Pracovníci v přímé péči si také rozšiřovali kvalifikaci prostřednictvím terciárního studia. 
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Pro vzdělávání, konzultace, supervize, porady a jiné společné setkávání je pro nás velmi přínosná možnost 
využívat prostory v Zeleném Jelenovi.  Místnost, která se dá využívat více lidmi, je pro organizaci velmi 
potřebná. Nejen z důvodu dostatečného prostoru, ale zejména proto, že je mimo objekt obydlí uživatelů, 
kterým tak nenarušujeme jejich soukromí. Organizace tak může bezplatně za pronájem pořádat tyto 
aktivity. 
 

Pravidelná spolupráce 

Dobrovolníci 

Organizace se stále snaží zajišťovat dobrovolníky, a to jak ve spolupráci s Elimem Opava, o. s., tak také se 
vzdělávacími institucemi či samotnými studenty. V tomto roce u nás vykonalo dobrovolnickou činnost 11 
osob v celkovém počtu 104 hodin. Docházeli zejména na střediska DOZP, a jedno středisko CHB.  

Praxe 

Také jsme přístupní umožnit praxi studentům jak ze středních škol, vyšších odborných či vysokých škol 
(zejména zdravotní, pedagogické a sociální zaměření), tak také účastníkům kvalifikačních kurzů pro 
pracovníky v sociálních službách. Pravidelně spolupracujeme se Slezskou univerzitou, Ostravskou 
univerzitou, Střední zdravotnickou školou v Opavě, Úřadem práce, a dalšími subjekty.  
„Jen tak dál, buďte super kolektiv. Je to tu úžasná práce. Po škole bych se šla zeptat na práci. Je fajn, že 
jsou i takoví lidé, co mají srdce a pomáhají.“ 
„Byl jsem spokojen s příjemným přístupem zaměstnanců jak k uživatelům a ke studentům na praxi. Líbilo 
se mi, že šlo všechno v klidu, bez zbytečného stresu a spěchu.“ 

Tyto aktivity jsou pro nás přínosem nejen v oblasti možného budoucího pracovního uplatnění účastníků 
(dobrovolníků, studentů a praktikantů) v naší organizaci, ale také pro získávání zpětné vazby na 
poskytované služby.  

Stáže 

S ostatními organizacemi, poskytujícími sociální služby, jsme ve spolupráci mimo jiné při zajišťování stáží 
pracovníků v přímé péči. V tomto roce jsme poskytli stáže pracovníkům z denního stacionáře Mraveneček 
opavské Charity, pracovníkům sociálních služeb Uherské Hradiště.  

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského Odboje 5, příspěvková organizace 
V Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského Odboje 5, příspěvková organizace probíhá vzdělávání 
uživatelů na základním i středním stupni, je také možnost využívat zájmové kroužky pořádané školou. 
SPC SRDCE poskytuje poradenské a terapeutické služby v oblasti vzdělávání uživatelů naší služby, 
zabezpečuje vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření. 

FOKUS Opava 
Fokus z.s. je partnerem organizace Sírius při realizaci služby sociální rehabilitace, v rámci střediska 
Mánesova je také jejich prostřednictvím zajištěna muzikoterapie. 

ANIMA VIVA 
Sírius, příspěvková organizace spolupracuje s organizací ANIMA VIVA z. s. v oblasti sociální rehabilitace.  
Nabídku programů sociální rehabilitace využívají uživatelé služby chráněného bydlení i služby domovy pro 
osoby se zdravotním postižením. Z pestré nabídky programů si mohou uživatelé našich služeb vybrat 
aktivity, které se zaměřují na nácviky běžných činností potřebných v osobním životě (nakupování, vaření), 
společenského chování a komunikace, orientace a využití dopravních prostředků, muzikoterapie, základy 
trivia. 
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Další aktivity organizace během roku 

− Rekonstrukce webových stránek. 

− Nepřetržitá prezentace organizace umístěna pomocí multimediálního informačního a 
orientačního systému v Opavě, a to na prezentačním panelu na Horním náměstí.  

− Účast na komunitním plánování města Opavy, skupina pro osoby se zdravotním znevýhodněním. 

− Organizace se zapojila do akce novin Region Opavsko s názvem Opavské století, což je projekt 
opavských firem a institucí ke 100. výročí založení republiky. Dne 12.9.2018 byla do chodníku před 
OC Breda & Weinstein umístěna časová schránka, která obsahuje aktuální novinový výtisk a další 
předměty jako vzkaz budoucím generacím.  

− Setkání rodičů s poskytovateli SPC – představení dostupných služeb rodičům vycházejících žáků.  

− Záruky pro mladé – projekt ÚP – v přímé péči jeden pracovník ve službě chráněného bydlení.  

− Vybavení středisek PC, některé i tablety (ty zejména na střediscích DOZP do všech bytů).  

− Organizace se snaží získávat peníze či vybavení pro uživatele pomocí dárců a nadačních fondů. 
Letos jsme se neúspěšně zúčastnili mimo jiné výzvy Nadačního fondu Vítkovice STEEL, a.s. Ale 
naopak se podařilo navázat spolupráci s fanoušky opavského fotbalového klubu, kdy se podařilo 
získat finance na zakoupení polohovací matrace GRANDE. 

− Setkání se sousedy – vánoční akce, které se zúčastnili také zástupci Moravskoslezského kraje 
(včetně náměstka hejtmana MSK pro sociální oblast). Při této příležitosti byly uživatelům předány 
drobné dárky.  

 
Velká organizace s potýká s velkou fluktuací pracovníků.  Je potřeba ustálit pracovní týmy tak, aby mohla 
být uživatelům zajišťována individuální podpora dle jejich specifických potřeb.  
 
DOZP 
Ve středisku DOZP Mánesova i po ukončení tohoto projektu pokračuje podpora externího odborníka  
při zavádění a rozšiřování kompetencí v AAK. V tomto středisku jsou v současné době všichni pracovníci 
(PSS, SP) proškoleni v základech AAK.  
Pokračují také supervizní setkání, a to jak individuální, skupinová, týmová i případová.  

Vzhledem k tomu, že DOZP Mánesova je certifikovaným pracovištěm v konceptu Bazální stimulace 
s omezenou platností do 30.3.2019, jsou zahájeny přípravy na následnou recertifikaci. Zajišťují se 
potřebné podklady a v roce 2019 je plán resupervize.  
 
Na ostatních střediscích DOZP jsou zahájeny přípravy pro aktivity současného projektu „Aktivní život – 
cesta k normalitě“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717. 
 
CHB 
Střediska služby chráněného bydlení se již aktivně účastní aktivit projektu „Aktivní život – cesta  
k normalitě“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717, a to zejména konzultací a supervizí.  

Někteří uživatelé služby se zúčastnili vzdělávacích kurzů, které pořádala organizace Jinak, o.p.s., zaměřené 
na témata práce na PC, zaměstnávání, vedení domácnosti, vystupování na veřejnosti, vztahy atd. 

PSB 
Služba je poskytována v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1", reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648, na který od 1.1.2019 navazuje projekt „Podpora služeb sociální 
prevence 2“, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007510. 

Ve službě proběhl klientský audit Analýza kvality života osob využívající službu PSB. 

Někteří uživatelé služby se zúčastnili vzdělávacích kurzů, které pořádala organizace Jinak, o.p.s., 
zaměřené na témata práce na PC, zaměstnávání, vedení domácnosti, vystupování na veřejnosti, vztahy 
atd. 
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Služba podpora samostatného bydlení se již aktivně účastní aktivit projektu „Aktivní život – cesta k 
normalitě“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717, a to zejména konzultací a supervizí.  

Plán na rok 2019 

− Recertifikace DOZP Mánesova jako pracoviště v konceptu Bazální stimulace. 

− Pokračování projektu Aktivní život – cesta k normalitě, reg. č.: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717, realizace vzdělávání, podpory konzultantů a supervizorů.  

− Zaměření se na dobrovolnickou činnost, spolupráce s vysílajícími organizacemi, oslovování 
studentů.  

− Stabilizace pracovních týmů. 

− Vzdělávání v oblasti sexuality, proškolení důvěrníků.  

− Revize individuálních plánu dle mapování potřeb jednotlivých uživatelů, vytvoření odpovídajících 
Profilů. 

− Vytvoření Manuálů na jednotlivých střediscích.  
 

Vize na další období: 

Sjednocení středisek na Švestkové pod jedním identifikátorem služby CHB. Důvody: Místní a časová 
dostupnost, sjednocení pracovních týmů a zastupitelnost, sjednocení vedení služby, prostředí a podmínky 
služby.  

V objektech, ve kterých to bude možné, upravit dispozice tak, aby vzniklo více jednolůžkových pokojů a 
byla odstraněna bariérovost.  

Procesní audity pro všechny uživatele. 
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Služba domovy pro osoby se zdravotním postižením  

Identifikátor: 3559424 

Pracoviště: 

Mánesova 1684/7, 74601 Opava-Předměstí. Kapacita: 29 osob, sídlo organizace 
Denisovo náměstí 463/6, 746 01 Opava-Předměstí. Kapacita: 15 osob 
Holasická 1734/76, 747 05 Opava-Kateřinky. Kapacita: 12 osob 
Čajkovského 1565/8, 746 01 Opava – Předměstí. Kapacita: 15 osob 
Švestková 1381/50. Kapacita: 6 osob 
Švestková 1382/52, 747 06 Opava – Kylešovice. Kapacita: 6 osob 
Na Pomezí 345/78, 747 06 Opava-Kylešovice. Kapacita: 10 osob  
 
Čajkovského   Denisovo náměstí  Mánesova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Švestková 50   Holasická   Švestková 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Pomezí 
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Uživatelé 

 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2018, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 
PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ 47 42 89 2 3 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 4-77 5-72 4-72 4-11 5-19 

průměr 37 44 40,5 8 11 

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti -                                                                                                                                                                         - - - - 

I lehká závislost - - - - - 

II středně těžká závislost 3 2 5 - - 

III těžká závislost 8 8 16 - 2 

IV úplná závislost 36 32 68 2 1 

 3.3.4 TYP                           
 POSTIŽENÍ 

 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením 

lehké 1 - 1 - - 

střední 6 6 12 - - 

těžké 22 23 45 2 3 

hluboké 18 13 31 - - 

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

44 40 84 2 2 

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

- 2 2 - - 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  - - - - - 

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

 3.3.6 MOBILITA 

bez omezení pohybu 13 11 24 - - 

s částečným omezením  14 12 26 - 1 

s úplným omezením pohybu 20 19 39 2 2 

 

Obložnost 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 %
100 %
200 %

DOZPS (Domov pro osoby se zdravotním postižením - Mánesova)

DOZPP (Domov pro osoby se zdravotním postižením - Na Pomezí)

DOZPH (Domov pro osoby se zdravotním postižením - Holasická)

DOZPČ (Domov pro osoby se zdravotním postižením - Čajkovského)

DOZPD (Domov pro osoby se zdravotním postižením - Denisovo náměstí)
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Pracovníci 

 

 
 
 

 
 

Průměrná pracovní neschopnost: 

7,92% 
 

Charakteristika služby 

Cílová skupina 
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které potřebují individuální, celodenní podporu a 
pomoc v každodenních činnostech spojených s péčí o svou osobu, při péči o svou domácnost a v běžných 
životních situacích.  
Sociální službu nejsme schopni poskytnout: 
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení. 
Osoba s diagnózou akutní nebo chronické infekční nemoci. 
Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.  

Popis realizace služby 

Poskytujeme celoroční pobytovou sociální službu dětem, mládeži a dospělým s těžkým mentálním a 
kombinovaným zdravotním postižením. K uživatelům a jejich rodinám přistupujeme s lidskostí a 
respektem. Garantujeme podporu a péči podle jejich skutečných potřeb. Uživatele a jejich rodiny 
podporujeme v řešení nepříznivé sociální situace směřující k životu mimo pobytovou sociální službu.  

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

Vysokoškolské 7,55 5,22 0 0 3 2,08 0,75 0,52 2,6 1,80 1,2 0,83 0 0,00

Vyšší odborné 1 0,69 0 0 0 0,00 1 0,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Úplné střední 58 40,12 0 0 42 29,05 12 8,30 0 0,00 3 2,08 1 0,69

Vyučen 70,5 48,76 0 0 45,5 31,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 17,29

Základní 7,525 5,20 0 0 4 2,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3,525 2,44

Celkem 144,58 100,00 0 0 94,5 65,36 13,75 9,51 2,6 1,80 4,2 2,91 29,53 20,42

3 4 5 6

Vzdělání 

Počet pracovníků celkem Počet pracovníků
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ke dni 
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pracovníci 

Pracovníci 

v sociálních 

Zdravotničtí 

pracovníci

1 2

Dle profesí

pracovníci v sociálních službách

zdravotničtí pracovníci

sociální pracovníci

THP

ostatní

Vzdělání pracovníků

Vysokoškolské Vyšší odborné

Úplné střední Vyučen

Základní
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Práce s kvalitou 

Audity kvality a procesní audity 
Na základě projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ a ve spolupráci s organizací 
INSTAND a organizací JINAK o.p.s byly pro službu DOZP plánováno 5 auditů. Uskutečnily se pouze 4 audity. 
Procesní audit Čajkovského byl přesunut z podnětu auditorského týmu na leden 2019.  

✓ Audit kvality: DOZP Čajkovského, 
✓ Procesní audit: DOZP Na Pomezí, DOZP Denisovo náměstí, 
✓ Klientský audit Kvality života v pobytové sociální službě z pohledu člověk s postižením: 

DOZP Švestková 
Auditorské týmy nezjistili závažné nedostatky. Předložili doporučení na zkvalitnění poskytované sociální 
služby a na odstranění přetrvávajících ústavních prvků. 
 
Finanční prostředky uživatelů 
Postupné rušení depozitních účtů uživatelů DOZP, vedených u příspěvkové organizace Sírius. 
 

Středisko Leden 2018 Prosinec 2018 

  
Depozitní 
účet 

Bankovní účet 
uživatele 

Depozitní 
účet 

Bankovní účet 
uživatele 

Čajkovského 15 0 4 11 

Denisovo náměstí 15 0 0 15 

Holasická 11 1 1 11 

Na Pomezí 10 0 1 9 

Švestková 12 0 0 12 

Celkem 63 1 6 58 

 
Zrušení depozitních účtu vedlo k převzetí odpovědnosti opatrovníků za finanční prostředky uživatele a 
k plnění jejich povinností, které jim z této funkce vyplývají (správa finančních prostředků opatrovance). 

• Vyjednání Dohody o podpoře při nakládání s finanční hotovostí uživatele mezi uživatelem, 
opatrovníkem a klíčový pracovníkem u 64 uživatelů DOZP. 

• Finanční prostředky na pokrytí pravidelných měsíčních výdajů (15 %) a na mimořádná vydání mají 
uživatelé v příručních pokladnách u sebe. Podporu při hospodaření s financemi jim poskytuje 
klíčový pracovník. Finanční prostředky jsou uživateli zprostředkovány: 

✓ opatrovník předává v hotovosti, 
✓ zasláním uživateli poštovní poukázkou, 
✓ výběrem hotovost platební kartou z bankovního účtu uživatele 
✓ výběrem z depozitního účtu uživatele.  

 
Spolupráce se zdravotním úsekem 

• Změny zdravotní pojišťovny u 19 uživatelů. Důvodem je proplácení úkonů zdrav. pojišťovnou max. 
do 30 osob na celou organizaci přihlášených k dané pojišťovně. 

Podpora uživatele v péče o zdraví 

• Od března je na jednotlivých střediscích DOZP stálá SZP (po-pá), která je v užším kontaktu 
s uživatelem, může bezprostředně reagovat na jeho potřeby v oblasti zdraví. Podílí se 
ošetřovatelské péči poskytované uživateli. Poskytuje podporu uživateli při užívání léků v době své 
přítomnosti na středisku.  

✓ Čajkovského-SZP dochází na středisko každý pracovní den dopoledne. 
✓ Denisovo náměstí-SZP sídlí na středisku. 
✓ Holasická – SZP sídlí na středisku. 
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✓ Na Pomezí-SZP dochází na středisko každý pracovní den dopoledne. 
✓ Švestková – SZP dochází na středisko na každý pracovní den odpoledne 

Předchozí praxe: SZP sídlily v centrálním zázemí zdravotního úseku. Na jednotlivá střediska docházely 
pouze na základě vyzvání ke konzultaci a řešení zdravotního problému uživatele. 

• Došlo ke změně způsobu zajištění léků uživatele. Tato změna, byla podpořena a vyvolána novým 
nastavením podpory uživatele při nakládání s financemi. Na základě vystaveného lékařského 
předpisu nebo doporučení ošetřujícího lékaře užívat volně dostupné léky, si uživatel s podporou 
pracovníka vyzvedne léky v lékárně a léky si zaplatí.  

Předchozí praxe: Léky objednávaly a vyzvedávaly SZP. Léky byly hrazeny prostřednictvím hromadné 
faktury z jednotlivých depozitních účtu uživatelů. 

• Změna podpory uživatele při nakládání s léky. Vyzvednuté léky z lékárny (obvykle na období ¼ 
roku) má uživatel u sebe v pokoji.  Individuálně se vyhodnocuje míra rizika spojeného 
s dostupnosti léků. 

SZP spolu s uživatelem připravuje léky do týdenního dávkovače, sleduje zásobu léků.  
Předchozí praxe: léky vyzvednuté v lékárně byly uloženy u SZP, uživatelé měli k dispozici pouze léky 
v dávkovači, které byly uloženy v uzamčené skříni střediska.  

Nový způsob podpory nabízí uživateli běžný způsob péče o zdraví, nakládání s léky a obstarávání si léků. 
Posilují se práva uživatele v péči o své zdraví. Z objektu se stal subjekt, který se zapojuje do péče o své 
zdraví. 
 
Podpora uživatele v přechodu do služby chráněné bydlení  

• V měsíci únoru se přestěhoval uživatel z DOZP Na Pomezí do služby CHB Velké Hoštice. 

• V listopadu se přestěhovala uživatelka z DOZP Denisovo náměstí do služby CHB Letokruhy, 
Budišov nad Budišovkou. 

 
Stížnosti 
Ve službě DOZP bylo řešeno 6 stížností. Stížnosti se týkaly způsobu poskytované podpory a jednání 
pracovníků v přímé péči k uživateli. Jedna stížnost se týkala jednání SZP vůči uživateli a opatrovníkovi.  
Stížnosti ukázaly, že je nutné se zaměřit na podporu pracovníků v oblasti etiky, preferování partnerského 
přístupu k uživateli, který je náš zákazník.  
 
Spolupráce s konzultantkou  
V rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ začalo středisko DOZP Čajkovského 
spolupracovat s konzultantkou Mgr. Kateřinou Krčmářovou. Konzultantka poskytovala pracovníkům 
podporu při vyhledávání a odstraňování přetrvávajících ústavních prvků, individualizaci poskytované 
podpory uživateli.  
 
Spolupráce s podporovatelkou 
Středisko DOZP Na Pomezí spolupracovalo s podporovatelkou Mgr. Martinou Chlápkovou.  Poskytnuta 
podpora se zaměřila na nastavení funkčního systému Mapování potřeb uživatele, nastavení Individuálního 
plánu podpory a vypracování Metodiky k individuálnímu plánování.  Pracovníci dostali podporu 
v přechodu ze skupinově poskytované podpory uživatelům do individuální podpory jednotlivcům.  
      
Plán na rok 2019 

• Změna systému podpory uživatele v oblasti stravování.  
✓ Podpora uživatele v individuálním stravování, dle jeho potřeb. Příprava stravy (snídaně, 

svačiny a večeře) z nakoupených potravin. 
✓ Podpora PSS při nastavování změny a podpory uživatele. 

• Revize mapování potřeb, individuálních plánů a profilů uživatelů. 

• Revize SQ.  
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• Spolupráce s konzultantkami na projektu Aktivní život, případové supervize. 

• Ve spolupráci se zdravotním úsekem: 
✓ Nabídnout uživatelům změnu praktického lékaře, s ohledem na jejich potřeby 

(dostupnost a bezbariérovost). Pomoc při vyhledání a registraci. 
✓ Nabídnout uživatelům změnu zdravotní pojišťovny.  

• Nabídka změny služby a podpora uživatele v přechodu do jiné služby DOZP v rámci organizace, na 
základě zmapovaných potřeb a IP.  

✓ DOZP Holasická do konce roku 2019 poskytovat službu v jednom bytě (6 obyvatel) pouze 
imobilním uživatelům. 

Co se nám povedlo 

Příklady dobré praxe, které auditorské týmy uvedly v závěrečných zprávách, daly pracovníkům chuť další 

práce: 

• Respektující a trpělivý přístup, zplnomocňování uživatele v samostatnosti.   

• Uživatel, který je upoután na lůžko má útulně zařízený pokoj vybavený. podnětnými prvky (světelné 
efekty, hudba, aromalampa). Podpora je založena na respektu. Pracovnice si s ním povídají a chovají 
se vřele. 

• Přirozená podpora uživatele v běžných denních situacích (ranní vstávání v různých časech, stejně tak 
probíhá snídaně a příprava jídla, vše přirozeně; podpora při samostatné platbě u pokladny, přesto, že 
se již tvořila fronta) a činnostech (praní prádla individuálně s podporou pracovníka, příprava snídaně, 
vkládání nádobí do myčka a její obsluha, podobné domácí práce). 

• Uplatňování systému běžných denních prací v domácnostech, do kterých jsou přímo zapojeni 
konkrétní uživatelé.  

• Podpora zaměřená i na částečnou spoluúčast uživatele na činnostech a nácviku dovedností, 
s doprovodem vhodné slovní podpory (např. paní na vozíku jede s pracovnicí do svého pokoje založit 
pokladní paragon; paní, která neovládá ruce, je alespoň přítomna úklidu, praní, mytí nádobí, kdy 
pracovnice slovně komentuje, co právě dělá; pokud paní nezvládne sama skládání svého prádla, 
pracovnice komentuje a skládá před jejím zrakem a společně ho odnesou do skříně).  

• Příležitost vstupovat do běžných situací a rolí. 
 Respekt k osobnosti uživatele: 

• Vykání uživateli i v náročných konfliktních situacích i při oslovování křestním jménem. 

• Důsledně se dbá na podporu při ochraně soukromí a respektu k soukromí druhých. Uživateli je 
poskytována individuální podpora v dovednosti zachování soukromí (při používání toalety, 
hygienického zázemí. zaklepat na dveře před vstupem do těchto prostor; po ránu nebo večer 
používání županů v pohybu ve společných prostorách; soukromí pokoje – klepání). 

Podpora při rozhodování 

• Podpora a doprovázení uživatele při rozhodování se (dostatečný časový prostor na rozhodování se, 
opakovaná nabídka možností, slovní podpora).  

• Nabídka jednotlivých činnosti a vždy ponechání rozhodnutí na uživateli, zda se bude nabízené 
činnosti účastnit, či nikoli. Respekt k jeho rozhodnutí. 

Reflexe opatrovníků: 
Při jednání s opatrovníkem pan P. o nabídce přechodu jeho syna do služby s nižší mírou podpory (chráněné 
bydlení), se opatrovník vyjádřil, že rozumí tomuto návrhu a souhlasí s vytvořením plánu přechodu. 
Zároveň však sdělil, že je se způsobem poskytované podpory panu P. ve službě DOZP velmi spokojen.  
Opatrovník (otec) vyjádřil spokojenost se způsobem poskytování podpory jeho synovi panu M. Specifické 
projevy chování pana M. (sebepoškozováním a agrese vůči osobám a věcem), byly v minulosti opakovaně 
řešeny pobytem v Psychiatrické nemocnici Opava. Úspěšným shledáváme skutečnost, že díky změně 
v individuální podpoře a přístupu pracovníků střediska, našel pan M. pocit bezpečí a potřeba hospitalizace 
v uplynulém roce pominula.  

Bc. Jitka Smyčková, vedoucí služby 
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Služba Chráněné bydlení 

Identifikátor: 9081749 

Pracoviště: 

Pracoviště: Chráněné bydlení, Pekliska 53, 74731 Velké Hoštice 
Kapacita: 12 osob 
Pracoviště: Chráněné bydlení, Švestková 1372/32, Kylešovice, 74706 Opava 
Kapacita: 6 osob 
Pracoviště: Chráněné bydlení, Dostojevského 1594/15, Opava-Předměstí, 74601 Opava 
Kapacita: 8 osob 
 
 
Dostojevského   Velké Hoštice   Švestková 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uživatelé 

 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ služby CHB všechna střediska K 31. 12. 2018, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 
PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ 11 14 25 1 1 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 37-67 31-69 31-69 - 43 

průměr 54 47,1 50,6 64 43 

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti - - - - - 

I lehká závislost 1 - 1 1 - 

II středně těžká závislost 3 8 11 - - 

III těžká závislost 5 6 11 - 1 

IV úplná závislost 2 - 2 - - 

 3.3.4 TYP                           
 POSTIŽENÍ 

 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením 

lehké - 2 2 - - 

střední 8 10 18 1 1 

těžké 3 2 5 - - 

hluboké - - - - - 

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

3 7 10 - - 

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

- 1 1 - 1 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  - - - - - 

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

 3.3.6 MOBILITA 

bez omezení pohybu 9 13 22 1 1 

s částečným omezením  2 1 3 - - 

s úplným omezením pohybu - - - - - 
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Obložnost 

 

 
 

Pracovníci 

 

 
 

    
 
 

Průměrná pracovní neschopnost 

4,2% 
 

0 %

20 %
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60 %
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100 %

120 %

CHBD (Chráněné bydlení - Dostojevského) CHBŠ (Chráněné bydlení - Švestková)

CHBVH (Chráněné bydlení - Velké Hoštice)

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

Vysokoškolské 5,4 28,50 0 0 3 15,83 0 0 1,8 9,50 0,6 3,17 0 0,00

Vyšší odborné 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Úplné střední 7,8 41,16 0 0 6 31,66 0 0 0 0 1,5 7,92 0,3 1,58

Vyučen 4,75 25,07 0 0 4 21,11 0 0 0 0 0 0,00 0,75 3,96

Základní 1 5,28 0 0 1 5,28 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Celkem 18,95 100,00 0 0 14 73,88 0 0 1,8 9,50 2,1 11,08 1,05 5,54

61 2 3 4 5

Vzdělání 

Počet pracovníků celkem Počet pracovníků
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stav 
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ke dni 
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sociální pracovníci

THP
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Vzdělání pracovníků

Vysokoškolské Vyšší odborné

Úplné střední Vyučen

Základní
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Charakteristika služby 

Cílová skupina  

Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a vícenásobným postižením, kteří potřebují 
podporu především v rozhodování se, v hospodaření s penězi, v navazování kontaktů s okolím a v péči o 
vlastní domácnost včetně zajištění stravy.  
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:  
Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem  
s přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s mentálním a vícenásobným postižením, u kterých 
je prioritní duševní onemocnění. Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve 
zdravotnickém zařízení. 

Popis realizace služby  

Posláním Síria, příspěvkové organizace, chráněných bydlení v Opavě a Velkých Hošticích je poskytovat 
dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením takovou podporu jakou potřebují k tomu, aby 
mohli bydlet v běžných domácnostech, a individuálně je podporovat v rozhodování ve všech oblastech, 
které se jich týkají, s respektem k jejich sexuálním a vztahovým potřebám. 
 

Respekt + Spolupráce + Podpora + Řešení=Kvalita 
 

Práce s kvalitou 

Posouzení kvality služby externím auditem 
Ve dnech 27 - 29. 3. 2018 proběhl v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III. 
(reg. č.CZ.03.2.63/0.0/15_007/0001920) na středisku CHB Velké Hoštice audit kvality. Proti předchozím 
dvěma auditům nebyly tímto auditem ve službě zjištěny vážnější nedostatky. Výsledek auditu je 
nezvratným důkazem, že změny iniciované organizací Sírius výrazně posílily práva uživatelů a vedly 
k odbourání ústavních prvků.  

Podpora uživatelů v péči o zdraví  
Počátkem roku 2018 došlo k významné změně podpory uživatelů v péči o zdraví. Uživatelé CHB jsou  
ve spolupráci se svým opatrovníkem a s podporou pracovníků služby zcela nezávislí v péči o své zdraví. 
Každý uživatel CHB má právo na výběr vlastního lékaře, právo rozhodovat se o způsobu léčby či dodržování 
léčebného postupu. Uživatel má právo odmítnout přijímat medikaci či lékařem doporoučenou léčbu 
(dieta, …), má právo být lékařem poučen o možných zdravotních komplikacích, které mohou nastat 
v důsledku nedodržení léčby. Novým systémem byla výrazně posílena role klíčového pracovníka, který 
dává uživateli (ve spolupráci s opatrovníkem a po dohodě s uživatelem) podporu při zajištění léků, jejich 
přípravou, užíváním, plánováním kontrol apod. Systém pomohl významně posílit vědomí uživatelů, že o 
svém zdraví rozhodují především sami, a že jejich finance nejsou vynakládány pouze na jídlo a ošacení. Při 
změnách lékařů jsme se bohužel setkali s neochotou zdravotníků přijmout do svých ordinací pacienty 
s mentálním postižením.  

Spolupráce s konzultanty a supervize  
V roce 2018 pokračovala na středisku CHB Velké Hoštice spolupráce s podporovatelkou, která v rámci 
projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III. (reg. č.CZ.03.2.63/0.0/15_007/0001920) 
pomáhala odhalovat a odstraňovat přetrvávající ústavní prvky, výrazně podpořila organizaci při zavádění 
změn, pomohla s přípravou rozvojového plánu střediska na další období. Ve druhé polovině roku byla 
v rámci projektu Aktivní život – cesta k normalitě (reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717) zahájena 
spolupráce s další podporovatelkou, která je konzultantkou pro všechna střediska CHB. Cílem projektu a 
úlohou konzultantky je podporovat pracovníky v prosazování principů normality a pomáhat odhalovat 
provozní slepotu pracovníků. V rámci stejného projektu byla rovněž zahájena spolupráce se 
supervizorkou, se kterou byly na střediscích CHB realizovány individuální, skupinové i případové supervize. 
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Stížnosti a jejich řešení 
Během roku 2018 bylo v rámci služby CHB podáno a projednáno celkem 7 stížností. Z toho 5 stížností 
podali uživatelé a 2 stížnosti opatrovníci. Celkem 6 stížností bylo podáno na středisku CHB Velké Hoštice 
a jedna stížnost na středisku CHB Švestková. Všechny podané stížnosti byly posouzeny jako důvodné. 
V případě CHB Velké Hoštice 5 stížností směřovalo proti nevhodnému chování pracovníka, který i přes 
nabídnutou podporu organizace ukončil pracovní poměr na vlastní žádost. Ačkoli stížnosti uživatelů CHB 
byly shledány jako důvodné, považujeme je z hlediska kvality služby za přínosné. Uživatelé nám vyslali 
jasný signál, že dobře znají svá práva a dokáží je prosadit. Jedna stížnost na středisku CHB Velké Hoštice 
byla podána opatrovníkem a souvisela s problematickým soužitím spolubydlících. Stížnost byla 
projednána v úzké součinnosti obou opatrovníků a pomohla podpořit záměr organizace přestavět 
dvoulůžkové pokoje na jednolůžkové. Pro komplexní dořešení této problematiky bude navazovat 
proškolení pracovníků při zvládání konfliktních a emočně napjatých situací, posílíme rozvoj komunikačních 
dovedností, zpracujeme požadované metodické materiály. Jedna stížnost byla podána na středisku CHB 
Švestková uživatelem, který byl jiným uživatelem využíván k poskytování podpory. To se dělo v nočních 
hodinách, kdy na středisku nebyli přítomni pracovníci služby. V rámci vyřešení stížnosti muselo poté dojít 
k posunu uživatele do služby s vyšší mírou podpory. I tato stížnost podpořila zjištění, že uživatelé jiných 
středisek dokáží uplatnit svá práva.  

Jednání se zaměstnavateli a spolupráce s návaznými službami 
Počátkem roku 2018 proběhlo jednání s provozovatelem prádelny ve Velkých Hošticích, který nám přislíbil 
zaměstnat jednoho uživatele CHB Velké Hoštice v místní prádelně. Ačkoli jsme všem požadavkům 
budoucího zaměstnavatele plně vyhověli a absolvovali s uživatelem požadovaná lékařská vyšetření, 
zaměstnavatel svůj příslib k zaměstnání následně nedodržel. Jeho jednání bylo pro nás nepochopitelné a 
nekorektní. V daném případě jsme úzce spolupracovali s opatrovníkem – obcí Velké Hoštice, který byl 
přístupem místního podnikatele rovněž rozčarován. Neúspěch nás bohužel potkal při hledání práce u 
dalšího zaměstnavatele, který měl vyšší požadavky na pracovní tempo zaměstnance. Jednu uživatelku se 
nám podařilo zaměstnat na zkrácený pracovní úvazek v kavárně nově vzniklé sociální firmy 1. Jinačí s.r.o. 
Pro jednoho uživatele se nám povedlo zajistit práci na dohodu o pracovní činnosti.  
Uživatelé CHB mimo objekt chráněného bydlení individuálně navštěvovali aktivity v organizacích Fokus – 
Opava, ANIMA VIVA Opava, Charita Opava, JINAK.  V rámci vzdělávání uživatelů CHB se podařilo vyškolit 
dva naše uživatele na tzv. „klientské auditory“.  

Podpora uživatelům 
Pokračovali jsme v prohlubování individuálního přístupu k uživatelům, dodržování základních etických 
pravidel (oslovování uživatelů, vykání), transparentním způsobu hospodaření s finančními prostředky 
uživatelů a co nejširším zapojením opatrovníků. Přes veškerou snahu a plnou podporu organizace, jsme 
se bohužel setkali se špatným vnitřním nastavením některých pracovníků, kteří se nedokázali či nechtěli 
ztotožnit s požadovanými cíli. I nadále měli někteří pracovníci potřebu stále rozhodovat  
za uživatele, manipulovat s jeho právem na svobodnou volbu, chovat se k němu direktivně. Setkali jsme 
se nejenom s jednáním klíčového pracovníka, které bylo daleko za hranou etického kodexu, ale bohužel 
jsme odhalili netransparentní způsob hospodaření s finančními prostředky uživatele, který nás přiměl 
zaujmout přísná preventivní opatření. Ačkoli se ve všech případech jednalo o selhání jednotlivce, nelze 
opomíjet význam kontrolní činnosti, která nám pomohla tato pochybení včas odhalit a řešit. Na střediscích 
jsme se rovněž snažili vylepšit estetickou stránku domácností uživatelů, a to tak, aby co nejméně nesly 
prvky ústavnosti (např. štítky na domech, nábytku, nástěnky, roušky atd.). Snažili jsme se snižovat závislost 
uživatelů na dodávkách obědů externími dodavateli a začali s uživateli vařit obědy.  Dobrým signálem 
k těmto změnám byla skutečnost, že opatrovníci nebránili uvolnit finanční prostředky k nákupu lednic, 
jimiž si uživatelé mohli dovybavit své domácnosti. Za úspěch považujeme zvládnutí bezproblémového 
přechodu uživatelky do služby s nižší mírou podpory a snadnou adaptaci uživatele, který do naší služby 
přišel z DOZP. Koncem roku byly zahájeny přechodové plány dvou uživatelů, kteří počátkem roku 2019 
přestoupí do sociální služby podpora samostatného bydlení. V rámci projektu Aktivní život – cesta 
k normalitě jsme začali pracovat na doplnění metodiky individuálního plánování a inspirovaní příkladem 
dobré praxe, začali připravovat posílení role klíčového pracovníka, který by měl šíře pracovat s kvalitou 
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života uživatelů. Nemalou měrou k posílení svobodného pohybu a nezávislosti uživatelů CHB přispěla obec 
Velké Hoštice, která na přechodu pro chodce instalovala světelnou signalizaci s ovládáním pro chodce. 
Tato skutečnost výrazně pomohla našim uživatelům provádět nákupy bez podpory pracovníků a 
minimalizovala riziko spojené s přechodem rušné dopravní tepny. V průběhu roku jsme provedli 
aktualizace osobních profilů, mapování potřeb, plánů podpory a nastavení individuálních plánu. Rovněž 
jsme se zaměřovali na zkvalitňování zápisů a jejich obsahové náležitosti. 

Depozitní účty  
Přestože se v roce 2017 podařilo zrušit drtivou většinu depozitních účtů uživatelů, existovaly počátkem 
roku 2018 stále 3 depozitní účty. Tyto se po intenzivních jednáních s opatrovníky podařilo v první polovině 
roku zcela zrušit a převést finanční prostředky na individuální účty uživatelů. 
 
Opatrovnictví 
V průběhu roku 2018 došlo ke změně dvou opatrovníků. V jednom případě z důvodu úmrtí.  Ve druhém 
případě byla změna opatrovníka iniciována sociálním pracovníkem, který podpořil uživatele u soudního 
jednání. Soud návrh na změnu akceptoval, neboť odvolaný opatrovník nedostatečně vykonával svou 
funkci. Změna opatrovníka byla ve prospěch uživatele.  

Účast na projektech a workshopech 
V rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“, reg.č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969, jsme se aktivně zapojili do pracovní skupiny č. 2 – Chráněná bydlení 
a Podpora samostatného bydlení a pravidelně účastnili na diskusních fórech. 
V měsíci říjnu 2018 se 5 pracovníků CHB účastnilo workshopu – Zaměstnávání osob s duševním 
onemocněním, který se konal v rámci projektu reformy psychiatrické péče v Ostravě. 
Počátkem měsíce listopadu 2018 jsme se v budově KÚ MSK zúčastnili Setkání na reflexi proběhlých stáží, 
kterých jsme se účastnili v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III. (reg. 
č.CZ.03.2.63/0.0/15_007/0001920) - operační program Zaměstnanost.  

Žádosti o poskytnutí sociální služby 
V průběhu roku 2018 bylo zaevidováno celkem 8 žádostí o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení. 
Z podaných žádostí byla jedna žádost zamítnuta, neboť žadatel nesplňoval cílovou skupinu osob, kterým 
je naše služba určena. Jedna žádost byla z podnětu žadatele vyřazena, jelikož se podařilo žadatele umístit 
do jiné sociální služby.  

Uzavřené a ukončené smlouvy, dodatky 
V roce bylo uzavřeno celkem 25 smluv o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení, kterými byly 
prodlouženy smlouvy, u nichž končila platnost. Nové smlouvy byly již uzavřeny na delší dobu platnosti, 
přičemž platnost smluv nebyla stanovena k jednomu společnému datu. Nově byla uzavřena smlouva 
jednomu uživateli, který se přestěhoval ze služby DOZP Na Pomezí. Jedna smlouva byla uzavřena 
v souvislosti s přechodem uživatele do služby s nižší mírou podpory (přechod ze střediska CHB Velké 
Hoštice do CHB Švestková). V jednom případě byla ukončena smlouva uživateli, který z důvodů zhoršení 
zdravotního stavu a nutnosti vyšší podpory přešel ze služby CHB Švestková do služby DOZP Denisovo 
náměstí. V rámci platných smluv bylo provedeno celkem 7 dodatků, které byly provedeny po jednání 
s opatrovníky (všechny se týkaly změny způsobu platby – navedení inkasa).  

Personální zajištění služeb  
Nadále jsme se snažili posilovat pracovní týmy našich středisek. V polovině roku 2018 došlo  
na středisku CHB Švestková k doplnění pracovního týmu a jeho rozšíření o pracovní pozici vedoucího 
střediska a sociokoordinátora. K doplnění a změnách v pracovních týmu došlo také na dalších střediscích 
CHB. Celkově lze však konstatovat, že na střediscích disponujeme stálými pracovními týmy, což je 
oceňováno zejména uživateli. 
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Plány pro budoucí období 
✓ Zlepšení podpory uživatelům s poruchami komunikačního procesu  
✓ Změny ošetřujících lékařů 
✓ Zvýšení nezávislosti uživatelů a zaměření se na práci s riziky 
✓ Práce se sexualitou 
✓ Zlepšení podpory uživatelům, jejichž chování se jeví jako problémové 
✓ Normalizace života uživatelů, odstraňování institucionálních prvků, procesy a činnosti podporující 

uživatele v tom, aby mohli žít běžným způsobem života, přiblížení jejich života životu vrstevníka, 
naplňování principů normality 

✓ Posouzení kvality služby nezávislými audity  
✓ Zlepšení kvality ubytování (přestavba pokojů, bezbariérovost, výměna sprchových koutů) 
✓ Navázání spolupráce s dobrovolníky 
✓ Podpora a rozvoj sociálních dovedností uživatelů, samostatného, nezávislého a soběstačného způsobu 

života (pohyb, vaření, nakupování) 
✓ Zlepšení práce klíčových pracovníků  
✓ Posílení sociálních vazeb v rámci místní komunity 
✓ Využití potenciálu středisek (např. vlastní zahrady) 

Co se nám povedlo 

V průběhu roku se nám podařilo úspěšně adaptovat dva uživatele do služeb s nižší mírou podpory. 
V únoru 2018 to byl přechod uživatele z DOZP Na Pomezí do služby CHB Velké Hoštice. Ačkoli  
před přechodem existovaly obavy pracovníků, jak bude uživatel schopen zvládnout adaptaci v nové službě, 
a tyto pochybnosti umocňovalo dřívější zamítavé stanovisko ošetřujícího lékaře, zvítězil zdravý rozum a 
odhodlání pomoc uživateli toužícímu po změně. Hladký a naprosto bezproblémový přechod uživatele do 
služby s nižší mírou podpory byl jasným důkazem, že nikdy a za žádných okolností nelze podceňovat 
schopnosti uživatele, pokud mu předem vezmeme šanci něco dokázat. Taktéž druhá adaptace uživatele 
ve službě CHB byla úspěšná. Satisfakcí byla nejenom spokojenost uživatele, ale i pozitivní reakce 
opatrovníka, který ocenil naši snahu o posun uživatele do služby, jenž lépe odpovídá schopnostem a 
potřebám uživatele.  

V roce 2018 jsme iniciovali změnu opatrovnictví, kdy opatrovníkem byl rodinný příslušník, který vzhledem 
ke svému věku toto funkci vykonával pouze formálně, nikoli v zájmu a reálným potřebám uživatele. 
Poukazovali jsme na fakt, že opatrovník má z titulu své funkce udržovat s opatrovaným spojení, zajímat se 
o něj, dbát o jeho zdravotní stav, starat se o naplnění jeho práv a chránit jeho zájmy aj. Výborná 
spolupráce s veřejným opatrovníkem – obcí Velké Hoštice potvrdila, že námi iniciovaná změna byla pro 
uživatele přínosná a výkon veřejného opatrovnictví nenarušil sociální kontakt s rodinou. Uživatel je ve 
spolupráci s obcí podporován v pravidelném telefonickém i osobním kontaktu s rodinou.  

Po přechodu služeb CHB pod organizaci Sírius došlo ke změně podpory uživatelů při stravování.  
Pro nového poskytovatele byl systém kolektivního stravování a financování nákupů stravy 
neakceptovatelný. Systém stravování byl nejenom netransparentní a nespravedlivý, ale prakticky popíral 
jakékoli principy normality a možnosti individuální podpory. Obavy pracovníků, že si uživatelé budou 
vzájemně krást jídlo, se rovněž nepotvrdily. Současný systém podpory ve stravování podporuje rozvoj 
dovedností uživatelů zajistit si jídlo (na co mám chuť, plánování nákupu, zda na to mám, výběr obchodu, 
cesta do obchodu, nákup, placení, ukládání potravin doma, příprava jídla – vaření). Celkem 7 uživatelů si 
postupně dovybavilo své pokoje malými chladničkami.  

     
Bc. Ivo Laník, vedoucí služby 

 
 
 
 



33 

 

Služba podpora samostatného bydlení 

Identifikátor: 5268825 

Místo poskytování služby 

Služba Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) je terénní sociální služba poskytována  
na území města Opavy na ulicích Komárovská, Hobzíkova a Lepařova. Dostupnost bytů, ve kterých klienti 
bydlí, je velmi dobrá. Většina klientů žije v blízkosti centra a dostupnosti MHD. V blízkostí bytů jsou také 
obchody, a v blízkosti mají také zaměstnání, Slezskou nemocnici a své praktické lékaře.  Dva klienti služby 
PSB žijí v jednopokojových bytech, ostatní klienti žijí ve dvoupokojových bytech. Byty na ulici Lepařova 
jsou v majetku zřizovatele, ostatní jsou nájemní byty. 

Kapacita služby PSB je 12 klientů. 

 

Uživatelé 

 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2018, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 
PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ 6 4 10 - - 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 38-58 41-47 38-58 - - 

průměr 45,2 45,4 45,3 - - 

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti - - - - - 

I lehká závislost 1 - 1 - - 

II středně těžká závislost 3 2 5 - - 

III těžká závislost 1 2 3 - - 

IV úplná závislost 1 - 1 - - 

 3.3.4 TYP                           
 POSTIŽENÍ 

 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením 

lehké 2 - 2 - - 

střední 3 4 7 - - 

těžké 1 - 1 - - 

hluboké - - - - - 

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

3 1 4 - - 

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

- 1 1 - - 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  - - - - - 

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

 3.3.6 MOBILITA 

bez omezení pohybu 5 4 9 - - 

s částečným omezením  1 - 1 - - 

s úplným omezením pohybu - - - - - 

       

Realizace péče 
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Pracovníci 

 
 
 

    
 

Průměrná nemocnost 

0,0% 

 

Charakteristika poskytované služby     

Služba Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) je terénní sociální služba, poskytovaná klientům, ke 
kterým pracovníci služby docházejí do jejich domácností, kde jim poskytují podporu, nebo se setkávají na 
jiném předem domluveném místě. 
Podporované bydlení je terénní službou směřující k posilování samostatného života osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
zahrnuje podporu rozvoje dovedností v oblastech souvisejících se samostatným bydlením, obhajobou 
práv a začleněním do života obce a regionu. Je poskytována lidem, kteří ji potřebují a mají o ni zájem. Je 
zaměřena k posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka tak, aby mohl žít v běžné 
komunitě, využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí. Je poskytována dle 
individuálních potřeb a schopností uživatele. Služba je poskytována bez ohledu na rasu, pohlaví či 
náboženské vyznání, respektuje základní lidská práva a je zpoplatněna. Cílovou skupinou služby PSB jsou 
lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku nad 18 let. Osobám, které: chtějí žít samy ve 
svém vlastním nebo pronajatém bytě, ale ještě nenabyly úplné samostatnosti ve všech úkonech péče o 
vlastní osobu, domácnost a osobní záležitosti, nejsou zcela odkázány na pomoc druhé osoby, jsou schopny 
(s podporou) vyjádřit svůj postoj, přání a potřeby.  

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

Vysokoškolské 0,3 7,89 0 0 0 0,00 0 0 0,1 2,63 0,2 5,26 0 0

Vyšší odborné 1 26,32 0 0 1 26,32 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0

Úplné střední 1,5 39,47 0 0 1 26,32 0 0 0 0,00 0,5 13,16 0 0

Vyučen 1 26,32 0 0 1 26,32 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0

Základní 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0

Celkem 3,8 100,00 0 0 3 78,95 0 0 0,1 2,63 0,7 18,42 0 0

3 4 5

Vzdělání 

Počet pracovníků celkem Počet pracovníků

Přepoč

tený 

stav 

(PS) 

ke dni 

31.12.

2018

%

Přímá péče Sociální 

pracovníci
THP OstatníPedagogičtí 

pracovníci 

Pracovníci 

v sociálních 

Zdravotničtí 

pracovníci

61 2

Dle profesí

pracovníci v sociálních službách

sociální pracovníci

THP

Vzdělání 
pracovníků

Vysokoškolské Vyšší odborné

Úplné střední Vyučen

Základní
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Cílem služby  

Postupné snižování míry podpory a podpora v soběstačnosti tak, aby klienti byli co nejméně závislí  
na poskytované službě, popř. se úplně osamostatnili.  
V roce 2018 poskytovali 3 pracovníci služby PSB podporu 10 lidem, z toho 4 ženám a 6 mužům. Dva klienti 
žijí samostatně v jednopokojových bytech, ostatních osm klientů žije ve dvoupokojových bytech. Klienti 
služby PSB se navzájem navštěvují ve svých bytech, mají mezi sebou kamarádské vztahy a podnikají 
společně různé výlety a účast na akcích. 

Základní principy činnosti: 

Zaměření na člověka a jeho individuální podporu. 
Podpora klienta v běžných společenských aktivitách, zejména v oblasti práce a pracovního uplatnění.  
Respektování práv uživatele a zásad vzájemné spolupráce  

 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 

V roce 2018 byla služba PSB zapojena do projektu Moravskoslezského kraje „Podpora služeb sociální 
prevence 1“.  
Prostřednictvím služby Jinak, o.p.s. bylo našim klientům umožněno zúčastnit se kurzů, které tato 
organizace zprostředkovává. Těchto kurzů se zúčastnilo 5 klientů, kteří absolvovali například kurzy: Práce 
na počítači, Vztahy s lidmi, Zaměstnávání. Účast na těchto kurzech byla přínosem pro tyto klienty, kteří si 
kurzy velmi chválili, z každého kurzu dostali řádné osvědčení, které mají ve svých bytech na viditelných 
místech, aby všichni věděli, že i oni chodí na kurzy a že se učí novým věcem. Tyto kurzy probíhaly na Střední 
průmyslové a umělecké škole v Opavě.  Organizaci Jinak, o.p.s. děkujeme za příjemnou spolupráci. 

Klienti služby Podpory samostatného bydlení aktivně využívají služeb Fokus, Opava, kdy docházejí do 
terapeutických dílen. Jedna klientka má tuto aktivitu v rámci přípravy na zaměstnání.  

Z celkového počtu 10 klientů služby PSB jich je k 31. 12. 2018 zaměstnáno na pracovní úvazek  
osm klientů. Dvě klientky docházejí do výše zmíněných dílen Fokus, Opava. Organizaci Fokus také 
děkujeme za příjemnou spolupráci. 

Podobně jako v minulém roce probíhaly různé pobyty mimo město Opavu. V červenci absolvovaly 3 
klientky týdenní pobyt v Lipové Lázni, kde byla nutná pouze doprava tam a doprava zpět. Klientky si 
dokázaly s občasnou telefonickou podporou KP zařídit některé věci samy a dokázaly i dodržovat program, 
který si zaplatily a jelikož jsem je na týdenní pobyt vezla, tak můžu s klidem říct, že si to užily, protože 
nechtěly jet zpět a dalo mi hodně práce je do auta „dostat“. S jedním klientem služby se nám podařilo 
nacvičit trasu za svou kamarádkou do Moravice a nyní klient bez jakékoliv podpory dojíždí sám.  

Čtyři klienti si samostatně bez podpory pracovníka dokáží sami nakoupit běžné potraviny a drogerii 
k zajištění základních potřeb. Větší nákupy s předem připraveným nákupním seznamem si také dokáží 
zajistit sami.  

Jedna klientka navštívila týdenní léčebný pobyt v lázních Luhačovice. V těchto lázních byla poprvé, a dle 
jejich slov jela tam proto, aby se podívala, jak to tam vypadá a mohla se svými 2 kamarádkami jet do 
Luhačovic v roce 2019.  Takže rok 2019 je jasný, jede se směr Luhačovice. 

V rámci rodinných vztahů se nám podařilo navázat kontakt s rodinou klienta na Slovensku. Komunikace 
probíhá zatím prostřednictvím psaní dopisů, ale věříme, že proběhne i návštěva osobní.  Jedním z větších 
úspěchů považujeme to, že se nám prostřednictvím sociální sítě Facebook, kterou si klientka sama založila, 
podařilo najít rodinné příslušníky klientky a následně byl uskutečněn víkendový pobyt v Ostravě.  

Audity 

V říjnu 2018 proběhl na službě PSB tří denní Audit kvality života, který se zaměřoval  
na analýzu kvality života lidí využívající službu PSB. Tento audit především vyzdvihl jako dobrou praxi to, 
že se všemi respondenty služby PSB se kterými byl veden rozhovor, mají možnost se rozhodovat v běžných 
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oblastech svého života. Závěrečným výstupem této analýzy byly dle slov auditorů znatelné zásadní 
pozitivní postupy a dopady na kvalitu života podporovaných osob za podpory služby PSB. Dle auditorů je 
i patrná snaha vedení i zaměstnanců na rozvoji služby nadále systematicky pracovat a v neposlední řadě 
přistupovat otevřeně ke změnám. 

V roce 2018 jsme se také zúčastnili Olympiády, kterou pořádala organizace Letokruhy.  
Do Budišova nad Budišovkou vyrazilo bojovat 6 klientů služby PSB a jedna pracovnice. Všichni si odvezli za 
své výkony medaile – i pracovnice ☺ a těšíme se na příští rok a spolupráci s organizací Letokruhy Budišov 
nad Budišovkou, které tímto děkujeme. 

V rámci pracovních vztahů v roce 2018 absolvovala jedna pracovnice úspěšné absolutorium a nyní užívá 
titul DiS. 
Za službu PSB máme nevyhovující pracovní zázemí – kancelář. Naši velmi malou kancelář ve sklepních 
prostorách střediska DOZP Mánesova využívají tři pracovnice a při poradách musíme kancelář opustit, a 
usadit se do místnosti, kde zaměstnanci obědvají.  
 

 

Cíle z roku 2017  

Stanovené cíle se nám naplnit podařilo, dokonce i jsme své plány navýšili. Podařilo se nám vyhledat nové 
praktické lékaře pro klienty služby PSB. Byty na ulici Lepařova jsou kompletně zrekonstruované, v bytě 
imobilní klientky byla zhotovená nová bezbariérová kuchyňská linka, která klientce umožňuje plné 
zapojení do přípravy stravy a samostatného vaření. V rámci vaření jsou s klienty vytvářeny kuchařky, do 
kterých si lepí svá jídla, které si sami zhotovili a podle toho dále zase vaří. Dle jejich slov je to baví a už 
nepotřebují chodit do Globusu ☺.  Do bytu na Lepařově ulici byla také pořízená sušička prádla, která je 
pro klienty velmi přínosná.  

Plány na rok 2019 

Naplnění kapacity PSB 
Vytvořit v rámci projektu Aktivní život nové IP 
Zúčastnit se a zdokonalit se v Rizicích a tvoření rizikových plánů 
Absolvovat stáže v jiných organizacích 

 
Rok 2018 hodnotím z pozice vedoucí služby velmi kladně, spoustu se nám toho povedlo. Klienti nám 
zůstali, pracovníci se nám nemění. Tímto bych chtěla všem poděkovat, a to vedení organizace, a 
především pracovníkům služby PSB za jejich pracovitost a poděkovat jim za nulovou nemocnost.  
 

Za službu PSB, pracovníky a spokojené klienty vedoucí služby Burdová Táňa 
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Střediska služby domova pro osoby se zdravotní postižením 

Středisko: Denisovo náměstí, 463/6, 74601 Opava 

 

 
 

Popis zařízení  

Budova se nachází v blízkosti centra města, v blízkosti je dostupné i MHD, lékaři a obchody, např. Lidl 
máme jen 5 minut od střediska. Kapacita střediska je 15 osob, pro dospělé ženy i muže. 

Budova je 4 podlažní se suterénem. 3 podlaží jsou obytná. V budově je evakuační výtah, avšak pouze  

pro klasické invalidní vozíky. Za domem je menší zahrada s altánem.  

Kapacita  

15 osob 

Charakteristika poskytované služby     

Cíle služby  

Uživatel s ohledem na své možnosti a s podporou sociální služby: 
▪ žije aktivní a důstojný život, s přiměřenou podporou se stará o sebe a prostředí, kde bydlí a rozhoduje  

o svém životě, 
▪ využívá běžné příležitosti ve společnosti, 
▪ udržuje přirozené vztahy s rodinou, přáteli a známými. 

Zásady služby  

Zásady, kterými se řídí zaměstnanci při přípravě a realizaci poskytovaných sociálních služeb: 
▪ Preferujeme partnerský přístup, každý uživatel je náš zákazník, jedinečná osobnost.  
▪ Respektujeme osobní tempo uživatele. 
▪ Podporujeme uživatele v rozvoji jeho vlastních schopností tak, aby se snižovala jeho závislosti  

na druhé osobě – poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve 



38 

 

kterých si sám neporadí; úplná péče je poskytována pouze v situacích, kdy spoluúčast uživatele 
není možná. 

▪ Podporujeme uživatele v rozhodování se o svém životě, v právu volby a projevu svobodné vůle. 
Přicházíme s nabídkami, uživatel neprovádí a neúčastní se takové činnosti, která by byla v rozporu 
s jeho osobním rozhodnutím.  

▪ Podporujeme uživatele v začleňování se do společnosti, tak aby byl součástí místní komunity 
zapojením se do běžných aktivit (nákupy, služby, lékaři, návštěvy kulturních a sportovních akcí, 
výlety apod.). 

▪ Pracujeme s riziky, respektujeme jejich přiměřenou míru a nepřebíráme nadměrnou odpovědnost 
za uživatele. Snahou je vyvážit míru svobody uživatele na jedné straně a míru přijatelného rizika 
na straně druhé. 

 
Služba je určena imobilním osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 let a výše, ale 
ne zcela upoutaným na lůžko. Součástí objektu je výtah, avšak pouze pro vozíky.  
Službu poskytujeme 24 hod. denně, po dobu celého roku, celkem zde pracuje 10denních a 4 noční 
pracovnice a 1 pomocnice v domácnosti a 1 SZP od 7 - 19hod (7-21 hod.) 
 

Uživatelé 

 

       
 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 

- Podpora uživatelům je poskytovaná v určitých oblastech skupinově, ale preferujeme v co nejvyšší 

míře individuální podporu, to znamená, že každý uživatel má u sebe léky, chodí si je s pracovníkem 

vyzvedávat do lékárny, někteří uživatelé mají svou platební kartu, z které si mohou za podpory 

pracovníka vybrat peníze, nebo přímo zaplatit v obchodě. 

- V roce 2018 v listopadu proběhl na našem středisku procesní audit, kdy nejprve pracovnice 

zaznamenávaly jednotlivé činnosti uživatelů, ale i jich samotných, to potom ověřovaly auditorky 

přímo v bytech, kde pobývaly 2 dny a mapovaly činnosti uživatelů, ale i pracovníků. Tento audit 

dopadl nad naše očekávání velmi pozitivně. Proč nad naše očekávání? Protože pracovnice byly 

velmi nervózní, zda přes nespočet změn v krátké době bude vše tak, jak jsme chtěly. A nakonec 

bylo. Pochvala, radost, nadšení a velký posun dopředu, to nám dal procesní audit. Uživatelé si na 

změny zvykli daleko rychleji než pracovnice, pro ně byl tento audit a práce s kvalitou velmi zásadní, 

naučili se žít jinak – normálně, vše individuálně. Po tomto auditu k nám začala docházet 

podporovatelka, která nám pomáhá ještě více zkvalitnit službu. 

- Pracovnice se zúčastňovaly akreditovaných školení, nejvíce přínosné pro ně byly ty, které byly 

zaměřené na podporu uživatelů. 

21%

79%

Muž Žena 27 - 65 66 - 75
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- V kontrolní činnosti jsme se zaměřily na samostatnost a individualitu u uživatelů. 

- Inovace u nás na středisku bylo hodně od zrušení depozitních účtů, uživatelé mají peníze platební 

karty, nebo peníze individuálně nosí opatrovník po dohodě s klíčovým pracovníkem. Léky už také 

nemají hromadně objednávané, každý dostane svůj recept a jde si společně s klíčovým 

pracovníkem vyzvednout léky do lékárny a společně se SZP si je nachystá do dávkovače na celý 

týden dopředu, většinou o víkendu, kdy je více volněji. Každý uživatel má sepsanou dohodu 

o nakládání s finančními prostředky, kdy přesně opatrovník i klíčový pracovník ví, kolik peněz může 

utratit a nemusíme kvůli každému nákupu oslovovat opatrovníka. Tento systém je velmi praktický 

a přehledný. V rámci zkvalitnění služby má každý uživatel v pokoji svůj vlastní koš na prádlo, kde si 

dává jen vlastní prádlo, a to si potom dle potřeby vypere, podobné to mají i s jídlem, kdy má každý 

v lednici svůj košík, kde si dává jídlo, které mu přijde z kuchyně a kdykoliv si z něj může vzít cokoliv 

na co má chuť.  

- Dále došlo k navýšení pracovníků o 2 PSS v noci, nyní jsou zde 2 pracovnice v noci a taky přes den, 

kdy by měly být ve dvou bytech pracovnice po dvou a v jednom, kde je potřeba nižší míry podpory 

jen jedna pracovnice. Toto navýšení pomohlo v individuálních nákupech s uživateli, chystání, 

výběru a přípravy stravy. Práce s kartičkami, které jsou na WC (koupelně), kdy se uživatel učí 

kartičku otočit obsazeno/volno. Díky navýšení počtu pracovníků se nám daří spousty nových, avšak 

pro nás běžných věcí. 

- Uživatelé se jako každý rok zúčastňovali výletů, akcí ve městě atd. snažíme se je podporovat  

ve využívání veřejných služeb a jiných aktivit. 

- Už druhým rokem dochází, i když nepravidelně, dobrovolnice. Uživatelé jsou vždy rádi, když se 

objeví, budeme rádi, za spolupráci v příštím roce. 

- Co se nám podařilo – navýšit počet pracovníků, sjednotit pracovní týmy. 

- Co se nám nepodařilo – najít bezbariérovou pedikúru, vždy u provozovny jsou minimálně dva 

schody, což je velmi obtížné pro jednoho pracovníka, nebo masáže, rehabilitace. 

- K vyhodnocení předchozího roku se nám podařilo více zapojit uživatelé do běžného života jako je 

návštěva kina, výletů atd., podpora uživatelů při denních činnostech a nově jsme zmapovaly a 

nastavily IP a Profily. 

Sociální podmínky uživatelů  

Každé patro je koncipované stejně - 3 pokoje jednolůžkové a jeden pokoj dvoulůžkový, společný obývák 
spojený s kuchyňkou, součástí bytu je jedna velká koupelna a druhá menší, kde je pračka se sušičkou. 

• Každý byt má 3 jednolůžkové pokoje a 1 dvoulůžkový pokoj, dům má celkem 3 obytné podlaží.  

• Každý pokoj je vybaven buď polohovatelnou postelí nebo válendou, šatní skříni, komodou, 

konferenčním stolkem, křeslem, poličkou a lampou. 

• V každém bytě je jedna společenská místnost spojená s kuchyňkou, zde se nachází velká rohová 

sedací souprava s křeslem, konferenčním stolem, televizí, skříňkou a v části kuchyně, jídelní stůl, 

židle, kuchyňská linka, lednice, mikrovlnka, varná deska, myčka na nádobí. 

• Každý byt má k dispozici PC, tablet, TV, veškeré připojení je přes wi-fi. 

• Ve 4.podlaží je snoezelen, šicí dílna a společenská místnost. 

Stavebně - technický stav objektu  

Objekt je bezbariérový s evakuačním výtahem pro invalidní vozíky. Stav celého objektu je velmi dobrý. 
Budova je rekonstruována v roce 2015, slouží 15 uživatelům. 
Vytápění a ohřev TUV je plynovými kotly BAXI LUNA o výkonu 2x34 kW. 
Na dům navazuje přilehlý pozemek, zahrada, a chodník kolem domu.  
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Plány na rok 2019 

změna zajištění stravy – samostatné nakupování a příprava snídaní, svačinek a večeří 
výmalba pokojů a společenských místností 
setkání se sousedy 
 
 
 

Bc. Iva Babáková, vedoucí střediska 
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Středisko: Čajkovského 1565/8, 74601 Opava 

 

 
 

Popis zařízení  

Dům se nachází v klidné části Opavy na ulici Čajkovského, která je v blízkosti centra. Služba je velmi dobře 
dostupná pěšky i MHD (obchody, další služby, lékaři, SNO). Dům je rozdělen na 3 bytové jednotky, které 
jsou standardně vybavené. Kapacita střediska je 15 osob. Služba je koedukovaná. 
V suterénu se nachází zázemí pracovníků, technické zázemí, společenská místnost, bezbariérové sociální 
zařízení pro uživatele. 
Aktivizace Denní programy je primárně zaměřená na výtvarnou činnost a ruční práce, ale uživatelé v rámci 
aktivity vykonávají i jiné činnosti. Aktivizaci navštěvují uživatelé ze střediska Čajkovského i uživatelé 
z ostatních středisek organizace dle svých potřeb. 
Objekt je částečně bezbariérový. V domě je osobní výtah, který není evakuační, je přístupný ze všech pater 
a má bezbariérový vstup ze zahrady. Součásti objektu je zahrada s posezením, altánem a venkovním 
krbem. 
 

Kapacita:  

15 osob 

Charakteristika poskytované služby     

Cíle služby: 

• Uživatel žije co nejvíce samostatně s podporou, která jej vede k rozvoji nebo udržení maximální 
soběstačnosti s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti. 

• Uživatel s přiměřenou podporou rozhoduje o svém životě, je respektovaným občanem společnosti 
a využívá její nabídky. 
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Zásady služby: 

• Podporujeme uživatele v rozhodování o svém životě s přihlédnutím k přiměřenému riziku a 
s právem na špatné rozhodnutí. 

• Respektujeme osobnost uživatele a způsob jeho komunikace. 

• Podporujeme uživatele v obvyklém způsobu života. 

• Profesionální odpovědnost, týmová spolupráce a respektování dohodnutých pravidel podpory 
uživateli. 

 
Služba je určená dospělým lidem, mužům i ženám od 18 let s mentálním a vícenásobným postižením, kteří 
potřebují pomoc, podporu nebo přítomnost pracovníka při činnostech spojených s běžným životem a při 
rozhodování. Vzhledem k tomu, že objekt není plně bezbariérový, je určený mobilním osobám, které jsou 
schopny se pohybovat samy nebo s oporou druhé osoby. 
Služba je poskytovaná celoročně a personálně je zajištěna 24 hodin denně. Ve středisku pracovalo k 31. 
12. 2018 celkem 17 zaměstnanců (16 pracovníků v sociálních službách z toho 4 na nočních službách, 10 
klíčových pracovníků, pracovník terapeutické dílny, vedoucí střediska a 1 pomocnice v domácnosti, a 1 
uživatelka PSB na dohodu o pracovní činnosti. Každý pracovní den středisko navštěvuje zdravotní sestra. 
 

Uživatelé 

 

   
 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 

Potřeby uživatelů jsou uspokojovány formou individuální podpory a pomoci v oblastech zvládání péče  
o vlastní osobu a soběstačnosti. S podporou pracovníků se někteří uživatelé dle svých možností a 
schopností podílejí na chodu domácnosti. Zapojují se, byť jen dílčím podílem, do běžných domácích 
prací. Upevňují si naučené dovednosti a návyky nebo si osvojují nové do té míry, do které jim to jejich 
schopnosti a zdravotní stav dovolí. Uživatelé se učí bezpečně manipulovat s některými domácími 
elektrospotřebiči (pračka, myčka nádobí, varná konvice) a elektrospotřebiči v osobním vlastnictví 
(mobilní telefon, rádio, stolní lampa, TV apod.). Pracovníci střediska podporují uživatele co nejvíce 
individuálně ve všech oblastech jejich života (např. v péči o vlastní osobu a domácnost, péči o zdraví, 
právech, práci s penězi …). 
V roce 2018 pokračovalo zapojení střediska do Systému podpory v organizacích pro osoby se 
zdravotním postižením zřizovaných Moravskoslezským krajem a nově jsme začali spolupracovat 
s novou podporovatelkou. Byla nám nápomocna při změně vedení dokumentace, zavádění nové 
dokumentace a na přípravě k auditu. Některých setkání se zúčastnili i pracovníci z přímé péče, 
podporovatelka podporovala také terapeutku střediska a byla jí nápomocna. Spolupráce 
podporovatelkou bude pokračovat i v roce 2019. 

27%

73%

Muž Žena

93%

7%

27 - 65 66 - 75
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V únoru 2018 proběhl ve středisku audit kvality, výsledek auditu byl podporou pro pracovníky, 
upozornil na nedostatky a poskytnul náměty na jejich odstranění. Auditoři pochválili dokumentaci 
týkající se individuálního plánování. V rámci spolupráce s podporovatelkou postupně dochází ke změně 
individuálního plánování a pracovníci byli v této oblasti proškoleni. Dále se středisko připravovalo na 
další audit, tentokrát procesní, který měl proběhnout ve 3. čtvrtletí roku 2018, ale nakonec byl 
přesunut na leden roku 2019. 
V průběhu roku se nastavil nový systém spolupráce s ošetřovatelským úsekem, do střediska dochází 
každý pracovní den jedna zdravotní sestra, která poskytuje uživatelům podporu a pomoc v oblasti jejich 
zdraví, individuálně s uživateli připravuje léky, vypracovala uživatelům seznam jejich léků v alternativní 
podobě a pracuje s ním. Někteří uživatelé jsou zapojeni do projektu Zdraví pod kontrolou (tzv. 
„telemedicína“).  
S opatrovníky byla nastavena nová spolupráce týkající se financí uživatelů, byly vypracovány Dohody o 
podpoře při nakládání s finanční hotovostí uživatele na základě individuálních potřeb uživatelů, většina 
uživatelů má zrušený depozitní účet, s ostatními opatrovníky pracuje sociální pracovník na jejich 
postupném zrušení. Všichni uživatelé mají své finance u sebe v příručních pokladnách a klíčoví 
pracovníci jim pomáhají s financemi hospodařit. 
Uživatelé prozatím nenavštěvují žádné návazné služby, protože v rámci Opavy není nabídka služeb  
pro naší cílovou skupinu a s dobrovolníky nespolupracujeme. Cítíme, že nám zapojení v obou oblastech 
chybí a v příštím roce na tom budeme pracovat. 
Z pohledu pracovníků se v průběhu roku 2018 pro uživatele v pozitivním smyslu změnilo: uživatelé se 
více zapojují a osamostatňují v servírování stravy, častěji chodí individuálně na nákupy či procházky, 
více se osamostatňují v sebeobslužných činnostech, podílí se na vyzvedávání svých léků v lékárnách a 
jsou přítomni při jejich přípravě do dávkovačů léků, užívají léky s podporou pracovníka v soukromí 
svého pokoje, uživatelé jsou zapojování do manipulace se svými financemi, finance mají u sebe. Snížil 
se počet uživatelů na jednoho klíčového pracovníka. 
Ke konci roku byla dočasně omezena aktivizace Denní programy z důvodu pracovní neschopnosti a 
následné mateřské dovolené stávající pracovnice. Na tuto pracovní pozici bude zajištěn nový 
pracovník. Se střediskem spolupracovala fyzioterapeutka organizace, která docházela za některými 
uživateli  
do střediska a od následujícího roku je plánované, že uživatelé budou fyzioterapii navštěvovat mimo 
středisko. Na konci roku došlo k ukončení spolupráce s canisterapií z důvodu snížení zájmu ze strany 
uživatelů. 
Uživatelé navštěvují aktivizační dílny umístěné v rámci sociálních služeb p. o. Sírius v Opavě a jsou 
podporováni ve využívání veřejně dostupných služeb, kulturních a společenských akcích. 
Pracovníci se zúčastnili akreditovaných školení, školení v rámci projektu MSK, stáže, ve středisku si 
vzájemně předávali informace. Jedna pracovnice si doplnila povinné vzdělání – zúčastnila se kurzu  
pro pracovníky v sociálních službách.  
V průběhu roku probíhala ve středisku kontrolní činnost a bylo zjištěno, že příčinou pochybení bylo 
selhání jednotlivců. V průběhu roku byla podána jedna stížnost uživatelky na pracovníka, na jejímž 
základě daná pracovnice zrušila pracovní poměr ve zkušební době. 
V průběhu druhé poloviny roku došlo k velkému navýšení počtu pracovníků ve středisku, celkem o 4 
osoby proti konci roku 2017, také došlo k obměně pracovního týmu z různých důvodů (např. odchod 
pracovnice do starobního důchodu, odchod na mateřskou dovolenou, ukončení pracovního poměru, 
přechod pracovnice do jiného střediska), díky tomu v tomto období začalo ve středisku pracovat 9 
nových pracovníků. Zároveň pracovnice úklidu přešla do přímé péče. Tito pracovníci se ještě plně 
nezapracovali a tým se ještě plně nesjednotil. Díky navýšení počtu pracovníků došlo k posílení 
pracovníků na nočních směnách z jedné na dvě osoby na noc. Dále se navýšil počet klíčových 
pracovníků v bytech 1 a 2, v bytě 3 není stav ještě doplněn. Na konci roku nebyl plně doplněn pracovní 
tým (bylo volné 1 pracovní místo). 
Ve středisku jsou celkem 4 dvoulůžkové pokoje a v průběhu poskytování služby jsme vypozorovali, že 
pro uživatelé by byly vhodnější jednolůžkové pokoje pro zajištění většího soukromí. 
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Z mého pohledu chybí pracovníkům v bytech 1 a 3 zázemí, pro svou práci s dokumentací využívají 
prostor obyvatel bytu a všem pracovníkům ve středisku chybí zázemí pro jejich stravování, stravují se 
v bytech uživatelů.  

 

 
 

Vyhodnocení plánů z minulého roku  

• V roce 2018 se uskuteční ve středisku audit, který bude navazovat na audit, který se ve středisku 
uskutečnil v roce 2014 – splněno. 

• Uživatelé se dle svého přání zúčastní společenských, kulturních či jiných akcí v Opavě a výletů – 
splněno. 

Sociální podmínky uživatelů  

Dům je rozdělen na 3 byty. Ve dvou bytech bydlí ženy, v dalším bytě bydlí muži. 
V přízemí bydlí 6 uživatelek (2 dvoulůžkové pokoje a 2 jednolůžkové pokoje), v prvním patře 5 uživatelek  
(1 dvoulůžkový pokoje a 3 jednolůžkové pokoje) a v podkrovním bytě žijí 4 uživatelé (1 dvoulůžkový pokoj 
a 2 jednolůžkové pokoje). V bytech jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, obývací pokoj s kuchyní, 
koupelna a sociální zařízení. Pokoje jsou vybaveny standartním nábytkem a každý uživatel má v pokoji své 
osobní věci. 
Každá domácnost je vybavená moderními elektrospotřebiči (myčka nádobí, pračka, sušička prádla, apod.), 
které zvyšují komfort poskytované sociální služby a usnadňují činnosti, spojené s chodem domácností. 
V suterénu se nachází zázemí pracovníků (šatna, kuchyň se zázemím vedoucí střediska, sociální zařízení), 
technické zázemí (kotelna, strojovna, sklad, místnost s výlevkou), společenská místnost, která je využívána 
pro aktivizaci Denní programy, bezbariérové sociální zařízení pro uživatele, všechny prostory jsou 
standardně vybavené. 
Středisko je dobře technicky vybaveno jak pro uživatele, kteří mají mimo jiné k dispozici tablety tak pro 
pracovníky, kteří k výkonu práce používají internet, notebooky. Uživatelé střediska mají k dispozici 
služební vozidla, které jim jsou k dispozici vždy po předchozí domluvě s autoprovozem, ve středisku pracují 
2 pracovníci, kteří jsou referenčními řidiči. 
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Stavebně - technický stav objektu  

Projekt: „1. etapa transformace organizace Marianum“ byl spolufinancován z prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 

Plány na rok 2019 

• V lednu roku 2019 se uskuteční ve středisku procesní audit a ukončí se zapojení střediska do 
Systému podpory v organizacích pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných 
Moravskoslezským krajem vypracováním Rozvojového plánu střediska.  

• Vyhotovení Rozvojového plánu a jeho realizace. 

• Pro zkvalitnění prostředí v bytě 3 bude nainstalována klimatizace. 
 
 
 

Lucie Vyležíková, vedoucí střediska 
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Středisko: Na Pomezí 345/78, 74706 Opava 

 

 

Popis zařízení 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Na Pomezí se nachází v městské části Opava – Kylešovice, 
blízko zastávky MHD, obchodů s potravinami, lékárnou a prodejnou pečiva.  
Zrekonstruovaný objekt se skládá ze dvou vzájemně propojených částí – dvoupodlažní budovy 
s podkrovím a jednopodlažní budovy.  
Dům má 2 bytové jednotky, z čehož v přízemí bydlí 6 mužů a v 1. nadzemním podlaží bydlí 4 ženy.  
Vlevo od hlavního vchodu domu je vstup přes vjezd k sousedícímu domu do aktivizační keramické dílny a 
parkovací místo. Vpravo od hlavního vchodu je vstup pro personál a zázemí personálu.  
Před domem je malý pozemek se zelení a možností trávení volného času na zahrádce pod pergolou. 
Výtah v objektu není. Lidé, kteří mají obtíže s chůzí po schodech, mohou ke vstupu do bytu v 1. nadzemním 
podlaží použít schodišťovou sedačku.  
 

Kapacita:  

10 osob 

 

Charakteristika poskytované služby     

Cíle služby: 

1. Uživatel maximálně využívá svůj potenciál, s potřebnou podporou se rozhoduje a aktivně účastní 
všech běžných denních činností. 

2. Uživatel je aktivně zapojen do běžných denních činností, získává nové dovednosti. 

Zásady:  

➢ Věříme v potenciál jedince a dáváme prostor pro jeho seberealizaci. 
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➢ Využíváme všechny příležitosti, které nám dává okolí. 
➢ Respektujeme jedinečnost každého člověka. 
➢ Svoboda a bezpečí – o každého člověka, který využívá naše služby, se starají konkrétní určení lidé. 

Domov je členěn do dvou domácností se stálým personálem.  
➢ Týmová spolupráce – základem práce týmu zaměstnanců je vzájemná týmová spolupráce mezi 

pracovníky v sociálních službách, sociálními pracovníky a zdravotními sestrami, opatrovníky a 
rodinnými příslušníky. Součástí týmu jsou podle potřeb jednotlivých klientů také externí 
spolupracovníci (konzultanti pro podporu zvyšování kvality služby).  

 
Služba je určená pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 let, kteří potřebují 
celodenní pomoc a dohled a mohou se aktivně zapojit do běžných činností.  
Sociální službu nejsme schopni poskytovat lidem s diagnózou duševního onemocnění, jehož projevem je 
nezvládnutelná agresivita vůči okolí, osobám, jejichž projevy autoagrese není možno ovlivnit zákonem 
stanovenými opatřeními omezujícími pohyb a osobám, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko.  
Objekt je částečně bezbariérový a v přízemí budovy mohou bydlet lidé imobilní, kteří používají invalidní 
vozík.  
Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně a personálně se na zajištění služby podílí čtrnáct 
pracovníků v sociálních službách, jeden pracovník úklidu, jeden pracovník terapeutické dílny a na ½ úvazku 
zdravotní sestra.  

 

Uživatelé 

 

   
 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 

Kvalitu poskytovaných služeb podporujeme vzděláváním pracovníků, které je zaměřené na práci s uživateli 
a dále také prostřednictvím stáží. Na začátku roku 2018 proběhl procesní audit, který nám pomohl si více 
ujasnit práci a směr v této službě. Ke zlepšení práce s uživateli na tomto středisku přispělo i to, že došlo 
vzhledem k cílové skupině k nárůstu pracovníků v přímé péči, což podporuje individuální nastavení 
podpory a péče uživatelům.  
V únoru se ze služby odstěhoval jeden uživatel, který využil nabídku služby chráněného bydlení  
ve Velkých Hošticích a k nám se v srpnu nastěhoval jeden uživatel z Domova na Mánesově ulici, který se 
zabydlel a prožívá novou životní etapu.  
Ve spolupráci se sociální pracovnicí se podařilo zrušit depozitní účty uživatelů a došlo k nastavení Dohod  
o nakládání s finanční hotovostí uživatelů, které si s uživateli naší služby individuálně nastavili klíčový 
pracovníci s opatrovníky. Je úžasné sledovat to, když jde uživatel s podporou pracovníka vybrat si peníze 

60%

40%

Muž Žena

10%

90%

19 - 26 27 - 65
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do bankomatu, když uživatelka navštíví poštu s klíčovou pracovnicí za účelem výběru peněžní složenky, 
nebo si uživatelka pro své peníze zajde na Magistrát …  
Velkým krokem v naší službě bylo i to, že došlo k výměně zámkového systému do pokojů uživatelů, protože 
klíče byly univerzální ke všem pokojům a nastavil se systém nácviků používání klíčů od pokojů. Každý 
uživatel vlastní svůj klíč od pokoje a individuálně se nacvičuje uvědomování si svého soukromí a vlastnictví. 
Můžu vzdát dík pracovníkům a uživatelům za obrovský skok v této oblasti. Za těmito úspěchy jsou hodiny 
dumání, pozorování a zkoušení, jak nejlépe tento nácvik uchopit a nastavit opravdu na míru tomu člověku.  
Na jaře si uživatelé s pracovníky udělali záhonky na bylinky i užitkovou zeleninu, o kterou se během léta i 
podzimu starali, což přineslo i úrodu, která zpestřila kvalitu jídla. Je moc škoda, že k této budově patří jen 
takový malý pozemek, který je v průchozí zóně ze zastávky na sídliště a neumožňuje uživatelům soukromí 
a více prostoru pro tuto zálibu.  
Na středisko začala dopoledne docházet zdravotní sestra, která se individuálně věnuje ošetřovatelské péči 
uživatelů, doprovodům k lékařům, chystání léků, zapojila se do přípravy uživatelů na specializované 
vyšetření. Nastavovali jsme individuální umístění léků v pokoji uživatele, kde se i léky chystají s pomocí 
zdravotní sestry. 
Do keramické dílny, která má samostatný vchod a je situována v přízemí budovy, dochází 8–10 uživatelů 
denně z dalších středisek Síria. Velikou radost měla terapeutka z nové vypalovací pece, kterou si 
pochvalovali i uživatelé, kteří dílnu navštěvují. Dva naši uživatelé navštěvují sociálně – terapeutickou dílnu 
Anima Viva a Fokus. 
Domov Na Pomezí je situován do lukrativní oblasti, kde je na zastávku jen kousek a naši uživatelé veřejnou 
dopravu využívají hojně, což oproti minulým rokům je obrovský skok. Jen pro zmínku jsme v minulém roce 
využívali akce nabízené městem Opavou – letní koncert Spirituál kvintet, zahrádkářskou výstavu spojenou 
s ochutnávkou, piknik v Areálu zdraví, akce Hříšní lidé města opavského na Ptačím vrchu, výstavu Z. Freuda 
v knihovně, trhy… Zavítali jsme do Darkoviček na výstavu vojenské techniky, vlakem jsme si zajeli do Hradce 
nad Moravicí na zámek, služebním autem jsme si zajeli do Ikei na nákup talířů a hrnků do bytu… Velkou 
událostí pro nás všechny byla i třídenní rekreace v Kružberku v dobové chatě s kachlovými kamny.  
Během roku jsme si zvelebovali s pracovníky bydlení a osázené truhlíky s muškáty vystřídaly osvícené 
truhlíky s vřesy a jehličnany, což nám chválili i kolemjdoucí.  
V říjnu začaly do domova docházet dvě dobrovolnice, které navštěvují dvě uživatelky.  
Když jsem oslovila pracovníky, ať se zamyslí nad tím, co se za rok změnilo, tak zaznívají tyto hodnocení: 
hlavní vchod je otevřený a uživatelé mohou kdykoliv vyjít na zahradu, je podporován individuální přístup, 
který vede k osamostatnění uživatelů v rámci domácích prací, výběru oblečení, uvědomění si toho, že za 
věci se v obchodě platí, konečně denně můžou jít lidé ven, uživatelé si perou své prádlo s pracovníky, 
zamykají si dveře od pokojů, cestují MHD a využívají veřejné služby. Ve službě jsme řešili i stížnosti, které 
nám pomohly nastavit některá pravidla.  
Nadále také spolupracujeme s podporovatelkou, a zaměřili jsme se na nastavení nového systému 
individuálního plánování. Je jen škoda, že ve službě nefunguje zázemí pro pracovníky, protože jediná 
místnost, na kterou se pro pracovníky myslelo je kuchyňka s šatními skříněmi, kde pracovníci tráví 
obědovou pauzu a je taky průchozí místností mezi keramikou a sociálním zařízením, což narušuje práci 
vedoucí, porady vedoucí s klíčovými pracovníky během schůzek…, práci zdravotní sestry, vyřizování 
telefonátů…  
Moc se osvědčil tzv. „Den pro tebe“, který je založen na tom, že klíčový pracovník se s uživatelem domluví, 
kdy a jak si udělají tzv. „Den pro tebe“. Pracovník s uživatelem stráví část dne dle jeho plánu, takže 
v minulém roce si uživatelé splnili přání navštívit kino, muzeum, výstavu baněk s jejich výrobou, návštěvu 
Kočičí kavárny, návštěvu hřbitova, cukrárny, výstavu hlavolamů, tenisových kurtů spojenou s obědem, 
kadeřníka s kavárnou, koncert a nákup světýlek, solnou jeskyni, obchod se sypanými čaji a kávou. 
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Na čem jsme se ve službě shodli je to, že ve městě Opava je málo klubů, dílen pro uplatnění našich uživatelů 
v rámci nácviku pracovní terapie či jen setkávání se a navazování vztahů. Také se ve městě Opava 
setkáváme s prostory, které jsou bariérové, například v OC sjezd k lékárně, který je jen pro kočárky, vozíčky 
mají sjezd zakázán, a tudíž se uživatelka do lékárny nedostane.  
Myslím si, že minulý rok byl náročný, plný změn systémů a nastavování nových, došlo také k obměně 
pracovního týmu a tímto bych chtěla poděkovat uživatelům za jejich zpětnou vazbu, která se k nám 
dostává, ale také spolupracovníkům za jejich podporu, inovace a osobní přístup, který je vždy vítán. 
 
 

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018 – vyhodnocení:  

• Podpora 2 uživatelů při využívání služeb sociální rehabilitace ve sdružení Anima Viva – službu 
využívá 1 uživatel, 1 uživatel se odstěhoval. 

• 1x za rok naplánujeme s uživateli naší služby tzv. Den pro tebe – splněno. 

• Naplánujeme rekreaci dle zájmu uživatelům – splněno. 

• Pomoc s plynulým přechodem 1 uživatele služby DOZP Na Pomezí do služby CH. B. Velké Hoštice 
– splněno. 

• Společně se sociální pracovnicí a podporovatelkou stabilizovat službu DOZP Na Pomezí a nastavit 
podporu při zavádění nových postupů práce – cíl naplňujeme a pokračujeme v něm.  

• Finance uživatelů – jednání s opatrovníky o zrušení dep. účtu uživatele u organizace (přenesení 
zodpovědnosti za finance na opatrovníky) – splněno krom účtu 1 uživatele. 

• Stravování – nákup a příprava večeře s uživateli, alespoň 1 x týdně – nesplněno, vaření a pečení 
probíhá v bytech dle nabídky a dohody s uživateli nepravidelně. 

• Audit, který nám pomůže nastavit směr tohoto střediska – proběhl. 

• Tvorba manuálu s pravidly a postupy práce na středisku – částečně, cíl naplňujeme. 

Sociální podmínky uživatelů  

Byt č. 1 – 1x obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x koupelna s WC, z nichž jedna je bezbariérová, 
          4x jednolůžkový pokoj, 1x dvoulůžkový pokoj. 

Byt č. 2 - obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1x samostatné WC s umyvadlem, 1x bezbariérová 
koupelna včetně bezbariérového sociálního zařízení, 4x jednolůžkový pokoj. 

Pokud chtějí uživatelé trávit svůj volný čas v obývacím pokoji, mají zde k dispozici televizi, HIFI věž, tablet, 
notebook, aromalampu a 2 uživatelé v bytě č. 1 mají na pokoji TV, převážná většina uživatelů má na pokoji 
rádio. 
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Uživatelé mají možnost využívat terapeutickou dílnu – keramickou s vypalovací pecí, která je součástí 
domu.  
Organizace má k dispozici služební vozy, které uživatelé využívají.  
Došlo k dovybavení služby mixéry, novými ortopedickými matracemi, potřebami do kuchyně… 

Stavebně - technický stav objektu  

Projekt 3. etapa Transformace organizace Mariana, p. o byl spolufinancován z prostředků Evropské unie 
a Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
V domově se řeší závady, které se týkají prasklin na omítkách a běžné závady, které patří k provozu 
domu.  

 

Plány na rok 2019 

• Uživateli, který využívá bezlepkovou a bez mléčnou dietu, nastavit individuální systém stravování, 
který je podporován také paní ředitelkou, které tímto děkujeme za její podporu.  

• Individuálně nastavit systém přípravy stravy aspoň v jednom bytě. 

• Zkusíme v Kylešovicích zajistit pronájem tělocvičny pro volnočasové aktivity uživatelů dle jejich 
zájmu. 

• Dokončit systém nastavování IP, postupů práce. 

• Tvorba Manuálu na středisku. 

• Revize SQ. 

• Uživatelům přinášet nabídky veřejných služeb a akcí. 

• Na jaře obnovit zahrádku, nebo zkusit najít pronájem zahrádky s posezením ve městě Opavě. 
Díky za zamyšlení pracovníků, jak tuto službu „oživit“.  

 

 

 

 

Pekárková Petra, vedoucí střediska 
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Středisko: Mánesova 1684/7, 74601 Opava 

 

 

Popis zařízení 

DOZP Mánesova se nachází v cihlové zástavbě, začleněn mezi ostatní nízkopodlažní domy na ulici 
Mánesova, v klidné předměstské části Opavy. Sociální služba je poskytována ve třech bytech, jejichž 
bezbariérovost zajišťuje lůžkový protipožární evakuační výtah. Výtah umožňuje dostupnost nejen do bytů, 
ale i na ulici a do zahrady. Zahrada je situována za domem ve vnitrobloku, v létě s bazénem a ohništěm, 
příjemný stín zajišťují vzrostlé stromy. Každý byt má alespoň jednu velkou terasu. K vybavení domova patří 
rehabilitační prostor v suterénu nabízející vířivku, magnetoterapii, parafínové zábaly a další, 
multisenzorická místnost v jednom z bytů.  
V blízkosti objektu se nachází Základní škola a Praktická škola, poliklinika, Slezská nemocnice, několik 
zastávek MHD, pošta, vlakové nádraží, nákupní centrum a bezbariérové supermarkety, divadlo, kina, 
parky, dětská hřiště, a za zmínku stojí i možnost parkování v okolí objektu.  
Zařízení pro výkon ústavní výchovy 

Kapacita:  

29 osob 

Charakteristika poskytované služby     

Cíle  

DOZP – středisko Mánesova 
Poskytovat takovou podporu, která uživatelům umožní žít v souladu s principy normality s právem na 
přiměřené riziko a možnost rozhodování. Podporovat uživatele tak, aby v budoucnu mohli opustit sociální 
službu. 

1. Uživatelé služeb mají takovou podporu, která jim umožňuje žít v souladu s právem na riziko a 
možnost rozhodování. Jsou podporováni takovými způsoby, aby mohli v budoucnu opustit 
sociální služby.  
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2. Děti a mladí lidé, kteří službu využívají, mají pravidelné kontakty s rodinami, a jsou maximálně 
podpořeni v kontaktech s rodinným prostředím, děti k návratu do rodinného prostředí.  

3. Lidé, kteří potřebují pomoc ve všech oblastech života, mají zajištěnu podporu, pomoc a péči 
odpovídající jejich potřebám s ohledem na principy normality a možnost svobodně a bezpečně 
vyjádřit své potřeby, projevovat se různými způsoby.  

 

Zásady poskytované služby – principy 

DOZP – středisko Mánesova 
Principy, kterými se řídí zaměstnanci při přípravě a realizaci poskytovaných sociálních služeb: 

• Princip normality - Princip normality je vyjádřením toho, co je v životě člověka normální a na co má 
každý člověk – i člověk s postižením právo: zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení sféry 
práce (vzdělávání) od sféry bydlení a volného času, prožívání běžného ročního rytmu, respektování 
vývojové fáze člověka, respektování vlastních přání, potřeba rozhodnutí a nárok na uznání, 
akceptování života ve světě obou pohlaví, dostupnost běžného životního standardu jako základní 
předpoklad pro samostatný život, život v běžných životních podmínkách. 

• Podpora komunikace a rozhodování – Všichni klienti našich služeb mají nastavený vlastní způsob 
komunikace, který jim umožňuje dorozumět se s okolím a rozhodovat o svém životě, v co nejvyšší 
míře. Využívány jsou různé způsoby, například dorozumívání gesty, jazykem Makaton, předměty, 
obrázky atd.  

• Svoboda a bezpečí – O každého člověka, který využívá naše služby, se starají konkrétní určení lidé. 
Domov je členěn do tří domácností se stálým personálem, který je odborně i lidsky nastaven na 
podporu klientů ve všech oblastech jejich života. Jako velmi důležitou vnímají zaměstnanci svobodu 
vlastních projevů klientů a respektující přístup. V každé změně v životě člověka, který využívá služby, 
je personál připraven podpořit jej vhodným způsobem a zajistit bezpečné zvládnutí situace. 

• Týmová spolupráce – Základem práce týmu zaměstnanců je vzájemná týmová spolupráce mezi 
pracovníky v sociálních službách, sociálními pracovníky a zdravotními sestrami. Součástí týmu jsou 
podle potřeb jednotlivých klientů také externí spolupracovníci. Například pracovníci orgánu 
sociálně právní ochrany dětí, metodik pro alternativní a augmentativní komunikaci, 
muzikoterapeut, canisterapeut a další. 

Sociální služba DOZP Mánesova je určená především dětem a mládeži s těžkým zdravotním a mentálním 
postižením s nařízenou ústavní výchovou. Dětem a mládeži s těžkým zdravotním a mentální postižením 
od 3 do 26 let, výjimečně dospělým nad 26 let, kteří potřebují vysokou míru podpory a mají sociální vazby 
v blízkosti zařízení. S ohledem na dostupnost Základní školy a Praktické školy, Slezské nemocnice a lékařů 
zajišťujeme školní docházku a návštěvy lékařů, tak jako bychom žili doma, to znamená individuálně podle 
potřeb uživatelů, lékaře navštěvujeme v jejich ordinacích i mimo město Opava. 
Poskytujeme pobytovou celoroční sociální službu s 24hodinovým provozem, který je zajištěn 24 
pracovníky v přímé péči, každý byt má hospodyni, ošetřovatelská péče je zajištěna 3 sestrami bez 
odborného dohledu, 4 praktickými sestrami, které zajišťují také noční službu. 
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Uživatelé 

    
 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 

Všichni uživatelé žijící na Mánesové mají nastaven svůj komunikační systém, komunikace s našimi 
verbálně nekomunikujícími uživateli se zakládá především na proškoleném personálu v alternativní a 
augmentativní komunikaci a gestech Makaton a na podpoře externím pracovníkem. V praxi to znamená, 
že komunikaci utváříme s uživatelem přímo na míru, komunikace se během života rozvíjí a přizpůsobuje 
se tak potřebám každého uživatele. V bytě dětí pracujeme s komunikací velmi intenzivně a důsledně, 
nesmí chybět spolupráce se školou tak, aby komunikace směřovala jedním směrem, byla využívána nejen 
doma, ale právě také ve škole. Intenzívní a důsledná práce s dětmi na komunikaci nese své ovoce a je 
potřeba vyzdvihnout každodenní snahu PSS, děti se učí opakovat gesta, trénují oční kontakt, udržení 
očního kontaktu a nejprve spolu ruku v ruce používají fotky v režimu dne a potom se sami snaží vzít si 
fotku. Komunikace tvoří také základ pro uplatňování práv a rozhodování se, lidé s těžkým a hlubokým 
mentálním postižením se učí ovlivňovat a v určité míře i řídit si svůj den. Pracovníkům opakuji význam 
komunikace, mohou se kdykoliv zeptat na nejasnosti. S komunikací nekončíme tam, kde nevidíme 
výsledky, i když to může na některé nové pracovníky působit frustrujícím dojmem, ale tady je důležité, 
aby věděli, že se jedná o způsob práce, který je důstojný a vždy uživateli přináší intenzivnější kontakt 
s pracovníkem.  

 

59%

41%

Muž Žena

7%

19%
22%

33%
19%

do 6 7 - 12 13 - 18

19 - 26 27 - 65
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Školní docházku plní všechny školou povinné děti, děti s PEG sondou nejsou výjimkou, ale nejsou výjimkou 
ani děti napojené na enterální pumpu. Celkem se jedná o 12 školáků. 
Od června do září 2018 jsme přijali čtyři děti s nařízenou ústavní výchovou. V současné době poskytujeme 
péči a podporu 6 dětem a 1 dospělému s PEG sondou. Tři děti jsou napojeny na enterální pumpu, díky 
těmto novým přírůstkům se speciálními pomůckami se práce v bytě 2 stala velmi náročnou na spolupráci 
mezi úsekem zdravotních sester a PSS. Nikdy nebude spolupráce dobrá, pokud nebudeme chápat 
náročnost obou úseků a nebudeme ochotni si vzájemně vycházet vstříc a efektivně spolu komunikovat. 
Komunikaci považuji za základ naší práce, všichni jsme proškolení v alternativní komunikaci, každý z nás 
ví, jak se používají fotky v komunikaci s uživateli, která gesta co znamenají, vymýšlíme zástupné předměty 
pro lepší porozumění, ale velmi často nejsme schopni porozumět si mezi sebou navzájem. Často 
přemýšlím, kde je chyba, proč komunikace vázne. Tady vidím velké rezervy, a hlavně na této oblasti stojí 
za to pracovat. Tím nejpravděpodobnějším důvodem, proč dochází k takovým zádrhelům v komunikaci, 
vnímám ve spojení bývalého Mariana a Síria. V naší malé organizaci byla dobrá a intenzivní spolupráce 
mezi jednotlivými úseky. Vlastně spojením došlo k odsunutí Mánesky na druhou kolej a namísto rozvíjení 
perfektní práce došlo ke stagnaci. Stále bylo potřeba řešit problémy všech ostatních a na Mánesku prostě 
nebyl čas. Teď jsem tady sama a v tom množství už není prostor pro takové „špeky“, které dělaly Mánesku 
Máneskou – stanování, kontakty se ZŠ, společné projekty s dětmi apod. Je toho hodně co všechno 
zvládnout, od provozních věcí, uživatelé, pracovníci, sociální práce, komunikace na všechny strany. 
V bytech jsou plánovačky zodpovědné za individuální plány uživatelů a vše co s tím souvisí, ale vedoucí 
jsem já, pracovníci to velmi dobře vědí, a taky mě plně využívají i zaměstnávají ☺. Musíme šetřit, měli 
jsme skvělé zabezpečení počtem pracovníků v bytech, to nám umožňovalo realizovat nejrůznější aktivity. 
Nezbývá než si vychovat nový, zapálený tým, který bude mít dostatek odvahy podnikat to, co bylo zvykem.  
Za ta léta jsem se přesvědčila, že čím lepší komunikace a nálada mezi lidmi je, tím lépe se daří našim 
uživatelům, a byly doby, kdy jsme byly jedničky ve vytváření pohody, dobré nálady a atmosféry v bytech. 
Ráda bych se k tomu vrátila, snad není vše ztraceno. Vždyť vždy a za všech okolností v obou úsecích je na 
prvním místě uživatel. Kdyby tady nebyl, nejsme tady ani my. Stejně tak vynakládám úsilí v tom, aby 
všichni pracovníci měli na paměti, že pracují u uživatele doma, v jeho prostředí. Taková změna myšlení je 
proces, který nenastane hned, proto se musím snažit stále dokola. S výměnou vedoucí sestry na středisku 
Mánesova, hodnotím změnu v komunikaci a spolupráci mezi zmíněnými úseky. Jak jsem napsala, 
komunikaci považuji za základ naší práce a se změnou vedoucí se komunikace a spolupráce daří, konečně 
společně řešíme zdravotní stav uživatelů, domlouváme se na vyšetřeních, musíme, ať chceme nebo ne, 
být schopné zastoupit se vzájemně na obou úsecích.    
S přírůstky nových dětí máme také problémy s dětskými lékaři, ti prostě nejsou, takže zatím dojíždíme i 
k lékaři do Kravař.  Někteří dospělí uživatelé, kteří přecházejí od dětského praktického lékaře k dospělému, 
se nám podařilo ve spolupráci s vedoucí sestrou přihlásit do Mojí ambulance, podobný krok v současné 
době děláme s některými dětskými uživateli do ambulance Malé zdraví.  
Týmy v bytech využívají skupinové supervize, doufám, že mají efekt, minimálně jsou pro mě nástrojem, 
jak podat pomocnou ruku. A jak řekla na jedné supervizi jedna PSS cílem je vykecat se, pak tedy ano, 
vykecáme se řízeně o pracovních problémech. Supervize by měly být vnímány, jako součást této náročné 
práce. Třeba právě z důvodu krátkodobých pobytů. 
Krátkodobých pobytů jsme poskytli letos 13 lidem, celkem 35krát! To není zrovna málo. Krátkodobé 
pobyty kladou nároky na týmy v bytech, je potřeba mít na paměti, že krátkodobé pobyty probíhají v době, 
kdy se vybírají dovolené, a to je potíž. 
„Moc bych chtěla za sebe a za syna poděkovat za péči o něj po dobu, kterou byl u vás na 
odlehčovacím pobytu. Mooc děkujeme a pozdravujeme všechny pracovnice, které se o něj staraly.“ 
A protože na Mánesové žijí také dospělí lidé, je potřeba se zmínit i o změnách, které se jich významně 
dotýkají. Takovou velkou změnou bylo zrušení depozitních účtů, nepodařilo se zrušit všechny, ale stále se 
na tom pracuje. Invalidní důchody jsou vypláceny na soukromé účty uživatelů. Ti, kteří mají depozitní účet 
zrušený, mají vlastní příruční pokladny a uživatelé hospodaří se svými prostředky s pomocí klíčového 
pracovníka. Klíčové pracovnice jsou zasvěceny do toho, kolik peněz jeho uživatel zaplatí na doplatcích za 
léky, nutí je to dobře hospodařit také s inkontinenčními pomůckami, aby uživatel zbytečně neutrácel 
pouze za tyto pomůcky, ale měl třeba na kino. Dá se tak dobře pracovat se zájmy uživatele, lépe plánovat 
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nákupy a vůbec žít více podle svého a nežít jen na základě schváleného požadavku. Pohybujeme se v rámci 
tzv. Dohody o podpoře při nakládáni s finanční hotovosti. 
Na začátku roku nám zemřela uživatelka a do dvou měsíců druhá. Obě ženy zemřely vlastně doma, v klidu 
a mezi svými v podstatě blízkými. A když jsem u těch odchodů, je potřeba zmínit přechodové plány, které 
jsme uskutečnily. Uživatelka XY přecházela do DOZP Harmonie Krnov, přechodový plán byl nastartován na 
začátku února a slečna XZ se přestěhovala na začátku května. V jeho průběhu jsme velmi aktivně 
spolupracovaly s DOZP Harmonie, Domnívám se, že přechodový plán byl dobře připravený i zvládnutý. 
Dalším přechodovým plánem, byl plán pana XY, který trval delší dobu, a to od dubna do srpna. 
Co se týká využití služeb mimo domov, uživatelé bytu 1, jezdí na muzikoterapii do Fokusu na Hradeckou 
ulici. Děti a lidé, kteří nemají šanci využívat některou z místních sociálně terapeutických dílen, využívají to, 
co nabízí samo město, tady společenské, kulturní a sportovní aktivity, nemusí to být vždy účelové, ale 
procházka parkem, kterým se dostaneme až do centra města je skvělá. Jsou to nejrůznější městské 
slavnosti, běhy např. Opavská míle, Joy run, každoroční turistika, výlety, ty i vlakem do Prahy.  
K těmto aktivitám potřebujeme dobrovolníky, snažím si je zajišťovat na konkrétní akce. Spolupracujeme 
se studenty LŠU, Krajským úřadem v rámci akce Společenské odpovědnosti se nám daří využívat 
dobrovolníky na sportovní aktivity. 
Každý rok nám přicházejí studenti na praxi, ať už se jedná o studenty Střední zdravotnické školy, nebo to 
jsou studenti Slezské univerzity. 
Nesmím zapomenout na sponzora, který pojal fotbalový zápas, jako možnost pro výběr finanční částky na 
nákup speciální polohovací matrace pro děti, podařilo se mu vybrat 32 000,-Kč. Pan x se do akce pustil i 
přes nejasný výsledek. 
Skvěle se nám povedlo vánoční setkání se sousedy, na kterém jsme mohli přivítat náměstka hejtmana 
Moravskoslezského kraje pana Jiřího Navrátila, který s paní Gabrielou Svobodovou přivezl dětem tolik 
očekávané vánoční dárky.  
V březnu nás čeká v bytě dětí stínování odborníky z kanceláře veřejného ochránce práv, kteří se zaměří na 
vzdělávání dětí a ošetřovatelskou péči. V květnu máme naplánovanou resupervizi bazální stimulace. 
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Vyhodnocení plánů z minulého roku.  

Cílem byly přechodové plány uživatelů – splněno. 
Plány s LŠU – splněno. 
Spolupráce s dobrovolníky Elim, KÚ MSK – splněno. 

Sociální podmínky uživatelů 

Objekt Mánesova je členěn do třech bytových jednotek, přičemž každý byt má jiný počet pokojů.  
Byt 1 v prvním nadzemním podlaží má 2 jednolůžkové pokoje, 3 dvoulůžkové pokoje.  
Byt 2 v druhém nadzemním podlaží má 2 jednolůžkové pokoje, 2 třílůžkové pokoje, 2 dvoulůžkové pokoje. 
Byt 3 ve třetím nadzemním podlaží má 1 jednolůžkový, 3 dvoulůžkové pokoje. Pokoje jsou vybaveny 
skříněmi a komodami, elektrickými polohovacími lůžky. 
V koupelnách využíváme sprchová mobilní lůžka, každý byt je vybaven dvěma zvedacími zařízeními 
k přemisťování imobilních uživatelů. Některé jednolůžkové pokoje mají vlastní koupelnu, ostatní pokoje 
mají koupelnu společnou vždy pro dva pokoje. V bytech je kuchyňka s myčkou, mikrovlnou troubou, 
technická místnost s pračkou a sušičkou. Všichni uživatelé mají k dispozici tablet, TV, je možné mít vlastní 
TV, v každém bytě je připojení k internetu prostřednictvím WIFI.  
V bytě 2 je pro všechny uživatele snoezelen, v suterénu rehabilitační místnost s vířivkou. 
K usnadnění kontaktu se společenským prostředím využíváme jednak dostupnost MHD, a hlavně naše 
auto Ford Tranzit, Škoda Octavie combi. 
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Stavebně - technický stav objektu  

Je nutná oprava vlhkého zdiva v šatně zaměstnanců. 

Plány na rok 2019 

Pracovat nadále na komunikaci ať už s uživateli či pracovníky 
Oční navádění SPEKTRA pro komunikaci.  
Opakovat vánoční setkání na ulici.,  
Resupervize bazální stimulace.       
 
 
 
 

Bc. K. Gerová, sociální pracovník, vedoucí střediska 
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Středisko: Švestková 1381/50 a 1382/52, 74706 Opava  

 

 

Popis zařízení 

Sociální služba je poskytována ve dvou řadových domech v městské části Opava – Kylešovice.  Vzdálenost 
od centra města je asi 2,5 km. Dostupnost nejbližšího obchodu, lékaře a lékárny je cca 800 m. Domy jsou 
umístěny v klidném prostředí, zastávka městské hromadné dopravy je vzdálena asi 700 m.  Vchod a přízemí 
je bezbariérové, první patro však bariérové, nyní je vhodné pouze pro mobilní uživatele. K domům přiléhá 
zahrada. V každém bytě bydlí 6 uživatelů, v současné době žijí jednom řadovém domě muži a ve druhém 
ženy. 
 

Kapacita:  

6 a 6 osob 
 

Charakteristika poskytované služby 

Cíle služby 

• Uživatelé se zapojují dle svých schopností do běžných, každodenních činností (péče o svou osobu 
a aktivity spojené s chodem domácnosti, údržbou zahrady) v prostředí, které se co nejvíce podobá 
běžné domácnosti. 

• Účastní se volnočasových aktivit a využívají možností společenského vyžití.  
• Rozdělují den na činnosti spojené se zajištěním svých potřeb a na volnočasovou část s nabídkou 

činností odpovídajících jejich přáním, věku a možnostem. 

Zásady služby 

• Individuální přístup – pomáhat a podporovat dle možností, schopností a potřeb uživatelů a 
zároveň respektovat potřeby vyplývající z jejich zdravotního stavu. 

• Partnerský přístup – respektovat jedinečnost uživatele.  

• Kvalita a bezpečnost – dbát na lidskou důstojnost. Dodržování lidských práv. Zvyšovat kvalitu služby 
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dalším vzděláváním pracovníků s podporou auditů. 

• Týmová spolupráce – základní prvek práce v týmu je vzájemná spolupráce mezi pracovníky v přímé 
péči, sociálními pracovníky, zdravotníky. Ale i všemi, kteří jsou součástí multidisciplinárního týmu. 

• Srozumitelnost informací pro uživatele 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě Kylešovicích, poskytuje celoroční pobytovou sociální 
službu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením. 
Sociální služba byla zahájena 7. 11. 2011. Účelem služby je poskytovat pobytové a sociální služby pro osoby 
s mentálním postižením, které dovršily 18 let věku. Od 1. 1. 2017 je služba poskytována pod organizaci 
Sírius p. o., Mánesova 7, Opava. Službu domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě Kylešovicích 
může využívat 12 uživatelů. Jedná se o dospělé osoby, které potřebují střední a vysokou míru podpory  
v oblasti bydlení, péče o svou osobu a činnostech spojených s běžným životem, protože jsou domy 
částečně bariérové, jsou určeny především mobilním až částečně imobilním uživatelům, kterým můžeme 
poskytnout bydlení v přízemí budov (osobám na MIV). Personálně je služba zajištěna 24 hodin denně. 
Cekem má 10 pracovníků v přímé péči, SZP na půl úvazku a pomocnici v domácnosti. 
 

Uživatelé 

 

     
 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 

Individuální potřeby uživatelů jsou uspokojovány formou podpory a pomoci v oblastech zvládání péče 
o vlastní osobu, nakládání s finančními prostředky, péči o zdraví (podávání a vyzvedávání léků, návštěvy  
u lékařů) a zvyšování nezávislosti. Skupinovou podporu poskytujeme stále ještě v kontaktu se 
společenským prostředím, jezdíme na společné akce a výlety. S podporou pracovníků se někteří uživatelé 
dle svých možností a schopností, podílejí na chodu domácnosti (občas jen dílčími úkony). Uživatelé si touto 
formou zvyšují své sebevědomí a zažívají pocit úspěchu.  
Uživatelé jsou podporování při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání svých 
osobních záležitostí např. návštěvy na úřadech. Uživatelé se rozhodují svobodně a vyjadřují své potřeby a 
názory. Mají možnost připomínek a stížností na službu či pracovníky. V tomto roce jsme se v rámci MS 
kraje a jeho projektu zúčastnili klientského auditu. Velmi nás, zajímal pohled očima bývalého klienta CHB, 
který již žije samostatně. Právě on viděl na naší službě věci, které se nám zdáli nepodstatné, nedůležité. 
Zpětná vazba u našich uživatelů vyzněla kladně, jsou rádi za každou návštěvu nebo nového člověka.  
Ke konci roku jsme navázali spolupráci s novou podporovatelkou a zúčastnili se schůzky k Mapování 
potřeb uživatelů. Tuto spolupráci vidím jako přínosnou, potřebnou. Služba a její pracovníci potřebují 
podporu v oblasti individuálního plánování a pohled odborníka pro moderní poskytování sociálních služeb.  
Jedním z nástrojů ke zkvalitnění služby patří i neustálé vzdělávání. Hodnocení ze strany pracovníků, bylo 
vždy kladné, nejen jak se říká na papíře, ale vyzněly i pozitivní ohlasy. Je to tím, že si pracovníci mohou 

50%
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také sami říct, co je zajímá, v čem by se chtěli vzdělávat. V příštím roce bychom měli zájem nejen  
o semináře a školení, ale také o stáže v jiných zařízeních, protože jak to a kde funguje a hlavně tam, kde 
jsou dál než my, známe jen z doslechu.  
Mezi naše priority v tomto roce patřilo odstranění prvků instituce a individuální přístup k uživatelům a s 
tím spojené inovace. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří zrušení všech depozitních účtů. Pro uživatelé to 
znamená, že své peníze mají v pokladničkách přímo u sebe na pokojích, pořídili si peněženky, kde si dávají 
peníze určené pro osobní potřebu a dnes již ví, že když jedou na výlet nebo do obchodu, musí si je vzít a 
něčím zaplatit. Dále jsou to léky, jejich zajišťování a individuální podávání na pokojích. Společně jsme 
nakoupili koše na prádlo a dnes již pereme individuálně, každý uživatel své prádlo zvlášť. Podporujeme je 
ve využívání veřejných služeb, v tomto směru nastala snad největší změna, za službami jezdíme nebo 
docházíme, a ne služby k nám! V maximální míře jsme se snažili, zajistit doprovody na různé společensko-
kulturní akce. 

Vyhodnocení úkolů a cílů 2018 

Stanovené cíle byli v tomto roce částečně splněny, služba se vypořádávala s různými změnami v průběhu 
celého roku 2018. Zejména se značnými personálními změnami, které dolaďujeme dodnes, i když byl tým, 
posílen o nové pracovníky, ke konci roku jsme měli a doposud máme o tři pracovníky méně  
na dlouhodobých neschopenkách. Na středisko nastoupila tzv. pomocnice v domácnosti, především 
v domě žen, kde je potřeba větší míry podpory ze strany pracovníků, má své uplatnění, pracovníci se více 
individuálně věnují uživatelům. Práci v průběhu celého roku hodnotím kladně, lidé s postižením tady žijí 
srovnatelně s běžnou domácností, ale stále je co zlepšovat a na čem pracovat. U nedostatků jsme na tom 
ještě trošku podobně jako v loňském roce, ale již nám péče tolik nepřevládá nad mírou poskytované 
podpory. Také letos jsme řešili místní dostupnost s ohledem na věk uživatelů, na naši žádost a za podpory 
vedení organizace, jsme dostali k dispozici vícemístné vozidlo, bez kterého není možné, zajišťovat 
doprovody, dostat se na výlet či do divadla, v týmu přibylo více řidičů.  Jako přínosné je oddělení služeb 
CHB a DOZP na pozicích vedoucích, ještě do poloviny roku jsme zajišťovali na CHB zástupy, a nástup SZP  
na středisko, tzn. poskytování péče přímo k uživatelům a zapojení do projektu Telemedicína. Pracovníci 
střediska oceňují možnost dovybavení domácností, ke konci roku jsme si pořídili novou, velkou lednici, 
mohli jsme tak zajistit rozdělení potravin zvlášť pro uživatele a zvlášť pro pracovníky. Řešilo se technické 
zázemí pro pracovníky: každý dům má svůj notebook, telefon. Uživatelé mají k dispozici tablet. V rámci 
využívání návazných služeb máme stále mezery, ale to je celkovém v nastavení systému. Buď naši uživatelé 
nesplňují u stávajících poskytovatelů služeb cílovou skupinu, nebo mají naplněnou kapacitu, ale mohou 
podle svého zájmu využívat všechny aktivizační dílny které byly v minulosti zřízeny v některých sociálních 
službách organizace (např. keramickou, stolařskou dílnu, denní programy, aromaterapii, snoezelen). 

Sociální podmínky 

V každém z domů jsou dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové pokoje, kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem. 
Uživatelům jsou k dispozici dvě koupelny včetně sociálních zařízení. 12 uživatelů je ubytováno ve dvou 
vedle sebe stojících řadových domech, každý dům má čtyři pokoje.  Dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové. 
V přízemí využívají koupelnu a sociální zařízení 2 uživatelé, v 1. poschodí využívají koupelnu a sociální 
zařízení 4 uživatelé. V přízemí je samostatné WC s umývadlem. Volný čas mohou uživatelé trávit  
ve společném obývacím pokoji vybaveném televizním přijímačem a CD přehrávačem. Někteří uživatelé 
mají k dispozici vlastní televizi na pokoji. K relaxaci slouží také zahrada u každého domu. Mezi technické 
prostředky, které má bydlení k dispozici patří 7 místní automobil Dacia Logan, internet, PC, 2x notebook, 
2x tablet, 3x mobilní telefon. 
Praní osobního prádla si uživatelé za pomoci pracovníků zajišťují sami, praní ložního je zabezpečeno 
firmou: Prádelna a čistírna Schreier s. r. o. 
Strava je dovážena ze stravovacího úseku z jídelny Náměstí Svobody ,, Zelenéný Jelen“.  
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Stavebně – technický stav objektů 

Bariérovost objektů – objekty jsou částečně bariérové. První NP je dosažitelné pomocí schodiště. 
DOZP Švestková č. p. 50,52 Opava, jsou novostavby v řadové zástavbě, zajišťující bydlení pro 12 klientů. 
Domy jsou dispozičně vybaveny kuchyní, praní v pračce umístěné v I. NP + sušička. Statika objektů velmi 
dobrá.  
Vnější zdivo i střešní plášť – velmi dobré – s dostatečnou tepelnou izolací. 
Vytápění a ohřev TUV je řešen plynovými kotly Vaillant VUW 202/3-5 o výkonu 20 kW.- nevyhovující. 
Elektroinstalace, rozvody vody, tepla a odpady – velmi dobré. Na domy navazuje přilehlý pozemek – 
zahrada.  
Objekty jsou součástí 2 etapy transformace, organizace Marianum. Byl spolufinancován z prostředků 
evropského fondu pro regionální rozvoj. 
           

Plány na rok 2019 

• Nadále rozvíjet schopnosti uživatelů a vézt je k co nejsamostatnějšímu životu. 

• Začleňování uživatelů do společenského prostředí a vyhledávání návazných služeb a běžných 
aktivit. 

• Sjednocení přístupů, myšlení s nastavením organizace, odborná podpora pro pracovníky 
(podporovatelka, vzdělávání, stáže). 

• Postupné vypracování: Mapování potřeb, IP, Manuálu a metodik. 

• Zkvalitnění stravy pro uživatele, jejich zapojení do přípravy jídla, nákupy potravin. 
 

Vize: Řešit bariérovost bydlení, nebo skladbu uživatelů, realizace zahrady k lepšímu, aktivnímu využití. 
 
 
 

                            Bc. Kalendová, vedoucí DOZP 
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Středisko: Holasická 1734/76, 74705 Opava 

 

 

Popis zařízení  

Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí v Opavě, v části obce Kateřinky, na ulici Holasická 

1374/76. Dům je postaven v klidové zóně, cca 15 min chůze od zastávky MHD nebo cca 30 min pěší chůze 

z centra Opavy. Je přístupný po přístupové cestě z hlavní silnice ulice Holasická. Pozemek je oplocen a 

před domem je parkoviště.  

Služba je poskytována v plně bezbariérové přízemní novostavbě, která je tvořena třemi objektovými 

částmi. V krajních částech objektu jsou umístěny bytové jednotky. Ve střední části je zázemí personálu a 

propojovací chodba. Součástí objektu jsou kryté terasy, které navazují na obývací pokoj každého bytu a 

přechází v rozlehlou zahradu. Bytové podmínky zajišťují uživatelům dostatek soukromí a vytváří přirozené 

domácí prostředí. Prostranství rozsáhlé zahrady poskytuje našim uživatelům příležitosti pro pěstování 

ovocných keřů. Venkovní terasa umožňuje pěstování zeleniny v nádobách, pěstění okrasných truhlíků.  

Kapacita: 

12 osob,  

Charakteristika poskytované služby  

Domov pro osoby se zdravotním postižením Holasická poskytuje v souladu s § 48 Zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách celoroční pobytovou službu. Je vhodná pro osoby imobilní, trvale upoutané na lůžko 
nebo na speciálních kočárech, ve věku od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují 
individuální, celodenní podporu a pomoc v každodenních činnostech spojených s péči o svou osobu, při 
péči o svou domácnost a v běžných životních situacích.  
Podstatou poskytované služby je snižování závislosti osob na vnější pomoci a podpora běžného způsobu 
života. Důraz je kladen na dosažení maximální možné míry samostatnosti. V rámci sociální služby jsou 
poskytovány činnosti, jejichž smysl spočívá v rozvoji samostatnosti, ve využití volného času, komunikaci, 
umění spolurozhodovat o svém životě, partnerství. 
Pracovníci jsou uživatelům nápomocni v potřebných oblastech života, včetně ošetřovatelské a obslužné 
podpory.  
Základní zdravotnickou péči zajišťuje 1 zdravotní sestra, která je v domově od pondělí do pátku od 7 hod 
do 15.30 hod. 
V domově pracuje 13 pracovníků, z toho 8 pracovníků v přímé péči na denní službě, noční služba je 
zajištěna 2 pracovníky (v každém bytě jeden pracovník).  
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Samozřejmostí je využívání místních zdrojů veřejných služeb v Opavě – kadeřník, pedikúra, obchodní síť.  

Uživatelé 

 

    
 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 

Individuální potřeby každého uživatele jsou uspokojovány formou podpory a pomoci pracovníků služby, 
zejména v oblasti zvládání péče o vlastní osobu, chodu domácnosti a rozvoji soběstačnosti. Uživatel je do 
běžných každodenních činností vtažen i pasivně, jejím sledováním a vlastní přítomností. Soběstačnost, 
sebeobsluha, výběr a rozhodování je základní součástí jejich života. Pracovníci se snaží dotvářet domácí 
prostředí s uživateli vařením, pečením, konají se přípravy k oslavám narozenin. Narozeniny se slaví s 
přizvanými příbuznými, přáteli, které si zvou a vybírají uživatelé za podpory pracovníků. Návštěvy známých 
a přátel, které uživatelé navštěvují, se stávají i známými bytu a ostatní uživatelé je vždy rádi uvítají. Nákupy 
si uživatelé zajišťují v obchodech v okolí svého bydliště s podporou pracovníků. Kulturní a společenské 
vyžití nacházejí v rámci návštěv koncertů, výstav a představení v kině nebo divadle. Duchovní potřeby 
uživatelů jsou uspokojovány návštěvou blízkého kostela Svaté Kateřiny nebo pravidelnou docházkou 
místního faráře z římsko-katolické farnosti v Opavě - Kateřinkách do naší služby.V roce 2018 se pracovníci 
se vzdělávali v akreditovaných kurzech, na stážích, a dalších školeních dle svých vzdělávacích potřeb nebo 
z poskytnuté nabídky. Pracovníci považují vzdělávání za velmi přínosné, důležité pro výkon svého 
povolání.  

Služba Anima Viva, z.s. – sociální rehabilitace, zajišťovala v minulém roce 2 našim uživatelkám kromě 
pobytu mimo běžné domácí prostředí nácvik trivia, muzikoterapie, využití dílny ručních prací, účasti  
na společenských akcích a setkávání se s přáteli z poskytovaných služeb v minulosti. Jiné sociální služby, 
které by byly vhodné pro uživatele s naší cílovou skupinou, ve městě Opava schází.  
Kontrolní činnost pracovníků prováděla vedoucí střediska průběžně během celého roku. Kontrolováno byl 
způsob a kvalita poskytované služby.   

Od března 2018 je zdravotnická péče zajišťována kvalifikovanou zdravotní sestrou, která je přítomna 
denně na službě, není přítomna o víkendech a svátcích. Zdravotní sestra má své vlastní zázemí. Změna je 
uživateli přijímaná pozitivně.  

Pracovníci v uplynulém roce zprostředkovali uživatelům pestrou nabídku výletů (v okolí Opavy i  

ve vzdálenějších místech ČR), zúčastnili se akcí pořádaných v Opavě nebo v jejím blízkém okolí.  

V průběhu druhé poloviny roku se začal nastavovat nový systém individuálního plánování (mapování 

potřeb, nastavení individuálních plánů podpory a péče).  

U uživatelů došlo k nastavení nové podpory při hospodaření se svými finančními prostředky. Uživatel má 

finance k pokrytí svých běžných potřeb v daném měsíci ve své příruční pokladně, která je uložena v jeho 

pokoji. S podporou klíčového pracovníka plánuje nákupy pro osobní potřebu a vede záznamy o pohybu 
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svých finančních prostředků. Celkové měsíční výdaje a způsob zajištění mimořádných výdajů je stanoven 

na základě písemné Dohody s opatrovníkem a uživatelem.  

Další významnou změnou je způsob zajištění podpory uživatele v oblasti péče o zdraví. Podpora uživatele 

v oblasti péči o zdraví je zajištěna kvalifikovaným zdravotní sestrou. Užívané léky má již uživatel u sebe na 

pokoji a dostává se mu individuální podpora při jejich zajištění, dávkování a užívání.  

 

   
 

Vyhodnocení plánů z minulého roku 

Nastavení funkčního a kvalitního IP uživatelů – nastavení IP byl zahájen na podzim. Byl vytvořen 
záznamový list (předloha) mapování potřeb, IP. Pracovníci byli proškoleni.   
Zpracování profilů a manuálu střediska – jejich tvorba byla zahájena, v roce 2019 si služba dala za cíl je 
dopracovat a zavést do praxe.    
Nastavení srozumitelné formy komunikace (AAK) pro uživatele – bude uskutečněno až v roce 2019. 
Pracovníci se budou vzdělávat v této oblasti, podporu dostanou také pomocí supervize a podporovatelky 
na AAK. 
Zkvalitnění práce/péče u imobilních uživatelů formou vhodných vzdělávacích kurzů – formou bazální 
stimulace, manipulace s imobilními uživateli, smysluplného trávení dne.  
Navýšení pracovníků – v roce 2018 nedošlo k navýšení pracovníků ve službě. 

Sociální podmínky uživatelů  

Každá bytová jednotka je tvořena centrálním společenským prostorem – obývacím pokojem s kuchyní a 
jídelním koutem. Z obývacího pokoje jsou přístupné jednotlivé pokoje uživatelů. Hygienické zázemí 
v každém bytě tvoří dvě koupelny s umyvadlem, sprchovým koutem a WC (z toho je jedna koupelna plně 
bezbariérová) a jsou přístupné z předsíně bytu. V každém bytě je celkem 5 pokojů, z toho čtyři 
jednolůžkové a jeden dvoulůžkový. V předsíni je botník s věšákem na kabáty. Byty jsou vybaveny 
standardním nábytkem, uživatelé mají možnost si dovybavit svůj pokoj dle svého vkusu, svých možností a 
prostoru. Kuchyňská linka je vybavena standardním kuchyňským vybavením a elektrospotřebiči – lednice, 
varná deska, horkovzdušná trouba, myčka, varná konvice. V koupelnách je k dispozici mobilní sprchovací 
lůžko.  
Služební auto DACIA DOKKER, které je nepřetržitě k dispozici v naší službě umožňuje uživatelům realizovat 
cílené plánování průběhu služby s uživateli – např. výlety, návštěvy rodiny a přátel, nákupy, návštěvy 
služeb, lékaře aj. V případě potřeby imobilních uživatelů lze využít auto s plošinou, která je ve vlastnictví 
organizace. 
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Stavebně - technický stav objektu 

Dobrý.  

Plány na rok 2019 

• Oslovit uživatele, kteří nepotřebují k hodnotnému životu bezbariérové prostředí, a jejich 
opatrovníky s nabídkou změny vhodné služby DOZP v rámci organizace Sírius, p.o. 

• Do 31. 12. 2019 poskytovat službu v jednom bytě (6 uživatelů) jen imobilním uživatelům. 

• Změna praktického lékaře s ohledem na potřeby uživatele (dostupnost a bezbariérovost). 

• Vytvořit „Manuály pro jednotlivé byty“ a zavést je do praxe. 

• Aktualizace a revize SQ. 

• Revize mapování potřeb a IP dle nově nastaveného systému IP. 

• Vzdělání pracovníků 
✓ AAK, zavedení do praxe a využití supervize v oblasti AAK u uživatelů. 
✓ Sexualita osob s mentálním postižením. 
✓ Rizikové situace. 
✓ Vzdělávání zaměřené na změnu cílové slupiny uživatelů střediska. 

 

Bc. Jitka Smyčková, sociální pracovnice 
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Střediska služby chráněné bydlení 

Středisko: Švestková 1372/32, 74706 Opava 

 

 

Popis zařízení: 

Dům pro šest uživatelů se nachází v okrajové části města, ve čtvrti rodinných domů. K domu patří dvě 
zahrady, první situována v přední části domu, druhá větší zahrada pak za domem. K ní patří malá kůlna na 
nářadí, zpevněný plac na zahradní nábytek, houpačka a travnatá plocha. V přední části domu je k dispozici 
parkovací místo. Dostupnost zařízení je pět minut chůze od zastávek městské hromadné dopravy. V místní 
části jsou služby pošty, několik obchodů s potravinami, lékaři a jiné. Vše do vzdálenosti maximálně jeden 
kilometr od zařízení. Městskou hromadnou dopravou, která nabízí časté spoje do centra města i jeho 
jiných částí, se pak lze dostat téměř kamkoliv do deseti minut. Dvě bezbariérová místa. 

Kapacita: 

6 osob 

Charakteristika poskytované služby: 

Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a vícenásobným postižením, kteří potřebují 
podporu především v rozhodování se, v hospodaření s penězi, v navazování kontaktů s okolím a v péči  
o svou osobu a vlastní domácnost včetně zajištění stravy.  

Cíle služby  

Především zvýšení samostatnosti uživatelů zařízení, soběstačnosti v běžných denních činnostech, rozvoj 
schopnosti organizovat si sám a efektivně svůj volný čas. 

Zásady služby  

Jsou orientovány na respekt vůči uživatelům, právo na běžné a přirozené riziko a právo  
na soběstačnost a samostatnost v každodenním životě uživatelů. 

Služba je poskytována formou dvanácti hodinových denních směn, v zařízení se střídají dva pracovníci 
v rámci přímo – obslužné péče. Jako zástup slouží socio koordinátor střediska, který funguje jako vedoucí 
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střediska a sociální pracovník současně. Celkově jsou tedy v zařízení tři pracovníci. Služba je poskytována 
celoročně.  

Uživatelé 

 

    
 
 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018: 

Uživatelům je poskytována individuální podpora, tedy práce s financemi, nákupy, péče o zdraví a vlastní 
osobu, pomoc při udržování kontaktu se sociálním prostředím, zvyšování soběstačnosti a nezávislosti, 
dodržování principu normality. 
Zapojili jsme se do množství projektů, které mají za úkol podpořit rozvoj poskytovaných služeb a neustálé 
zlepšování jejich kvality. Pracovníci zařízení se zúčastnili řady školení a workshopů, které podpořili kvalitu 
jejich znalostí v této oblasti. Mimo to, že jsme využili možnosti stáží v jiných zařízení, i my jsme v našem 
zařízení přivítali kolegy z jiných chráněných bydlení. Pracovníkům byly stáže velmi ku prospěchu, a i v roce 
2019 budeme ve stážích pokračovat.  
V rámci návazných služeb se uživatelé účastní kurzů výroby keramiky, počítačů nebo tanců a 
společenského chování. Vzhledem ke kladným ohlasům z řad uživatelů toto hodláme rozvíjet i v roce 2019. 
Uživatelé si plánují vlastní dovolené, společně s nimi plánujeme víkendové pobyty spojené s kulturním 
poznáváním.  
Naše středisko zažádalo v roce 2018 o dobrovolníka, který by se věnoval přímo uživatelům, v roce 2019 
pak bude toto s největší pravděpodobností zrealizováno. S dobrovolníky bych pak rádi udržovali 
dlouhodobou spolupráci.  
Ze zařízení vzešla z řad uživatelů jedna stížnost, která byla vyřešena ku prospěchu uživatele, který stížnost 
podal a byla vyhodnocena jako objektivní. Situace byla nepřípustná, proto byla ihned projednávána. 
V rámci kvality služeb nám tato stížnost podala lepší vhled týkající se oblasti povinnosti a práv uživatelů. 

Sociální podmínky uživatelů: 

V domě jsou čtyři ložnice a společný obývací pokoj s kuchyní a jídelnou. V pokojích jsou k dispozici postele, 
stoly, komody a skříně. Další vybavení si může pořídit sám uživatel dle jeho preferencí.  
Ve společné kuchyni je trouba, sklokeramická deska a digestoř, lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba, 
rychlovarná konvice a myčka nádobí. K dispozici jsou i další drobné elektrospotřebiče a běžné nádobí pro 
vaření i servírování jídla. V jídelním koutě je velký jídelní stůl a šest míst k sezení.  
V obývacím pokoji se nachází obývací stěna s televizí, gauč a konferenční stolek s kobercem pod ním.  
K dispozici je vysokorychlostní internetové připojení, televize a počítač v kanceláři pracovníků. Dle potřeby 
si může uživatel pořídit vlastní počítač a využít po domluvě připojení k internetu.  
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Stavebně – technický stav objektu: 

Stav objektu je velice dobrý, zařízení je novostavba, žádné závady nenalézáme. 

Prosinec 2018 - požadavek na rozšíření zpevněné plochy na zadní zahradě domu. Požadavek schválen, 
navezen materiál. Realizace stanovena na jaro 2019. Zpevněná plocha bude sloužit pro větší komfort a 
kapacitu při posezení na zahradě, bude zde více míst k sezení k příležitosti návštěv. 

Plány na rok 2019  

Dva uživatelé se budou opětovně účastnit kurzu tance a společenského chování, který je minulý rok velmi 
bavil. 
Začínáme s aktivním a pravidelným vařením během víkendů, sociální pracovník bude dohlížet na plánování 
individuálního vaření a minimalizaci obědů odebraných ze stravovacích zařízení. 
Uživatelé budou s důrazem na pravidelnost seznamováni s obsahem jejich individuálních plánů. 
Všichni uživatelé budou schopni základně obsluhovat mobilní telefon. Nácvik bude také zahrnut  
do individuálních plánů všech uživatelů. 
Podpora uživatelů v jejich zálibách. Snaha o minimalizaci trávení volného času formou pasivního 
odpočinku, podpora aktivního odpočinku, a tím i podpora rozvoje dovedností uživatelů. Podpora v hledání 
nových zájmů a důraz na kvalitní seberealizaci uživatelů. 
Vyšší míra aktivního využívání veřejných služeb, informování uživatel o možnosti využívání   různého typu 
služeb, mimo těch již využívaných. 
Sociálně terapeutické činnosti, zapojení závisí čistě na dobrovolnosti uživatelů a jejich vlastnímu vztahu  
ke konkrétní činnosti. 
Větší samostatnosti v nákupech, nácvik samostatných nákupů, jejich efektivní plánování i hospodaření  
s danou částkou. 
Podpora samostatného a odpovědného rozhodování uživatelů o své vlastní osobě a podpora projevů 
svobodné vůle, uvědomění si odpovědnosti v rozhodování pouze sám za sebe, zdůrazňování tohoto práva. 
Větší důraz na vztah pracovníka a uživatele jako na partnerský vztah dvou rovnocenných lidí, eliminace 
jakéhokoliv projevu nerovnosti jak mezi pracovníkem a uživatelem, tak i mezi samotnými uživateli. 
Se všemi uživateli pravidelný nácvik zásad bezpečného pohybu mimo domov (přecházení vozovky, 
pohybování se na místech pro toto určených a zásady s tímto související). 
 

Mgr. Karolína Otevřelová, sociální pracovní a vedoucí střediska 
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Středisko: Pekliska 53, 74731, Velké Hoštice 

 

 

Popis zařízení 

Chráněné bydlení Velké Hoštice se nachází 6 km od Opavy, snadno přístupné autem, autobusem i vlakem. 
Zastávka autobusu je cca 200 metrů od zařízení, vlaková zastávka přibližně 700 m. Provoz střediska byl 
zahájen v červnu roku 2013.  Středisko je tvořeno jednou budovou rozdělenou na dva byty. Kapacita 
každého bytu je 6 osob, celkem v budově bydlí 12 osob. Každý byt má svůj vchod. Bydlení je částečně 
bezbariérové.  Součástí budovy je pozemek s rozlehlou zahradou a ovocným sadem. Zahrada slouží 
uživatelům k relaxaci i volnočasovým aktivitám – zahrádkaření. 

 Kapacita: 

12 osob 

Charakteristika poskytované služby 

Zásady služby:  

➢ Nezávislost a samostatnost 
➢ Respekt 
➢ Právo na přiměřené riziko 

Cíle služby:  

➢ Uživatel zvýší (nebo si udrží) svou soběstačnost v každodenních činnostech. 
➢ Uživatel je samostatný a nezávislý. 
➢ Uživatel si organizuje svůj čas a využívá běžné životní příležitosti ve společnosti. 

Služba je určena dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, které podporuje podle jejich 
individuálních potřeb tak, aby podle svých schopností a možností mohli přebírat zodpovědnost za svůj 
život i svou domácnost. Služba poskytuje uživatelům individuálně určenou podporu a asistenci takového 
rozsahu, aby se v co největší míře zapojovali do běžného života společnosti. Cíleně jsou vytvářeny takové 
podmínky, které vedou uživatele k samostatnosti a soběstačnosti. Uživatelé si za podpory pracovníků 
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upevňují a osvojují základní dovednosti spojené se zajištěním základních lidských potřeb, samostatným 
pohybem a chodem domácnosti.  

Služba je zabezpečena po dobu 24 hodin denně a personálně jí zajišťuje 8 zaměstnanců (1 vedoucí 
střediska, 5 pracovníků denní služby, 2 pracovníci noční směny). 
 

Uživatelé 

 

    
 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 

- S individuálně poskytovanou podporou hospodaří uživatelé s vlastními finančními prostředky, 
připravují snídaně a večeře z potravin, které společně s pracovníky chodí nakupovat do blízkého 
obchodu a supermarketů v Opavě. Obědy si mnozí uživatelé zajišťují prostřednictvím externího 
dodavatele s nabídkou výběru z pěti jídel. Uživatelé si s podporou pracovníků také sami zajišťují úklid 
domu, péči o zahradu a praní. Uživatelům je umožněno pečovat o drobná domácí zvířata (chovají psa 
i kočku). 

- Každý uživatel má již svůj osobní bankovní í účet. Se zavedením individuálních účtů pro uživatele jsou 
nyní opatrovníci nejenom více vtaženi do způsobu hospodaření s finančními prostředky, ale 
především mají dokonalý přehled o tom, kam a v jaké výši jsou finanční prostředky uživatelů 
vynakládány.  

- V březnu proběhl audit kvality, který probíhal velice dobře a ujistil nás, že práci děláme dobře, pomohl 
nám vylepšit maličkosti. 

- V rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III máme podporu podporovatelky, 
se kterou jsme spolupracovali celý minulý rok, která pomáhala na středisku v odstraňování 
institucionálních prvků, s nastavením principů individuálního plánování, výrazně nás podpořila  
při zavádění změn, …. Výstupem byl rozvojový plán na příštích 5 let.  

- Uživatelé si za podpory pracovníků chodí k lékařům pro recepty na léky a ty si vyzvedávají v lékárně. 
Uživatel má více povědomí o užívaných lécích. S pracovníkem je samostatně rozdělují do týdenních 
dávkovačů. Léky mají uživatelé u sebe na pokoji.  

- Uživatelé individuálně využívali aktivity mimo objekt chráněného bydlení, např. Fokus – Opava, 
centrum sociální rehabilitace ANIMA VIVA Opava, které nabízí uživatelům široké možnosti sociální 
rehabilitace. Jedna uživatelka pracuje v Domově sv. Hedviky v Kravařích.  

- Někteří uživatelé si našli nové koníčky. Chodí samostatně do kostela, nebo jezdí samostatně  
do městské knihovny v Opavě. 

- Uživatelé střediska se během roku měli možnost zúčastnit mnoha kulturních a společenských akcí. 
- V roce 2018 jsme řešili celkem 6 stížností. Všechny podané stížnosti byly posouzeny jako důvodné. 

Z toho 5 stížností směřovalo proti nevhodnému chování pracovníka, který ukončil pracovní poměr  
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na vlastní žádost. Jedna stížnost byla podána opatrovníkem a souvisela s problematickým soužitím 
spolubydlících. Stížnost byla projednána v úzké součinnosti obou opatrovníků a pomohla podpořit 
záměr organizace přestavět dvoulůžkové pokoje na jednolůžkové. Ačkoli stížnosti uživatelů byly 
shledány jako důvodné, považujeme je z hlediska kvality služby za přínosné. Uživatelé nám vyslali 
jasný signál, že dobře znají svá práva a dokáží je prosadit.  

Vyhodnocení plánů z roku 2018 

- Podařilo se nám nastavit nový systém podpory uživatelů v péči o zdraví, individuální objednávání 
k lékařům, odklon příprav léků zdravotním úsekem, vtažení opatrovníků do péče o zdraví uživatelů. 

- Režim dne se již neřídí podle doby podávání jídla, ale přirozeným životním rytmem (podřizuje se 
aktuálním potřebám uživatele, jeho aktivitám…)  

- Individualizace obědů – přizpůsobení stravy podle denních aktivit, vaření obědů přes víkend. 
- Etický způsob oslovování, princip normality – vykání pracovníků a uživatelů. 
- Navazování bližších vztahů napříč komunitou i mimo naši službu se nám úspěšně daří, jeden uživatel 

se začlenil do komunity místních věřících, chodí pravidelně pomáhat do kostela. 
- Práce a aktivity – aktivity pouze v Opavě, ve Velkých Hošticích měli dva uživatelé přislíbené 

zaměstnání, ale zaměstnavatel si to na poslední chvíli rozmyslel. 
- Zavést systém alternativní komunikace – nepodařilo se nám ještě zavést. 
- Podařilo se nám dovybavit pokoje uživatelů lednicemi. 

Sociální podmínky uživatelů 

Bydlení je rozděleno na dva byty. V jednom jsou dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové pokoje, v druhém 
jeden dvoulůžkový a čtyři jednolůžkové pokoje. V každém bytě se nachází jeden částečně bezbariérový 
pokoj s vlastní sprchou a sociálním zařízením.   
Pokoje jsou standardně vybaveny, uživatelé si je mohou dovybavit nábytkem, elektronikou, … 
Společenskou místností je v každém bytě obývák spojený s kuchyní.  Kuchyně je plně vybavená, včetně el. 
přístrojů, lednice. V obýváku je velká sedačka a televize.  
Na středisku je k dispozici auto, notebook, internet. 
V budoucnu bude potřeba zajistit více jednolůžkových pokojů 

Stavebně – technický stav objektu 

Dobrý 

Plány na rok 2019 

- Zavést systém alternativní komunikace pro uživatele, kteří nekomunikují verbálně (aktuálně byl 
organizaci podpořen projekt, v němž by mělo být realizováno vzdělávání  

- Pokračovat v krocích k úpravě dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové pokoje.  
- Úprava sprchových koutů. 
- Práce a aktivity (déle než 2-3 hodiny v terapiích – obědy mimo CHB, dojíždění do STD mimo Opavu – 

OVA, Krnov). 
- Hledání pracovního uplatnění pro uživatele. 
- Práce se sexualitou. Proškolení pracovníků, podpora v osvětě uživatelů. 
- Zlepšit práci s problémovým chováním uživatelů, zaměřit se na prevenci. 
- Prohlubování spolupráce s opatrovníky. 
- Hledání dobrovolníků a zahájení dlouhodobé spolupráce. 
- Lepší využívání zahrady. 
- Pomáhat uživatelům v hlubším sociálním začleňování do komunity obce. 

 

Bc. Ondřej Martínek, vedoucí střediska 
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Středisko: Dostojevského 1594/15, 74601 Opava 

 

 

Popis zařízení  

Chráněné bydlení Dostojevského se nachází v Opavě – předměstí ve dvoupodlažním domě s podkrovím 

v klidné čtvrti rodinných domů. V domě jsou dva byty se společným vchodem a chodbou. Dům je 

bariérový a do zvýšeného přízemí má k dispozici šikmou venkovní schodišťovou plošinu. Za domem se 

nachází dvě garáže s příjezdovou cestou. V suterénu domu je zřízena malá stolařská dílna, pro jejíž potřeby 

je využívána také část garáže za domem. Dílnu využívají někteří obyvatelé domu (převážně muži), a to 

k trávení volného času, drobným opravám nábytku, nebo vyráběním výrobkům ze dřeva pro své potěšení. 

V rámci volnočasových aktivit taktéž navštěvují dílnu uživatelé z jiných středisek Síria p. o. Pro návštěvníky 

stolařské dílny je v suterénu k dispozici šatna a sociální zařízení. V blízkosti bydlení je několik obchodů, 

supermarketů i restaurací. Asi 50 m od domu je zastávka MHD. Nemocnice s lékárnou je vzdálená zhruba 

600 metrů od budovy.  

Kapacita: 

8 osob 

Charakteristika poskytované služby    

Zásady služby:   

- nezávislost a respekt 

Cíle služby: 

- maximálně využíváme schopností a dovedností uživatele 

- uživatelé jsou začleněni do běžného života v přirozeném prostředí 

- individuální rozvoj samostatnosti a nezávislosti 
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Charakter služby vyžaduje, aby uživatelé byli schopni s individuálně určenou podporou zvládat základní 

úkony péče o vlastní osobu (každodenní hygienu) a péči o svou domácnost (běžný i sezónní úklid atd.). 

Uživatelé služby jsou podporováni k převzetí přiměřené odpovědnosti za svá rozhodnutí dle svých 

schopností a dovedností a za způsob, jakým budou žít. S podporou pracovníků si uživatelé zajišťují 

přípravu celodenní stravy a částečně i obědů. Mají možnost si oběd uvařit, nebo docházet dle svého 

výběru a podle finančních možností do stravovacích zařízení, jako jsou restaurace a jídelny. Praní prádla, 

jak osobního, tak i ložního, si uživatelé s podporou pracovníků provádějí sami. Uživatelům, kteří zatím 

nenabyli dovednosti spojené se samostatným pohybem, poskytují pracovníci při cestování podporu. 

Bydlení ve dvoulůžkových pokojích vyžaduje, aby se uživatelé byli schopni vzájemně respektovat, 

dodržovat soukromí a dbát pravidel společného soužití. Faktem je, že služba CHB Dostojevského již  

od svého zahájení připravila cca 20 uživatelů na službu podpora samostatného bydlení, nebo  

na přestěhování se do domácího prostředí. 

Personální zajištění služby je celoroční, 12 hodin denně, od 7:00 – 19:00 hod. S ohledem na skutečnost, 

že do služby byli na základě zvýšení sociálních dovedností přijati i uživatelé s vyšší mírou podpory, byl 

zaveden systém nočních pohotovostí na telefonu v nočních hodinách mezi 19:00 – 7:00 hod. Kdy není 

přítomen na službě pracovník, mají uživatelé k dispozici pohotovostní telefon. V případě jakékoliv 

mimořádné situace se uživatelé jednoduchým způsobem dovolají pracovníkovi, který má noční 

pohotovost. Celkově jsou na středisku 4 PSS.   

 

Uživatelé 

 

    
 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018 

Míra poskytované podpory by měla odpovídat individualitě uživatele, aby nedocházelo ke snižování jeho 

schopností, ani k jeho pocitu frustrace z nesplnění nepřiměřených očekávání. Práce s kvalitou 

poskytované služby je nekonečný proces. Klíčová změna proběhla v nastavení nového systému 

poskytování podpory uživatelům v oblasti zdraví. Uživatelé si na základě receptu vyzvedávají medikaci 

v lékárně, kterou si pak sami pouze s dohledem PSS připraví do svých týdenních dávkovačů na léky, které 

mají u sebe. Ve většině případů mají u sebe i medikaci do zásoby na další období. Za podpory PSS si 

uživatelé vyjednali v dané lékárně slevu, kterou jim nikde jinde nenabídli. Ta je citelně poznat  

na ušetřených financích zvlášť u těch uživatelů, kteří mají z důvodu svého zdravotního stavu během roku 

velkou spotřebu medikace. Podpora uživatelům je vedena většinou individuálně, jako třeba při praní 

prádla, manipulaci s financemi, nakupování nebo vaření. V některých případech skupinově, například 

50%

50%

Muž Žena

100%

27 - 65



74 

 

během návštěv kulturních akcí, výletů nebo tanečních kurzů. Spolupracujeme s extérním konzultantem 

v oblasti podpory principu normality a máme možnost využít také podporu supervizora. Je to velký 

motivační prvek pro pracovníky při nastavení nového způsobu poskytování podpory uživatelům a 

zpracování podoby IP. Pracovníci si tuto spolupráci velmi pochvalují a má to taky velmi pozitivní vliv k jejich 

přístupu k uživatelům a na uživatele samotné taky. Mimo běžných výměn názorů mezi uživateli jsme 

nezaznamenali stížnost, která by vedla směrem k poskytované službě, nebo pracovníkovi. Aby se předešlo 

v některých případech ke konfliktu mezi uživateli, plánuje se do budoucna upravit dvoulůžkové pokoje  

na jednolůžkové.   

Jedním z prostředků, jak zvyšovat kvalitu sociální služby, je získávání nových informací a prohlubování 

kvalifikace pracovníků prostřednictvím vzdělávání. Všichni pracovníci služby si neustále doplňují znalosti 

a v roce 2018 absolvovali školení, akreditované kurzy a stáže v jiných zařízeních, které jsou pro ně velkým 

přínosem pro další práci. 

Spolupracujeme s návaznými službami jako je spolek Fokus, nebo občanské sdružení Anima Viva, které 

nabízejí různorodé činnosti. Uživatelé si pak vyberou podle svých zájmů, který z nich budou navštěvovat. 

Mohou rozvíjet své schopnosti v oblasti vaření, manipulace s financemi, nakupování potravin, manuální 

zručnosti, čtení, psaní, tanečních kurzů atd. V roce 2018 aktivně využívalo těchto návazných služeb 6 

našich uživatelů. Uživatelé rovněž využívají aktivizační dílny provozované v jednotlivých sociálních 

službách příspěvkové organizace Sírius. K zajištění svých potřeb využívají veřejně dostupných služeb 

v Opavě. Uživatelé jsou zapojování do veřejného života, společenských a kulturních aktivit a vzdělávacích 

akcí. Jezdí na výlety a užili si pobytu na rekreaci.  

Během kontrolní činnosti na středisku v oblasti podpory při nakládání s financemi uživatelů a při 

nakupování byly zjištěny nedostatky v nedodržování uzavřené dohody. Proto byl vydán metodický pokyn 

k nákupům uživatelů, ve kterém je kontrolní činnost rozšířena na více oblastí. Navýšením personálu  

o jednoho pracovníka se zkvalitnila podpora uživatelům v oblasti poskytované podpory. Tím pádem je více 

prostoru na doprovod uživatelů k lékařům, do volnočasových aktivit, výběru a nákupu potravin a  

na vyplňování volného času s uživateli. Pracovník zastupuje jiné pracovníky v případě PN, nebo ŘD.   

Na středisku došlo k částečné personální obměně. Nový pracovník obohatil ostatní kolegy se zkušenostmi 

v oblasti manipulace s medikací a ujal se fotodokumentace v kronice střediska.  

V roce 2018 se nám podařilo zaměstnat jednoho klienta na dohodu o pracovní činnosti v oblasti úklidu a 

aktivnější zapojení opatrovníka do života uživatele co se týká nákupů oblečení, potravin, komunikace 

s lékařem ohledně zdravotního stavu či medikace. Výsledkem byla změna lékaře se specializací diabetes. 

Protože se nám nelíbil přístup obvodní lékařky k některým uživatelům, chtěli jsme provést přechod těchto 

uživatelů k jinému obvodnímu lékaři. Naráželi jsme z nepochopitelných důvodů k odmítnutí našich 

uživatelů k zařazení do jejich evidence. Přitom jiné klienty přijímali zcela normálně, ale jakmile zjistili, že 

se jedná o osoby s mentálním postižením, přišlo odmítnutí s důvodem, že mají plnou kapacitu. Tento 

negativní postoj jsme bohužel zaznamenali u více obvodních lékařů, které jsme oslovili.  

V oblasti stravování jsme chtěli s uživateli častěji vařit během víkendů a změnit dodavatele stravy, to se 

nám však dařilo jen částečně. Abychom mohli tento cíl realizovat kompletně, musíme po domluvě 

s opatrovníky upravit dohodu o podpoře při nakládání s finančními prostředky uživatele.   

Sociální podmínky uživatelů  

Uživatelé mají k dispozici celkově 4 dvoulůžkové pokoje. Postele s úložným prostorem a prostornou šatní 
skříň s nadstavcem. V každém pokoji jsou dva stoly a pojízdná křesla. Společný prostor nemají, mimo 
kuchyň a jídelnu, kde je televize. Kdo chce, může mít na pokoji televizi nebo rádio a je možno se připojit i 
na internet.  
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Stavebně - technický stav objektu  

Je třeba provést sanaci zdiva obvodových částí budovy z důvodu velké vlhkosti a tvoření plísní. V suterénu, 

kde je sociální zázemí pracovníků, prádelna a dílna, padá omítka a tvoří se ve velkém rozsahu plíseň. 

Vhodné by byly jednolůžkové pokoje. 

Plány na rok 2019 

• Zdraví – změna obvodního lékaře, popřípadě specialisty a aktivnější zapojení opatrovníků  
do podpory uživatele při komunikaci s lékařem. 

• Pracovní uplatnění – podpora pracujících uživatelů služby v udržení pracovního uplatnění, popřípadě 
hledání nových pracovních příležitostí. 

• Spolupráce – pokračovat ve spolupráci s občanským sdružením Anima Viva a spolkem Fokus a udržet 
stávající uživatelé v nabízených volnočasových aktivitách. 

• Opatrovníci – úpravy Dohod při nakládání s finančními prostředky uživatelů dle aktuálních potřeb 
uživatelů.  

• Stravování – odbourat kolektivní stravování uživatelů, zaměřit se více na individuální podporu, četnější 
vaření obědů na CHB, kombinace nakoupených surovin k vaření obědů a pro běžnou denní spotřebu 
(plánování, výběr, nakupování), využívání veřejných služeb (restaurace, jídelny).  

• Pohyb a orientace ve městě – podpora schopnosti samostatně se pohybovat, orientovat v centru 
města a jeho okrajových částech, orientace při nákupu potravin a možnosti samostatného stravování 
v restauračních zařízeních. Z toho vyplývá větší práce spojená s riziky.  

 

Pavel Majíček, Vedoucí střediska 
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Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2018 

Rada kraje na své schůzi dne 12. 6. 2018 v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, projednala a 
schválila Souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje  
v odvětví sociálních věcí za rok 2017 a usnesením č. 40/3622 mimo jiné stanovila organizaci Sírius, 
příspěvková organizace, níže uvedené úkoly na rok 2018:  
 

1. Nadále udržet minimálně 1 pracovní úvazek pro osoby s mentálním postižením z řad uživatelů 
jiných sociálních služeb nebo pro osoby s duševním onemocněním.  

Splněno viz příloha 1 
2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé 

zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou formou 
než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění. 

Splněno viz příloha 2 
3. V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje“ zabezpečit 

naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského kraje, jehož prostřednictvím 
jsou realizovány nákupy, včetně čerstvých potravin, v rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Splněno viz příloha 3 
4. Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně propagovat korporaci 

MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje. 
Splněno. Organizace zavedla použití loga Moravskoslezského kraje a loga příspěvkové organizace  
v následujících oblastech: 
Veškeré písemnosti, které jsou směřovány vně organizace 
Smlouvy – veškeré, které iniciuje organizace 
Formuláře, dokumenty organizace – směrnice, řády, pracovní náplně, pravidla, metodiky 
Tištěná a elektronická prezentace – e-mailová šablona, elektronická prezentace, web 
Propagační materiály – letáky o službě, informační tabule 
Označení vozového parku – referentská vozidla 
Označení budov – tabule s logem 
Pravidelně je prováděna revize výše označených oblastí, včetně dokumentů na webových stránkách. 

5. Dle doporučeného postupu zřizovatele implementovat do praxe organizace Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

Splněno viz příloha 5 
6. Aktivně se zapojit do realizace individuálního projektu kraje „Podpora transformace  

v Moravskoslezském kraji III“, zejména do klíčové aktivity č. 4 - Systémové podpory organizací. 
Splněno viz příloha 6 

7. Aktivně se zapojit do projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“. 
Splněno viz příloha 7 

8. Realizovat doporučení z evaluace poskytování služeb Podpora samostatného bydlení, která jsou 
formulována v Evaluační zprávě ze dne 12.7.2017. 

Splněno viz příloha 8 
9. Spolupracovat se zřizovatelem při řešení zajištění zázemí vedení organizace.  

Splněno: Z rozhodnutí zřizovatele budou prostory pro administrativu řešeny v rámci využití objektu 
Domova mládeže v Opavě, B. Němcové 22, ve spolupráci se Středním odborným učilištěm stavebním, 
Opava, příspěvková organizace a zřizovatelem. Objekt: Zelený Jelen bude do rozhodnutí zřizovatele  
o vyklizení objektu využívat organizace Sírius pro zajištění stravovacího provozu a ke školení pracovníků 
organizace - školící místnost. Gymnastický sál je v rámci doplňkové činnosti pronajímán.  
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10. Připravit a v závislosti na vyhlášení výzvy OPZ realizovat projekt „Aktivní život – cesta k normalitě“.  
Splněno viz příloha 10 

11. Za každou poskytovanou službu: 
Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služeb; jedná se o žadatele,  
u kterých byla zjištěna nepříznivá sociální situace (osobním jednáním) a aktuální potřebnost dané 
sociální služby. 
Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby z jiných než 
kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody neposkytnutí sociální služby.  
Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících uživatelů služby, vč. 
žádostí v řízení a žádostí o navýšení výše přiznaného příspěvku na péči.  
Přehledy zpracovat k 30. 6. a k 31. 12. a do 15. kalendářního dne následujícího měsíce zaslat. 

Splněno viz příloha 11 a 11a 
12. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako stěžejní cíle  

k realizaci v roce 2018, a které jsou v souladu se strategickými dokumenty Moravskoslezského 
kraje. 

Splněno viz příloha 12 

 

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018 a vize do dalších let 

Úkoly na rok 2019 

Podání žádosti o podporu v rámci výzvy MŽP ČR čistá mobilita při zakoupení dvou vozidel na alternativní 
pohon. 
Realizace projektu k odstranění vlhkosti zdiva – veřejná zakázka na výběr dodavatele. 
Realizace veřejné zakázky na dodavatele vzdělávání v rámci projektu OZP výzvy 071. 
Realizace zakázky a výběr dodavatele klimatizace do střediska Čajkovského. 
Realizace výběrového řízení na zpracovatele studie rekonstrukce objektů k zajištění bezbariérovosti a 
jednolůžkových pokojů. 
Spolupráce se zřizovatelem v pokračování projektu MSK „Podpora transformace v Moravskoslezském 
kraji“. 
Aktivně se zapojit do projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“. 

Vize na další období: 

Sjednocení středisek na Švestkové pod jedním identifikátorem služby CHB. Důvody: Místní a časová 
dostupnost, sjednocení pracovních týmů a zastupitelnost, sjednocení vedení služby, prostředí a podmínky 
služby.  

V objektech, ve kterých to bude možné, upravit dispozice tak, aby vzniklo více jednolůžkových pokojů a 
byla odstraněna bariérovost.  

Procesní audity pro všechny uživatele.  

Zrušení dílen v objektech jednotlivých středisek tak, aby sloužily výhradně k bydlení uživatelů. 
Tuto vizi lze uskutečnit po ukončení projektů – v rámci udržitelnosti zatím nelze. Hledáme vhodné 
prostory. 
 
Zajištění vhodného objektu k provozování denních aktivit mimo bydlení uživatelů, pokud město Opava 
nenavýší kapacitu stávajících služeb nebo nepodpoří vstup nového poskytovatele, který by umožnil 
uživatelům Síria, p.o. tyto aktivity využívat. Vhodné prostory zatím nejsou k dispozici. 

Spolupráce s projektanty při realizaci projektu zřizovatele v rámci využití objektu Domova mládeže 
Středního odborného učiliště stavebního Opava, příspěvková organizace, k zajištění prostor  
pro administrativu a spisovnu organizace Sírius, příspěvková organizace. 
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Prezentace PR 

Sírius, příspěvková organizace, se pravidelně účastní setkání pořádaných městem, dnů sociálních služeb, 
kde máme možnost informovat širokou veřejnost o svých službách prostřednictvím letáků nebo reagovat 
přímo na dotazy občanů. Spolupracujeme se školami, vzdělávacími institucemi a úřady práce, 
umožňujeme praxi studentům a rekvalifikantům. Zástupci organizace jsou členy pracovních skupin 
komunitního plánování v Opavě. O důležitých změnách, které v organizaci probíhají, informujeme 
spoluobčany prostřednictvím webových stránek: www. sirius-opava.cz 
 
Kolektiv pracovníků organizace reprezentoval organizaci společnou akcí při darovaní krve. (Poděkování 
Transfuzního oddělení Slezské nemocnice v příloze, pracovníci souhlasí se zveřejněním fotografie 
v Závěrečné zprávě.) 

 
 
Organizace se zapojila do akce novin Region Opavsko s názvem Opavské století, což je projekt opavských 
firem a institucí ke 100. výročí založení republiky. Dne 12.9.2018 byla do chodníku před OC Breda & 
Weinstein umístěna časová schránka, která obsahuje aktuální novinový výtisk a další předměty jako vzkaz 
budoucím generacím.  
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Nepřetržitá prezentace organizace umístěna pomocí multimediálního informačního a orientačního 
systému v Opavě, a to na prezentačním panelu na Horním náměstí.  
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Televize: 
Vánoční setkání se sousedy – vánoční akce, které se zúčastnili také zástupci Moravskoslezského kraje 
(včetně náměstka hejtmana MSK pro sociální oblast). Při této příležitosti byly uživatelům předány drobné 
dárky. 
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Ekonomické údaje – souhrn za celou organizaci 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 (tis. Kč) 

 
Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 76 923,76 76 923,76 0 

Doplňková činnost 2 365,33 2 365,33 0 

Celkem 79 289,09 79 289,09 0 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2018 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

0 0 0 

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2018 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

DOZP 64 813,14 64 813,14 0 

CHB 9 569,51 9 569,51 0 

PSB 2 541,11 2 541,11 0 

Celkem 76 923,76 76 923,76 0 
 
 Závazné ukazatele na r. 2018 (Kč)*  

Závazný ukazatel na rok 2018 ** Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305–v rámci Podmínek dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 

35 506 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 550 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 8 734 000 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 14,71 

Výsledek hospodaření  0 

 

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb 
pro r. 2018 - UZ 13305  

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Výše (tis. Kč) 

DOZP 30 476,00 

CHB 5 030,00 

Celkem 35 506,00 
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Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2018 k 31. 12. 2018 

Fond investic 2 831,72 2 856,47 

FKSP 511,38 665,81 

Rezervní fond 1 910,69 1 868,02 

Fond odměn 332,68 332,68 

 

Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

odsávačka, matrace  16,74 0 16,74 0 0 

transportní sedačka – kočár 14,00 0 14,00 0 0 

zdravotnický materiál 17,90 0 17,90 0 0 

finanční hotovost 1,85 1,85 0 0 0 

ošetřovatelské lůžko 26,62 0 26,62 0 0 

zdravotnický materiál 3,77 0 3,77 0 0 

zdravotnický materiál 11,83 0 11,83 0 0 

zdravotnický materiál 7,21 0 7,21 0 0 

finanční hotovost 3,70 3,70 0 0 0 

Celkem 104,12 6,05 98,07 0 0 

Investiční akce v roce 2018 (tis. Kč) * 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh zdroje 

Automobil Peugeot elektr. 778,94 378,94 400 0 0 0 

Automobil Škoda Octavia 510,73 210,73 300 0 0 0 

Keramická pec vypalovací 51,94 51,94 0 0 0 0 

Projektová dokum. - zdivo 38,12 38,12 0 0 0 0 

Sporák – uplat.odpoč. DPH -0,85 -0,85 0 0 0 0 

Výměna baterií UPS 120,55 120,55 0 0 0 0 

Podchycení stropů sklep ZJ 41,62 41,62 0 0 0 0 

UPS k evakuač. výtahu 98,50 98,50 0 0 0 0 

Celkem 1 639,55 939,55 700 0 0 0 
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Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2018 (tis. Kč) * 

Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh zdroje 

Výměna dveří 50,12 0 50,12 0 0 0 

Oprava omítek 55,33 55,33 0 0 0 0 

Oprava podlah v bytech 127,12 0 127,12 0 0 0 

Výměna baterií UPS 120,55 120,55 0 0 0 0 

Celkem 353,12 175,88 177,24 0 0 0 

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

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od pojišťovny 

Poškození služebního automobilu zaměstnancem 3,69 2,70 

Poškození služebního mobilu zaměstnancem 2,19 1,97 

Poškození služebního mobilu zaměstnancem 2,19 1,46 

Celkem 8,07 6,13 

Zahraniční služební cesty 

Místo Účel cesty od – do 
Počet 

zaměstnanců 

-- nebyla   

Čerpání účelových dotací v r. 2018 (tis. Kč) * 

Poskytovatel účelové dotace Účetní znak 
Poskytnutá 

dotace 
Použito 

Vratka 
dotace 

Zdůvodnění vratky 

Podpora samostatného bydlení – 
PSSP 1 

13013 a 253 1 755,00 1 899,00 198,00 

 Vratka vznikla 
nevyčerpáním části 
dotace na platy 
pracovníků.  

Projekt „Aktivní život-cesta 
k normalitě“ ESF O71 

104512013 a 
104113013 

324,53 a 
38,18 

36,21 a 
4,26 

0 

Nevyčerpané finanční 
prostředky roku 2018 
přecházejí 
k dočerpání do roku 
2019. 

Projekt „Podpora procesů 
vedoucích ke standardizaci kvality a 
alternativní komunikace“ ESF 023 

104513013 a 
104113013 

149,31 a 
17,56 

267,28 a 
31,44 

21,04 
 Vratka vznikla 
nedočerpáním části 
nepřímých nákladů. 

Úřad práce 13234 78,35 78,35 0  

Celkem  2 362,93 2 316,54 219,04  
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Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti (v Kč) 

   SOUPIS POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK - 2018 
Datum vzniku 
pohledávky 

Přesná identifikace dlužníka 
Částka 

Druh pohledávky Stav vymáhání 

6.1. 2017 
Zákonný zástupce dítěte – 
otec 

5 602,00 péče 
vymáháno exekučně u 
soudu. 

1.10.2016 
Zákonný zástupce dítěte – 
matka 

20 896,00 
strava a bydlení 
uživatele 

splátky nepravidelné 

1.5. 2015 
Zákonný zástupce dítěte – 
matka 

13 202,00 strava uživatele vymáháno exekučně 

1.4. 2013 
Zákonný zástupce dítěte – 
otec 

8 989,00 strava uživatele vymáhá se 

16.1. 2013 
Zákonný zástupce dítěte – 
matka a otec 

12 687,00 strava uživatele nedobytná pohledávka 

1.1.2013 
Zákonný zástupce dítěte – 
matka 

31 438,00 strava uživatele splátky nepravidelné 

16.12. 2011  Zákonný zástupce – otec 47 868,00 strava uživatele 
soud, nevymahatelné, otec 
nezvěstný 

25.6. 2007 Zákonný zástupce – matka 95 132,00 strava uživatele exekuce 168,-- Kč/měsíčně 

Celkem  235 814,-   

Převážně se jedná o nedoplatky za úhradu stravy dětí s nařízenou ústavní výchovou, kdy úhradu za stravu 
a péči povinným úhradou stanovují obce. Děti ze zákona nehradí úhradu za bydlení.  
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Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 

Vnitřní kontrolní systém je podrobně zpracován ve Směrnici č. 15/2016 v souladu se zákonem zabezpečení 
o finanční kontroly č. 320/2001Sb., a provádějící vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zabezpečuje hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy v oblasti činnosti zajišťovaných 
příspěvkovou organizací a zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem 
způsobeným porušením právních předpisů nebo trestnou činností 

Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů proběhla v organizaci: 

Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. 
Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani podstatné nedostatky. 

Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů proběhla v organizaci: Veřejnosprávní 
kontrola finančních prostředků poskytnutých v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu. 
Kontrolou bylo zjištěno, že příjemce při čerpání příspěvku na provoz na rok 2017 a vyúčtování vyrovnávací 
platby postupoval v souladu se sdělením a dotačním programem.  
Nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

S odvoláním na zákon č. 582/1991 Sb., č. 187/2006 Sb., č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
proběhla v organizaci: Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
Nebyly zjištěny závažné nedostatky. 

Nezávislým auditorem byl proveden audit účetní závěrky k 31. 12. 2017 ověření vedení účetnictví 
v souladu s účetní legislativou. 
Výrok auditora: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní 
jednotky Sírius, příspěvková organizace k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící k 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.“ 

Nezávislým auditorem byl proveden průběžný audit účetní závěrky za rok 2018 podle stavu účetnictví k 30. 
9. 2018. Byl prověřen účetní a kontrolní systém, oblast dlouhodobého majetku, zásob, finančních účtů, 
pohledávek a závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů organizace. 
Výrok auditora: „Vyslovujeme pochvalu paní účetní za výbornou úroveň vedení účetnictví a realizaci 
potřebných souvisejících kontrolních vazeb“. Zjištěny byly pouze určité dílčí nesprávnosti a skutečnosti, 
které byly v následujícím období opraveny dle doporučení auditora. 

Kontrola provedená podle ust. §5 zákona č. 251/2005Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, 
proběhla v organizaci kontrola Oblastního inspektorátu práce zaměřená na dodržování povinností na 
úseku odměňování zaměstnanců, pracovní doby a úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr. 
Zjištěny byly pouze určité dílčí nesprávnosti a skutečnosti, které byly v následujícím období opraveny. 

Kontrola provedená podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, předmět kontroly: SVD při poskytování 
stravovacích služeb. 
Nebyly zjištěny nedostatky. 

Kontrola provedená Okresní správou sociálního zabezpečení s odkazem na zákon č.582/1991 a  
č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů proběhla kontrola zaměřená na plnění povinností 
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného. 
Zjištěny byly pouze určité dílčí nesprávnosti a skutečnosti, které byly v následujícím období opraveny. 
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Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

Organizace Sírius, příspěvková organizace je povinna plnit povinný podíl zaměstnávání osob  
se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců dle podle §83 zákona číslo 435/2004 SB.,  
o zaměstnanosti. 

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činí 163,34 osob. Povinný podíl zaměstnávaných osob, 
které jsou osobami se zdravotním postižením, činí 6,53 zaměstnanců. 

Vzhledem k náročnosti provozu v našem zařízení bylo ve sledovaném roce zaměstnáno 9,49 osob, které 
jsou osobami se zdravotním postižením (přepočtený počet zaměstnanců OZP). 
Celková povinnost povinného podílu byla splněna zaměstnáváním osob se zdravotním postižením.  
Plnění povinného podílu v roce 2018: 
Zaměstnanců celkem:  163,34 
Povinný podíl OZP 4 %:  6,53 
Zaměstnáním OZP:   9,49 
Celkem:   9,49 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že jsme splnili povinný podíl zaměstnanců OZP a nevznikl nám 
odvod do státního rozpočtu za rok 2018. 
 
 
 

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

Vyžádána informace od: Lumos Foundation IČO: 01286111 Sídlo: Národní 9, Praha 1, 11000 
 

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

Zpráva o činnosti bude uveřejněna v elektronické podobě na serveru organizace a na webových stránkách 
organizace do 31.3. 2019.  
 

 

 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno:  Soňa Lichovníková a kolektiv pracovníků 

datum: 26.2.2019 

telefon: 731482151 

e-mail: reditel@sirius-opava.cz 

 

 
 
 
 
 
 


