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Základní údaje o organizaci
Název:
Adresa:
Právní forma:
Předmět činnosti:

Sírius, příspěvková organizace
Mánesova 1684/7, 74601 Opava
příspěvková organizace

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:
Zřizovatel:
Kontakty:

IČ:
Číslo účtu:

Mgr. Soňa Lichovníková
Moravskoslezský kraj
e-mail: reditel@sirius-opava.cz, web: www. sirius-opava.cz,
tel.:553711803, 731482151
Identifikační číslo datové schránky: 7fqk7q8
71197036
2112515104/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Poskytované služby:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Podpora samostatného bydlení

identifikátor:
identifikátor:
identifikátor:

3559424
9081749
5268825

Doplňková činnost organizace:
Výroba, obchod a služby, hostinská činnost
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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 2019. 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.
Respekt + Spolupráce + Podpora + Řešení=Kvalita
Všechny naše činnosti směřují k tomu, abychom byli kvalitní poskytovatelé sociálních služeb. 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 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 pracovníků Krajského úřadu v rámci Projektu společenské odpovědnosti.
Zvláštní poděkování UniCredit Bank, Ing. Galině Slívové a zřizovateli za podporu projektu Revitalizace
zahrady střediska Holasická, nejen za finanční dar, ale také za osobní účast na realizaci první fáze projektu.
Pracovníci banky se v rámci společenské odpovědnosti aktivně podíleli na samotné výsadbě. Ruce k dílu
přiložili také pracovníci z finančního odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a náměstek
hejtmana, Ing. Jaroslav Kania. Dar tak nabyl osobního rozměru a dosáhl mnohem vyšší hodnoty. Všichni
tak mohli osobně poznat prostředí služby, setkat se s pracovníky i uživateli, a zanechat svou stopu pomoci,
která jen tak nezmizí. Následující etapy budou realizovány za přispění zřizovatele na jaře roku 2020 tak,
aby v květnu mohli uživatelé využívat celou zahradu naplno. Výsledkem bude krásná, funkční zahrada,
které budou dominovat vzrostlé stromy poskytující přirozený stín, ovocné keře, záhony okrasných květin
i bylinek, a především chodníčky, které umožní uživatelům prozkoumat každý kousek zahrady, stimulovat
své smysly vůní i chutí.
Chci poděkovat všem pracovníkům za odvedenou práci, všem podporovatelům, veřejným opatrovníkům,
zákonným zástupcům a rodinným příslušníkům za spolupráci.
Děkujeme dárcům:
Xenitidis Ioannis, Opava, Resslovo nábřeží 2791/9;
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Lence Jarošové, Velké Hoštice,
Obec Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice
Perfect Distribution a.s., Prostějov, U Spalovny 4582/17
Děti – Dětem 2019, Dolní Benešov
KNAPPE, BIDVEST a BIVOJ OPAVA
a třem neznámým dárcům
za pomoc a podporu.
Mgr. Soňa Lichovníková
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Popis organizace:
Poslání a cíle organizace
Sírius, příspěvková organizace, v roce 2019 poskytovala dvě pobytové sociální služby a jednu terénní
sociální službu v devíti středicích a soukromých bytech na území Opavy a Velkých Hoštic. Stravování bylo
zajišťováno v samostatném stravovacím zařízení Zelený Jelen, ve kterém jsme v rámci doplňkové činnosti
zajišťovali také stravovaní pro veřejnost. Ošetřovatelská péče byla 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.
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.

Terénní služba:
Podpora samostatného bydlení
Indikátor: 5268825
Soukromé byty, dva byty v majetku zřizovatele
Schválená kapacita:
12 klientů
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. Služba je poskytována na území města Opavy. Služba je určena
lidem 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.
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Uživatelé služeb – souhrn za celou organizaci:
Poskytujeme službu celkem 131 osobám z toho 119 v pobytových službách a 12 v terénní službě.
Počet uživatelů se během roku mění, konkrétně v DOZP středisku Mánesova, které je zařízením pro výkon
ústavní výchovy.

POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:

ŽENY MUŽI CELKEM
3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.2 VĚK

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
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI

69

59

128

6

1

5-78
46
2
11
15
41
5
20
35
10

6-73
46
12
15
32
2
21
26
9

5-78
43,3
2
23
30
73
7
41
61
19

17-51
31
2
2
2
1
3
2
-

61
61
1
1
-

54

48

-

3

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32
24
13

28
16
15

60
40
28

4
2

1
-
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Pracovníci celé organizace
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2019

Pracovníci
Pedagogičtí
v sociálních
pracovníci
službách

%

1
PS

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

Vysokoškolské

11,75

7,04

0

0

4

2,40

0,75 0,45

5

2,99

2

1,20

0

0

Vyšší odborné

3

1,80

0

0

2

1,20

1 0,60

0

0

0

0,00

0

0

Úplné střední

64,4

39,76

0

0 46,7 27,96

12 7,19

0

0

5

2,99

2,7

1,62

Vyučen

76,6

47,66

0

0

59 35,33

0 0,00

0

0

0

0,00

20,6 12,34

Základní

6,25

3,74

0

0

1,3

0 0,00

0

0 0,2

0,12

4,75

Celkem

167,00

100,00

0

0

113 67,66 13,75 8,23

5

2,99 7,2

4,31

0,78

2,84

28,05 16,80

Uživatelům našich služeb poskytujeme přímou péči prostřednictvím 113 pracovníků v sociálních službách,
kteří zajišťují individuální přístup ke každému uživateli a poskytování individuální podpory podle potřeb
samotného uživatele. Našimi kmenovými zaměstnanci také provádíme úklid, údržbu budov a zahrad,
včetně stravování. Na veškeré vedení účetnictví a celkové hospodaření organizace zaměstnáváme 7
pracovníků včetně ředitelky. Jednání se zájemci o naše služby, vedení veškeré osobní agendy uživatelů a
řešení nestandardních záležitostí uživatelů a vedení služeb u nás vykonává 5 sociálních pracovníků, o chod
jednotlivých středisek se stará celkem 9 vedoucích středisek.
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Stále pociťujeme nedostatek pracovníků v sociálních službách, především ve střediscích, která poskytují
podporu uživatelům s atypickým chováním a ve službách chráněného bydlení, zvláště v době, kdy jsme
přešli ze skupinové podpory na podporu individuální. Pracovníci v sociálních službách tvoří základ našich
služeb, především na nich stojí kvalita služeb.
„Jsem ráda, že jsem měla příležitost vyzkoušet si Vaši práci v rámci praxe, u Vaší organizace. Smekám
klobouk dolů před všemi těmito pracovníky sociálních služeb, neboť je to práce, kterou ne všichni dokážou
vykonávat s láskou, úctou a pokorou jako právě Vaši pracovníci z Vaší organizace.“
Ošetřovatelskou péči zajišťuje 14 pracovníků ošetřovatelského úseku (zdravotní a praktické sestry), kteří
jsou v jednotlivých střediscích denně v kontaktu s uživateli, sledují jejich zdravotní stav a můžou ihned
reagovat na vzniklý problém. Poskytují podporu při přípravě léků a při užívání léků každému uživateli
individuálně, v době své přítomnosti na středisku. Někteří uživatelé se snaží aktivně do přípravy léků
zapojit. Veškeré léky má uživatel uloženy u sebe na pokoji. SZP sleduje zásobu léků a dle potřeby zajistí
další předpis léků.
V DOZP probíhá od roku 2017 monitoring formou vzdáleného přenosu dat, kdy u klienta pomocí měřící
sady provádíme měření. Monitoring probíhá pravidelně u 23 uživatelů v DOZP. Dlouhodobá monitorace
měřícími přístroji Národního dohledového centra, určenými pro vzdálený monitoring fyziologických
funkcí, vede ke zlepšení a zkvalitnění léčby klientů. V závislosti na výsledcích průběžného měření lze
pružně reagovat a upravovat léčbu nebo provést jinou intervenci u klienta. Národní dohledové centrum
nám poskytlo sadu zdravotnických přístrojů. Postup je jednoduchý a ovládání přístrojů je celkem snadné,
i když přístroje jsou velmi citlivé. Přístroje máme zapůjčené zdarma. Měli jsme zájem o přístroj, který by
zaznamenal blížící se epileptický záchvat. Ten jsme zatím neobdrželi.
Snažíme se respektovat právo uživatele na volbu lékaře, kontaktujeme nové lékaře a vyhledáváme
bezbariérové ambulance v blízkosti DOZP, ale zatím neúspěšně. Také máme problém zajistit stomatology
pro některé naše klienty.
Celkem 26 uživatelů změnilo zdravotní pojišťovnu. Původně byli všichni klienti z 5 středisek DOZP bývalého
Mariana, p.o. pojištěnci VZP, nyní jsou někteří přeregistrováni u pojišťovny 213, 205, a 211. Důvodem
změny je proplácení úkonů zdravotní pojišťovnou. Spolu se sociální pracovnici kontaktujeme opatrovníky
a informujeme o možných výhodách pojištěnců u konkrétní pojišťovny.
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 rozšiřovali kvalifikaci prostřednictvím terciárního studia, studium v bakalářském
programu (4), studium v navazujícím magisterském programu (1).
Pokračujeme v zajišťování výkonu veřejné služby. V rámci výkonu VS odpracovali vykonavatelé pro
organizaci celkem 1 090 hodin. Počet vykonavatelů se pohyboval okolo 5 osob v měsíci.
Spolupracujeme s dobrovolníky z našeho města, Krajského úřadu MSK, kteří pomáhají především v přímé
péči a letos u nás strávili celkem 185 hodin, z toho dobrovolníci 171, osoby v rámci společenské
odpovědnosti 14 hodin. Bez jejich pomoci bychom nedokázali zajistit našim uživatelům společenské a
sportovních aktivity.
Pracovníkům zjišťujeme další vzdělávání, stáže, podporu externích odborníků v oblasti kvality a normality,
AAK, supervize.
Na základě doporučení odborníků, kteří v naší organizaci prováděli procesní audity se na nás obrátilo
několik organizací s žádostmi o stáže a výměnu zkušeností především v oblasti podpory uživatelů
s finančními prostředky – zrušení depozitního účtu, podpory uživatelů v DOZP s individuálním stravováním
a podpory uživatelů DOZP s přípravou a podávání léků
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Zapojení organizace do projektů, přehled vzdělávání, práce s kvalitou
Projekty organizace
„Aktivní život – cesta k normalitě“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717
Již od loňského roku je v realizaci projekt z výzvy ESF Operačního programu Zaměstnanost č. 71, pro
podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce. Tento projekt je zaměřen na podporu
služeb chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, a domovy pro osoby se zdravotním postižením
(vyjma střediska DOZP Mánesova).
Hlavním cílem projektu je rozvoj kvality sociálních služeb, a to díky realizaci těchto komplexních aktivit:
Podpora pracovníků a souvisejících procesních náležitostí k rozvíjení individuálních aktivit uživatelů
(především podpora alternativní a augmentativní komunikace)
Podpora pracovních a souvisejících procesních náležitostí k rozvoji samostatnosti uživatelů, včetně
zvládání konfliktních situací s tím spojených
Doplňkové vzdělávání pracovníků zaměření na podporu nových metod a práce s uživateli.
Prostřednictvím plánovaných aktivit v projektu budou naplněny tyto dílčí cíle projektu:
Zavedení nového řešení v oblasti alternativní a augmentativní komunikace, které budou mít pozitivní
dopad na uživatele služby a na plnění standardů kvality (individuální plánování), včetně supervize
Podpora principů normality a odhalení provozní slepoty pracovníků v přímé péči
Odborný rozvoj pracovníků za účelem doplnění jejich znalostí a zlepšení specifické práce a komunikace s
našimi uživateli (dospělé osoby s mentálním nebo vícenásobným postižením).
Výstupem projektu budou 2 napsané a zveřejněné dokumenty, na kterých se budou podílet externí
odborníci (konzultanti):
Metodika individuální podpory uživatelů pro aktivizaci
Metodika – Vedení uživatelů k větší míře samostatnosti včetně práce s rizikem a řešení konfliktních situací
Dalším výstupem bude podpora účastníků projektu: 53 zaměstnanců.
Během roku 2019 se realizovaly konzultace, supervize a na základě veřejné zakázky vzdělávání pracovníků
v sociálních službách a sociálních pracovníků:
Klíčová aktivita 01 DOZP – Učíme se žít aktivně
Konzultace v oblasti podpory principu normality pro odhalení provozní slepoty pracovníků v přímé péči (v
rozsahu 58 hodin) – v rámci konzultací pracovníci s podporou aktualizovali mapování potřeb všech
uživatelů, nastavovala se dokumentace individuálního plánování v souladu s metodickým postupem,
mapovaly se rizika, která se následně vyhodnocovaly a nastavovaly se opatření. Součástí konzultací je také
příprava podkladů pro vytvoření jednoho z výstupů projektu, a to Metodiky individuální podpory uživatelů
pro aktivizaci.
Konzultace v oblasti alternativní a augmentativní komunikace (v rozsahu 53 hodin) – pracovníci byli
seznámeni se základními informacemi k nastavování individuálních komunikačních systémů, konzultantky
dochází na jednotlivá střediska a podporují pracovníky při vytváření, zavádění a vyhodnocování
alternativní komunikace u každého uživatele individuálně.
Akreditované kurzy – Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace (3 běhy, proškoleno 38 pracovníků),
Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením (2 běhy,
proškoleno 29 pracovníků), Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti
mentálního a duševního zdraví (1 běh, proškoleno 13 pracovníků).
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Klíčová aktivita 02 CHB, PSB – Učíme se žít samostatně
Konzultace v oblasti podpory principu normality pro odhalení provozní slepoty pracovníků v přímé péči –
konzultace byly zaměřeny na mapování potřeb všech uživatelů, aktualizaci individuálních plánů a
vyhodnocování rizik. Sjednotila se dokumentace k individuálnímu plánování. Připravují se podklady
k dalšímu z výstupů projektu, konkrétně k metodice Vedení uživatelů k větší míře samostatnosti včetně
práce s rizikem.
Supervize pro kontrolu práce pracovníků v přímé péči s novými metodami – probíhaly jak skupinové, tak
individuální supervize, nejčastěji byly zaměřeny na řešení problematických situací při podpoře uživatelů.
Akreditované kurzy – Snižování závislosti uživatelů na sociální službě (2 běhy, proškoleno 15 pracovníků),
Komunikace s osobami s problémovým chováním (2 běhy, proškoleno 15 pracovníků), Úvod do
komunikace s klientem s rizikem v chování a metody de-eskalace napětí (2 běhy, proškoleno 15
pracovníků).
„Rozvoj procesů kvality v Síriu,
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015326

příspěvkové

organizaci“,

reg.

č.:

V tomto roce podala organizace žádost o podporu v rámci výzvy ESF Operačního programu Zaměstnanost
č. 98, pro podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce. Zatím proběhlo hodnocení
žádosti a nyní je očekáváno obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Hlavním cílem projektu je zhodnotit současný stav procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v
organizaci, a to u 2 služeb DOZP a 3 služeb CHB.
Dílčí cíle projektu jsou:
Zvýšení míry podpory běžného způsobu života uživatelů ze strany pracovníků v přímé péči,
Zvýšení míry podpory uživatelům v souladu s principy normality,
Snížení/eliminace ústavních prvků v organizaci,
Zvýšení míry individuální podpory uživatelů na úkor podpory skupinové,
Zvýšení kvalifikace pracovníků v přímé péči na akreditovaných vzdělávacích kurzech.
Hlavními aktivitami projektu tak budou procesní audity a akreditované vzdělávací kurzy.
Projekty moravskoslezského kraje
Organizace se zapojuje do projektů Moravskoslezského kraje a účastní se jeho aktivit.
Podpora
transformace
v
Moravskoslezském
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920

kraji

III,

reg.

č.

KA 1 Podpora kvality pobytových sociálních služeb – v rámci této aktivity v tomto roce proběhl poslední
procesní audit v naší organizaci, a to konkrétně na středisku DOZP Čajkovského (21.1. – 25.1.2019). 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). Procesní audity jsou velmi obohacující, jelikož napomáhají uvědomění pracovníků
v důležitosti individuální podpory, principu normality, a tím ke zkvalitnění celkové podpory a péče
poskytované uživatelům.
Organizace se také aktivně účastnila závěrečné konference s názvem „Žít normálně“, kde vystoupila
s příspěvkem ohledně proběhlých auditů kvality, procesních a klientských auditů. Podělila se s
informacemi o jejich průběhu, výstupech, dobré i špatné praxi, obavách i zpětných vazbách pracovníků,
limitech i přínosech těchto auditů.
Také jsme využili nabídky nákupu odborné literatury a výukových DVD zabývající se otázkou poskytování
sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, problematikou osob se zdravotním postižením
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(specifika práce s lidmi s postižením, specifika jednotlivých druhů postižení, rizikové chování atd.),
metodami sociální práce při práci s lidmi se zdravotním postižením atd.
V neposlední řadě jsme zapojili pracovníky do evaluace proběhlých aktivit pro potřeby Moravskoslezského
kraje, jakožto realizátora projektu, tzn. pomoc při zhodnocení, zda došlo k naplnění hlavního cíle projektu.
Nadále spolupracujeme na aktivitách Moravskoslezského kraje, v roce 2019 jsme se zúčastnili mapování
zájmu nabízených vzdělávacích a jiných aktivit v rámci připravovaného projektu.
Rada kraje na svém zasedání dne 9. 12. 2019 č. 76/6960 rozhodla o poskytnutí neinvestičního účelového
příspěvku v rámci EVVO na Váš projekt „Podpora aktivit v zahradách“ ve školním roce 2019/2020.
Vzdělávání pracovníků v přímé péči
Akreditované vzdělávání mimo projekty
Základní postupy v aplikované behaviorální analýze (40h, 1 osoba)
Úvod do práce s rizikem JINAK (8h, 98 osob)
Sexualita a vztahy lidí s postižením I (8h, 30 osob)
Sexualita a vztahy lidí s postižením II (8h, 8 osob)
Sociální práce v SPOD – práce s dítětem (a rodinou) v pobytovém zařízení – z pohledu OSPOD i zařízení
(6h, 1 osoba)
Úvod do problematiky inkontinence (6h, 22 osob)
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty (8h, 3 osoby)
Stáže
Harmonie, příspěvková organizace
Domov NaNovo, příspěvková organizace
Konference
Máme jiné dítě, nechceme jiný život
Duše a zdraví
Klece autismus nevyřeší
Komunikace je cesta k porozumění
Další
II. Workshop "Hranice v sociální práci – sociální pracovník versus klient"
BOZP
Odborný kurz Bazální stimulace
AAK a GESTA jako podpora dorozumívání – praktický nácvik (24h, 3 osoby)
Dítě v systému sociální práce a sociální pedagogiky
Pracovníci v přímé péči si také rozšiřovali kvalifikaci prostřednictvím kvalifikačních kurzů (13), studia
v bakalářském programu (4), studia v navazujícím magisterském programu (1).
Stále probíhají supervize, a to jak individuální, skupinové, tak případové. Pokračují konzultace pro podporu
zavádění a vyhodnocování AAK na středisku Mánesova, které nejsou podpořeny projektem.
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.
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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 6
osob v celkovém počtu 171 hodin. Docházeli zejména na střediska DOZP, a dvě střediska 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. Mimo jiné se na nás obracejí také studenti ze Střední
pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Svaté Anežky České, Odry.
V rámci kvalifikačních kurzů spolupracujeme s Úřadem práce a organizacemi SEDUCA-CZE, s.r.o. a MAVO,
s.r.o.
„Jsem ráda, že jsem měla příležitost vyzkoušet si Vaši práci v rámci praxe, u Vaší organizace. Smekám
klobouk dolů před všemi těmito pracovníky sociálních služeb, neboť je to práce, kterou ne všichni dokážou
vykonávat s láskou, úctou a pokorou jako právě Vaši pracovníci z Vaší organizace.“
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 sociálních služeb Uherské
Hradiště, příspěvková organizace (DZP Zborovice, DOZP Velehrad), Domov NaNovo, příspěvková
organizace, Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace, Sagapo, příspěvková
organizace, Harmonie, příspěvková organizace, Domov Letokruhy, příspěvková organizace.
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.
Magistrát města Opavy
Organizace je součástí katalogu sociálních služeb a navazujících aktivit – MAS Opavsko, pravidelně se
účastníme komunitního plánování ve dvou pracovních skupinách (Osoby se zdravotním postižením, Osoby
s duševním onemocněním), a také se účastníme různých aktivit pořádaných městem.
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Další aktivity organizace během roku
Re supervize v konceptu Bazální stimulace
v květnu proběhla ve středisku DOZP Mánesova re supervize pod vedením PhDr. Karolíny Maloň Friedlové,
která měla za cíl podpořit a motivovat pracovníky, zjistit kvalitu poskytované péče a způsob implementace
konceptu Bazální stimulace. Pracovníci v přímé péči s tímto konceptem pracují dlouhodobě a považují jej
za nezbytný a velmi přínosný pro zkvalitnění života uživatelů s kombinovaným postižením. Jednotlivé
techniky a principy aplikují nejen v rámci specifického zaměření, ale také ve zcela přirozených situacích či
aktivitách. Výsledkem jejich profesionálního přístupu je potvrzení poskytování kvalitní služby, což je
doloženo získáním dalšího certifikátu Pracoviště Bazální stimulace.
Setkání u kulatého stolu
pořádaného v rámci realizace projektu Vzdělávání PSS pod záštitou Fondu dalšího vzdělávání. Předmětem
setkání byla diskuze nad vytvořeným návrhem systému dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních
službách, která směřovala zejména k tématům odborné vybavenosti, dalšího vzdělávání a skutečných
vzdělávacích potřeb těchto pracovníků v ČR.
Realizace 1. etapy renovace zahrady střediska DOZP Holasická
toto středisko disponuje obrovskou zahradou, která ovšem není příliš využitelná pro uživatele služby.
Zahrada byla pouze travnatá plocha s ne příliš rovným terénem, bez jakýchkoli stinných míst, květin,
stromů. Z iniciativy Síria, p.o., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Moravskoslezského kraje,
jakožto zřizovatele, vznikl projekt, který zpracovala na základě vysoutěžení Ing. Galina Slívová. První etapa
zahrnovala výsadbu vzrostlých stromů. UniCredit Bank, a.s. poskytla Moravskoslezskému kraji
prostřednictvím naší organizace finanční dar na úpravu zahrady ve výši 100 000,- Kč. Pracovníci banky se
zároveň v rámci společenské odpovědnosti aktivně podíleli na samotné výsadbě. Ruce k dílu přiložili také
pracovníci z finančního odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a náměstek hejtmana, Ing.
Jaroslav Kania. Dar tak nabyl osobního rozměru a dosáhl mnohem vyšší hodnoty.
Setkání rodičů s poskytovateli SPC
Představení dostupných služeb rodičům vycházejících žáků.
Setkání Pracovní skupiny sexuálních důvěrníků v Moravskoslezském kraji
konané pod záštitou organizace NEBUĎ NA NULE, z. s. – unie sexuálních důvěrníků
Setkání s pracovní skupinou ombudsmanky
V dubnu nás oslovila pracovnice kanceláře ombudsmanky s žádostí sdílení informací o poskytování
sociálních služeb dětem, jako vzorového pracoviště.
Ukončení poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení
Na základě Usnesení Rady kraje č.68/6283 došlo k 31.12.2019 k ukončení poskytování sociální služby
Podpora samostatného bydlení, kterou poskytoval Sírius, příspěvková organizace. Od 1.1.2020 služba
přešla pod nového poskytovatele JINAK, o.p.s.
Ukončení stravovacího provozu v jídelně Zelený Jelen
Na základě Usnesení Zastupitelstva kraje č. 13/1644 ze dne 12.9.2019 bylo schváleno ukončení
stravovacího provozu v jídelně Zelený Jelen ke dni 31. 12. 2019. Jídelna Zelený Jelen zajišťovala přípravu
a rozvoz stravy pro službu domovy pro osoby se zdravotním postižením, a také byla přístupna veřejnosti.
Zřizovatel, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, rozhodl, že od 1. 1. 2020 bude dodavatelem stravy pro
službu domov pro osoby se zdravotním postižením zajišťovat Domov Bílá Opava, příspěvková organizace.
Hodnocení plánu na rok 2019
Recertifikace DOZP Mánesova jako pracoviště v konceptu Bazální stimulace.
Splněno
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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.
Splněno
Zaměření se na dobrovolnickou činnost, spolupráce s vysílajícími organizacemi, oslovování studentů
Splněno
Stabilizace pracovních týmů
Splněno částečně pro nedostatek pracovníků na trhu práce
Vzdělávání v oblasti sexuality, proškolení důvěrníků.
Splněno, stali jsme se členy Pracovní skupiny sexuálních důvěrníků v Moravskoslezském kraji konané pod
záštitou organizace NEBUĎ NA NULE, z. s. – unie sexuálních důvěrníků
Revize individuálních plánu dle mapování potřeb jednotlivých uživatelů, vytvoření odpovídajících Profilů.
Splněno
Vytvoření Manuálů na jednotlivých střediscích.
Splněno
Plán na rok 2020
Ukončení projektu Aktivní život – cesta k normalitě, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717
Realizace projektu Rozvoj procesů kvality v Síriu, příspěvkové organizaci“, reg. č.:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015326, zajištění a realizace procesních auditů, akreditovaného vzdělávání.
Další vzdělávání v oblasti sexuality, aktualizace Protokolu sexuality, pověření sexuálních důvěrníků.
Následující etapy renovace zahrady DOZP Holasická – budou realizovány za přispění zřizovatele na jaře
roku 2020 tak, aby v květnu mohli uživatelé využívat celou zahradu naplno. Výsledkem bude krásná,
funkční zahrada, které budou dominovat vzrostlé stromy poskytující přirozený stín, ovocné keře, záhony
okrasných květin i bylinek, a především chodníčky, které umožní uživatelům prozkoumat každý kousek
zahrady, stimulovat své smysly nejen vůní, ale i chutí.
Vize na další období:
Zvýšení počtu pracovníků v exponovaných střediscích služby DOZP a služby CHB.
Po přestěhování ředitelství ze střediska Mánesova, registrovat službu: Odlehčovací pobytové služby,
úprava prostor.
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.
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Financování
Financování organizace je vícezdrojové – ze státního rozpočtu kapitoly 313, dotace zřizovatele, úhrady
zdravotních pojišťoven, čerpání prostředků EU (projekty).
Dalším finančním zdrojem jsou úhrady uživatelů, za poskytnuté ubytování a služby. Děti si ubytování ze
zákona nehradí a u dětí s nařízenou ústavní výchovou je úhrada za stravu stanovena v souladu se zákony
většinou jen ve výši přídavků na dítě. Právě proto se stále potýkáme s nedostatkem finanční prostředků.
Pomocí jsou nám finanční sponzorské dary, které využíváme na zlepšení života uživatelů, zejména dětí.
Organizace hospodařila s nulovým hospodářským výsledkem.
Hospodaření organizace
Podrobné rozpracování hospodaření organizace je uvedeno v části Ekonomické údaje, tabulková část, a
to za celou organizaci. Hospodaření organizace je vyrovnané.
Náklady a výnosy za celou organizaci včetně doplňkové činnosti v Kč

dotace z MPSV
41 181 000
pspěvek zřizovatele
11 100 000
Individuální projekt - Kraj
1 605 000
projekty - MPSV
281 291
úhrady zdravotníc pojišťoven 3 792 039
od uživatelů
24 762 410
dopňková činnost
1 528 149
dary
176 604
ostatní
2 144 776
86 571 269

platy zaměstnanců
pojištění
sociální náklady
služby
energie
vzdělávání
materiál
opravy a udržování
majetek
odpisy

54 507 549
18 387 155
1 163 444
1 851 100
2 512 576
350 803
4 845 933
302 805
484 030
2 165 874
86 571 269
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V tom doplňková činnost 1 528 150,-Kč v nákladech i výnosech.

Prezentace PR
Sírius, příspěvková organizace, se pravidelně účastní setkání pořádaných městem. 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. siriusopava.cz
Nepřetržitá prezentace organizace je umístěna pomocí multimediálního informačního a orientačního
systému v Opavě, a to na prezentačním panelu na Horním náměstí.
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Část II
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 služby DOZP souhrn
POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:

ŽENY MUŽI CELKEM
3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.2 VĚK

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

3.3.6 MOBILITA

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI

50

41

91

3

-

5-78
43
4
8
38
2
7
31
10

6-73
42
2
7
32
8
24
9

5-78
40,9
6
15
70
2
15
55
19

17-34
22
1
2
1
2
-

-

48

40

88

3

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14
23
13

10
16
15

24
39
28

1
2

-

Obložnost 96,63 %
120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen Červenec Srpen

Září

Říjen

Listopad Prosinec

Počet evidovaných žádostí.
k 31.12. 2019 jsme evidovali 10 žádosti z toho 5 žen a 5 mužů
Průměrná čekací doba:
Na středisko Mánesova přijímáme děti s NÚV na základě předběžného opatření.
Ostatní se řeší naléhavostí situace a dostupností volné kapacity.
Vzhledem k tomu, že všechny služby jsou kapacitně obsazené, a je potřeba v rámci úpravy cílových skupin
řešit potřebnost dané služby, jsou přednostně stěhováni uživatelé mezi středisky.
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Pracovníci služby DOZP
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2019

Pracovníci
Pedagogičtí
v sociálních
pracovníci
službách

%

1
PS

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3

%

PS

%

PS

%

Vysokoškolské

6,55

4,68

0

0

1

0,71

0,75 0,54

3,6

Vyšší odborné

2

1,43

0

0

1

0,71

1 0,71

56,1

40,10

0

0 38,7

27,66

69

49,32

0

0

52

Základní

6,25

4,47

0

0

Celkem

139,9

100,00

0

0

Úplné střední
Vyučen

PS

%

PS

%

2,57 1,2 0,86

0

0,00

0

0,00

0 0,00

0

0,00

12 8,58

0

0,00

3 2,14

2,4

1,72

37,17

0 0,00

0

0,00

0 0,00
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12,15

1,3

0,93

0 0,00

0

0,00 0,2 0,14

4,75

3,40

94

67,19

13,75 9,83

3,6

2,57 4,4 3,15

24,15

17,26

Průměrná pracovní neschopnost:8,25 %
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.
Respekt + Spolupráce + Podpora + Řešení=Kvalita
Práce s kvalitou
1. Audit
Na základě projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ a ve spolupráci s organizací
INSTAND se uskutečnil 22.-25. 1. 2019 procesní audit na středisku DOZP Čajkovského 8, Opava Auditorský
tým nezjistil závažné nedostatky. Předložil doporučení na zkvalitnění poskytované sociální služby a na
odstranění některých přetrvávajících ústavních prvků.
2. Standardy kvality
Na základě analýzy doporučení z auditů, proběhla na jednotlivých střediscích DOZP (Čajkovského 8,
Denisovo náměstí 6, Holasická 76, Na Pomezí 78, Švestková 50,52) revize SQ č. 1 Cíle a způsoby
poskytování sociálních služeb.
Na základě revize SQ č. 1, byly nastaveny kritéria, v SQ 15 Zvyšování kvality sociální služby, podle kterých
se bude na začátku kroku 2020 provádět hodnocení souladu poskytování služby s definovaným posláním,
cíli, zásadami a osobními cíli jednotlivých uživatelů.
3. Revize mapování potřeb, individuálních plánů a profilů uživatelů.
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Na jednotlivých střediscích proběhla revize všech dokumentů souvisejících s individuálním plánováním.
Pravidelně se vyhodnocují plány podpory a akční části plánování – nácviky, cíle. Funkční systém
individuálního plánování je jedním z nástrojů individuálního přístupu ke konkrétnímu uživateli a jednotné
práce s uživateli. Vzdělávání pracovníků v oblasti rizik, vedlo k revizi plánu rizik. Revize individuálních
plánů byla podkladem pro schůzky vedení organizace a vedoucích středisek DOZP, CHB a PSB. Na schůzce
se posuzovala možnost konkrétní služby a konkrétního střediska poskytnout službu jednotlivým
uživatelům na základě jejich individuálních potřeb (mobilita, věk, míra potřebné a nasmlouvané podpory,
schopnost přizpůsobit se vnějším podmínkám, snížená adaptabilita soužití – neschopnost souladu
s okolím ve vztahu k spolubydlícím a sousedům).
4. Individuální strava
Mít možnost jíst, na co mám chuť, koupit si to a připravit si jídlo. Běžná a normální činnost pro každého z
nás. Od roku 2019 je to běžná činnost pro 25 uživatelů služby DOZP.
Středisko
Čajkovského
Denisovo náměstí
Na Pomezí
Švestková
Holasická
Celkem

Počet uživatelů na
středisku
15
15
10
12
12
64

Počet uživatelů podporovaných v
individuálním stravování
5
9
9
2
0
25

Procenta
33%
60%
90%
16%
0%
39%

Nabídka zajištění si individuální stravy (snídaně, svačiny a večeře) umožnila uživatelům poznání nových
chutí, surovin a jídel. Plánování, co budu jíst, co si koupím, realizace nákupu podporuje uživatele
v rozhodování. Rozšiřuje jejich kontakt se společenským prostředím využíváním dostupných služeb.
5. Spolupráce se zdravotním úsekem a podpora uživatele v péče o zdraví
Ve spolupráci se zdravotním úsekem jsme oslovili praktické lékaře v Opavě, s ohledem na potřeby
uživatelů (dostupnost a bezbariérovost). Oslovení praktičtí lékaři nepřijímají nové pacienty z důvodu plné
kapacity.
Možnost změny zdravotní pojišťovny využilo k 31. 12. 2019 prostřednictvím svých opatrovníků 29
uživatelů.
Analýza a vyhodnocení změny podpory uživatele při péči o své zdraví (byla započata v březnu 2018), nám
pro roce a půl ukázala, že to byl krok správným směrem. Osobní vyzvedávání léků z lékárny, příprava
vlastních léků do dávkovače se SZP, nabízí uživatelům přirozenou aktivitu. Práce s rizikem při uložení léků
u uživatele, byla pro pracovníky velmi náročná. Nedůvěra a obavy ze strany pracovníků, které byly na
začátku této změny, postupně opadávaly a způsob podpory je jak pro uživatele, tak pro pracovníky
přirozená každodenní činnost. K tomuto stavu přispělo podrobné mapování potřeb v oblasti péče o zdraví,
nastavení individuálního podpory v IP, nácviků při zajištění, uložení a užívání léků, a rizikového plán u
konkrétního uživatele.
6. Podpora uživatelů v přechodu do jiné pobytové služby
Na základě revize mapovaní potřeb a nastavení podpory v IP, byla učiněna některým uživatelům nabídka
na změnu střediska služby DOZP (v rámci organizace), které by odpovídalo jeho potřebám. Každý uživatel
měl sestavený plán přechodu, který popisoval jednotlivé kroky nabídnuté podpory. Plán přechodu byl
průběžně vyhodnocován. Byl kladen důraz na dostatečný časový prostor pro uživatele tak, aby se
seznámil:
s novým místem a prostředím, kde bude bydlet,
s místní komunitou,
s lidmi, kteří budou v jeho blízkosti – s pracovníky.
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Spolupráce pracovníků původní služby a stávající služby (doprovod pracovníka při návštěvách nového
prostředí, seznámení pracovníků nové služby se způsobem podpory, zapojení opatrovníků do plánu
přechodu,….) nabízela uživateli podporu tak, aby změna přestěhování se, byla pro uživatele příjemná a co
nejméně psychicky náročná.
Doba plánování
přechodu v měsících
1.
2.
3.
4.

2
3
4
5

Původní místo bydliště
středisko DOZP
Holasická
Denisovo náměstí
Holasická
Mánesova

Nové místo bydliště
středisko DOZP
Denisovo náměstí
Holasická
Denisovo náměstí
Holasická

Uživatelce byla nabídnuta podpora při vyrovnání se s úmrtím spolubydlící, se kterou bydlela 25 let. Přijala
nabídku přestěhovat se na jiné středisko DOZP v rámci organizace.
Život v částečně bezbariérové službě neodpovídal potřebám uživatele, který ke svému kvalitnímu životu
(v důsledku stárnutí, trvalé upoutání na lůžko) potřebuje plně bezbariérové prostředí.
Uživatel přijal nabídku přestěhovat se na středisko DOZP, ve kterém podpora odpovídá jeho potřebám a
nabídne mu rozvoj nových dovedností (individuální stravování).
Uživatelka se přestěhovala do služby, která odpovídá její potřebě na plnou bezbariérovost. Její
přestěhování se uvolnila kapacita v původním místě pobytu pro případné umístění dítěte s nařízenou
ústavní výchovou.
Uskutečněné plány přechodu uživatelů nám umožnil realizovat záměr, nabízet poskytování pobytové
služby na středisku DOZP Holasická osobám, které potřebují podporu ve všech oblastech života a
bezbariérové prostředí z důvodu trvalého upoutání na lůžko.
Plán přechodu ze služby DOZP do služby CHB.
Uživatelce bydlící ve středisku DOZP Holasická byla, na základě revize mapování potřeb a realizace záměru
nabízet služby střediska Holasická osobám s nejvyšší mírou podpory, v dubnu nabídnuta možnost
přestěhování se do služby CHB, středisko Švestková 32. I přes zájem uživatelky o přestěhování, jsme na
základě realizace plánu společně s uživatelkou vyhodnotili, že nevhodná dostupnost veřejných služeb
(velká vzdálenost k zastávce MHD a tím i k běžně využívaným veřejným službám) je pro ní limitující (pohyb
s pomocí chodítka). Plán přechodu byl ukončen.
V srpnu 2019 byla uživatelce nabídnuta možnost přestěhovat se do služby CHB, středisko Velké Hoštice. I
zde jsme s uživatelkou narazili na překážku v podobě malého prostoru v obývacím pokoji, který je
nevhodný při pohybu s chodítkem. Těžká životní situace (úmrtí sestry-opatrovníka), v kombinaci
s případným stěhováním je psychicky tak náročná, že jsme po dohodě s uživatelkou plán přechodu ukončili
a stěhování nerealizovali. Nabídli jsme uživatelce podporu při vyhledání vhodné pobytové služby,
s přihlídnutím k její sociální vazbě (nový opatrovník-sestra).
7. Stížnosti
Ve službě DOZP byly řešeny 2 stížnosti. Stížnosti se týkaly způsobu poskytované podpory a jednání
pracovníků v přímé péči k uživateli. Stížnosti ukázaly, že je stále nutné se zaměřovat na podporu
pracovníků v oblasti etiky, preferování respektujícího přístupu k uživateli.
Projekt „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“
Rozvojového plánu střediska DOZP Čajkovského 8.
Naplňování principů normality-odstranění stávajících ústavních prvků

–

realizace

Realizace doporučení z Procesního auditu, který proběhl v lednu 2019. Využití a uvedení do praxe
poznatků z konzultací v rámci projektu „Aktivní život“
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Podpora uživatele s omezenou verbální komunikací
Nabídka a realizace vzdělávání „Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým
zdravotním postižením“, „AAK praktické postupy při individuální nastavování komunikace“. Spolupráce
s konzultantkami pro AAK při nastavování funkční komunikace pro jednotlivé uživatele střediska.
Podpora uživatele při rozhodování se, práce s rizikem
Nabídka a realizace vzdělávání „Úvod do práce s rizikem Jinak“. Týmové posuzování míry rizika
v jednotlivých oblastech život uživatele a navazující aktualizace individuálního plánu podpory.
Práce se sexualitou
Nabídka a realizace školení na téma „Sexualita a vztahy lidí s postižením 1,2“
Zvýšení kvality služby
Proběhla revize a aktualizace SQ 1 a souvisejících dokumentů. Ve spolupráci s podporovatelkou byl
revidován a aktualizován SQ 15.
Navázání spolupráce s dobrovolníky
Na programu dobrovolnictví spolupracujeme s organizaci Elim o.p.s. Opava.
Návazné služby
Potřeba rozšíření návazných sociálních služeb v Opavě, byla předložena na komunitním plánování.
Supervize
Pracovníci mají nabídku individuální, skupinové a případové supervize.
Projekt Aktivní život.
V roce 2019 pokračovaly konzultace na jednotlivých střediscích DOZP Spolupráce navázala na předchozí
období, kdy pracovníci dostali podporu v přechodu ze skupinově poskytované podpory uživatelům do
individuální podpory jednotlivcům, odstranění případných přetrvávajících ústavních prvků. Důležitou
oblastí byla podpora v přechodu od uměle vytvářených aktivit, k činnostem a aktivitám použitelným
v běžném životě = aktivizace životem.

Středisko DOZP
Čajkovského
Denisovo náměstí
Holasická
Mgr. Martina Chlápková Na Pomezí
Švestková
Mgr. Kateřina
Krčmářová

Počet
podpořených
uživatelů
15
15
12
10
12

Počet
podpořených
pracovníků
18
18
12
17
12

Počet
konzultačních
hodin
10
14
12
14
10

Na podzim 2019 byla započata intenzivní spolupráce s konzultantkami v oblasti alternativní a
augmentativní komunikace. Proběhlo společné úvodní setkání s pracovníky středisek DOZP, na které
navázaly individuální konzultace na jednotlivých střediscích s konzultantkou Mgr. Lenkou Gwóźdźovou a
Mgr. Bohdanou Herzánovou.
Součástí projektu je zajištění vzdělávání pracovníků, podporující myšlenku projektu – nabídnout
uživatelům důstojný, hodnotný a aktivní život.
Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace
Sexualita a vztahy lidí s postižením I, Sexualita a vztahy lidí s postižením II
Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením
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AAK praktické postupy při individuální nastavování komunikace
Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního
zdraví
Projekt bude ukončen 31. 3. 2020 a výstupem projektu bude Metodika Individuální podpory uživatelů pro
aktivizaci, která bude přenositelná i do jiných organizací s podobnou cílovou skupinou uživatel služeb.
Naplňování Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním (metodika MSK)
Všichni pracovníci služby DOZP byli seznámeni na poradách jednotlivých středisek s tímto materiálem.
V rámci projektu organizace z výzvy ESF Operačního programu Zaměstnanost č. 71 „Aktivní život – cesta
k normalitě“ byl materiál projednán s konzultanty k podpoře normality, kteří s pracovníky diskutovali nad
jednotlivými body materiálu.
Zvyšování odbornosti pracovníků nabídkou okruhů vzdělání pro pracovníky, realizací kurzů a stáží.
Nabídka individuální supervize (etické dilema, prevence syndromu vyhoření), případové supervize
(hledání strategie řešení a možnosti dalšího postupu), skupinové supervize.
Změna způsobu podpory a to odklon od skupinové podpory a přechod na individuální podporu, a to
s respektem k přirozenému způsobu života (např. nakupování; individuální příprava jídla; hospodaření
s penězi; péče o svou domácnost a své osobní věci – individuální praní osobního prádla; využívání
příležitostí, které nabízí společnost a místo, ve kterém žijí, ……..).
Je kladen důraz na individualitu každého uživatele s ohledem na jeho potřeby, zvyky, osobní tempo a silné
stránky.
Nastavení funkčního systému AAK pro jednotlivé uživatele pomáhá snižovat projevy atypického chování,
které jsou často zapříčiněny i tím, že dochází ke vzájemnému nepochopení.
Změna přístup v práci s rizikem, ústupem od nepřirozeného ústavního modelu, kdy je uživatel ochraňován
před všemi riziky, tedy i těmi přirozenými a běžnými.
Postupné personální posílení pracovních týmů. Rozšíření počtu klíčových pracovníků, kdy jeden klíčový
pracovník poskytuje podporu maximálně dvěma uživatelům.
O každého uživatele, který využívá naše služby, se starají konkrétní určení lidé.
Co se nám daří:
Nastavení funkčního systému individuálního plánování.
Nastavení podpory s ohledem na princip normality, což vedlo k nabídce přirozených činností
(spolupodílení se na domácích pracích; péče o své věci-praní jen svého prádla, sebe obslužné dovednosti;
finance u uživatele; nabídka podpory při individuálním zajištění stravy; podpora v rozhodování; využívání
služeb a nabídky místa, kde uživatele bydlí; ……..).
Nastavení jednotného přístupu pracovníků při podpoře uživatele.
Zvyšování odbornosti pracovníků nabídkou okruhů vzdělání pro pracovníky, realizací kurzů a stáží.
Podpora externích konzultantů (konzultace v rámci Projektu, konzultace AAK, případová supervize).
Postupné navýšení počtu pracovníků v přímé péči a počtu klíčových pracovníků.
Co se nám nedaří:
Uskutečnit realizaci stavebních úprav jednotlivých středisek. Cílem je vytvořit bezbariérové prostředí
nejen pro uživatele pohybující se na invalidním vozíku, ale i pro osoby v seniorském věku (bezbariérovost
přístupu do pater, úprava koupelen a WC, rozšíření nabídky jednolůžkových pokojů přestavbou stávajících
dvoulůžkových pokojů).
I přes postupné navyšování počtu pracovníků v přímé péči, není ani stávající personální zajištění služeb
dostačující. Rozšiřování rozsahu podpory uživatelů ve smyslu normality vyžaduje další navýšení počtu
pracovníků jednotlivých středisek.
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Snížit fluktuaci pracovníků v důsledku zvýšené psychické zátěže při podpoře uživatelů s projevy atypického
chování.
Nabídka návazných služeb v rámci města Opavy.
Plnění cílů na rok 2019
Revize SQ – bod 2
Revize mapování potřeb, individuálních plánů a profilů uživatelů – bod 3
Změna systému podpory uživatele v oblasti stravování – bod 4
Ve spolupráci se zdravotním úsekem nabídnout uživatelům změnu praktického lékaře a změnu zdravotní
pojišťovny – bod 5
Nabídka změny služby a podpora uživatele v přechodu do jiné služby DOZP v rámci organizace, na základě
zmapovaných potřeb a IP – bod 6
Spolupráce s konzultantkami na projektu Aktivní život, případové supervize – bod 9
Plán na rok 2020
Pokračovat ve změnách systému podpory uživatele v oblasti stravování.
Revize SQ.
Spolupráce s konzultantkami při nastavování funkčního systému AAK.
Hledat možnosti prostorového uspořádání služeb tak, aby vyhovovaly potřebám seniorských uživatelů na
bezbariérové prostředí služby (koupelny, WC, dostupnost do patra, …..).
Zpracovala: Bc. Jitka Smyčková
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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 služby CHB
POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:

ŽENY MUŽI CELKEM
12

3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
postižení mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.2 VĚK

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
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

13

28-68 32-70
50
48
1
4
7
5
6
2
1
2
9
8
3
2
-

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI
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2

-

28-70
50
1
11
11
2
3
17
5
-

28-43
35
1
1
1
1
-

-

3

6

9

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12
-

13
-

25
-

2
-

-
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Obložnost
150 %
100 %
50 %
0%
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen Červenec Srpen

CHBD (Chráněné bydlení - Dostojevského)

Září

Říjen

Listopad Prosinec

CHBŠ (Chráněné bydlení - Švestková)

CHBVH (Chráněné bydlení - Velké Hoštice)

Počet evidovaných žádostí
k 31.12. 2019 jsme evidovali 5 žádosti z toho 2 ženy a 3 muži
Průměrná čekací doba
Přijetí se řídí naléhavostí situace a dostupností volné kapacity.
Vzhledem k tomu, že všechny služby jsou kapacitně obsazené, a je potřeba v rámci úpravy cílových skupin
řešit potřebnost dané služby, jsou přednostně stěhováni uživatelé mezi středisky.
Pracovníci
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2019

Pracovníci
Pedagogičtí
v sociálních
pracovníci
službách

%

1
PS

Zdravotničtí
pracovníci

Sociální
pracovníc
i

THP

Ostatní

3

4

5

6

2
%

PS %

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

Vysokoškolské

4,9

26,78

0

0

3

16,39

0

0

1,3

7,10

0,6

3,28

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

6,8

37,16

0

0

5

27,32

0

0

0

0

1,5

8,20

0,3

1,64

Vyučen

6,6

36,07

0

0

6

32,79

0

0

0

0

0

0,00

0,6

3,28

Základní

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

Celkem

18,3

100,00

0

0 14

76,50

0

0

1,3

7,10

2,1

11,48

0,9

4,92

Průměrná pracovní neschopnost: 3,27 %
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.

28

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
Změny v podpoře uživatelů
V průběhu loňského roku došlo k přehodnocení individuálních plánů a podpory uživatelům. Změnou
pohledu pracovníků na rizika a reálné rizikové situace, se nám podařilo snížit závislost uživatelů na
doprovodech. Významně poklesl počet doprovodů uživatelů při denních nákupech a pravidelném
docházení do aktivit. Pracovníci díky tomu získali více času na skutečnou individuální práci s uživateli, a to
například individuální vaření, podporu při manipulaci s finančními prostředky či návštěvách kulturních
akcí. Zaznamenali jsme, že zvýšení kompetencí motivovalo uživatele k podávání vlastních návrhů na akční
individuální plány. Jejich touha něco nového dokázat nebo se naučit, se stala nepochybně nejsilnějším
zdrojem k jejich osobnímu rozvoji.
Výrazně jsme zkvalitnili práci klíčových pracovníků. V rámci individuálního plánování jsme přijali návrh
konzultantky na zavedení „Záznamů klíčového pracovníka“. Tato evidence není duplikováním stávajících
záznamů, nýbrž významnou pomůckou k efektivnímu a smysluplnému individuálnímu plánování. Každý
klíčový pracovník si do této evidence zaznamenává své postřehy z průběhu služby (např. pořizuje výpisky
ze záznamů o průběhu služby), zachycuje přání svého klíčového uživatele, vede poznámky, co je potřeba
udělat nebo změnit, jaký vzkaz předat ostatním kolegům apod. Ačkoli se jedná o výhradně evidenci
klíčového pracovníka, pomáhají tyto záznamy vést klíčové pracovníky k tomu, aby se více zamýšleli nad
kvalitou života uživatelů a svou vlastní prací.
Na všech střediscích jsme postupně zavedli elektronické záznamy o průběhu služby. Je nutné zdůraznit,
že celému procesu předcházel záměr organizace dovybavit střediska kvalitní výpočetní technikou,
připojením na internet, pokrýt střediska WIFI sítí. K přechodu na elektronické záznamy nás vedla dobrá
zkušenost při vedení záznamů o zdraví. Proces elektronizace záznamů výrazně zpřehledňuje vedené
záznamy a umožňuje lépe pracovat s informacemi (rychlejší zápisy, čitelnost záznamů, možnost
fultextového vyhledávání, finanční úspora).
Naplňování metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním
V rámci středisek CHB došlo k navýšení počtu pracovníků v přímé péči, a především počtu klíčových
pracovníků. Klíčoví pracovníci vykonávají noční směny pouze výjimečně. Spolupráce s externími odborníky
nám pomohla zlepšit způsob podpory, který více směřuje k naplňování principů normality. Došlo
k rozšíření přirozených denních činností, v důsledku čehož byly sníženy projevy atypického chování.
Uplatnění některých uživatelů na trhu práce posílilo jejich sebeuplatnění, zvýšilo jejich sociální status i roli.
Byla navázána užší spolupráce s opatrovníky, která pomáhá předcházet situacím vznikajícím v důsledku
atypického chování, popř. vzniklé krizové situace mírnit. Ke zlepšení soužití obyvatel služby také přispělo
získání práce pro dva uživatele střediska. Jejich uplatnění na pracovním trhu pomáhá zmírňovat napětí
mezi spolubydlícími, které často vzniká v důsledku tzv. „ponorkové nemoci“ vytvářející konfliktní situace
mezi spolubydlícími. Doposud se nám nepodařilo uskutečnit realizaci stavebních úprav jednotlivých
středisek. Úpravy mají za cíl vytvořit bezbariérové prostředí nejen pro uživatele pohybující se na
invalidním vozíku, ale i pro osoby v seniorském věku (bezbariérovost přístupu do pater, úprava koupelen
a WC, rozšíření nabídky jednolůžkových pokojů přestavbou stávajících dvoulůžkových pokojů). Přestože
jsme od roku 2017 postupně navyšovali počty pracovníků v přímé péči, není ani stávající personální
zajištění služeb optimální. K tomu, abychom dále rozšiřovali rozsah podpory uživatelům, ve smyslu
normality a naplňovali doporučení metodiky MSK k práci s lidmi s atypickým chováním, bylo by potřeba
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navýšit počty pracovníků jednotlivých středisek. Veškeré změny je možné realizovat pouze v případě
dostupnosti finančních prostředků.
Projekt Aktivní život – cesta k normalitě
Během roku 2019 jsme v rámci projektu „Aktivní život cesta k normalitě“ spolupracovali s externí
konzultantkou Bc. Yvonou Marečkovou. V rámci celé služby proběhlo 12 konzultací, na kterých jsme se
zaměřili na několik stěžejních oblastí. Díky této spolupráci se nám podařilo zrevidovat individuální plány
uživatelů, změnit pohled pracovníků na rizika a rizikové situace, snížit počet doprovodů, přejít na
elektronizaci záznamů, pomoci klíčovým pracovníkům při sestavování individuálních plánů, lépe pochopit
princip sestavování individuálních plánů, zkvalitnit podporu uživatelů směrem k principům normality
(individuální vaření, nakládání s vlastními finančními prostředky, denní aktivity, trávení volného času).
V rámci projektu se pracovníci měli možnost zúčastnit dvou stáží v CHB Harmonie. Jedna z těchto stáží
byla zaměřena na získání informací o podpoře verbálně nekomunikujících uživatelů. Pracovníci rovněž
ocenili podporu Mgr. Šárky Hlisníkovské, která na jednotlivých střediscích uskutečnila individuální a
skupinové supervize. Uskutečněné supervize pracovníkům pomohly lépe se orientovat v oblastech
emočních a vztahových stránek práce s klienty.
Plnění rozvojového plánu střediska CHB Velké Hoštice
Proběhlo školení pracovníků střediska na vzdělávací akci „Alternativní praktické komunikační dovednosti
v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením“ (školil Mgr. PhDr. Jaromír Hublar, Ph.D.). Pracovníci
střediska se zúčastnili workshopu v rámci konzultace k AAK vedeného odbornými konzultantkami Mgr.
Bohdanou Herzánovou a Mgr. Lenkou Gwóźdźovou, DiS. Uskutečnila se stáž na středisku CHB Harmonie,
kde se pracovníci měli možnost seznámit s praktickými postupy a pomůckami AAK. Aktualizovaly se IP
k podpoře verbálně nekomunikujících uživatelů. Byla dojednána konzultace na středisku CHB, která bude
realizována v lednu 2020. Proběhlo vzdělávání pracovníků v rámci „Snižování závislosti uživatelů na
sociální službě“ (školila Mgr. Pavla Kučerová). Snižování závislosti uživatelů bylo řešeno v rámci
případových konzultací na středisku. Proběhlo vzdělávání pracovníků v rámci vzdělávacích akcí „Sexualita
a vztahy lidí s postižením 1“ Sexualita a vztahy lidí s postižením 2“. Byly zpracovány podklady k vytvoření
„Protokolu sexuality“. Zapojili jsme se do pracovní skupiny sexuálních důvěrníků v Moravskoslezském
kraji. Proběhlo vzdělávání pracovníků na vzdělávacích akcích „Úvod do komunikace s klientem s rizikem
v chování a metody de-eskalace napětí“ (Mgr. Eva Pogodová) a „Komunikace s osobami s problémovým
chováním“ (Mgr. Markéta Vaculová). Je využíván metodický materiál MSK „Metodický rámec pro práci s
lidmi s atypickým chováním v pobytových sociálních službách“. Účast v místní komunitě věřících
Římskokatolické farnosti (Senior klub). Zapojili jsme se do projektu „Malá univerzita III. věku“ v Domově
pro seniory v Kravařích. Spolupracovali s dobrovolnickým centrem Elim, o.s.
Za podpory konzultantů byl aktualizován standard kvality č.1 a standard kvality č. 15. Prováděna kontrola
a hodnocení, zda způsob poskytování sociální služby je v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami
sociální služby a osobními cíli jednotlivců. Pomocí stavebních úprav chceme rozšířit kapacitu
jednolůžkových pokojů. Realizace záměru je komplikovaná vzhledem k nedostatečné ploše dvoulůžkových
pokojů k rozdělení a šikmé střeše. Většina uživatelů má již svou lednici (8 lednic). V souladu se standardem
kvality č. 5 vychází ustanovení klíčového pracovníka z potřeby a vůle uživatele i daného pracovníka
(odbornost, profesní zkušenosti, osobní vlastnosti, pohlaví, osobní sympatie apod.). Byly zpracovány
pracovní postupy v oblasti výchovné, vzdělávací, aktivizační, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, k sociálně terapeutickým činnostem a k pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí a další.
Co se daří
Byli jsme úspěšní při hledání práce pro naše uživatele. Dva uživatelé z CHB Velké Hoštice získali práci
v úklidu – firmě SEŽEV facility s.r.o. Jedna uživatelka z CHB Švestková získala práci v kuchyni Dětského
centra Čtyřlístek p.o.
Podařilo se nám udržet spolupráci s návaznými službami ANIMA VIVA a STD Radost – Charita Opava,
uskutečnili jsme jednání s STD EMA Zámek D. Životice.
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Dva uživatele CHB Švestková počátkem roku opustili službu a přešli do služby PSB.
Na středisku CHB Švestková jsme posílili bezpečnost uživatelů pomocí zabezpečovacího systému
JABLOTRON 100+, kdy jsou na ústřednu napojeny dvě bezdrátová tísňová SOS tlačítka, pomocí kterých si
mohou uživatelé snadno přivolat pomoc. Na bezpečnostní systém jsou také napojeny dva bezdrátové
detektory kouře a teplot, které v případě požáru chrání uživatele nejen akustickou výstrahou, ale stejně
jako tísňová tlačítka vyšlou přes GSM bránu varovné volání a SMS na pracovníky vedlejší služby DOZP.
V průběhu roku jsme do služby CHB Švestková a Velké Hoštice přijali dvě ženy po hospitalizaci na PN. Obě
ženy se nacházely ve velmi složité sociální situaci. Po úspěšné adaptaci obou uživatelek v našich službách
se podařilo odvrátit prohloubení jejich závislosti na pomoci druhých.
V roce 2019 jsme v rámci naší služby neobdrželi žádnou stížnost. Ve srovnání s rokem předcházejícím, kdy
jsme obdrželi 7 stížností, považujeme tuto skutečnost za výrazné zlepšení kvality služby.
Co se nedaří
Na základě vlastní kontrolní činnosti jsme na středisku CHB Švestková nebyli spokojeni s výsledky
střediska, což vedlo k personálnímu podstavu a neosazení pozice vedoucího střediska od května 2019.
Personální podstav a neochota některých pracovníků, bohužel výrazně zpomalily proces změn, které se
na jiných střediscích podařilo prosadit podstatně rychleji.
V plnění úkolů na rok 2019 se nám bohužel nepodařilo rozšířit spolupráci s dobrovolníky. Stále narážíme
na fakt, že dobrovolnictví je vykonáváno pro získání praxe, než aby bylo motivováno altruistickým cílem.
Rovněž jsme nebyli zcela úspěšní ve změnách ošetřujících lékařů, kde jsme buď limitování předsudky
lékařů anebo přístupem opatrovníků.
Úkoly pro rok 2020
Personální posílení střediska CHB Švestková.
Práce se sexualitou – ustanovení sexuálních důvěrníků, účast v pracovní skupině sexuálních důvěrníků
MSK.
Posouzení kvality nezávislými audity.
Bc. Ivo Laník, vedoucí služby
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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 blízkosti bytů jsou také
obchody, 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 služby PSB
Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ

7

rozpětí
3.3.2 VĚK
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby
3.3.6 MOBILITA

bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

5

39-59 42-61
46
48
1
3
3
2
2
1
2
4
5
1
-

12

1

1

39-61
47,9
1
6
4
1
2
9
1
-

51
51
1
1
-

61
61
1
1
-

3

2

5

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
1
-

5
-

11
1
-

1
-

1
-

Realizace péče
Název

Hodnota

Počet hodin přímé péče - se započtením asistence

2 945,07

Počet hodin přímé péče - bez započtení asistence

2 945,07

Celkový počet intervencí

4 323

Celkový počet intervencí - den

1 393

Celkový počet klientodnů

1 614

Celkový počet klientoměsíců

144
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Počet evidovaných zájemců
K 31.12. 2019, dni ukončení poskytování služby jsme evidovali dvě žádosti, obě ženy
Průměrná čekací doba
Průměrná čekací doba byla 1 rok.
Pracovníci
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2019

Pracovníci
Pedagogičtí
v sociálních
pracovníci
službách

%

1
PS

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3

%

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

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

Úplné střední

V roce 2019 poskytovali 3 pracovníci služby PSB podporu v Opavě na ulicích Komárovská, Hobzíkova,
Bílovecká a Lepařova. V roce 2019 studuje jedna pracovnice Slezskou univerzitu v Opavě, bakalářský
program.
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. Služba je poskytována na území města Opavy.
Služba je poskytována lidem 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.
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.
Cílem služby
Cílem služby je postupné snižování míry podpory a podpora v soběstačnosti tak, aby klienti byli co
nejméně závislí na poskytované službě, popř. se úplně osamostatnili.
Uživatel samostatně zvládá péči o svou domácnost
Uživatel je začleňován do společnosti
Uživatel je nezávislý na pomoci druhé osoby
Uživatel využívá smysluplně svůj volný čas
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Základní principy činnosti:
Principy, kterými se řídí zaměstnanci při přípravě a realizaci poskytovaných sociálních služeb:
Rovnocenný přístup ke každému uživateli – pracovníci služby jednají s uživateli na základě partnerského
vztahu
Respektování svobodné volby uživatele – pracovníci vždy respektují svobodnou volbu uživatelů při
konkrétních krocích v řešení jejich problémů
Respektování soukromí uživatele – při poskytování služby pracovníci dbají na respektování soukromí
uživatele
Práce s kvalitou a významné události v roce 2019
V roce 2019 byla služba PSB zapojena do projektu Moravskoslezského kraje „Podpora služeb sociální
prevence 2“.
V roce 2019 jsme naplnili doporučení z proběhlých auditů z roku 2018.
Podpora u klientů v roce 2019 byla zaměřena především na prohloubení a upevnění jejich dovedností a
samostatnosti.
V lednu 2019 byli na podporu samostatného bydlení přijati 2 klienti a navýšen tak počet klientů na 12,
tedy naplněná kapacita. Z celkového počtu 12 klientů služby PSB je všech 12 klientů zaměstnáno.
I v roce 2019 probíhali různé pobyty mimo město Opavu. V červenci absolvovaly 3 klientky týdenní pobyt
v lázních, kde byla nutná pouze doprava tam a doprava zpět. Další klientka absolvovala 3týdenní pobyt
v lázních Karviná Darkov, kdy jí byla poskytována podpora pracovníky a taky opatrovníkem. Velkým
koníčkem jednoho klienta je turistika, proto mu byla poskytnuta podpora a doprovod na výlety na
zříceninu Vikštejn, do Klimkovic, na bobovou dráhu v Heiparku v Odrách, navštívili jsme Fulnek, Studénku,
Ráj dřevěných soch na Ostravici a město Frýdlant. Změnou oproti předešlým létům bylo to, že si výlety
vybral sám v turistických knihách nebo na internetu, pomáhal s vyhledáním spojů a aktivně se podílel na
plánování výletů, včetně vyhledání Informačních turistických center a restaurací.
Klienti se naučili také samostatně stravovat. I když již dříve sami navštěvovali jídelny nebo restaurace
v Opavě, v roce 2019 se začali rozhodovat zcela sami o tom, kde a jak budou obědvat. Naučili se
připravovat teplé obědy, někteří si s pracovníkem vytvořili jednoduché kuchařky, naučili se využívat a
připravovat polotovary, nebo si prostě zajdou na oběd ve městě. Jedna klientka se také zcela
osamostatnila při nakupování, nepotřebuje žádnou podporu pracovníka a nakupuje tak sama.
Klienti se také zdokonalili při práci s počítačem. Umějí psát v programu Word, ať už recepty, které si sami
vybírají, nebo také pracuji často s internetem. Práce s počítačem se stal velkou oblibou, a tak si jeden
klient koupil pořádné „dělo“ a teď frajeří, protože nás všechny s našimi notebooky hodil do kapsy.
Stále se nám daří upevňovat rodinné vztahy, ať už podpora při stávajících rodinných vztazích nebo hledání
nových. A tak za největší úspěch považujeme to, že se podařilo s podporou pracovníka najít matku a
sourozence jednomu klientovi. S matkou se setkali po 40 letech a bylo to velmi dojemné setkání. Klient se
dokonce po společném nácviku s pracovníkem postupně naučil samostatně cestovat vlakem do Ostravy,
aby mohl navštěvovat matku bez doprovodu pracovníka a nebyl tak závislý na sociální službě. V průběhu
roku se také zkontaktoval se svou sestrou v Pardubicích, kterou navštívil s podporou pracovníka. Oba byli
šťastní, že se po tolika letech setkali a v ihned začali plánovat možnost bydlení klienta u své sestry.
I do Pardubic se naučil klient jezdit samostatně, aby mohl trávit víkendy se sestrou a její rodinou. Koncem
roku již s podporou pracovníků služby PSB začali dělat společné kroky k přestěhování k sestře a zároveň
k vyvázání ze sociálních služeb. Vánoce již strávil se svou sestrou a její rodinou a vyvázaní ze služby je více
než definitivní.
Celkově hodnotím loňský rok jako velmi úspěšný, všichni klienti měli možnost seberealizace podle svých
přání a možností. Dva klienti se dokonce zúčastnili voleb, které brali opravdu vážně a byli pyšní na to, že
mají tuto možnost.
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Úkoly na rok 2019 byly jasné. Naplnit kapacitu, což se nám podařilo. Absolvovat školení na téma Rizika –
tohoto školení se zúčastnily všechny 3 pracovnice a v rámci projektu Aktivní život cesta k normalitě se
v roce 2019 vytvářely s pomocí podporovatelky nové individuální plány.
Rok 2019 hodnotím z pozice vedoucí služby velmi kladně, spousty se nám toho povedlo. Klienti jsou více
samostatnější, mají možnost seberealizace podle svých přání a možností, daleko více si jsou vědomi toho,
že o svém životě rozhodují sami a spoustu běžných rozhodnutí již dělají s daleko větší samozřejmostí a
jistotou. Pracovníci PSB jsou od roku 2017 stále stejní. Tímto bych chtěla všem poděkovat, a to vedení
organizace, a především pracovníkům služby PSB za jejich pracovitost a poděkovat jim opět za nulovou
nemocnost.
Jelikož k 31. 12. 2019 byla Usnesením rady MSK služba PSB, Sírius, p.o. ukončena a převzata pod jinou
organizaci je našim přáním pro další roky, aby tato služba pod jiným poskytovatelem byla i nadále kvalitní
a poskytovala kvalitní podporu.

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
Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Denisovo náměstí, byla podle § 48. registrována 27. 8.
2015, poskytování sociální služby bylo zahájeno 1. 9. 2015.
Služba je určená pro imobilní uživatele ve věku od 18 let s mentálním a kombinovaným zdravotním
postižením, kteří potřebují celodenní podporu a pomoc v každodenních činnostech spojených s péčí o
svou osobu, při péči o svou domácnost a v běžných životních situacích.
Dům se nachází v blízkosti centra, cca 5 minut pěšky od MHD a 15 minut od nemocnice. V blízkém okolí
se také nachází poliklinika, kadeřník nebo nákupní sítě (např. Lidl, Albert, Kaufland …).
Charakteristika poskytované služby
Poskytujeme celoroční pobytovou službu s 24hodinovým provozem.
Cíle služby:
Uživatel 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:
Každý uživatel služby je pro nás jedinečná osobnost a rovnocenný partner.
Respektujeme osobní tempo uživatele.
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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 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
do běžných aktivit (nákupy, návštěvy kulturních a sportovních akcí, výlety apod.).
Pracujeme s riziky, respektujeme jejich přiměřenou míru a nepřebíráme nadměrnou odpovědnost za
uživatele. Uživatel má právo na přiměřené riziko, služba zabezpečí všechny předvídatelné okolnosti, které
mohou být pro uživatele ohrožující. Snahou je vyvážit míru svobody uživatele na jedné straně a na druhé
straně míru přijatelného rizika.
Uživatelé služby:
Kapacita: 15 osob

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY PODLE:
3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
POSTIŽENÍ (tělesné + mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným)
a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jež neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením
pohybu
3.3.2 VĚK

Z TOHO
NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
12
3
15
1
1
33-73 41-65 33-73
68
65
54 49
54,2
68
65
1
1
1
1
10
3
13
1
1
1
1
2
1
3
1
1
7
2
9
2
2
POČTY UŽIVATELŮ
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14

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
10

3

2
13

1
-

1

-

-

-

-

-

Personál
V našem domově pracuje celkem 23 pracovníků, včetně vedoucí střediska, vedoucí zdravotnického úseku,
2 zdravotních sester, švadlenky a aktivizačního pracovníka. Z toho jedna pomocnice v domácnosti, 10
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pracovníků v přímé péči na denní směně a 4 pracovnice na noční směně. Při čerpání řádné dovolené nebo
nemocenské stálého pracovníka, je na bytě střídající pracovník.
Základní zdravotnickou péči zajišťují 2 zdravotní sestry, které jsou v domově od pondělí do neděle a
vedoucí zdravotního úseku, která ještě zároveň dochází na středisko DOZP Čajkovského a ta slouží od
pondělí do pátku. Tyto zdravotní sestry mají své vlastní zázemí.
V průběhu roku se nám vyměnil pracovní tým. V březnu a dubnu jsme začali s přijetím dvou nových
pracovnic na denní službu, které posílily 2 byty, a v září k nám přišla nová pracovnice noční služby za paní,
která nám odešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou. V půli roku nám také odešla na mateřskou a
rodičovskou dovolenou bývalá vedoucí střediska, paní Bc. Ivana Babáková, kterou jí dočasně vyměnila paní
Zuzana Pešlová. V letošním roce jeden pracovník absolvoval akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních
službách.
Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019
Změny v podpoře uživatelů střediska
V roce 2019 se nám podařilo podpořit uživatele v individuálním stravování. Jedná se o individuální nákupy
klíčového pracovníka s uživatelem, sestavování jídelníčku a společné vaření s uživatelem. Byla to velká
změna jak u uživatelů, tak také u pracovníků. Pro uživatele byl velký přínos v tom, že mají pestřejší stravu
a mohou si vybrat podle své chuti. PSS museli být aktivnější, ale vzhledem k tomu, že ke konci roku jsme
měli dlouhodobě nemocné pracovníky, muselo se zefektivnit plánování služeb a plánovat dopředu.
Naplňování Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním (metodika MSK)
Na našem středisku Denisovo nemáme žádného uživatele s atypickým projevem chování. Pracovníci se
v minulém roce 2019 vzdělávali, účastnili případových supervizí a různých vzdělávání, kdyby bylo potřeba
do budoucna takového uživatele k nám přijmout. Doposud nebylo potřeba řešit atypický projev chování
u žádného našeho uživatele.
Projekt Aktivní život – cesta k normalitě
Celý rok nás navštěvovala podporovatelka paní Mgr. Katka Krčmářová, která nám pomáhala ještě více
zkvalitnit službu a během roku paní Mgr. Karin Bednárzová, která k nám docházela na supervize zaměřené
na naše klienty. Od listopadu již k nám dochází a bude také docházet paní Mgr. Lenka Gwóźdźová,
konzultantka přes alternativní komunikaci, která nám pomůže s nastavením individuální komunikace u
uživatelů.
Vzdělávání pracovníků
V tomto roce se uskutečnila spousta zajímavých akreditovaných školení, např.: „Sexualita a vztahy lidí
s postižením“, „Alternativní komunikace“, „Úvod do práce s rizikem JINAK“ „Základy kognitivní
rehabilitace a aktivizace“, Úvodní schůzka k AAK, BOZP …
Supervize případová, individuální
Individuální supervize, které byly poskytovány na našem středisku PaeDr. Miroslavem Pilátem, Ph.D., byly
zaměřeny na předcházení syndromu vyhoření u pracovníků. Případové supervize zaměřené na naše
uživatele a byly vedeny externí pracovnicí paní Mgr. Karin Bednárzovou.
SQ 15 za rok 2019
S podporou externích konzultantů byl nastaven nový systém hodnocení SQ 15 tak, aby byl způsob kontroly
a hodnocení systematický a vypovídající. Hodnocení, zda je způsob poskytované služby v souladu s
posláním, cíli, zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob bude provedeno za rok 2019
společně se sociální pracovnicí paní Bc. Jitkou Smyčkovou, s vedoucí střediska paní Zuzanou Pešlovou a
externí pracovnicí paní Bc. Ivanou Babákovou.
Co se nezdařilo
Nalézt návazné služby uživatelům a bezbariérové služby (pedikúra, rehabilitace, …)
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Významné události na středisku v uplynulém roce.
Začátek roku 2019 byl poklidný. V únoru se začalo pracovat s opatrovníky na individuálních dohodách,
týkající se individuálního stravování uživatelů a do konce roku se nám podařila takto zrealizovat
individuální strava u 9. uživatelů z celkového počtu 15. klientů našeho střediska. Uživatelé si tak sami začali
rozhodovat, jak by se chtěli stravovat. Se svým klíčovým pracovníkem si začali chodit individuálně tyto
potraviny nakupovat, chystat snídaně, svačiny a večeře.
V únoru jsme navštívili v rámci stáže Domov NaNovo ve Studénce a v květnu DOZP v Krnově – „Harmonii“.
V dubnu k nám naopak přijela až od Litovle stáž z Nových Zámků a v listopadu dokonce z Velehradu.
V únoru oslavila životní jubileum 60. let naše uživatelka paní Milena a v květnu krásných 40. let paní
Renáta.
V dubnu se k nám na středisko přestěhovala z DOZP Holasická, uživatelka paní Jana, která uvolnila místo
pro našeho uživatele pana Jiřího, který potřeboval větší míru podpory, kterou zde služba i pracovníci
poskytují. A jelikož jsme na našem středisku měli volnou kapacitu, tak se k nám v půli července z tohoto
zařízení přistěhoval uživatel pan Pavel, který uvolnil místo jiné uživatelce, paní Simoně, ze střediska
Mánesova.
Ke konci roku jsme začali u jednotlivých uživatelů za pomocí externí konzultantky paní Mgr. Lenky
Gwóźdźové s nastavováním komunikačního systému.
K poslednímu dni v roce také skončilo stravování, které poskytovalo zařízení Zelený Jelen a od nového
roku budou moci naši uživatelé, využívat stravu z organizace DD Bílá Opava.
Sociální podmínky uživatelů
V každém patře se nachází byt pro 5 uživatelů. Všechny byty jsou shodně uspořádané jako klasická bytová
jednotka. V bytě jsou 4 ložnice, z nichž 1 ložnice je dvoulůžková, 3 ložnice jsou jednolůžkové. Ložnice
uživatelů jsou vybaveny nábytkem – polohovací postelí nebo čalouněnou válendou, šatní skříní, komodou,
nočním stolkem, konferenčním stolem a křeslem. Obývací pokoj je spojen s kuchyňským koutem,
vybaveným kuchyňskou linkou se zabudovanými kuchyňskými elektrospotřebiči – myčkou na nádobí,
varnou deskou, lednicí a mikrovlnou troubou. Součástí obývacího pokoje je jídelní kout.
V každém bytě jsou 2 koupelny. V menší koupelně se sprchovým koutem, umyvadlem a WC je umístěná
pračka se sušičkou.
Větší koupelna je vybavena sprchovým koutem, WC uzpůsobeným pro imobilní osoby a umyvadlem.
Všichni naši uživatelé využívají větší koupelnu, takže na jednu koupelnu připadne 5 uživatelů na každém
patře.
V upraveném podkroví se nachází 2 aktivizační místnosti, z nichž jedna je relaxační – snoezelen a druhá se
využívá na výtvarné a podobné aktivity. V podkroví je sociální zázemí pro pracovníky, ale i pro uživatele.
V suterénu je umístěná pracovna sester, kde dochází 1x týdně lékař.
Za domem je upravený terén (přístupný pro uživatele pohybující se na invalidním vozíku) lemovaný zelení.
Na zahradě mají uživatelé k dispozici posezení pod pergolou a zahradním altánem
Naši uživatelé mají možnost využívat svůj volný čas v obývacím pokoji, kde mají společnou televizi, rádio
a tablet. Mohou také kdykoliv navštívit snoezelen, šicí dílnu nebo aktivizační místnost, kterou také
navštěvují i jiní uživatelé z ostatních středisek.
Během celého roku jsme také využívali společně s našimi uživateli spoustu společenských, kulturních a
sportovních akcí. V lednu jsme vyjeli na Titanik do Brna. Dále jsme byli v U6 v Ostravě a také jsme se
zúčastnili akce, kterou pořádal MSK v Českém Těšíně a to muzikál „Noc na Karlštejně“. Byli jsme se také
podívat v Arboretu v Novém Dvoře a v Botanické zahradě v Olomouci, která byla vhodná pro návštěvníky
s hendikepem, a kde části zahrad byly smyslově zaměřené. Na konci června se u nás na zahradě konala
zahradní „párty“, kterou pro uživatele a rodinné příslušníky připravili všichni zaměstnanci střediska. Každý
se přičinil a donesl něco dobrého k snědku. Opékalo se, hrála hudba a navštívila nás i naše paní ředitelka.
Na tuto akci nám přispěli i 3 sponzoři – firma KNAPPE, BIDVEST a BIVOJ OPAVA. V září jsme jeli na prohlídku
nádherného poutního místa na Jižní Moravě – na Velehrad. Na podzim jsme vyrazili s několika uživateli na
výlet do Pradědovy Galerie do Jiříkova, kde v samotné galerii bylo k vidění spousty dřevěných soch a na
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všechny exponáty bylo možné si i sáhnout. V říjnu jsme prohlíželi hvězdy a planety v Planetáriu Ostrava a
zakončili jsme to výletem na vánočních trzích v Rožnově pod Radhoštěm.
Uživatelé mají také možnost navštěvovat mimo středisko terapeutickou (keramickou) dílnu a rehabilitaci
na ulici Mánesova.
Stavebně - technický stav objektu
Objekt je částečně bezbariérový s evakuačním výtahem. Na tomto výtahu nám nevyhovuje to, že se do
něj vlezou nanejvýše 2 pracovníci a 1 uživatel na invalidním vozíku. Při jakémkoliv příjezdu RZS musí
záchranáři vynést uživatele po schodech, a to z toho důvodu, že se zdravotní lehátko k převozu do tohoto
výtahu nevleze.
Vyhodnocení plánů z minulého roku
Podpora uživatelů při denních činnostech – dařilo se nám naplňovat a v jeho naplňování pokračujeme i
nadále v roce 2020.
Podpora ve větší samostatnosti 2 uživatelek z bytu 3 - dařilo se nám naplňovat a v jeho naplňování
pokračujeme i nadále v roce 2020.
Častější návštěvy kina, veřejných služeb, výletů apod. – dařilo se nám tento plán naplňovat částečně
z důvodu dlouhodobě nemocných pracovníků.
Realizace IP, Profilů a Manuálu střediska – splněno.
Plány na rok 2020
Další nastavení individuálního stravování u zbytku uživatelů (vlastní chystání si snídaní, svačin, večeří
uživatelů s pracovníkem).
Nalézt návazné služby našim uživatelům.
Nastavování AAK a jeho zavedení do praxe u uživatelů.
Zavést do praxe bazální stimulaci u uživatelů, vybavit je vhodnými pomůckami a vytvořit pracovní postupy.
Setkání se sousedy v létě.

V Opavě dne 13. 02. 2020
Zpracovala: Zuzana Pešlová
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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).
Služba je určená dospělým lidem, muži i ženy 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.
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.
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 uživatele
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Uživatelé služby
kapacita: 15 osob, Služba je koedukovaná.

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ

Z
TOHO
NOVĚ
PŘIJATÝCH
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POČTY UŽIVATELŮ
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p (tělesné
+
mentální
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a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
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8
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3
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Personál
Ve středisku pracovalo k 31. 12. 2019 celkem 19 zaměstnanců (16 pracovníků v sociálních službách z toho
3 na nočních službách, 10 klíčových pracovníků a 3 střídající pracovníci) vedoucí střediska, 1 pracovnice
úklidu – pomocnice v domácnosti a 1 uživatelka PSB na dohodu o pracovní činnosti. Každý pracovní den
středisko navštěvuje zdravotní sestra.
V roce 2019 si povinné vzdělání pro výkon v sociálních službách – Akreditovaný kurz pro pracovníky
v sociálních službách doplnilo 6 pracovníků. V roce 2020 má plánováno si vzdělání doplnit 5 pracovníků.
Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019
Změny v podpoře uživatelů střediska
5 uživatelů se začalo individuálně stravovat – zlepšení/zindividualizování stravování podle potřeb
jednotlivých uživatelů. Ostatní uživatelé se budou postupně do individuálního stravování také zapojovat.
Všichni uživatelé začali být podporování v zamykání svých pokojů – podpora při zajištění ochrany soukromí
a ochrany vlastního majetku
Většina uživatelů si individuálně pere – zapojení uživatelů do péče o prádlo
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Stálá podpora uživatelů v samostatnosti a soběstačnosti v sebe obslužných činnostech a péči o domácnost
Jak tyto změny ovlivnily práci PSS.
Pracovníci musí být více zodpovědní a kreativní, protože podporují/pomáhají uživatelům nově v oblasti
individuálního stravování (plánování, sestavování jídelního lístku, nakupování, práce s financemi
uživatelů, vlastí příprava stravy …), vzájemnému respektování soukromí, ….
Naplňování Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním (metodika MSK)
Co se nám podařilo.
Uživatelé žijí v jednolůžkových pokojích
K uživatelům přistupujeme individuálně, individuální podpora
Individuálně plánujeme
Ve středisku je navýšen počet pracovníků a zároveň i počet klíčových pracovníků
Spolupracujeme s externími pracovníky (konzultace, supervize) a odbornými lékaři
Co se nám nedaří
Zajistit aktivizace uživatelů mimo středisko (v rámci Opavy není pro naší cílovou skupinu vhodná aktivizace
s vhodnou podporou)
Ještě navýšit počet pracovníků ve středisku (do bytu 2–2 osoby, do bytu 1–2 osoby, či střídající pracovníky)
Účastnit se více vzdělávání na danou tématiku
Projekt Aktivní život – cesta k normalitě
V roce 2019 pokračovala spolupráce s Mgr. Krčmářovou Kateřinou v rámci projektu Aktivní život – cesta
k normalitě. I nadále jsme spolupracovaly na tvorbě nových dokumentů (metodických postupů) či jejich
aktualizací. Proběhly také setkání, kterých se účastnili pracovníci z přímé péče.
Nově jsme začali spolupracovat s Mgr. Lenka Gwóźdźová, konzultantkou v oblasti AAK komunikace, která
nám pomáhá nastavit systém AAK komunikace ve středisku.
Pracovníci se v rámci projektu vzdělávali v oblastech (Sexualita, Úvod do práce s rizikem, Alternativní
praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením, AAK praktické postupy
při individuálním nastavování komunikace, Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace, Etická a na člověka
orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví).
Ve středisku začaly probíhat případové supervize nejprve ve spoluprací s PaedDr. Miroslavem Pilátem
Ph.D., následně s Mgr. Karin Bednarzovou. Do konce roku jsme v rámci supervizí konzultovali situaci 3
uživatelů a dohodli se na nastavení nových prvků spolupráce.
Spolupráce s externími pracovníky bude probíhat i v roce 2020.
SQ 15 za rok 2019
S podporou externích konzultantů byl nastaven nový systém hodnocení SQ 15 tak, aby byl způsob kontroly
a hodnocení systematický a vypovídající. Hodnocení způsobu poskytování sociálních služeb za středisko
DOZP Čajkovského, bylo podmíněno revizí a aktualizaci SQ 1. Hodnocení, zda je způsob poskytované
služby v souladu s posláním, cíli, zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob bude
provedeno za rok 2019.
Rozvojový plán střediska
Naplňování principů normality, odstranění stávajících ústavních prvků
Individualizace běžně používaných věcí v domácnosti – uživatelé používají své hrnky
Kontakt s přirozeným společenským prostředím – všichni uživatelé mají nastavené individuální procházky
(min. 1x týdně)
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Vyřešení nepřirozeného systému zamykání skříní v bytě 1 – skříně, které musí být uzamčené – vyřešeno
univerzálním klíčem
Praní osobního prádla – 13 uživatelů si individuálně pere, u 2 uživatelů musí být nastavený systém podpory
Individuální stravování – 5 uživatelů se individuálně stravuje
Změna praktického lékaře
V této oblasti se prozatím nepostoupilo.
Podpora uživatele s omezenou verbální komunikací
4 pracovníci prošli v roce 2019 vzděláním v oblasti AAK, ve ¾ byla navázána spolupráce s externími
odborníky.
Podpora uživatele při rozhodování se, práce s rizikem
V roce 2019 prošlo školením na téma Úvod do práce s rizikem 19 pracovníků. Na ¼ roku 2020 je plánována
schůzka s externím pracovníkem Mgr. Krčmářovou na téma riziko.
Podpora uživatele v oblasti sexuality
V této oblasti bylo vzděláno 7 pracovníků, z toho jeden pracovník prošel rozšířením školením pro
důvěrníky. Pracovník již ve středisku nepracuje, proto středisko nemá důvěrníka v této oblasti. Pracovníci
střediska předali podklady pro tvorbu Protokolu sexuality
Zvýšení kvality služby
Nastavení pravidelného hodnocení kvality začne probíhat od ¼ roku 2020 (hodnocení kvality za rok 2019
proběhne v 1/4 roku 2020)
Navázání spolupráce s dobrovolníky
V roce 2019 středisko nespolupracovalo s žádným dobrovolníkem.
Návazné služby
Uživatelé navštěvovali aktivizační dílny v rámci organizace i v rámci střediska. Provoz aktivizační dílny
Denní programy byl na začátku roku ukončen. Stále nedošlo ke změně, v rámci Opavy i nadále nejsou
vhodné návazné služby pro uživatele střediska.
Supervize
Středisko v roce 2019 spolupracovalo s dvěma supervizory na případových supervizích.
Zlepšení kvality ubytování
Nedošlo k navýšení počtu jednolůžkových pokojů
Plnění doporučení z auditu kvality
Audit a jeho výsledek byl podporou pro pracovníky, upozornil na nedostatky a poskytnul náměty na jejich
odstranění (Zaměřit se na osamostatňování klientů tím, že jim pracovníci nechají prostor dělat alespoň
dílčí úkony a pohybovat se po zařízení i mimo něj bez pokynů a dohledu. Promyslet a zavést vhodný
supervizní systém, zejména pro pracovníky v přímé práci (případová supervize). Využít velmi dobrého
personálního zajištění služby k individuální podpoře klientů tak, aby se mohl pracovník plánovaně věnovat
jednomu klientovi (např. učit se vařit, návštěva klubů podle zájmu klienta), mít jasně stanovený dostatečný
čas pro jednoho klienta. V oblasti stravování a přípravy jídla se zaměřit na zmírnění institucionálních prvků.
Zaměřit pozornost na zajištění návazných služeb, na spolupráci s dobrovolníky a síťování vztahů mimo
sociální službu). Náměty jsme následně zahrnuli do Rozvojového plánu střediska a pracuje se na jejich
odstranění.
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Co se nedařilo
Středisko se v uplynulém roce potýkalo s velkou fluktuací pracovníků a nepodařilo se nám zajistit stálý tým
pracovníků střediska. Nepodařilo se nám zajistit zázemí pro pracovníky bytu 1 a 3 pro každodenní prací
s dokumentací uživatelů.
Významné události na středisku v uplynulém roce.
Uživatelé byly v roce 2019 na různých kulturních či společenských akcích v rámci Opavy a s podporou
pracovníků si naplánovali výlety.
Sociální podmínky uživatelů
Dům je rozdělen na 3 byty, které jsou standartně vybavené. Ve dvou bytech bydlí ženy, v jedné domácnosti
bydlí muži.
V přízemí bydlí 6 uživatelek ve 2 dvoulůžkových pokojích a 2 jednolůžkových pokojích, V bytě jsou 2
sociální zařízení (1 koupelna s bezbariérovým sprchovým koutem a toaletou, a 1 toaleta).
V prvním patře žije 5 uživatelek v 1 dvoulůžkovém pokoji a 3 jednolůžkových pokojích. V bytě jsou 2
sociální zařízení (1 koupelna s vanou a bezbariérovou toaletou a 1 koupelna s bezbariérovým sprchovým
koutem a toaleto).
V podkrovním bytě žijí 4 uživatelé v 1 dvoulůžkovém pokoji a 2 jednolůžkových pokojích. Součástí bytu
jsou 2 sociální zařízení (1 koupelna s vanou a bezbariérovou toaletou a 1 koupelna s bezbariérovým
sprchovým koutem a toaletou)
V bytech jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, obývací pokoj s kuchyní, koupelna a sociální zařízení.
V bytě 3 je nově nainstalovaná klimatizace. 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. Ve
dvou bytech byly v roce 2019 zakoupeny lednice navíc z důvodu individuálního stravování uživatelů
(uložení potravin)
V suterénu se nachází zázemí pracovníků (šatna, kuchyň se zázemím vedoucí střediska, sociální zařízení),
technické zázemí (kotelna, strojovna, sklad, místnost s výlevkou), společenská místnost, bezbariérové
sociální zařízení, všechny prostory jsou standardně vybavené.
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. Pozemek je oplocený. Do domu jsou 3 vstupy (hlavní – bariérový, přes výtah a ze zahrady do
suterénu – bezbariérové).
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 proškoleni v používání služebních vozidel.
Stavebně technický stav
Projekt: „1. etapa transformace organizace Marianum“ byl spolufinancován z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Objekt je částečně bariérový a nemá evakuační výtah.
Vyhodnocení plánů z minulého roku
Od 22. 1. 2019 do 25. 1. 2019 se ve středisku uskutečnil procesní audit a ukončilo se zapojení střediska do
Systému podpory v organizacích pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Moravskoslezským
krajem.
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V ¼ roku byl vyhotoven Rozvojového plánu střediska a v průběhu roku byly plněny jednotlivé cíle – viz.
výše.
V červnu 2019 byla do bytu 3 nainstalovaná klimatizace, což vedlo ke zkvalitnění způsobu bydlení
uživatelům v horkých dnech i nocích.
Plány na rok 2020
Výmalba celé budovy
Pokračování v naplňování Rozvojového plánu střediska

V Opavě dne 18. 2. 2020

Vyležíková Lucie
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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, prodejnou pečiva, uzenářstvím, drogerií,
kadeřnictvím, kostelem, službou sociální rehabilitace Anima, salónu s masážemi apod.
Objekt je částečně bezbariérový a koedukovaný.
Cílová skupina
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.
Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně.
Charakteristika poskytované služby
Poslání
Motto:
„Respekt – Spolupráce – Podpora – Řešení = Kvalita“
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.
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Cíle služby:
Uživatel maximálně využívá svůj potenciál, s potřebnou podporou se rozhoduje a aktivně účastní všech
běžných denních činností.
Uživatel je aktivně zapojen do běžných denních činností, získává nové dovednosti.
Zásady:
Věříme v potenciál jedince a dáváme prostor pro jeho seberealizaci.
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).

Uživatelé služby:
Kapacita: 10 obyvatel služby DOZP Na Pomezí
POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:

ŽENY MUŽI CELKEM
4

3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.2 VĚK

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
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Personál
14 PSS, 1 pracovnice úklidu, 1 terapeutka, SZP ½ úvazku. 1 PSS studující VOŠ
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Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019
Změny v podpoře uživatelů střediska
Ve středisku DOZP Na Pomezí došlo k personálnímu navýšení a je zde devět klíčových pracovnic, které
zmapovaly potřeby uživatelů, nastavily Plán podpory a jednotlivé nácviky.
Začátkem roku 2019 se ve středisku začalo s individuálním stravováním (přípravou snídaní, svačin a večeří)
a jen jedna uživatelka zatím odebírá celodenní stravu z organizace.
Budova střediska DOZP Na Pomezí je situována do dostupné oblasti na využívání veřejných služeb a
k cestování používáme především MHD.
Jeden dvojlůžkový pokoj jsme přepažily závěsem, který slouží k většímu soukromí obou mužů.
Domníváme se, že způsob individuálního stravování se uživatelům zalíbil. Pro pracovníky je to větší
zodpovědnost v oblasti pomoci uživatelům s financemi, plánováním jídelníčku, nákupů, a hlavně
pracovnice musí být kreativní, vymýšlet a nabízet uživatelům potraviny a recepty dle jejich chuti a se
zájmem se tohoto pracovnice zhostily.
Paradoxně bylo hodně práce s vysvětlováním opatrovníkům proč se tomuto děje, k čemu je tato změna
dobrá, a i pracovnice čelily názorům, že se mají věnovat uživatelům, ne papírovat, vařit… Proto se hodně
opatrovníkům vysvětlovalo, že toto je práce podpory/pomoci uživateli, aby žil normální život a že z této
změny nemusí mít obavy.
Také si uživatelé s pomocí pracovnic hospodaří s financemi a aktivně komunikují s opatrovníky.
Naplňování Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním (metodika MSK)
Ve středisku DOZP Na Pomezí se pracovnice nejprve individuálně seznamovaly s metodickým rámcem pro
práci s lidmi s atypickým chováním (MSK) a posléze na poradě jsme probíraly dotazy k tomuto tématu.
Pracovníkům bylo nabídnuto, zda nevyužijeme konzultaci s Mgr. Martinou Chlápkovou k probrání
metodiky a jejím dotazům. Ke konzultaci došlo 11. 11. 2019 a tato metodika na konzultaci byla probrána.
Pracujeme s uživateli, kteří mají atypické chování a bohužel v tomto bydlení je uživatelů poměrně dost na
kapacitu této služby, a i když je služba nadprůměrně personálně obsazená, tak se nedaří někdy předcházet
projevům slovní i fyzické agrese. Domníváme se, že je to způsobené i dispozičním stavem budovy –
společenská místnost s kuchyní je centralizována v blízkosti pokojů a působí stísněně, což působí
problémy při individuálním vaření s uživateli. Před budovou je skoro minimálním prostorem trávení času
na zahradě a tento prostor sousedí s frekventovaným chodníkem. V roce 2019 se podařilo částečně
upravit posezení zástěnou u altánu a ozdobením osázenými truhlíky v letních měsících.
Ve službě spolu žije deset individuálních osobností se specifickými potřebami a různou věkovou
strukturou. Třeba v bytě žen jsou dvě ženy, které na sebe reagují nepohodou, jedna žena, která nemá
k sobě komunikačního partnera a jedna žena, která má specifické noční potřeby.
V bytě mužů žijí dva muži, kteří na sebe reagují velice podrážděně, hlavně ze strany jednoho muže, který
když jen ten druhý muž mnohdy promluví, který často reaguje slovní i fyzickou agresí. Jeden muž má
specifické projevy chování, kterými vyjadřuje svou nespokojenost. Jeden muž reaguje na nepohodu
ostatních uživatelů tak, že se uchýlí k trávení času na pokoji, nebo na WC. Další muž má potřebu přecházet
mezi místnostmi bytu a je omezován svým spolubydlícím, kterému jeho potřeba chodit po bytě vadí. Tato
situace vyvolává konflikt mezi uživateli.
Domnívám se, že i když se pracovnice snaží předcházet projevům negativního chování a už plánují ne jeden
krok dopředu, ale i dva kroky, i tak je mnohdy těžké zamezit vzniku nepohody uživatelů.
Celková skladba uživatelů naší služby se promítá i při personálním obsazení, protože některé zájemkyně o
zaměstnání při návštěvě bydlení odmítly pracovat v takto náročné službě, včetně pracovní pozice
uklízečky.
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Ale i přes to se nám podařilo nabídnout uživateli, který má vypjaté projevy chování chůzi pomocí hůlek,
při čemž dochází k uvolnění tenzí. Bydlení navštěvují dvě dobrovolnice, což přispívá také ke zlepšení
atmosféry.
Projekt Aktivní život – cesta k normalitě
Konzultace s podporovatelkou Mgr. M. Chlápkovou k procesům běžného života uživatelů a sociálního
začleňování.
Konzultace a supervize AAK. Od listopadu 2019 dochází na středisko konzultantka na alternativní a
augmentativní komunikaci – 2x.
Vzdělávání:
Sexualita a vztahy lidí s postižením I, Sexualita a vztahy lidí s postižením II
Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením
AAK praktické postupy při individuální nastavování komunikace
Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního
zdraví
Další vzdělávání:
Stáž Domov Nanovo, Harmonie, Úvod od praxe s rizikem, Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách, VOŠ, Klece autismus nevyřeší – konference, Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace.
Supervize případová, individuální v DOZP
Probíhají individuální supervize pro pracovníky – 7krát
Ve středisku probíhají případové supervize s Mgr. K. Bednářovou celkem 4krát
SQ 15 za rok 2019S podporou externích konzultantů byl nastaven nový systém hodnocení SQ 15 tak, aby byl způsob kontroly
a hodnocení systematický a vypovídající. Hodnocení způsobu poskytování sociálních služeb za středisko
DOZP Na Pomezí, bylo podmíněno revizí a aktualizaci SQ 1. Hodnocení, zda je způsob poskytované služby
v souladu s posláním, cíli, zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob bude provedeno za
rok 2019.
Co se nedaří
Službě se nepodařilo najít pro uživatele na Opavsku návazné služby, jako jsou volnočasové kroužky, kluby…
Pracovnice navštívili s uživateli návazné služby se zájmem navštěvovat tuto službu, ale nedošlo k uzavření
smlouvy s tím, že nespadáme do cílové skupiny. Vyjednávala vedoucí také i telefonicky, nebo přímo
osobně, aby uživateli nebyla služba ukončená, protože se jakoby „neposouvá“ a služba sociální
rehabilitace nejsou zájmovým kroužkem.
Významné události na středisku v uplynulém roce.
V roce 2019 jsme nabídly uživatelům výlet na Ledové Pustevny, na Floru Olomouc, nabídky města Opavy
– Velikonoční trhy s programem, Vánoční trhy s programem, festival hudební pořádaný Psychiatrickou
nemocnicí, MS v hokeji, výlet na zámek do Kravař, výstavu v Brně Titanic, Dny obce Podvihov, koncert F.
Nedvěda, návštěvu představení v Opavském divadle, sportovního odpoledne v Kylešovicích, opékání na
Panském mlýně, výlet do Jeseníku do Lesních barů, výlet do Arboreta v novém Dvoře a na Stříbrné jezero,
párty narozeninovou na zahradě v létě, minigolf, kino Cinestar, výstup na hlásku v Opavě, nákup v Ikei a
třeba i vánoční setkání se sousedy a opatrovníky s možností společného zdobení Vánočního stromečku…
Každý uživatel naší služby měl minimálně jednou v roce 2019 tzv. Den pro tebe, kdy si uživatel s PSS
naplánoval, jak by chtěl ten den trávit – třeba s obědem v restauraci, nebo večeří, v kině, na masáži, na
minigolfu, na nákupu, v divadle… a tento den si prostě společně užili.
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Stává se, že se lidé zastaví a promluví si s pracovníky i obyvateli domu. Pochválí výzdobu na plotě.
V zimě proběhlo setkání se sousedy, kde byla hojná účast veřejnosti a trošku se prolomily bariéry ze strany
veřejnosti (dříve byly časté stížnosti na projevy uživatelů).
Sociální podmínky uživatelů
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 do 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.
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, 1 uživatelka v bytě 2 má na pokoji TV a
převážná většina uživatelů má na pokoji rádio.
Uživatelé mají možnost využívat terapeutickou dílnu – keramickou s vypalovací pecí, která je součástí
domu.
Organizace má k dispozici služební vozy, které uživatelé využívají převážně k výletům mimo Opavu a na
nákupy individuální stravy pro uživatele, kteří mají problémy s pohybovým aparátem.
Došlo k dovybavení služby potřebami do kuchyní, pekárnou na pečení bezlepkového chleba, druhou
lednicí do bytu 1, novou televizí do bytu 1 apod.
Stavebně technický stav
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, zatékání v oblasti okna bytu 2 v koupelně a
běžné závady, které patří k provozu domu.
Objekt je částečně bezbariérový, ale prostory jednotlivých bytů jsou stísněné a obývák s kuchyní je pro
život 6 dospělých mužů a 4 žen nedostačující – stísněný.
Před domem je jen malý prostor k posezení a zahradničení. Služba potřebuje vymalovat.
Pracovníci nemají své zázemí, ani prostor k setkávání se v rámci porad, konzultací.
Vyhodnocení plánů z minulého roku
S pracovnicemi jsme v roce 2019 chtěly:
Uživateli, který využívá bezlepkovou a bez mléčnou dietu nastavit individuální systém stravování, který je
podporován také paní ředitelkou, které tímto děkujeme za její podporu.
Splněno – uživatel si s pomocí PSS zajišťuje speciální potraviny na přípravu snídaní, svačin a večeří. Obědy
jsou dodávány dodavatelsky.
Individuálně nastavit systém přípravy stravy aspoň v jednom bytě
Splněno – 9 uživatelů si individuálně zajišťuje potraviny na přípravu snídaní, svačin a večeří.
Zkusíme v Kylešovicích zajistit pronájem tělocvičny pro volnočasové aktivity uživatelů dle jejich zájmu.
Nesplněno.
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Dokončit systém nastavování IP, postupů práce
Splněno částečně – aktualizace postupů práce v roce 2020, systém IP nastaven.
Tvorba Manuálu na středisku
Splněno.
Revize SQ
Probíhá.
Uživatelům přinášet nabídky veřejných služeb a akcí
Splněno.
Na jaře obnovit zahrádku, nebo zkusit najít pronájem zahrádky s posezením ve městě Opavě
Splněno částečně – zahrádka obnovená, pronájem nezajištěn.
Díky za zamyšlení pracovnic, jak tuto službu „oživit“. Pracovnice služby DOZP na Pomezí aktivně
přistupovaly k naplnění cílů a s nasazením vlastních sil pomáhaly s naplňováním cílů. Moc děkuji ☺.
Plány na rok 2020
Individuálně nastavit systém přípravy stravy pro 1 uživatelku
Aktualizovat postupy práce se sociální pracovnicí
Pokračovat v revizi SQ se sociální pracovnicí
Uživatelům přinášet nabídky veřejných služeb a akcí s podporou využívání MHD
Na jaře obnovit zahrádku
Vymalovat bydlení
Nastavit plány přechodu minimálně pro 2 uživatele
Nabídka uživatelům relaxačního pobytu
Podpora jednoho uživatele při udržování přátelského vztahu – pomoc s plánováním návštěv,
podpora/pomoc při telefonickém či písemném kontaktu…

18. 2. 2020
Zpracovala Pekárková Petra
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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
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.
Sociální služba DOZP Mánesova je určená především dětem a mládeži s těžkým zdravotním
a mentálním postižením s nařízenou ústavní výchovou 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.
Charakteristika poskytované služby
DOZP – středisko Mánesova je zařízením pro výkon ústavní výchovy.
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.
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.
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.
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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
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.
Uživatelé služby:
Mánesova
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
3.3.2 VĚK
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby
3.3.6 MOBILITA

bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
POČTY UŽIVATELŮ

12

15

27

2

-

5-41
18
12
7
5

6-32
19
15
11
4

5-41
19,6
27
18
9

17
17
2
2
-

-

12

15

27

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
10

2
13

4
23

2

-
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Personál
Služba je zajištěna 24 pracovníky v sociálních službách, 3 střední zdravotnický personál bez odborného
dohledu, 3 praktickými sestrami, které zajišťují také noční služby v bytě dětí. V bytech pracují 3
hospodyně. 1 sociální pracovník a 1 fyzioterapeut.
Sociální pracovník – studující obor sociální politika a sociální práce v navazujícím magisterském programu
PSS – studující obor praktická sestra
Hospodyně v bytě – studující, kurz asistent pedagoga
PSS – akreditovaný kurz pracovník v sociálních službách
Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019
Ve středisku Mánesová žijí děti i dospělí, což s sebou nese nejrůznější odlišnosti a nároky na práci s našimi
uživateli. Dětem zprostředkováváme povinnou školní docházku, ať už jde o školní docházkou do MŠ nebo
ZŠ. V tomto ohledu spolupracujeme s MŠ Eliška, která je určená dětem se zdravotním tělesným,
mentálním a smyslovým postižením a se Základní školou a Praktickou školou Slezského odboje.
MŠ navštěvuje 1 dítě
ZŠ navštěvuje 12 žáků
Střední školu praktickou jednoletou 1 student
Péči a podporu poskytujeme 6 dětem a 1 dospělému s PEG sondou, z toho 3 dětem stravu do sondy
dávkuje enterální pumpa. Všechny děti s PEG sondou a pumpou plní školní docházku, tak, že do školy
docházejí.
Každý uživatel má nastavený vlastní systém komunikace, který je stále živý a přizpůsobuje se potřebám
každého uživatele v jeho vývojových fázích. Slovní zásobu postupně rozšiřujeme. Pomocí alternativní
komunikace podporujeme rozhodování v běžných denních činnostech od dětského věku, nejrůznějšími
způsoby, možnost rozhodování a ovlivňování svého života vnímám jako jednu z nejdůležitějších potřeb
člověka. S uživateli, se kterými je práce s komunikací velmi náročná z hlediska smyslového a mentálního
postižení ji udržujeme a přizpůsobujme aktuálním schopnostem uživatele, hledáme cesty, jak komunikaci
ušít na míru. Náročnost shledávám v podpoře pracovníků, aby věřili, že komunikace s tak velmi
postiženým uživatelem je smysluplná. Každý uživatel je jiný a my sami nevíme, do jaké míry jsou schopni
porozumět naší komunikaci, a protože my jsme ti, kdo mají tu možnost používat obrázky a gesta, je naší
povinností to lidem verbálně nekomunikujícím používáním těchto pomůcek usnadnit. Pro podporu nejen
pracovníků, ale zejména uživatelů stále využíváme externí podpory v alternativní a augmentativní
komunikaci. Práci externího pracovníka vnímám jako cennou v poslední době z hlediska supervizního.
Dospělí uživatelé si všichni hospodaří s vlastními finančními prostředky s pomocí klíčového pracovníka.
Své finanční prostředky mají u sebe na pokojích, hospodaření jim přináší možnost nákupů podle svých
preferencí. Opět se zde prolíná AAK, protože pomocí fotografií, zástupných předmětů a gest se uživatel
rozhoduje, co si nakoupí. Jeden z uživatelů si v komunikační knize vybere, na co má chuť, malé fotky si
nalepí do nákupního seznamu a pak si taky vybere, do jakého obchodu půjde nakupovat. Nejraději chodí
do Mc Donald na hranolky a zmrzlinu. V obchodě si podle nákupního seznamu nakoupí a postupně
z nákupního seznamu fotky sundává.
V roce 2019 jsme poskytli 16 lidem, 29krát krátkodobý pobyt. I v loňskem roce se tyto pobyty odehrávaly
převážně o prázdninách a opět to na nás všechny kladlo zvýšené úsilí a povolalo nás to všechny do práce.
Krátkodobé pobyty poskytujeme osobám se zdravotním postižením a jejich pečujícím-rodinám, aby mohli
si odpočinout, nebo podstoupit operaci zad, či odjet na dovolenou se zdravými sourozenci, kteří na
dovolené nebyli léta. Bohužel tato služba není běžná a je nedostatečná. Nicméně je to prevence umístění
osoby se zdravotním postižením do pobytové sociální služby. Jestliže se pečující naučí odpočívat
a postižený si zvykne na to, že určitý čas stráví mimo svou rodinu, mohou spolu strávit delší, ne li všechen
čas v přirozeném prostředí.
V roce 2019 proběhlo 6 individuálních supervizí a 2 supervize týmové.
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To, že máme děti u několika dětských lékařů je v pořádku, ale je to nadlidský výkon zajistit novým dětem
pediatra. Zrovna tak pro dospělé uživatele praktického lékaře.
Proběhl a stále probíhá přechodový plán uživatelky na středisko DOZP Holasická, jedna z uživatelek už na
DOZP Holasická bydlí.
Nakupujeme v supermarketech, můžeme si nakupovat, to, co potřebujeme, ale jakmile jde o nákup
kosmetiky pro dětské uživatele, protože tito zatím nemají vlastní prostředky a nákupy zajišťujeme
z provozních prostředků, musíme se podřídit nákupnímu portálu, i když vím, že bychom mohli s uživatelem
vyrazit do drogerie a vybrat si to co nám voní a nejlépe vyhovuje. Tady jde o popírání principu normality
a přetrvávající charakter totální instituce, v mnoha ohledech se snažíme o bourání bariér, ale přesto to
nejde vždy a všude, bohužel.
V roce 2019 proběhla re supervize bazální stimulace, která byla úspěšná, ale je nutně potřeba vyškolit
další pracovníky. Sami vnímají, že tento kurz je pro práci s uživateli užitečný.
Také nás navštívil tým pracovníků kanceláře veřejného ochránce práv, který zjišťoval, jakým způsobem je
uživatelům s PEG sondou a enterální pumpou zajišťována školní docházka, zda jsou uživatelé u různých
zdravotních pojišťoven, jak zajišťujeme návštěvy u lékařů a další záležitosti, které ovlivňují závislost na
systému služby, nebo naopak směřují k nezávislosti, sociálnímu začleňování a také bourání bariér. Zpětná
vazba na místě byla moc dobrá.
Co se týká vzdělávání pracovníků v sociálních službách, v roce 2019 jsme splnili potřebný počet hodin
vzdělávání, ale protože nejsme zapojení do žádného projektu, brali jsme to, co bylo. V následujícím roce
bychom se více zaměřili na vzdělávání podle potřeb střediska.
V roce 2019 stejně jako v předešlém roce se s námi zapojili do mnoha aktivit pracovníci úřadu
Moravskoslezského kraje, nejen, že s námi běhají, stoupají na vrcholky hor, ale také s námi pečou (vánoční
cukroví :-).
Do Síria k uživatelům na „Mánesku“ přicházely dvě dobrovolnice
Povedlo se nám prohloubit vztah s našimi sousedy, kteří už vlastně očekávají, že se tady bude něco dít,
tím myslím nějaké to společné setkání, velice jim chybí letní setkání na zahradě s „opékačkou“, ale přiznám
se, že událostí je tolik, že není v lidských silách to zvládnout, to mě mrzí. Čím, ale děláme sousedům
potěšení je vánoční setkáni na ulici, vlastně netrpělivě očekávají, až jim ve schránce přistane pozvánka
a sešlost se uskuteční, to potom povídáme, zpíváme a klábosíme dlouho do večera, dokud nás zima a mráz
nezažene domů.
Sociální podmínky uživatelů
Budova Mánesova je členěná do třech bytových jednotek, kdy 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 každém bytě je obývací pokoj s televizí,
houpací sítí a množstvím polohovacích pomůcek.
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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Bezbariérovost domova je zajištěna lůžkovým protipožárním evakuačním výtahem. 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 je v jednom z bytů.
Stavebně - technický stav objektu
Oprava vlhkého zdiva v šatně zaměstnanců – splněno.
V budově je lůžkový protipožární evakuační výtah.
Vyhovující.
Vyhodnocení plánů z roku 2019
Práce s komunikací – splněno
Oční navádění Spektra – nesplněno, protože jsme si dali cíl, který my sami nemůžeme splnit. Oční navádění
pomohlo ověřit si, jak moc uživatelé rozumí mluvenému slovu. Tato pomůcka je však finančně
nedostupná.
Vánoční setkání – splněno
Re supervize bazální stimulace – splněno

Plány na rok 2020
Spolupráce s LŠU Opava
Nadále využívat konzultace k AAK, kterými se zdokonalujeme v podpoře uživatele, pracujeme na rozšíření
slovní zásoby s možností získat v této oblasti co nejvíce kompetencí.
Proškolování pracovníků ve vzdělávání podle potřeb uživatelů.
Letní setkání na zahradě, vánoční setkání se sousedy

V Opavě dne: 11. 2. 2020
Kateřina Gerová
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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 návazných služeb jako jsou obchody, lékaři, lékárna je cca 800
m. Domy jsou umístěny v klidném prostředí, zastávka městské hromadné dopravy je vzdálena asi 700 m.
V každém bytě bydlí 6 uživatelů, v jednom řadovém domě žijí muži a ve druhém ženy, jsou to dospělí lidé
se zdravotním postižením. Bydlení není koedukované.
Charakteristika poskytované služby
Cíle služby
Uživatel se zapojuje dle svých možností do běžných, každodenních činností, (péče o svou osobu,
stravování, domácí práce, údržba zahrady. V prostředí, které se co nejvíce podobá běžné domácnosti.
Uživatel využívá možnosti v místě, kde žije.
Zásady služby
Princip normality – je vyjádření toho, co je v životě člověka normální a na co má každý člověk právo:
zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení sféry práce 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 podmínkách.
Podporujeme uživatele v začleňování se do společnosti, tak aby byl součástí komunity, zapojením se do
běžných aktivit (nákupy, služby, lékaři, návštěvy kulturních a sportovních akcí, výlety apod.)
Týmová spolupráce pracovníků v přímé péči, sociálního pracovníka, zdravotní sestry, opatrovníka a
rodinných příslušníků. Součásti týmu jsou podle potřeb jednotlivých uživatelů také externí
spolupracovníci.
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Uživatelé služby
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, z toho 6 mužů a 6 žen. 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 11 pracovníků v přímé péči, SZP na půl úvazku
a pomocnici v domácnosti.

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
MUŽI
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY
POČTY UŽIVATELŮ

3.3.1 POHLAVÍ

6

6

rozpětí
42-78 38-70
průměr
60
54
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
1
1
III těžká závislost
2
5
IV úplná závislost
3
lehké
1
střední
1
4
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
4
2
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné+ mentální
POSTIŽENÍ postižení)
6
6
(osoby je bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.2 VĚK

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
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

-

-

12

-

-

39-78
59
2
7
3
1
5
6
-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
4
-

2
4
-

4
8
-

-

-

Personál
Podporou uživatelům zajišťuje 13 pracovníků z toho 7 klíčových pracovníků PSS, 4 PSS v nočních službách,
vedoucí střediska a 1 pomocnice v domácnosti. Momentálně na našem středisku nemáme studující
pracovníky
Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019
Změny v podpoře uživatelů střediska
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 v lékárně,
návštěvy u lékařů) individuálním stravováním a zvyšování nezávislosti. Skupinovou podporu poskytujeme
zcela výjimečně a to, že jezdíme na společné akce a výlety. S podporou pracovníků se všichni 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 a jedinečnosti.
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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.
Mezi nejvýznamnější změny, patří nastavení individuálního stravování, s kterým jsme začali ke konci roku
2019. Dnes máme na individuálním stravování další dva uživatele a s dalšími se strava vyjednává.
Pracovníci společně plánují nákupy, sestavují jídelníčky, připravují např. teplé večeře.
Pro pracovníky to znamená uvědomění si významu a důležitosti individuální podpory, např. jeden náš
klient, si pravidelně kontroluje spotřebu kávy, cukru, a když mu něco docházelo, obracel se na kohokoliv,
dnes se oslovuje svého klíčového pracovníka a domlouvá si s ním podporu.
Naplňování Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním (metodika MSK)
Práce dle metodického návrhu se nám úspěšně dařila, pracovali jsme s panem XY jehož chování, vedlo
k problémovým situacím v domě č. 50. Zásadní byl jednotný přístup pracovníků, pravidel, IP ale také jejich
osobní nastavení. V rámci individuální podpory, vybudování vztahů a důvěry. Umění předcházet náročným
situacím, odpoutání pozornosti, změna tématu v komunikaci, nabídka činností, plánování, ocenění
úspěchů. Posílení kontaktů s rodinou a s ostatními lidmi, např. pravidelné návštěvy v domě žen, pozvání
na kávu apod. Důležité bylo začlenění do týmu pomocnici v domácnosti, pan XY ji z počátku jen sledoval
při práci, nyní je jejím zdatným pomocníkem. Zvýšenou potřebu individuální pozornosti, jsme řešili např.
nabídkou více využívat svůj pokoj a proto, zajistil klíčový pracovník pánovi vlastní televizi.
Co se nám až tak nedařilo je zvládání změn při nástupu nového pracovníka, ale doba, na kterou si pan
zvyká je minimální.
Projekt aktivní život – cesta k normalitě
Pokračovali jsme ve spolupráci s podporovatelkou pí. Martinou Chlápkovou a zúčastnili se schůzek
k Rizikům, sestavování rizikových plánu a k projektu Aktivní život. Využili jsme nabídky na individuální
Supervizi (zatím jen vedoucí), na případovou supervizi a řešili jsme jeden problém na případové schůzce.
Letos jsme v rámci projektu navázali spolupráci s podporovatelkou pí. Karin Bednarzovou. Pracovníci
dobře přijímají podporu extérních spolupracovníků, na schůzky byli vždy připraveni s dotazy, nebo např.
návrhy rizikových plánů. A spolupráci s pí. Lenkou Gwóźdźovou konzultantkou na AAK. Momentálně
máme nastavenou individuální komunikaci u dvou uživatelů a budeme pokračovat s dalšími. Celkem
chceme mít nastaveno v AAK 8 uživatelů služby, kteří neměli doposud nastavený a ucelený způsob
komunikace.
Jedním z nástrojů ke zkvalitnění služby patří i neustálé vzdělávání. Hodnocení ze strany pracovníků, bylo
vždy kladné s pozitivními ohlasy. Potřebné bylo školení AAK, sexualita a rizika.
Supervize případová, individuální
Využili jsme nabídky na individuální Supervizi (zatím jen vedoucí) a na případovou supervizi s pí. Karin
Bednarzovou. Řešili jsme jeden problém ohledně individuálního stravování na případové schůzce, zde byla
důležitá týmovost a spolupráce.
SQ 15 za rok 2019
Podíleli jsme se na za podpory sociálního pracovníka a externích konzultantů na aktualizaci veřejného
závazku, IP, cíle a zásady střediska. Byl nastaven nový systém hodnocení SQ 15 tak, aby byl způsob kontroly
a hodnocení systematický a vypovídající. Kvalitu budeme vyhodnocovat v prvním čtvrtletí roku 2020.
Co se nedaří….
V minulém roce jsme se potýkali s více dlouhodobými neschopenkami, které se odrážely na práci klíčových
pracovníků, kteří buď pracovali po jedné v jednom domě, nebo zastupovali na nočních směnách, celkově
nás to brzdilo v zavádění inovací.
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Významné události na středisku v uplynulém roce
Četnost školení pro pracovníky a přínos pro jejich práci, možnost účasti na konferenci. Podpora externích
pracovníků, sociálního pracovníka. Mohli jsme si dovybavit domácnosti a připravit se na individuální
stravování. Mezi významné určitě patřila, četnost nabídky pro uživatele různých kulturních akcí,
sportovních, někteří poprvé navštívili ve večerních hodinách kino. Oslavili jsme v průběhu roku 3
významná životní jubilea. Všichni uživatelé mají vypracované mapování potřeb, IP, Profily, 2 uživ. AAK a 4
uživ., mají nastavenou individuální stravu. Pracovníci mají k dispozici Manuál a přístup k novému Serveru.
Využívání veřejných služeb – v plné míře, dokonce chodíme k různým kadeřníkům, pedikérům.
Přestěhování kanceláře vedoucí, podpora pracovníkům v domě č. 52. Spolupráce s DOZP Pomezí –
využívání služebního vozu. Docházka dobrovolnice na středisko
Sociální podmínky uživatelů
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 umyvadlem. Vchod a
přízemí je bezbariérové, první patro však bariérové, nyní je vhodné pouze pro mobilní uživatelé.
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, 1x tablet, 3x mobilní telefon. Praní osobního prádla si uživatelé za pomoci pracovníků
perou sami, praní ložního je zabezpečeno firmou: Prádelna a čistírna Schreier s. r. o. Strava je dovážena
ze stravovacího úseku DD Bílá Opava, v Opavě.
Stavebně technický stav objektů
DOZP Švestková č. p. 50,52 Opava, jsou novostavby v řadové zástavbě, zajišťující bydlení pro 12 uživatelů.
Na domy navazuje přilehlý pozemek – zahrada.
Bariérovost objektů – objekty jsou částečně bariérové. První NP je dosažitelné pomocí schodiště. Částečná
bariérovost je podstatný nedostatek v bydlení pro stále stárnoucí populaci uživatelů. Úzké, točité
schodiště začíná být problémem pro většiny z nich. Řešením by byl výtah, nebo sedačková plošina na
schodiště.
Vyhodnocení plánů z minulého roku
Mezi naše plány patřilo rozvíjení schopností a samostatnosti uživatelů, pracujeme dle nastavení IP a cílů,
každý uživatel má vypracovanou tabulku k záznamu o denním naplňování IP a popsané akční nácviky.
Vyhledávání návazných služeb a běžných aktivit – návazné služby se nám nepodařilo vyhledat, stále naši
uživatelé využívají aktivizační dílny v rámci organizace. Běžné aktivity jsou již samozřejmou součástí
vyplnění dne. Pracovníci dostávali během celého roku možnost odporné podpory, vzdělávání a konzultací.
Je otázkou, jestli jsme sjednotily myšlení s nastavením organizace, ale budu věřit, že ve většině ano a
sjednocení přístupu určitě. Máme vypracované mapování potřeb, IP, Profily a Manuál. Některé metodiky
musíme zrevidovat a dodělat. Všichni uživatelé jsou zapojeni do přípravy jídla, aktivizačního vaření a
nákupů, tím zkvalitňujeme jejich stravu, podporujeme jejich výběr a rozhodování.
Plány na rok 2020
Revize Profilů, dodělat Metodiky
Dále pokračovat a zavádět individuální stravování
Nastavit všem uživatelům AAK
Zavést a pracovat podle konceptu Bazální stimulace
Nabídka zpětných vazeb opatrovníkům, rodinným příslušníkům
V Opavě dne 12. 2. 2020

zpracovala: Bc. Kalendová, vedoucí DOZP Švestková
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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 pěší chůze od zastávky MHD nebo cca 30 min pěší
chůze z centra města Opavy.
Služba je určená 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 péčí o svou osobu, při péči o svou domácnost a v běžných životních
situacích.
Domov je přístupný po příjezdové 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, spojenými chodbou. V krajních částech objektu jsou umístěny samostatné 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 tak přirozené domácí prostředí. Uživatelé mohou využívat
rozlehlou zahradu, které v současnosti dominují nově zasazené stromy a záhony okrasných květin.
Charakteristika poskytované služby
Poskytujeme celoroční pobytovou službu, s 24hodinovým zajištěným provozem.
Cíle služby jsou:
Uživatel žije přirozený život a:
Zapojuje se podle svých schopností osobně nebo je přítomen denním činnostem v bytě, kde žije.
Využívá příležitosti, které nabízí společnost a město ve kterém žije.
Vyjadřuje své potřeby a má možnost se projevovat různými způsoby.
Zásadami služby jsou:
Týmová spolupráce – základem je práce v týmu pracovníků (PSS, sociální pracovník, zdravotní sestra,
spolupráce s externími pracovníky). Naše práce vychází z mapování potřeb uživatele a individuálního
plánu podpory uživatele, respektování dohodnutých pracovních postupů.
Dodržování principu normality, tím, co je v životě člověka normální a na co má každý člověk i člověk
s postižením právo.
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Uživatelé služby
Kapacita: 12 osob

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY PODLE

POČTY UŽIVATELŮ

Z TOHO
NOVĚ
PŘIJATÝCH

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
3.3.1 POHLAVÍ

5
rozpětí

3.3.2 VĚK

průměr

7

26-64 33-73

12

2

1

26-73

26-34

73

43

47

46,1

30

73

osoby bez
závislosti

-

-

-

-

-

I lehká závislost

-

-

-

-

-

II středně těžká
závislost

1

-

1

1

-

III těžká závislost

1

-

1

-

-

IV úplná závislost

3

7

10

1

1

lehké

-

-

-

-

-

2

1

3

1

1

2

3

5

1

-

1

3

4

-

-

5

7

12

2

1

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

-

-

-

-

-

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bez omezení
pohybu

1

2

3

1

-

s částečným
omezením

1

3

4

-

-

s úplným
omezením
pohybu

3

2

5

1

1

3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI

3.3.4.1 osoby
postižením

s

mentálním střední
těžké
hluboké

3.3.4 TYP

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

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

3.3.6 MOBILITA

Personál
V domově pracuje 13 pracovníků, z toho jedna pomocnice v domácnosti, 7 pracovníků v přímé péči na
denní službě. Noční služba je zajišťována celkem 4 pracovníky, na každém bytě jedním pracovníkem.
Pracovník na noční službě je jeden pouze tehdy, když druhý čerpá řádnou dovolenou nebo je nemocen.
Na bytě 1 je na denní směně jeden pracovník stálý a střídající pracovník. Při čerpání řádné dovolené nebo
nemocenské stálého pracovníka, je na bytě pouze střídající pracovník. V tomto případě nemůže být
poskytována individuální péče a podpora uživatelům většího rozsahu.
Základní zdravotnickou péči zajišťuje 1 zdravotní sestra, která je v domově od pondělí do pátku, od 7 hod
do 15.30 hod. Zdravotní sestra má své vlastní zázemí.
V letošním roce si dva pracovníci v přímé péči rozšířili svou kvalifikaci, jeden pracovník absolvoval
akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách, druhý pracovník ukončil bakalářské studium
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v oboru Pedagogika, se zaměřením na předškolní vzdělávání, s udělením titulu Bc. Došlo ke změně na
pozici vedoucí střediska.
Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019
Změny v podpoře uživatelů střediska
Služba je prostředím a vybavením nejvhodnější pro osoby, které jsou imobilní, trvalé upoutané na lůžko
nebo na speciálních kočárech. Postupnými naplánovanými kroky dochází ke změně cílové skupiny.
Uživatelé, kteří nepotřebují plně bezbariérové prostředí, nabízíme změnu služby a podporu během plánu
přechodu do jiné služby v rámci organizace, na základě zmapovaných potřeb a IP. Se změnou uživatelů
souvisí také systém vzdělávání pracovníků – supervize individuální, supervize případové, spolupráce
s externími podporovatelkami a kurzy zaměřené na podporu osob s nejvyšší mírou podpory.
Naplňování Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním (metodika MSK)
Naši službu využívají dvě osoby s atypickým chováním. Na středisku bylo provedeno nové mapování
potřeb všech uživatelů. Poté nastavena individuální podpora, s přihlédnutím ke specifickým potřebám
uživatelů. Na základě důsledné analýzy potřeb uživatelů, jsou ustáleny pracovní týmy. Stálý pracovní tým
se snáze orientuje v potřebách našich uživatelů i v jejich naplňování. V systematickém nastavování AAK
jsme začali u uživatelů s atypickým chováním. Výsledkem je, že při správně nastavené komunikaci se
odstranilo řešení mimořádných událostí, končící hospitalizací v psychiatrické nemocnici v Opavě. Jednotný
přístup pracovníků, ustálení a navýšení pracovníků na jednotlivých bytech, v rámci nastavených
individuálních plánů podpory, přispělo ke snížení počtu nedobrovolných hospitalizací v PN Opava. Osoby
s atypickým chováním mají zajištěno své soukromí na jednolůžkových pokojích. Pracovníci využívají
k náročnosti pro práci s lidmi s atypickým chováním individuální i případové supervize.
K tomu, abychom naplňovali doporučení metodiky MSK k práci s lidmi s atypickým chováním, bylo by
nutné navýšit počet o jednoho pracovníka.
Projekt Aktivní život – cesta k normalitě
Uskutečněné konzultace s paní Mgr. Chlápkovou Martinou na středisku byly zaměřeny na podporu
uživatelů v rámci principu normality, odhalení provozní slepoty pracovníků v přímé péči, revize
individuálních plánů podpory (mapování potřeb, osobní profil, rizikové situace). Zvýšení kvality sociální
služby DOZP přechodem ze skupinových aktivit na aktivity individuální takovým způsobem, aby byla
podporována individuální aktivizace uživatele.
Konzultace
v oblasti
alternativní
a
augmentativní
komunikace
jsou
prováděny
na středisku s externím odborníkem Mgr. Bohdanou Herzánovou od listopadu 2019
a budou na ni navázány i v roce následujícím. Tyto konzultace 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 nalézat nové cesty, inspirovat je a měnit myšlení. Konzultace
probíhají individuálně k jednotlivým uživatelům, u některých se nastavuje zcela nová komunikace, 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 – iPady včetně vhodných aplikací, počítačové programy. Tvoříme
individuální materiály, které jsou zakomponovány do individuálních plánů uživatelů.
Vzdělávání pracovníků
V tomto roce se uskutečnilo rozsáhlé vzdělávání pro pracovníky zaměřené na téma:
Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního
zdraví
Sexualita a vztahy lidí s postižením 1
Úvod do práce s rizikem JINAK
Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace
Úvodní schůzka k AAK
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Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením
Klece autismus nevyřeší – účast na konferenci
BOZP
Všichni pracovníci hodnotí průběh i získané informace z uskutečněného vzdělávání jako velmi cenné a
přínosné pro práci s uživateli. Pracovníci na různé situace mají již jiný pohled, a motivuje je to k další práci.
Práce s riziky a jejich možná řešení pracovníkům otevřely oči v přístupu a přiměly je přemýšlet nad
možnými rizikovými situacemi a nad normalitou. Vzdělávání na téma Sexualita směřovala zejména
k uživatelům, k jejich potřebám a pracovníci si uvědomili, jak je tato problematika úzce spjata s jejich
kvalitou života.
Supervize případová, individuální
Případové
supervize
byly
vedeny
externí
odbornicí
Mgr.
Karin
Bednárzovou
a zaměřené na hledání strategie řešení a možností dalšího postupu u konkrétního uživatele. Informace
získávané průběžně během jednotlivých konzultací byly doplněny do tzv. Manuálu pro pracovníky bytu 1
a bytu 2, který obsahuje základní informace a postupy, s odkazy na SQ, metodiky, směrnice apod.
Individuální supervize, které byly poskytovány na našem středisku PaeDr. Miroslavem Pilátem, Ph.D.,
pomáhali pracovníkům se vypořádat s náročnou situací na středisku zejména u lidí s atypickým chováním,
hledat nové postupy a zároveň tak předcházet syndromu vyhoření. Individuální supervize byly také
zaměřeny na témata v oblasti interpersonálních vztahů, komunikace, spolupráce.
SQ 15 za rok 2019
S podporou konzultantů byly definovány nové cíle, poslání a zásady sociální služby, a to z důvodu
postupné změny cílové skupiny uživatelů střediska. Postupné změny vedou i k revizi, aktualizaci SQ 5 a SQ
15. Byly vytvořeny nové metodické postupy v práci s uživateli. Uskutečnili jsme nové mapování potřeb a
nastavení IP, včetně rizikových plánů dle nově nastaveného systémů IP. Hodnocení, zda je způsob
poskytované služby v souladu s veřejným závazkem a cíli uživatelů bude provedeno za rok 2019.
Co se nezdařilo
Nalézt bezbariérový přístup na masáže nebo rehabilitace.
Významné události na středisku v uplynulém roce.
Ke zlepšení práce s uživateli na tomto středisku přispělo to, že dochází k postupné změně cílové skupiny,
což podporuje individuální nastavení podpory a péče uživatelům. Podpora je zaměřená i na částečnou
spoluúčast uživatele na činnostech a nácviku dovedností, s doprovodem vhodné slovní podpory (např.
přítomnost při úklidu, praní, mytí nádobí, kdy pracovnice slovně komentuje, co právě dělá; pokud uživatel
nezvládne sám skládání svého prádla, pracovnice komentuje a skládá před jeho zrakem a společně ho
odnesou/ odvezou do skříně). Kvalita poskytované služby je podporována vzděláváním pracovníků, které
je zaměřené na práci s uživateli.
V první polovině roku se ze služby odstěhovali 2 uživatelé, kteří využili nabídku služby s nižší mírou
podpory DOZP Denisovo nám. V červnu se k nám přistěhoval uživatel z DOZP Denisovo nám., imobilní
uživatel pohybující se na speciálním kočáru, kterému se nám podařilo velmi výrazným způsobem zkvalitnit
život. V červenci se k nám přistěhovala uživatelka z DOZP Mánesova, která taktéž se u nás již zabydlela a
prožívá novou životní etapu. Tyto změny v životě uživatelů by nebylo možné realizovat bez řádně
naplánovaného plánu přechodu, kde jsme velmi aktivně spolupracovaly s DOZP Mánesova a s DOZP
Denisovo nám. Přechodové plány byly dobře připravené i zvládnuté. V letošním roce byl započat další
přechodový plán s uživatelkou z DOZP Mánesova, který trvá dosud. V rámci zkvalitnění naší služby má
každý uživatel v pokoji svůj vlastní koš na prádlo, kde si dává pouze své vlastní prádlo, a to si potom dle
potřeby vypere s podporou pracovníka, podobné to mají uživatelé i s jídlem, kdy má každý uživatel 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.
V letošním roce navštěvovala nepravidelně naše uživatele dobrovolnice. V roce příštím bychom rádi
zapojili více dobrovolníků do různých společenských, kulturních, sportovních akcí s našimi uživateli. Jen
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pro zmínku, v minulém roce jsme využívali akce nabízené městem Opavou – zahrádkářskou výstavu
spojenou s ochutnávkou, piknik v Areálu zdraví, akce na Ptačím vrchu, trhy vánoční, velikonoční. Vlakem
jsme si zajeli do Hradce nad Moravicí na zámek, do města Kravaře ve Slezsku do zámeckého parku,
služebním autem jsme si zajeli do IKEA v Ostravě na nákupy, vánoční trhy v Olomouci a mnohé další akce.
V roce 2019 jsme začali u jednotlivých uživatelů s nastavováním komunikačního systému s pomocí externí
konzultantky paní Mgr. Bohdany Herzánové. Komunikace s našimi verbálně nekomunikujícími uživateli se
zakládá především na proškolených pracovnících v alternativní a augmentativní komunikaci. 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 jednotlivých bytech pracujeme s novou formou
komunikace intenzivně a důsledně. Uživatelé se učí gesta, trénuji oční kontakt, snaží se o udržení očního
kontaktu, někteří používají fotky v režimu dne. Komunikace tvoří základ pro uplatňování práv a
rozhodování se. Naši uživatelé se učí ovlivňovat a řídit svůj den. Považuji za důležité vyzdvihnout
každodenní snahu pracovníků v komunikaci s uživateli, i když výsledky nejsou viditelné ihned. Pracovníky
je důležité motivovat k novému způsobu práce, který přináší uživateli intenzivnější kontakt s pracovníkem.
V nastavování komunikace je velmi důležitá spolupráce celého týmu, postupovat jednotně.
Z
iniciativy
organizace,
UniCredit
Bank
Czech
Republic
and
Slovakia,
a.s.
a Moravskoslezského kraje, jakožto zřizovatele, vznikl projekt s názvem „Zahrada“. Dne 1. 11. 2019 byla
realizována první ze tří etap. Do tohoto dne byla zahrada našeho střediska pouhým místem, které
uživatelé neměli možnost využívat a mohli se na ni pouze dívat jen z terasy bytu. Zahrada byla pouze
travnatá plocha s nepříliš rovným terénem, bez stinných míst, květin a stromů. První etapa zahrnovala
výsadbu vzrostlých stromů. UniCredit Bank, a.s. poskytla Moravskoslezskému kraji prostřednictvím naší
organizace finanční dar na úpravu zahrady ve výši 100 000,- Kč. Následující etapy budou realizovány za
přispění zřizovatele MSK na jaře roku 2020 tak, aby mohli uživatelé využívat celou zahradu naplno.
Výsledkem bude krásná, funkční zahrada, které budou dominovat vzrostlé stromy poskytující přirozený
stín, ovocné keře, záhony okrasných květin i bylinek, a především chodníčky, které umožní uživatelům
prozkoumat každý kousek zahrady, stimulovat své smysly.
Je mi potěšením vzdát díky pracovníkům za rok plných změn. Za úspěchem stojí ustálení pracovních týmů
na jednotlivých bytech, štěstí na nově příchozí pracovníky, kteří vnesli do práce s uživateli inovativní
přístupy a nápady a věřím, že takovéto zapálení vydrží.
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 koupelně každého bytu máme sprchové mobilní lůžko.
V každém bytě je celkem 5 pokojů, z toho čtyři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový. V předsíni je botník
s věšákem na odložení věcí.
Pokud chtějí uživatelé trávit svůj volný čas v obývacím pokoji, mají zde k dispozici společnou televizi, HIFI
věž. Na středisku je jeden tablet, který si uživatelé mohou půjčit. V bytě 1 má jeden uživatel na svém pokoji
vlastní TV, převážná část uživatelů má na svém pokoji rádio nebo rádio s CD přehrávačem. Dva uživatelé
bytu 2 mají na svém pokoji vlastní TV, ostatní uživatelé mají na svém pokoji rádio nebo rádio s CD
přehrávačem. Služební auto DACIA DOKKER, které je neustálé 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. K usnadnění kontaktu se společenským prostředím využíváme také
dostupnost MHD.
Uživatelé mají možnost využívat rehabilitační prostor v suterénu na Mánesové ul., která nabízí vířivku,
magnetoterapii, parafínové zábaly a další. Na Pomezí mohou uživatelé využívat terapeutickou dílnu –
keramickou, s vypalovací pecí.

66

Služba Anima Viva, z.s. – sociální rehabilitace, zajišťovala v minulém roce pro jednu naši uživatelku kromě
pobytu mimo běžné domácí prostředí, také 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 dosud
schází.
Stavebně technický stav
Stavebně – technický stav objektu, ve kterém je poskytována služba nevyžadovala v roce 2019 žádné větší
investice do oprav, kromě běžné údržby.
Vyhodnocení plánů z roku 2019
Oslovit uživatele, kteří nepotřebují k hodnotnému životu bezbariérové prostředí, jejich opatrovníky s
nabídkou změny vhodné služby DOZP v rámci organizace Sírius, p.o.
Splněno částečně, v jeho naplňování pokračujeme v roce 2020.
Do 31. 12. 2019 poskytovat službu v jednom bytě 2 jen imobilním uživatelům.
Splněno částečně, v jeho naplňování pokračujeme v roce 2020.
Změna praktického lékaře s ohledem na potřeby uživatele (zejména jeho dostupnost a bezbariérovost).
Splněno částečně, v jeho naplňování pokračujeme v roce 2020.
Vytvoření „Manuálu pro pracovníky bytu 1 a bytu 2“ a zavést je do praxe.
Splněno.
Aktualizace a revize SQ.
Splněna aktualizace a revize SQ1, SQ5, SQ15.
Revize mapování potřeb a IP dle nově nastaveného systému IP.
Splněno.
Vzdělání pracovníků:
AAK, zavedení do praxe a využití supervize v oblasti AAK u uživatelů
Splněno částečně, v jeho naplňování pokračujeme v roce 2020.
Sexualita osob s mentálním postižením
Splněno.
Práce s rizikem.
Splněno.
Plány na rok 2020
Uživatelům bytu 2, kteří nepotřebují k hodnotnému životu bezbariérové prostředí nabídnout a zrealizovat
změnu služby v rámci Sírius, p.o.
Pokračovat v nastavování AAK a jeho zavedení do praxe u uživatelů – využívání podpory externího
pracovníka na AAK.
Procesní audit a zvyšování kvality poskytované služby směrem k uživatelům.
Bazální stimulace uživatelů – zavedení do praxe, vytvoření pracovních postupů, vybavení vhodnými
pomůckami.
Snoezelen Slezské univerzity v Opavě – stimulace smyslů, učení se a rozvoj osobnosti uživatelů.
Spolupráce.
Vzdělávání pracovníků:
Využívání podporovatelky v AAK.
Bazální stimulace – prohlubující kurz
Supervizní setkání pracovníků – individuální, případová.
Dobrovolnická činnost – ELIM Opava, zajištění na konkrétní akce.
Vize:
Uživatelé bytu 1 a bytu 2 budou osoby imobilní, trvale upoutané na lůžko nebo na speciálních kočárech.
18. 2. 2020
Zpracovala: Bc. Lenka Kaštovská
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Střediska služby chráněné bydlení
Středisko: Švestková 1372/32, 74706 Opava

Popis zařízení
Chráněné bydlení Švestková se nachází v řadovém domě, v městské části Opava – Kylešovice, vzdálené je
přibližně 2,5 km od centra města. Dům je umístěn v klidném prostředí. Zařízení je dostupné městskou
hromadnou dopravou, zastávka MHD je vzdálena asi 500 m. V domě jsou dva dvoulůžkové a dva
jednolůžkové pokoje, kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem a dvě koupelny včetně sociálních zařízení.
Přízemí je bezbariérové. U domu je zahrada. Bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích nabízí
uživatelům větší míru soukromí. Charakter služby předpokládá větší zapojení uživatelů do péče o svou
osobu a domácnost. Služba se zaměřuje na rozvoj schopností, dovedností a znalostí uživatele s
přihlédnutím k jeho zdravotnímu postižení, věku, osobnosti, s cílem dosáhnutí co nejvyšší možné
samostatnosti a nezávislosti na sociální službě. Je poskytována podpora a příprava uživatele na přechod
do služby s nižší mírou podpory nebo celkové opuštění sociální služby. Uživatelé jsou také podporování v
rozvoji přirozených vztahů, kontaktu s vrstevníky, přáteli, rodinnými příslušníky a využívání veřejných
služeb. Při dojíždění do práce, aktivizačních dílen nebo za zábavou, využívají uživatelé veřejnou dopravu.
K naplnění svých potřeb (nákupy, služby, …) využívají veřejné služby v okolí svého domova, zapojují se do
kulturního dění města (koncerty, výstavy). Personálně je služba zajištěna v pracovní dny a o víkendech, ve
dvanáctihodinových směnách. Ubytovací kapacita je 6 osob.
Charakteristika poskytované služby
Cíle služby:
pozitivně ovlivnit situaci našich uživatelů individuálním přístupem
začlenění uživatele do běžného života v přirozeném prostředí
pomoci uživateli při rozvoj schopností a dovedností uživatele
rozhodování o přechodu do samostatného života
podpora ve využívání různorodých volnočasových aktivit mimo domov
podpora stávajících koníčků a zálib a hledání nových
podpora v hledání a využívání návazných služeb
podpora při hledání, získání a udržení zaměstnání
podpora při využívání běžných služeb (obchody, úřady, kadeřník, doprava
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podpora při zajišťování těchto služeb – objednání, doprovod
podpora v zajištění lékařské péče, upevňování odpovědnosti klientů za své zdraví
Zásady služby:
je respektována svobodná vůle uživatelů
uživatelé jsou podporováni při prosazování svých cílů a potřeb
podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost a v začleňování do běžného
života
uživatelé jsou vedeni k maximální samostatnosti při řešení své životní situace a při zvládání každodenních
činností
právo na zachování lidské důstojnosti
služby jsou poskytovány individuálně na míru uživateli
při plánování služby vycházíme z individuálních přání, potřeb a schopností klienta
společně plánujeme průběh služby s ohledem na možnosti organizace, přitom podporujeme uživatele v
jejich samostatnosti
Uživatelé služby:
POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:

ŽENY MUŽI CELKEM
2

3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.2 VĚK

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby
.3.6 MOBILITA

bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

3

28-66 54-70
47
62
1
1
3
1
1
1
1
1
-

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI

5

1

-

28-70
56,6
1
4
2
2
1
-

28
28
1
1
-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
-

3
-

5
-

1
-

-

Personál
V roce 2019 byla služba zajišťována 2 PSS. Pozice vedoucího střediska byla obsazena do měsíce dubna,
poté funkci vedoucího střediska zajišťoval sociální pracovník. Ve středisku je nedostatečný počet
pracovníků nutný k zajištění individuální podpory.
Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019
Pokračovali se změnami systému podpory uživatelů, které jsme započali v roce 2017. Nadále jsme kladli
největší důraz na individuální podporu uživatelů, a to ve všech oblastech denního jejich života. Za dobrý
výsledek můžeme považovat fakt, že počátkem roku opustili službu dva uživatelé. Oba projevili přání
bydlet společně v bytě, v čemž jsme je podpořili a umožnili jejich přechod z pobytové služby do služby
terénní (do služby Podpora samostatného bydlení). I přes drobné počáteční komplikace se oba uživatelé
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v nové službě velmi úspěšně adaptovali. Jelikož stále udržují kontakt se svými bývalými spolubydlícími,
měli jsme možnost zaznamenat, že se jejich přestěhování stalo motivací i výzvou pro další uživatele.
V měsíci dubnu jsme do služby přijali novou uživatelku, které byla po několika měsíční hospitalizaci v PN
Opava. Uživatelka se nacházela ve velmi tíživé sociální situaci. Delším pobytem ve zdravotnickém zařízení
hrozila její úplná závislost na pomoci druhých. Ačkoli počáteční adaptace uživatelky nebyla vůbec snadná
a návrat původních schopností se jevil spíše jako nereálný, došlo díky správně zvolenému systému
podpory k opětovnému nabytí schopností uživatelky. Uživatelka nejenom získala své původní dovednosti
zpět, ale v rámci nácviků IP se naučila i mnohé další. Rovněž se dobře začlenila mezi ostatní spolubydlící.
Výsledky plně korespondují s vizí reformy psychiatrické péče a odpovídají požadavku zřizovatele, který je
specifikován materiálem Metodický rámec pro práci s lidmi s atypickým chováním.
I přes výše popsané úspěchy, jsme na základě vlastní kontrolní činnosti, bohužel nemohli být spokojeni
s činností střediska. Tato skutečnost nakonec vyústila k personálnímu snížení stavu pracovníků, kdy od
května 2019 nebyla obsazena pozice vedoucího střediska. Personální podstav a neochota některých
pracovníků ztotožnit se s vizí organizace, bohužel výrazně zpomalily zavádění některých inovací, které se
na jiných střediscích podařilo prosadit podstatně rychleji.
Projekt „Aktivní život – cesta k normalitě“
Pokračovala spolupráce s odbornou konzultantkou paní Bc. Yvonou Marečkovou, která v rámci projektu
„Aktivní život – cesta k normalitě“ navštěvovala službu. Podpora konzultantky pracovníkům výrazně
pomohla v oblasti nastavení metodiky a práce s uživateli. Došlo k vedení záznamů v elektronické podobě,
zavedení záznamů klíčového pracovníka, kde si pracovník zaznamenává vlastní úvahy o práci s uživatelem,
jeho změny, pokroky či posuny. Tyto záznamy nejenom pomáhají pracovníkovi nastavit lepší přístup
k podpoře uživatele, ale jsou i dobrým indikátorem toho, jak pracovník dokáže kvalitně
podporovat uživatele, naslouchat jeho potřebám a přáním. Sjednotily se osobní profily uživatelů, nastavily
se rizika, opětovně zmapovaly potřeby a nastavily se nové akční plány. Díky tomu, se někteří uživatelé
zdokonalili v oblastech běžného života. Je nutné poznamenat, že přechod na elektronicky vedené zápisy,
by bez podpory organizace nebyl možný. Organizace totiž vybavila středisko nejenom požadovaným
hardwarem, softwarem, ale i připojením na internet.
Na středisku CHB Švestková jsme posílili bezpečnost uživatelů pomocí zabezpečovacího systému
JABLOTRON 100+, kdy jsou na ústřednu napojeny dvě bezdrátová tísňová SOS tlačítka, pomocí kterých si
mohou uživatelé snadno přivolat pomoc. Na bezpečnostní systém jsou také napojeny dva bezdrátové
detektory kouře a teplot, které v případě požáru chrání uživatele nejen akustickou výstrahou, ale stejně
jako tísňová tlačítka vyšlou přes GSM bránu varovné volání a SMS na pracovníky vedlejší služby DOZP.
Ve druhé polovině roku se podařilo zajistit pracovní uplatnění pro jednu uživatelku, která získala práci
v kuchyni Dětského centra Čtyřlístek p.o. Uživatelka je s prací v kuchyni velmi spokojená. Spokojený je
rovněž i zaměstnavatel.
Vzdělávání pracovníků
Kvalitu služby jsme v roce 2019 prohlubovali také vzděláváním pracovníků. Všichni pracovníci absolvovali
školení, akreditované kurzy a stáže, například:
sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením I. a II.
úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování a metody de-eskalace napětí
komunikace s osobami s problémovým chováním
snižování uživatelů na sociální službě
stáž v Harmonii Krnov
V roce 2019 na středisku proběhly tři skupinové a jedna individuální supervize s Mgr. Šárkou
Hlisnikovskou. Podpoření pracovníci přijali tuto formu podpory velice kladně.
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V roce 2019 jsme navštívili mnoho kulturních akcí v Opavě, ale i mimo město. Nadále pokračovala
spolupráce s návaznými službami Anima Viva a STD Radost (Charita Opava).
Sociální podmínky uživatelů
Uživatelé mají k dispozici 2 dvoulůžkové pokoje a dva jednolůžkové. V každém z pokojů jsou postele a
stoly, uživatelé mají možnost si pokoje dovybavit i vlastní nábytkem.
Společně sdílejí kuchyň s jídelnou a obývací pokoj, kde je televize a DVD přehrávač. Kdo chce, může mít
na pokoji vlastní televizi nebo rádio a je možno se připojit i na internet.
Spolupracujeme s návaznými službami Anima Viva a STD Radost, které jsou uživatelům nabízejí různorodé
činnosti. Uživatelé si mohou vybrat podle svých zájmů, který z nich budou navštěvovat. Můžou rozvíjet
své schopnosti v oblasti vaření, manipulace s financemi, nakupování potravin, manuální zručnosti, čtení,
psaní, tanečních kurzů atd.
Stavebně - technický stav objektu
Objekt je pouze částečně bezbariérový. Je třeba provést opravu koupelny v přízemí, kde se v důsledku
nekvalitních stavebních prací poškodila dlažba, v důsledku čehož začala vzlínat vlhkost do zdiva. Zcela
nevyhovující je koupelna v patře, ve které je umístěna vana. Z hlediska stárnutí obyvatel střediska a
zhoršování jejich mobility, bude nutné vyřešit bezbariérový vstup do horního patra pro, kde mají pokoj 4
uživatelé.
Vyhodnocení plánů z minulého roku
Podařil se přechod 2 uživatelů do služby s nižší podporou.
Podařilo se úspěšně adaptovat uživatelku po hospitalizaci v PN
Podařilo se zajistit pracovní úvazek v kuchyni pro jednu uživatelku
Podařilo se udržet spolupráci s návaznými službami STD Radost a Anima Viva.
Upravily se IP a dohody o nakládání s financemi uživatelů
Plány na rok 2020
Přechod uživatelky z jiného střediska – přijmout a úspěšně adaptovat uživatelku z CHB Dostojevského
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 – změna dodatku o dohodě při nakládání s finančními prostředky uživatelů. To znamená
navýšit finanční částky v oblasti poskytování nákupu a zajišťování stravy a v oblasti, kde došlo k navýšení
cen za poskytované služby.
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).
Rizika – bezpečně zvyšovat schopnosti uživatelů v běžných činnostech života (samostatný pohyb, péče o
domácnost, nákupy, manipulace s penězi, individuální příprava stravy.

V Opavě dne 13. 2. 2020

Zpracoval: Bc. Ivo Laník, sociální pracovník
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Středisko: Pekliska 53, 74731, Velké Hoštice

Popis zařízení
Chráněné bydlení je vzdálené od Opavy 6 km. Snadná přístupnost autem, autobusem i vlakem. Zastávka
autobusu je vzdálená cca 200 metrů od zařízení, zastávka vlaku přibližně 700 m. Provoz na středisku 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. Spojeny chodbou a
uspořádány jako klasické domácnosti. V každém bytě je kuchyně spojená s obývacím pokojem. Bydlení je
částečně bezbariérové. Součástí budovy je pozemek s rozlehlou zahradou a ovocným sadem. Zahrada
slouží uživatelům k relaxaci i volnočasovým aktivitám – zahrádkaření.
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
upevňují a osvojují základní dovednosti spojené se zajištěním základních lidských potřeb, samostatným
pohybem a chodem domácnosti.

72

Uživatelé služby
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:

POČTY UŽIVATELŮ

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH

MUŽI
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY
3.3.1 POHLAVÍ

6

6

12

1

-

3.3.2 VĚK

rozpětí
průměr

38-68 32-55 32-68
53
44
49,5

43
43

-

3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI

osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost

1
3
2

3
3
-

4
6
2

1
-

-

4
3
-

4
1
-

8
4
-

1
-

-

3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
mentální
postižení) 2
(osoby bez psychiatrické diagnózy)

3

5

-

-

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

1

1

-

-

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
-

6
-

12
-

1
-

-

lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
POSTIŽENÍ

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

bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

Personál
Služba je zabezpečena po dobu 24 hodin denně a personálně jí zajišťuje 8 zaměstnanců, (1 vedoucí
střediska, 5 pracovníků denní služby, klíčoví pracovníci, 2 pracovníci noční směny).
Jedna pracovnice studuje vysokou školu
Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události roce 2019
Změny v podpoře uživatelů střediska
Pořízení samostatných ledniček několika uživatelům do pokoje
Samostatná návštěva kadeřnice a pedikérky ve Velkých Hošticích
Samostatné nakupování několika uživatelů v místním obchodě
Naplňování Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním (metodika MSK)
Je jeden klíčový pracovník max. na 3 uživatele
Jednání s opatrovníky při atypickém chování uživatele
Řešení vzniklé mimořádné situace vždy na místě a v rámci služby
Projekt Aktivní život – cesta k normalitě
Projekt Aktivní život cesta k normalitě
Máme podporu konzultanta Yvony Marečkové, se kterou jsme spolupracovali druhé pololetí. Pomáhala
nám při nastavení principů individuálního plánování.
Proběhly u nás supervize s p. Mgr. Šárkou Hlisnikovskou
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SQ 15 za rok 2019
S podporou externích konzultantů byl nastaven nový systém hodnocení SQ 15 tak, aby byl způsob kontroly
a hodnocení systematický a vypovídající. Hodnocení způsobu poskytování sociálních služeb za středisko
CHB Velké Hoštice, bylo podmíněno revizí a aktualizací SQ 1. Hodnocení, zda je způsob poskytované služby
v souladu s posláním cíli, zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob bude provedeno za rok
2019.
Plnění rozvojového plánu
Zpráva o plnění úkolů rozvojového plánu střediska CHB Velké Hoštice za období 2019
Záměr / cíl
Zlepšení podpory uživatelům s poruchami komunikačního procesu, aby mohli reagovat na podněty ve
svém okolí, dorozumívat se, rozhodovat se – stát se aktivními v mezilidské komunikaci.
Plnění cíle:
Proběhlo školení pracovníků střediska na vzdělávací akci „Alternativní praktické komunikační dovednosti
v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením“ (školil Mgr. PhDr. Jaromír Hublar, Ph.D.)
Pracovníci střediska se zúčastnili workshopu v rámci konzultace k AAK vedeného odbornými
konzultantkami Mgr. Bohdanou Herzánovou a Mgr. Lenkou Gwóźdźovou, DiS.
Uskutečněna stáž na středisku CHB Harmonie, kde se pracovníci měli možnost seznámit s praktickými
postupy a pomůckami AAK.
Aktualizovány IP k podpoře verbálně nekomunikujících uživatelů.
Dojednána konzultace na středisku CHB, která bude realizována v lednu 2020.
Záměr / cíl
Zvýšení nezávislosti uživatelů na sociální službě, zaměření se na práci s riziky.
Plnění cíle:
Proběhlo vzdělávání pracovníků v rámci „Snižování závislosti uživatelů na sociální službě“ (školila Mgr.
Pavla Kučerová).
Snižování závislosti uživatelů bylo řešeno v rámci případových konzultací na středisku.
Tvorba metodického materiálu pro práci s riziky s podporou externího konzultanta k podpoře normality.
Záměr / cíl
Práce se sexualitou
Plnění cíle:
Proběhlo vzdělávání pracovníků v rámci vzdělávacích akcí „Sexualita a vztahy lidí s postižením 1“ Sexualita
a vztahy lidí s postižením 2“.
Byly zpracovány podklady k vytvoření „Protokolu sexuality“.
Zapojení do pracovní skupiny sexuálních důvěrníků v Moravskoslezském kraji.
Záměr / cíl
Zlepšení podpory uživatelům, jejichž chování se jeví jako problémové.
Plnění cíle:
Proběhlo vzdělávání pracovníků na vzdělávacích akcích „Úvod do komunikace s klientem s rizikem
v chování a metody de-eskalace napětí“ (Mgr. Eva Pogodová) a „Komunikace s osobami s problémovým
chováním“ (Mgr. Markéta Vaculová).
Je využíván metodický materiál MSK „Metodický rámec pro práci s lidmi s atypickým chováním
v pobytových sociálních službách“.
Záměr / cíl
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.
Plnění cíle:
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Stáž na středisku CHB Harmonie se zaměřením na podporu uživatelů v rámci běžných denních činností
(nakupování, plánování, hospodaření s financemi, příprava stravy).
Provedeno mapování příležitostí, zda všichni klienti služby mají příležitosti k seberealizaci, rozvoji svých
dovedností a k sociálnímu začleňování.
Záměr / cíl
Zvýšení kvality služby
Plnění cíle:
Spolupráce s odbornými konzultanty Mgr. Karin Bednarzovou a Bc. Yvonou Marečkovou, supervize
vedené Mgr. Šárkou Hlisnikovskou.
Naplánování procesního auditu 2020-2021
Hodnocení kvality služby v souladu s kritérii standardu č. 15 zaměřené na průběžnou kontrolu a hodnocení
souladu poskytování služby s definovaným posláním, cíli, zásadami a osobními cíli jednotlivých uživatelů,
aktualizace standardů a metodiky.
Aktualizace SQ 1 a souvisejících dokumentů -> nastavení SQ 15 v souladu
Záměr / cíl
Zlepšení kvality ubytování
Plnění cíle:
V řešení, rozdělení dvoulůžkových pokojů naráží na nedostatečnou plochu a šikminu střechy.
Záměr / cíl
Navázání spolupráce s dobrovolníky
Plnění cíle:
Účast v místní komunitě věřících Římskokatolické farnosti (Senior klub).
Zapojení se do projektu „Malá univerzita III. věku“ v Domově pro seniory v Kravařích.
Spolupráce s dobrovolnickým centrem Elim, o. s.
Záměr / cíl
Podpora a rozvoj sociálních dovedností uživatelů, samostatného, nezávislého a soběstačného způsobu
jejich života.
Plnění cíle:
Proběhly schůzky s vedením organizací Charita Opava a Zámek Dolní Životice k možnosti využití CHB
Radost a STD EMA.
Otázka návazných služeb je řešena také na komunitním plánování města Opavy.
Podařilo se uzavřít pracovní poměr v úklidové firmě Sežev pro dva uživatele.
Zavedlo se pravidelné vaření s uživateli.
Záměr / cíl
Posílení sociálních vazeb v rámci místní komunity
Plnění cíle:
Účast na těchto místně konaných akcích:
Odpustková mše + odpoledne s buchtiádou
Myslivecké hody
Místní výstava drůbeže, holubů, králíků a exotů
Výstava betlémů
Rozsvěcení vánočního stromu
Účast na akcích Domova pro seniory v Kravařích
Činnost v místním Senior klubu
Výpomoc souseda při stříhání stromů
Záměr / cíl
Využití potenciálu vlastní zahrady
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Plnění cíle:
Pěstování vlastních rajčat, jablek, švestek, ostružin, bylin
Zasazení 2 keřových a 2 stromkových rybízů
Podílení se uživatelů na stříhání ovocných stromů
Zvelebení skalky před vchodem
Byl schválen projekt EVVO, získané finanční prostředky využijeme k vybudování vyvýšené zahrádky
Plnění doporučení z auditu kvality
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS – Oblast 1
1a) Poslání nevystihuje charakter konkrétní sociální služby.
Cílová skupina je definována, zaměstnanci uvedli přiklad z minulosti, kdy poskytování sociální služby
konkrétní uživatelce bylo nad stanovený rozsah cílové skupiny.
15a) Poskytovatel průběžně nekontroluje a nehodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu
s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.
Náprava:
Za podpory konzultantů byl aktualizován standard kvality č. 1 a standard kvality č. 15. Prováděna kontrola
a hodnocení, zda způsob poskytování sociální služby je v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami
sociální služby a osobními cíli jednotlivců.
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS – Oblast 2
3a) Poskytovatel v rozporu s písemnými pravidly pro informování zájemce o sociální službu srozumitelným
způsobem neinformuje o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby a nepořizuje záznamy z
jednání se zájemcem o sociální službu.
Náprava:
Zájemci o sociální službu jsou při jednání informováni srozumitelným způsobem, z jednání jsou pořizovány
písemné záznamy.
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS – Oblast 3
1 b) Z pozorování je zřejmé, že uplatňování vlastní vůle je limitováno sdílením osobního prostoru s dalším
uživatelem služby. Ochrana intimity je pouze částečně zajištěna předělením pokoje skříněmi.
2 a) Při pořizování fotografií uživatelů sociální služby je nutné mít písemný souhlas respondenta a jeho
opatrovníka.
2b) Smlouvy o poskytování sociální služby jsou uzavřeny na dobu určitou a to do 30. 4. 2020. Pro klienta
pobytové sociální služby je velmi nejisté mít smlouvu o poskytování sociální služby uzavřenou na dobu
určitou.
6 uživatelů služby sdílí společnou lednici.
Uživatelé, kteří sdílejí společný pokoj, mají stejného klíčového pracovníka.
Náprava:
Pomocí stavebních úprav chceme rozšířit kapacitu jednolůžkových pokojů. Realizace záměru je
komplikovaná vzhledem k nedostatečné ploše dvoulůžkových pokojů k rozdělení a šikmé střeše.
Fotografie uživatelů nejsou pořizovány za účelem prezentace služby. Fotografie se pořizují při nastavení
komunikačního systému AAK, pracovních postupech, pro potřeby uživatelů.
Smlouvy o poskytování sociální služby na dobu neurčitou musí přivolit soud, pokud je tato podmínka
splněna, není doba platnosti smlouvy omezena.
Většina uživatelů má již svou lednici (8 lednic).
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V souladu se standardem kvality č. 5 vychází ustanovení klíčového pracovníka z potřeby a vůle uživatele i
daného pracovníka (odbornost, profesní zkušenosti, osobní vlastnosti, pohlaví, osobní sympatie apod.).
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS – Oblast 4
Poskytovatel nemá zpracovány postupy vztahující se k oblasti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, k sociálně terapeutickým činnostem a k pomoci
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Náprava:
Byly zpracovány pracovní postupy v oblasti výchovné, vzdělávací, aktivizační, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, k sociálně terapeutickým činnostem a k pomoci při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a další.
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS – Oblast 5
7 b) Písemný dokument Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby ani
alternativní podoba Co dělat, když Vás něco trápí, nebo se vám něco nelíbí, neobsahuje informaci směrem
k uživateli o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti.
15 b) Poskytovatel má vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální
služby, ale v praxi podle nich nepostupuje.
Náprava:
Dokument doplněn, je prováděna kontrola a hodnocení, zda způsob poskytování sociální služby je
v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivců.
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS – Oblast 6
5b) Poskytovatel plánuje s respondenty průběh sociální služby, to se děje v různých a nepropojených
dokumentech, někdy není jasné, proč jsou vedeny a k čemu slouží.
Zápisy vedené k individuálnímu plánování jsou občas nesrozumitelné, není jasné, co z takto vedených
záznamů plyne pro individuální plánování.
Formuláře k individuálnímu plánování někdy nemají doplněné formální údaje, např. kdo formulář vyplnil,
kdy jej bude vyhodnocovat atd.
5c) Poskytovatel nevyhodnocuje individuální plány u všech uživatelů, někdy je pouze záznam v texu: „cíl
je splněn“. Takto vedené záznamy nejsou hodnocením nýbrž konstatováním stavu.
Náprava:
Procesy individuálního plánování byly s pracovníky střediska projednávány v rámci konzultací z projektu
MSK a projektu organizace, stážemi. Záznamy k IP obsahují formální údaje a jsou vyhodnocovány.
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS – Oblast 8
Aktualizovat webové stránky včetně ceníku sociální služby – chráněné bydlení
Náprava:
Od počátku roku 2018 probíhaly přípravy a činnosti vedoucí k vytvoření nových webových stránek
organizace, zpracování grafiky, zaučení administrátora webu pro plnění a úpravu informací aj.
K oficiálnímu spuštění nových webových stránek došlo v září roku 2018.
Co se nedaří
Rozdělení dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové
Úprava sprchových koutů za nové
Významné události na středisku
Dva uživatelé našli uplatnění na trhu práce
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Zapojování uživatelů do kulturního společenství obce
Navázání spolupráce s dvěma novými obvodními lékaři
Adaptování jedné nové uživatelky
Vaření obědů každý víkend i přes týden
Vlastní ledničky 8 uživatelů
Proběhla stáž v Harmonii – tato stáž velmi pomohla při práci s AAK
Písemné záznamy o průběhu služby se nahradily elektronickými
Zavedly se záznamy klíčových pracovníků – slouží k lepší spolupráci s uživatelem
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 je jeden částečně bezbariérový pokoj
s vlastní sprchou a sociálním zařízením. V každém bytě jsou dvě sociální zařízení mimo pokoj uživatele.
Připadá tak dvě sociální zařízení na 5 uživatelů a 1 koupelna na 5 uživatelů.
Uživatelé mají možnost trávit volný čas ve společenské místnosti, která je v každém bytě. Společenská
místnost je v každém bytě spojená s kuchyní. Kuchyně je plně vybavená, včetně elektrických přístrojů a
lednice. Uživatelé navštěvují Knihovnu v Opavě.
Stavebně technický stav
Služba Velké Hoštice je částečně bezbariérová. Jsou zde dva bezbariérové pokoje, ale nejsou zcela
přizpůsobené k bezbariérovému přístupu. Příjezd do bydlení je mírně do kopečka, což na vozíku příliš
nevyhovuje. Vchodové dveře šířky přes 90 cm jsou pouze jedny do jednoho bytu. Výtah v bydlení není,
částečně bezbariérové jsou pouze 3 přízemní byty z čehož pouze dva mají své sociální zařízení. Další je
v prvním patře.
Vyhodnocení plánů za rok 2019
Zúčastnili jsme se stáže Harmonie Krnov zaměřenou na AAK, školení – Alternativní praktické komunikační
dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením
Úpravy dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové – aktuálně je projekt na Kraji
Úprava sprchových koutů – zahrnuto do projektu na úpravu dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové
Práce a aktivity déle než 2-3 hodiny se nám nepodařilo
Podařilo se nám najít zaměstnání pro dva uživatele přes chráněnou dílnu Sežev
Proběhlo školení Sexualita vztahy lidí s postižením 1 a 2. Byl ustanoven sexuální důvěrník
Byl zaveden Metodický rámec pro práci s lidmi s atypickým chováním v pobytových sociálních službách,
podle kterého se zaměřujeme na prevenci při problémovém chování
Prohloubili jsme spolupráci s opatrovníky
Hledání dobrovolníků – nepodařilo se nám najít
Na zahradě byly vysázeny rybízy a angrešty, upraven záhonek na zeleninu.
Zúčastňujeme se mnoha akcí pořádaných obcí.
Plány na rok 2020
Rozvést systém alternativní komunikace pro 3 klienty
Každý měsíc obědvání uživatelů v restauraci
Pokračovat v krocích k úpravě dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové
Více se zapojovat do dění v obcí, návštěva společenských akcí
Pěstování zeleniny na zahradě s uživateli
Spolupráce s dobrovolníky – sehnat 1 dobrovolníka
Posunování uživatelů do bydlení s menší mírou podpory
Zpracoval: 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 v klidné čtvrti ve dvoupodlažním domě
s podkrovím. V domě jsou dva byty se společným vchodem a chodbou. Dům je bariérový a do zvýšeného
přízemí má k dispozici šikmou venkovní plošinu pro invalidy a příjezdovou cestu ke 2 garážím za domem.
V suterénu domu je místnost zařízena k praní a sušení prádla, šatna se sociálním zařízením pro pracovníky
a malá stolařská dílna. Dílnu využívají někteří obyvatelé domu, (převážně muži), k trávení volného času,
drobným opravám nábytku, nebo výrobkům ke zkrášlení bytových, či venkovních prostor pro své potěšení.
Uživatelé, kteří využívají dílnu, mají k dispozici šatnu 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 600metrů od budovy. Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a
vícenásobným postižením, kteří potřebují podporu v běžných oblastech života a v péči o svou osobu.
Ubytovací kapacita je 8 osob.
Charakteristika poskytované služby
Cíle služby:
pozitivně ovlivnit situaci našich uživatelů individuálním přístupem
začlenění uživatele do běžného života v přirozeném prostředí
pomoci uživateli při rozvoj schopností a dovedností uživatele
rozhodování o přechodu do samostatného života
podpora ve využívání různorodých volnočasových aktivit mimo domov
podpora stávajících koníčků a zálib a hledání nových
podpora v hledání a využívání návazných služeb
podpora při hledání, získání a udržení zaměstnání
podpora při využívání běžných služeb (obchody, úřady, kadeřník, doprava
podpora při zajišťování těchto služeb – objednání, doprovod
podpora v zajištění lékařské péče, upevňování odpovědnosti klientů za své zdraví
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Zásady služby:
je respektována svobodná vůle uživatelů
uživatelé jsou podporováni při prosazování svých cílů a potřeb
podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost a v začleňování do běžného
života
uživatelé jsou vedeni k maximální samostatnosti při řešení své životní situace a při zvládání každodenních
činností
právo na zachování lidské důstojnosti
služby jsou poskytovány individuálně na míru uživateli
při plánování služby vycházíme z individuálních přání, potřeb a schopností klienta
společně plánujeme průběh služby s ohledem na možnosti organizace, přitom podporujeme uživatele
v jejich samostatnosti
Uživatelé služby:
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
MUŽI
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY
POČTY UŽIVATELŮ

4

4

8

-

-

37-42
40
1
3
1
3
-

37-65
46,6
3
5
1
7
-

-

-

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

4
-

8
-

-

-

rozpětí
44-65
průměr
52
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
2
III těžká závislost
2
IV úplná závislost
lehké
střední
4
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
POSTIŽENÍ mentální
postižení) 1
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.2 VĚK

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
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

4. Personál
Podporu zajišťují 3 PSS a vedoucí střediska. Na CHB Dostojevského momentálně nestuduje žádný z PSS
Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019
Ve změnách v nastavení nového systému poskytování podpory uživatelům, zdárně pokračujeme
z předešlého roku. Týká se to všech oblastí, jejich běžného denního života. Podpora uživatelům je vedena
většinou individuálně. Největším přínosem pro uživatele je snížení jejich závislosti na podpoře pracovníků
během nakupování, přípravě stravy, manipulace s finančními prostředky a v nemalé míře na doprovodech
mimo CHB. Zaznamenali jsme velký posun u uživatelů v nabývání jejich schopností a samostatnosti
v oblasti samostatného cestování a během nákupů a přípravě stravy. Přínosem pro pracovníky je to, že
snížením závislosti uživatelů ve výše uvedených oblastech získají více času na jinou činnost v souvislosti
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s poskytování podpory u uživatelů. Ve většině případů se jedná o skupinové, ale taky individuální akce,
například více kulturních akcí, výletů, či jiných aktivit spojených s vyplněním volného času uživatelů, podle
jejich přání.
Naplňování Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním (metodika MSK)
S metodickým rámcem jsme v podstatě začali pracovat již v roce 2017 a to navýšením o jednoho
pracovníka. Výrazně se odlehčila pracovní zátěž na ostatní pracovníky a tím pádem se zkvalitnila
poskytovaná služba pro uživatele. Je třeba podotknout, že se zintenzivnila podpora sociálního pracovníka
v oblasti metodiky práce a podpory v naší službě. Musím však zmínit, že i přes velikou podporu vedení
organizace, tj. vedoucí CHB, vedoucí přímé péče, a všech podporovatelů, je časově veliká zátěž pro
pracovníky středisky vedení veškeré dokumentace u uživatelů. Klíčový pracovník má na starost 2 až 3
uživatele, má u každého rozpracovaný minimálně jeden akční plán, který by měl běžně plnit, chodit s ním
na nákupy a vést ho aktivně k přípravě stravy, doprovázet k lékařům a zajišťovat medikaci, lékařské
prohlídky, protože ne každý opatrovník tuto spolupráci akceptuje a navíc vede uživatele k běžným
činnostem života jako je vyplňování volného času, kino, kavárna, kadeřník, pedikúra atd. je nemožné
zvládat dokumentaci o této činnosti v běžné pracovní době. Je potřeba zmínit, že pracovníci musí
zvládnout záznamy klíčového pracovníka, záznamy plnění IP, záznamy průběhu služby u uživatele,
záznamy zdravotního stavu včetně medikace a jejich zásob, sledovat preventivní prohlídky a v nemalé
míře řešit aktuální zdravotní stav uživatele při jeho jakékoliv zdravotní indispozici. Každodenně se píší
záznamy do denního hlášení služby a taktéž se zaznamenává fakticky poskytovaná péče v minutách do
programu Cygnus 2. A to jsem nezmínil běžné řešení a úskalí změn chodu služby během dne. Zodpovědně
můžu říci, že vedení této dokumentace a činností, které klíčový pracovník musí během dne
zdokumentovat, je pro něho velmi náročné a vysilující a není v jeho silách, tyto činnosti zvládat v jeho
běžné pracovní době. Tohle beru jako prioritní fakt, který přetěžuje pracovníky a ubírá jim sil a motivaci
do další práce s uživateli.
Aktivní život – cesta k normalitě
Musím však konstatovat, že velkým přínosem byla od r. 2018 spolupráce s odbornou konzultantkou paní
Bc. Yvonou Marečkovou v rámci projektu Aktivní život – cesta k normalitě. Paní Marečková taktéž
navštěvovala naši službu v r. 2019 a výrazně nám pomohla v oblasti nastavení metodiky podpory
uživatelům. Díky ní již zapisujeme zcela běžně záznamy do průběhu služby uživatele v elektronické
podobě, záznam o jeho zdravotním stavu a návštěvách lékařů, včetně dávkování a zásob medikace.
Zavedly se nově záznamy klíčového pracovníka, taktéž v elektronické podobě. Tam si zapisuje pracovník
vlastní úvahy o práci s uživatelem, jeho změny, pokroky či posuny. Tyto postřehy pomůžou pracovníkovi
nastavit ideální přístup k uživateli v oblasti podpory. Nově zavedené zápisy v elektronické podobě mají
výhodu proti psané verzi v tom, že jsou čitelné pro všechny PSS a jsou zapisovány rychleji, navíc se dají
vytisknout a uživatel je má u sebe. Nově zavedená metodika pomohla ve velké míře snížit počet uživatelů,
kteří potřebovali doprovod buď do terapií, zaměstnání, či na nákupy. Metody práce s uživateli se
podstatně zkvalitnily díky informovanosti ze strany podporovatelů, supervizí a zvyšování si kvalifikace na
školeních, kurzech nebo stážích. Pracovníci tak díky změně v komunikaci a přístupu k uživatelům, snižují
riziko konfliktu. Sjednotily se osobní profily uživatelů, nastavily se rizika, mapování potřeb a nastavily se
nové akční plány. Díky tomu, se někteří uživatelé zdokonalili v samostatném pohybu mimo svůj domov,
samostatné přípravě stravy, vaření, pečení a nákupech potravin. Velkým posunem v naší službě, bylo
zahájení plánu přechodu u uživatelky na jinou službu CHB, kde je nastavena menší míra podpory. V tomto
vidím největší posun uživatelů. Podařilo se nám zapojit opatrovníky více do problematiky změny
zdravotního stavu uživatelů, aby již sami jednali s lékaři ohledně případné změny medikace, nebo
doprovodům na lékařská vyšetření, nebo zákroky. Zapojujeme je do nákupů oděvů a obuvi. Snažíme se
opatrovníky, zvlášť z řad rodinných příslušníků přimět k tomu, aby se více zajímali o osobní potřeby a přání
svých blízkých. V mnoha případech si opatrovníci neuvědomují, že některé činnosti vyplývají z povinností
opatrovníka. Je potřeba zmínit dobrý příklad spolupráce s opatrovníkem. Uživatel s atypickým chováním
byl již na hraně, kdy už to vypadalo, že jeho agresivní chování, skončí konfliktem a selhala osvědčená
metoda, která by ho přivedla ke zklidnění. Hrozilo přitom to, že kdyby se situace vyhrotila, zcela jistě by
se volala policie a skončil by v PL. Pracovník zavolal opatrovníkovi, kterým je jeho bratr a seznámil ho se
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situací a pak mu klienta předal k telefonu. Po rozhovoru s ním se uživatel zklidnil. Jsme domluveni, že
pokud by se něco podobného opakovalo, můžeme kdykoliv zavolat.
Vzdělávání pracovníků
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 2019 absolvovali školení, akreditované kurzy a stáže v jiných zařízeních, které jsou pro ně velkým
přínosem pro další práci. Jednalo se o kurzy:
sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením 1 a 2
úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování a metody de-eskalace napětí
komunikace s osobami s problémovým chováním
snižování uživatelů na sociální službě
stáž v Harmonii Krnov
V roce 2019 u nás proběhly 3 skupinové supervize s Mgr. Šárkou Hlisnikovskou. Byla nesporně velkou
podporou pro celý tým pracovníků v oblasti zvládání pracovního procesu a individuálního přístupu
k uživatelům s atypickým chováním. Do budoucna bychom rádi uskutečnili těchto supervizí více.
Díky externím konzultantům se nám podařilo kvalitně nastavit cíle u uživatelů a řadu z nich již ukončit a
opět nastavit cíle nové. V roce 2019 se celkově nastavilo 18 akčních plánů a z toho se jich v témže roce
11 ukončilo, zbývajících 7 je v běhu. Tyto cíle jsou až na výjimky převážně zaměřeny na samostatné
doprovody a nákupy potravin spojené s přípravou stravy.
Významné události na středisku v uplynulém roce.
V roce 2019 se nám podařilo zapojit v maximální míře oproti minulým létům skoro všechny uživatele
k účasti ke kulturním akcím, konaných v rámci města Opavy i mimo ni. Nepodařilo se nám však změnit
obvodního lékaře ani u jednoho uživatele z důvodu naplnění kapacit. V pracovním uplatnění se nám
podařilo udržet 2 uživatele na dohodu o provedení práce v oblasti úklidu a 1 uživatele zaměstnat ve stejné
oblasti. Nadále pokračovala velmi dobrá spolupráce s návaznými službami, jako je sdružení Anima Viva a
se spolkem Fokus
Sociální podmínky uživatelů
Uživatelé mají k dispozici 2 byty a v každém z nich jsou 2 dvoulůžkové pokoje. V každém z pokojů, jsou dvě
okna, postele s úložným prostorem a prostornou šatní skříní s nadstavcem. V každém pokoji jsou dva stoly
a pojízdná křesla. V jednom bytě jsou 4 uživatelé společně na jedno sociální zařízení. Výhledově se plánuje
rekonstrukce 2lůžkových pokojů na 1lůžkové.
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.
Jako služba CHB 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. Můžou rozvíjet své schopnosti v oblasti vaření, manipulace s financemi, nakupování
potravin, manuální zručnosti, čtení, psaní, tanečních kurzů atd. V roce 2019 aktivně využívalo těchto
návazných služeb 6 našich uživatelů. Uživatelé rovněž využívají aktivizační dílny provozované
v jednotlivých sociálních službách příspěvkové organizace Sírius.
Stavebně - technický stav objektu
Objekt je částečně bezbariérový. 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. Bylo by zapotřebí zrekonstruovat půdní prostor a vybudovat z něho
společenskou místnost pro uživatele domu.
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Vyhodnocení plánů z minulého roku
V oblasti zdraví, se nám podařilo zapojit 3 opatrovníky k tomu, aby doprovázeli uživatele k lékařům na
prohlídky, kontroly, popřípadě k některým zákrokům, které stejně potřebovaly jejich písemný souhlas.
Započal se přechodový plán přechodu na jinou službu u jedné z uživatelek.
Podařilo se nám udržet, stávající 3 uživatele v pracovním vztahu dohoda o provedení práce.
Nadále se pokračovalo ve spolupráci s občanským sdružením Anima Viva a spolkem Fokus, udržet stávající
uživatelé v nabízených volnočasových aktivitách.
Postupně se upravovaly dohody o nakládání s financemi uživatelů
Navýšil se počet uživatelů, kteří mohou již samostatně cestovat podle naučených tras veřejnými
prostředky MHD
Plány na rok 2020
Zdraví – změna obvodního lékaře, popřípadě specialisty a aktivnější zapojení opatrovníků do podpory
uživatele při komunikaci s lékařem
Přechod uživatelky – dokončit započatý plán přechodu u uživatelky do jiné služby CHB
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 – změna dodatku o dohodě při nakládání s finančními prostředky uživatelů. To znamená
navýšit finanční částky v oblasti poskytování nákupu a zajišťování stravy a v oblasti, kde došlo k navýšení
cen za poskytované služby.
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.

V Opavě: 13. 2. 2020
Pavel Majíček, vedoucí střediska CHB Dostojevského
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Část III

Ekonomické údaje
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (tis. Kč)

Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

Náklady

Výnosy

Výsledek hospodaření

85 043,12

85 043,12

0,00

1 528,15

1 528,15

0,00

86 571,27

86 571,27

0,00

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Z toho

Výsledek hospodaření
za rok 2019

převod do rezervního fondu

převod do fondu odměn

0,00

0,00

0,00

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2019 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Chráněné bydlení
Podpora samostatného bydlení
Celkem

Náklady

Výnosy

Výsledek
hospodaření

72 203,96

72 203,96

0,00

10 564,04
2 275,12

10 564,04
2 275,12

0,00
0,00

85 043,12

85 043,12

0,00

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

Závazné ukazatele na r. 2019 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2019 **

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019

41 181 000

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

500 000

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti

10 600 000

ÚZ 0 - Odstranění vlhkosti zdiva objektu Mánesova

1 300 000

ÚZ 0 - Pořízení kondenzačních kotlů na ul. Švestková
25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)
Výsledek hospodaření

195 000
13,32
0

* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok
2019
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Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2019 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Výše (tis. Kč)

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

35 235,00

Chráněné bydlení

5 946,00

Celkem

41 181,00

Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)

Název fondu

k 1. 1. 2019

k 31. 12. 2019

2 856,47

3 811,52

665,81

992,69

Rezervní fond

1 868,02

1 873,52

Fond odměn

332,68

332,68

Fond investic
FKSP

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

Sklenice

Celkem

Finanční

Věcný

Finanční

Rezervní fond

Věcný

Fond investic

1,34

0,00

1,34

0,00

0,00

31,32

0,00

31,32

0,00

0,00

6,05

0,00

6,05

0,00

0,00

Dlažební kostky 30x30

17,60

0,00

17,60

0,00

0,00

Kalhotky absorpční

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

Televizor Sencor

4,80

0,00

4,80

0,00

0,00

Finanční hotovost

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Finanční hotovost

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Finanční hotovost

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

176,61

105,5

71,11

0,00

0,00

Polohovací matrace Stabilo
Grande 2
Inkontinenční pomůcky,
čistící spreje

Celkem
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Investiční akce realizované v roce 2019 (tis. Kč)*
Zdroje
Název akce

jiné
celkem

vlastní

zřizovatel

dary

Odstranění vlhkosti zdiva
objektu Mánesova

1 361,02

61,02

1 300,00

Klimatizace Čajkovského

156,10

156,10

Plynové kotle Švestková

204,07

Domácí telefony Denisovo
Celkem

částka

druh
zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,07

195,00

0,00

0,00

0,00

42,63

42,63

0,00

0,00

0,00

0,00

1 763,82

268,82

1 495,00

0,00

0,00

0,00

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2019 (tis. Kč) *
Zdroje
Druh/účel

jiné
celkem

vlastní

zřizovatel

dary

Oprava výtahů DOZP

50,99

50,99

0,00

0,00

0,00

druh
zdroje
0,00

Celkem

50,99

50,99

0,00

0,00

0,00

0,00

částka

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

Výše náhrady od
pojišťovny

Poškození plotu Holasická cizí osobou

6,67

6,67

Celkem

6,67

6,67

Pojistná událost

Zahraniční služební cesty
Místo

Účel cesty

od - do

Počet
zaměstnanců

--

Čerpání účelových dotací v r. 2019 (tis. Kč)*
Poskytovatel účelové dotace
projekt „Podpora služeb sociální
prevence 2“
projekt „Aktivní život – cesta
k normalitě“
projekt „Podpora
environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty – příspěvkové
organizace MSK“
Celkem

Účetní
znak
253,
13013

Poskytnut
á dotace

Použito

Vratka dotace

1 605,00

1 605,00

0,00

104113013
104513013

64,40

0,00

142

70,00

0,00

1 739,40

1 605,00

Nevyčerpané finanční
prostředky roku 2018 a 2019
přecházejí k dočerpání do roku
2020.
Nevyčerpané finanční
prostředky roku 2019
přecházejí k dočerpání do roku
2020.
0,00
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Průměrné % nemocnosti za rok 2019: 7,25 %
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti (v Kč)

SOUPIS POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK - 2018
Datum vzniku
pohledávky
25.06.2007
16.12.2011
01.01.2013
16.01.2013

Přesná identifikace dlužníka
zákonný zástupce dítěte –
matka
zákonný zástupce dítěte –
otec
zákonný zástupce dítětematka
zákonný zástupce dítěte

Částka

92 410,00
47 258,00
37 091,81
12 687,00

zákonný zástupce dítěte –
matka
01.05.2015

01.10.2016
06.01.2017
01.03.2019
05.09.2019
05.09.2019
01.09.2019

13 202,00
zákonný zástupce dítěte –
matka
opatrovník – otec
opatrovník – otec
zákonný zástupce dítětematka
ÚP
zákonný zástupce dítěte-otec

Celkem

16 896,00
15 285,00
34 463,00
15 954,00
50 463,00
9 429,00

Druh
pohledávky
strava
uživatele
strava
uživatele
strava
uživatele
strava
uživatele

strava
uživatele
bydlení
strava
uživatele
péče
strava

Stav vymáhání
splátky formou srážek z
dávky z ČSSZ
soud, nevymahatelný, otec
nezvěstný
splátky nepravidelné
nedobytná pohledávka, otec
nezvěstný
vymáháno exekučně u
soudu zamítnuto
kontaktovány jiné instituce,
instituce
splátky nepravidelné
bez pohybu – otec
nezvěstný
otec nekomunikuje – bude
vymáháno

strava

bude uhrazeno v 2020

péče

bude uhrazeno v 2020

strava

vymáháno telefonicky,
písemně

345 138,81

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.
Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)
Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zjišťovaných orgánem veřejné zprávy v oblasti vlastního
hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.
Vnitřní kontrolní systém je zpracován v interním předpisu k nastavení VŘKS – bez interního auditu a
podrobně zpracován ve Směrnici č 15/2019 k finanční kontrole v souladu se zákonem zabezpečení o
finanční kontroly č. 320/2001Sb., a provádějící vyhlášky 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
způsobených poručením právních předpisů nebo trestnou činností
Na základě §9 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů proběhla v organizaci:
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Veřejnosprávní kontrola finančních prostředků poskytnutých na základě Sdělení zvýšení závazného
ukazatele, 4.J. MSK 17920/2018, v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“ registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648 na sociální službu Podpora samostatného bydlení, registrační číslo
5268825.
Nedostatky nebyly zjištěny.
S odvoláním na § 22 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a ostatních
povinností plátce pojistného.
Nebyly zjištěny splatné závazky ani jiné evidenční nedostatky.
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 167,58 osob. Povinný podíl zaměstnávaných osob,
které jsou osobami se zdravotním postižením (OZP), činí 6,70 zaměstnanců.
Vzhledem k náročnosti provozu v našem zařízení bylo ve sledovaném roce zaměstnáno 8,28 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 2019:
počet zaměstnanců celkem
povinný podíl OZP 4 %
skutečně zaměstnaných OZP

167,58
6,70
8,28

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že organizace splnila povinný podíl zaměstnanců OZP a nevznikl
odvod do státního rozpočtu za rok 2019.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů,
Nebyla vyžádána
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. 2020.

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno:

Soňa Lichovníková a kolektiv pracovníků

datum:

12.3. 2020

telefon:

731482151

e-mail:

reditel@sirius-opava.cz
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