Zpráva o činnosti a plnění
úkolů příspěvkové
organizace za rok 2017

Sírius, příspěvková organizace
OPAVA

23.2. 2018

Úvodní slovo ředitele
Vážení,
dovolte, abych Vás seznámila s novým vydáním Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové
organizace Sírius, příspěvkové organizace za rok 2017. Stejně jako v předešlých letech, tak
i letos Vás touto formou informujeme o výsledcích hospodaření a o činnostech, které v naší
organizaci proběhly nebo stále probíhají.
Rok 2017 byl pro organizaci rokem velkých změn.
Usnesením Zastupitelstva kraje č. 19/1961 ze dne 21. 4. 2016 byl schválen postup realizace
dlouhodobé koncepce organizace poskytování sociálních služeb, pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvkovými organizacemi v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska a na jeho
základě k 1.1. 2017 došlo k převodu sociálních služeb Mariana, příspěvková organizace,
poskytovaných na území města Opavy a Velkých Hoštic z dosavadního poskytovatele
na nového poskytovatele Sírius, příspěvková organizace.
V Síriu p.o. se dosud poskytovaná služba domova pro osoby se zdravotním postižením (dále
v textu DOZP) rozšířila o pět středisek a kapacita služby se zvýšila z 29 na 93 míst.
Nově byly registrovány dvě služby. Pobytová služba chráněného bydlení (dále v textu CHB) a
terénní služba podpora samostatného bydlení (dále v textu PSB)
Služba CHB s celkovou kapacitou 26 lůžek je realizována ve třech střediscích, dvě jsou na území
Opavy, jedno je ve Velkých Hošticích.
Terénní služba PSB, je poskytována v bytech klientů a financována v rámci projektu "Podpora
služeb sociální prevence 1“. Kapacita služby je 12 klientů.
K 1. 7. 2017 převzala naše organizace na základě usnesení rady kraje č. 107/8310 ze dne
23. 8. 2016 o předání majetku organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, k hospodaření areál Zelený
Jelen Opava, a ještě téhož měsíce byla provedla drobná úprava varny včetně vymalování a
dovybavení. Od 17. 7. organizace zahájila provoz jídelny pro veřejnost a rozvoz stravy
pro službu DOZP ve středisku Mánesova a od října rozvoz stravy na všechna ostatní střediska
služby DOZP a pracovníkům všech středisek.
Organizace zadala veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele stavebně technického průzkumu,
který následně proběhl v měsíci listopadu. Tímto průzkumem byl zjištěn špatný stav budovy
s nebezpečím zřícení stropu v části „cafe baru“.
V objektu stále funguje vývařovna, jídelna pro veřejnost a gymnastický sál, který na základě
výpůjčky využívá Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková
organizace, a v rámci smluv o nájmu v odpoledních hodinách také další subjekty.
Vzhledem ke stavu objektu Zelený Jelen nebylo možné přestěhovat administrativní pracovníky
organizace, a tak se v současné době nachází v ne příliš vhodných podmínkách v objektu
na Mánesově ulici.
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Všechny služby, střediska organizace Marianum, p.o. přešla pod Sírius p.o. i s pracovními týmy.
V rámci krizového plánu jsme se snažili, aby dopad změn na uživatele služby i pracovníky byl
co nejmenší v negativním směru a co největší v pozitivním smyslu.
Protože nám bývalým vedením Mariana, p.o. nebyl umožněn kontakt s pracovními týmy ještě
před přechodem služeb do Síria, byly první měsíce pro všechny velice náročné, nikoliv
ve smyslu organizačním, ale v oblasti mezilidských vztahů, loajality k organizaci a přijetí
filozofie organizace.
Pracovníci, a především někteří vedoucí středisek, vnímali přechod pod novou organizaci jako
křivdu, čímž všechna organizační opatření přijatá v rámci krizového řízení přijímali s nelibostí,
a to i ty, které později vyhodnotili jako přínosné jak pro uživatele, tak i pro pracovní týmy.
Pozitivní výsledky, kterých bylo dosaženo v souvislosti s organizačními změnami, však
postupně uvolnily napjatou atmosféru, ve které se oběma stranám velmi těžce pracovalo.
Mám naději, že v následujícím období již budeme pracovat jako jeden tým, a společně
naplňovat motto organizace:
„Respekt + Spolupráce + Podpora + Řešení = Kvalita“
Za spolupráci děkujeme
Všem dobrovolníkům, studentům a stážistům 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, opatrovníkům.
Rádi jsme využili dobrovolnickou pomoc devíti pracovníků Krajského úřadu v rámci Projektu
společenské odpovědnosti.
Projekty, do kterých jsme byli zapojeni:
Projekt MSK „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“. V roce 2017 se realizovaly
řízené stáže, koučink, podpora metodických konzultantů pro přípravu na audity dvou
středisek.
Projekt Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK (Plánování III).
Projekt výzva č. 023 z operačního programu Zaměstnanost „Podpora procesů vedoucích
ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci“ – projekt
DOZP Mánesova. Byly realizovaly konzultace externích odborníků k hodnocení kvality
poskytované služby, k revizi a aktualizaci SQ, supervize, školení, nákup pomůcek.
Projekt Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji Operační program zaměstnanost
Registrační číslo: CZ.03.1.48./0.0.0/15_004/0000004.
Organizace Sírius se zapojila do pilotního projektu Vzdálený monitoring fyziologických funkcí
uživatelů v zařízeních sociální péče zřizovaných Moravskoslezským krajem. Začleněním
uživatele do vzdáleného monitoringu fyziologických funkcí usilujeme o zlepšení a zkvalitnění
ošetřovatelské péče poskytované našim uživatelům.
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Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2017
Základní údaje o organizaci
Název:

Sírius, příspěvková organizace

Adresa:

Mánesova 1684/7, 74601 Opava

Právní forma:

příspěvková organizace

Předmět činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním
sociálních služeb souvisejících.
Doplňková činnost organizace:
Výroba, obchod a služby, hostinská činnost
Statutární orgán:

Mgr. Soňa Lichovníková

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj

Kontakty:

e-mail: reditel@sirius-opava.cz, web: www. sirius-opava.cz,
tel.:553711803, 731482151
Identifikační číslo datové schránky: 7fqk7q8

IČ:

71197036

Číslo účtu:

2112515104/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Poskytované služby:

indikátor:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

3559424

Chráněné bydlení

9081749

Podpora samostatného bydlení

5268825
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1. Popis zařízení – celá organizace
Sírius, příspěvková organizace poskytuje dvě pobytové sociální služby a jednu terénní sociální
službu v devíti středicích a soukromých bytech na území Opavy a Velkých Hoštic. Stravování je
zajišťováno v samostatném stravovacím zařízení Zelený Jelen, ve kterém zajišťujeme v rámci
doplňkové činnosti také stravovaní pro veřejnost. Ředitelství organizace dočasně sídlí
v jednom ze středisek pobytové sociální služby na Mánesově ulici v Opavě.
Pobytové služby:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor: 3559424
Chráněné bydlení
Indikátor:

9081749

Terénní služba:
Podpora samostatného bydlení
Indikátor: 5268825
Více v části jednotlivých služeb
2. Charakteristika poskytovaných služeb – celá organizace
Posláním služby domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytnout pobytovou službu
dětem a dospělým osobám především z Moravskoslezského kraje, kteří vzhledem ke svému
postižení nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Chceme jim umožnit prožít
aktivní a důstojný život s vazbami na rodinu a veřejnost formou poskytování individuálně
plánovaných služeb, které podporují jejich možnosti, schopnosti a samostatnost.
Posláním Síria, příspěvkové organizace, chráněného 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.
Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) je terénní sociální služba, poskytovaná
dospělým lidem/osobám, ke kterým pracovníci služby docházejí do jejich domácností, kde jim
poskytují podporu, nebo se setkávají na jiném předem domluveném místě. 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.
Více v části jednotlivých služeb
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3. Uživatelé služeb – souhrn za celou organizaci
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2017:

131

Kapacita – porovnání rok 2016 a 2017
Počet uživatelů v jednotlivých službách
v roce 2017

Kapacita služby

131

Domov pro osoby
zdravotním
postižením

9%
20%

Chráněné bydlení

71%
Podpora
samostatného
bydlení

29
2016

2017

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 a jejich rozdělení (viz tabulka):
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016, POČTY DLE:

POČTY UŽIVATELŮ

ŽENY

MUŽI

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH

CELKEM ŽENY

66
60
126
rozpětí
11-76 10-72 10-76
3.3.2 VĚK
průměr
45,35 39,53 43,2
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3
3
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost 10
11
21
III těžká závislost
16
17
33
IV úplná závislost
39
30
69
lehké
4
2
6
střední
20
23
43
3.3.4.1 osoby s
mentálním postižením
těžké
29
15
44
hluboké
15
18
33
3.3.4 TYP 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním
POSTIŽENÍ postižením (tělesné + mentální postižení)
56
45
101
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
2
5
7
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají
cílové skupině služby
bez omezení pohybu
29
34
63
s částečným omezením
24
12
36
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením
13
14
27
pohybu

MUŽI

3.3.1 POHLAVÍ

10-17
13,5

1
1
1
1
2

1
1
6

V souladu s projektem ROP NUTS II. Moravskoslezsko Rekonstrukce objektu na domov
pro osoby se zdravotním postižením, Sírius příspěvková organizace, dochází k postupnému
snižování kapacity služby DOZP na 86 k 31.12. 2018.

Věková struktura
uživatelů

74%

8%
1%

3%

6%
8%

7 - 12

13 - 18

19 - 26

27 - 65

66 - 75

76 - 85

120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.3 obložnost celkem v uplynulém roce (96,6%)
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017
DOZP – 7 osob z toho 3 ženy a 4 muži
CHB – 3 osoby z toho 2 ženy a 1 muž
PSB -0
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu
Pokud se jedná o dítě bez nařízené ústavní výchovy, které spadá do naší cílové skupiny,
snažíme se tuto situaci vždy vyřešit jiným typem služby, a to zejména krátkodobými pobyty.
Ze zákona totiž vždy mají přednost děti s nařízeným předběžným opatřením či ústavní
výchovou. Vzhledem k potřebě snížení kapacity střediska Mánesova, které je zařízením
pro výkon ústavní, nejsou v současné době děti prostřednictvím smlouvy se zákonným
zástupcem přijímány.
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Co se týče dospělých osob, všechna střediska jsou kapacitně naplněna vlivem transformace, a
průměrná čekací doba se tak dá těžko stanovit. Ze subjektivního pohledu se tak může jednat
o více jak jeden rok.
V rámci zjišťování a analýzy potřeb se snažíme uživatele s nižší mírou podpory „posouvat“
do služeb jiného typu (např. z DOZP do CHB), což by mohlo mít pozitivní vliv na uvolnění
kapacity pro zajištění poskytování služby osobám s vysokou mírou podpory, které jsou ve velmi
nepříznivé sociální situaci.
4. Personál – celá organizace
Počet pracovníků přepočtené úvazky
101,7

151,4

24,5

2016

2017

11

1

3

4

PRACOVNÍCI V ZDRAVOTNIČTÍ SOCIÁLNÍ
SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍCI PRACOVNÍCI
SLUŽBÁCH

45,8

Vzdělání

6,7

2016

2017

Počet
pracovníků
celkem

9,6 27,7
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THP VČETNĚ
ŘEDITELE

OBSLUŽNÉ
PROVOZY

2017

Počet pracovníků

Přepoč
Přímá péče
tený
Přímá Pedag
stav
Pracovníci
péče ogičtí
(PS) ke
v sociálních
pracov
dni
službách
níci
31.12.
1
2
%

THP
Zdravotničtí Sociální
pracovníci pracovníci

Ostatní

3

6

4

5

PS % PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

Vysokoškolské

11

7,3

0

0

5

3,3

1

0,7

3

2,0

2

1,3

0

0

Vyšší odborné

2

1,3

0

0

0

0

2

1,3

0

0

0

0

0

0

Úplné střední

63,7

42,1

0

0

45,7

30,2

8

5,3

0

0

6

4,0

4

2,6

Vyučen

61,7

40,8

0

0

44

29,1

0

0

0

0

0

0

17,7 11,7

Základní

13

8,5

0

0

7

4,5

0

0

0

0

0

0
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Celkem

151,4

100

0

0

101,7 67,1

11

7,3

3

2,0

8

5,3

27,7 18,3

4,0

THP: ředitel, ekonom, účetní
Ostatní: údržbáři, uklízečky, kuchaři
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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.
Čtyři pracovníci studovali VŠ, 39 pracovníků je starších 55 let, absolventi byli přijati dva.
V roce 2017 jsme využili možnost získat finanční prostředky z ÚP v rámci Dohod VPP a SUPM
pro práci obslužných provozech i přímé péči, bylo zaměstnáno 5 osob s dotací 500 599,-Kč.
S úřadem práce jsme uzavřeli Smlouvu o výkonu veřejné služby.
Jedna osoba byla zaměstnána v rámci projektu Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji.
Spolupracujeme s dobrovolníky z našeho města, Krajského úřadu MSK, kteří pomáhají
především v přímé péči a letos u nás strávili celkem 79 hodin. Bez jejich pomoci bychom
nedokázali zajistit našim uživatelům společenské a sportovních aktivity.

Pracovníci a uživatelé ve službách

Nemocnost pracovníků
140
120
DOZP
6,13

5,06

CHB
3,12

10,78

100
80
60

PSB
provoz a
administrativa

40
20
0
DOZP

CHB
klienti

PSB

pracovníci

Průměrné % nemocnosti v roce 2017: 5,19%
5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2017
Rozšíření organizace přechodem služeb z Mariana p.o. s sebou neslo rozdíly ve způsobu
poskytování péče a podpory, vedení dokumentace uživatelů, což bylo třeba sjednotit. Hledali
jsme cestu a nástroje, jakým způsobem podpoříme pracovníky ve změně myšlení, nastavení a
přístupu k poskytování péče a podpory od skupinové podpory k podpoře individuální
s akcentem na princip normality.
Od začátku roku 2017 na všech střediscích probíhalo zjišťování potřeb, aby se mohla vyhotovit
analýza a nastavit taková podpora, která by vycházela z individuálních potřeb a požadavků
jednotlivých uživatelů.
Nejen během této činnosti se zjistily nedostatky, které byly v souladu s legislativou a veřejným
závazkem služby řešeny.
Naprosto se změnil způsob hospodaření s finančními prostředky uživatelů. Především V PSB a
CHB, kde byly zrušeny depozitní účty, opatrovníci zřídili bankovní účty na jméno uživatele a
dohodli způsob podpory nakládání s finančními prostředky, které se takto se dostaly
k uživateli. Změna vedla k většímu zapojení opatrovníků, kteří postupně přebírají odpovědnost
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(danou zákonem), které dosud za ně plně vykonávala organizace. Již se nesetkáme s tím, že by
výplata, důchod … uživatelů služeb byla vyplácena na účet organizace o jejich hospodaření
rozhodovali pracovníci. V DOZP jsme s opatrovníky formou dohody nastavili způsob nakládání
s finančními prostředky uživatelů tak, aby o jejich použití nerozhodovali pracovníci. Také zde
pracujeme na postupném rušení depozitních účtů.
Změnou v organizaci práce jsme dokázali navýšit počet klíčových pracovníků a zajistit stále
stejné pracovníky v jednotlivých bytech středisek. Pracovníci v sociálních službách (dále
v textu PSS) se přestali zabývat např. rozvozem stravy, opravami a údržbou objektů,
porcováním stravy, úklidem. Tyto povinnosti plně převzal provozní úsek.
Ve střediscích se „stěhovalo“. V pokojích uživatelů měli pracovníci uloženy věci, které nepatřily
uživatelům, v šatně zaměstnanců se naopak nacházely věci uživatelů jako masti, drogistické
věci a pleny.
V celé organizaci probíhá soustavné vzdělávání. Podpora pracovníků byla zajištěna v jednom
středisku DOZP a jednom CHB z projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“.
Organizace zajistila uzavřením DPP pracovníkům i uživatelům všech ostatních středisek obou
pobytových služeb podporu externími odborníky tak, abychom práci s kvalitou sjednotili,
využili příkladů dobré praxe.
Snažíme se být v neustálém kontaktu se zákonnými zástupci a opatrovníky, poskytujeme jim
potřebnou podporu a pomoc nejen v sociálním poradenství, ale leckdy i v osobních
záležitostech.
Pravidelně se účastníme komunitního plánování města Opavy, a to ve třech skupinách (DMR,
OZP, ODP). Každoročně se účastníme Dne sociálních služeb, kde prezentujeme námi
poskytované služby.
Účastníme se aktivit projektu Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK
(Plánování III) - diskusní fóra. Cílem diskusních fór je vést dialog o sporných věcech
v jednotlivých druzích sociálních služeb za účelem sjednocení postupů vedoucích efektivnímu
začleňování, k narovnání parametrů, k optimalizaci sítě s důrazem na skutečné potřeby
uživatelů služeb v kraji.
Jsme zapojeni v Projektu výzvy č. 023 z operačního programu Zaměstnanost „Podpora procesů
vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci“.
Projekt pouze pro DOZP Mánesova.
Dále jsme zapojeni do Projektu MSK „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“.
V roce 2017 jsme se účastnili aktivit: Řízené stáže, koučink a Podpora metodických konzultantů
pro přípravu na audity dvou středisek.
Jako další možnost a podporu ke zvyšování kvality služeb podala a uspěla organizace s Žádostí
o projekt v rámci výzvy 071 OPZ s názvem „Aktivní život, cesta k normalitě“ pro období
03/2018–02/2020.
Zapojili jsme se do Pilotního projektu Vzdálený monitoring fyziologických funkcí uživatelů
v zařízeních sociální péče zřizovaných Moravskoslezským krajem. Začleněním uživatele
do vzdáleného monitoringu fyziologických funkcí, usilujeme o zlepšení a zkvalitnění
ošetřovatelské péče poskytované našim uživatelům.
Zahájili jsme přípravy na rekonstrukci webových stránek.
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Pracovníci se dále vzdělávají v rámci samostudia dle osobních vzdělávacích plánů.
Podporujeme pracovníky přímé péče v dalším vzdělávání. Čtyři pracovníci studují vysokou
školu.
Mezi nedůležitější změny v rámci zvyšování kvality služby označili vedoucí „nových“ služeb a
středisek (bývalého Mariana p.o.) i samotní pracovníci ve službě DOZP zvýšení počtu klíčových
pracovníků, možnost využívání služebního vozidla, zajištění rozvozu stravy provozním úsekem
nikoliv pracovnicemi v sociálních službách, navýšení počtu pracovníků v přímé péči.
Pro uživatele bylo důležité zajištění stále stejných pracovníků daného bytu, doručování stravy
v jídlonosičích v termoboxu, změna v hospodaření s finančními prostředky, realizovaná
na základě dohody s opatrovníky. Není již možné, aby o nákupech rozhodovali pracovníci
služby, nebo bylo uživatelům zakoupeno zboží, aniž by měli na depozitním účtu své finanční
prostředky. A v neposlední řadě podpora ze strany externích pracovníků tzv. podporovatelů,
v každém středisku služby.
Ve službě CHB především změna hospodaření s finančními prostředky uživatelů, zřízení
vlastních účtů a zrušení depozitních účtů, využívání služebního vozidla. Podpora ze strany
externích podporovatelů.
Ve službě PSB zrušení depozitních účtů, zřízení vlastních účtů, vyhledání práce, změna
v podpoře.
6. Sociální podmínky uživatelů
Více v části jednotlivých služeb
7. Stavebně – technický popis objektů
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
DOZP Čajkovského 1565/8, Opava
Bezbariérový pro vozíčkáře, bariérový pro
osoby zcela odkázané na lůžko,
Stav: Velmi dobrý
DOZP Opava Kylešovice, Švestkova
1381/50,1382/ 52.
Bezbariérové pouze v přízemí pro vozíčkáře
Stav: Velmi dobrý
DOZP Na Pomezí 345/78, Opava
Bezbariérové pouze v přízemí a jen pro
vozíčkáře
Stav: Velmi dobrý
DOZP Holasická 1734/46 Opava
Zcela bezbariérový vhodný i pro osoby
trvale upoutané na lůžko
Chráněné bydlení
Velké Hoštice, Pekliska 53,
Částečně bezbariérový pouze v přízemí a
jen pro vozíčkáře.
Stav uspokojivý (rekonstrukce z roku 2012,
protéká voda v koupelně, vlhne zdivo,
plíseň – v řešení).
Opava Kylešovice, Švestkova 1372/32

Stav: Velmi dobrý
DOZP Denisovo náměstí 463/6, Opava
Objekt
je
bezbariérový
pouze
pro vozíčkáře, nikoliv pro osoby trvale
upoutané na lůžko
Stav: Dobrý – zatéká pod střechou – řešeno
DOZP Mánesova 1684/7, Opava
Zcela bezbariérový, vhodný pro osoby
trvale upoutané na lůžko.
Stav: v jedné z části – havarijní stav.
Z důvodu stálého pronikání vody, vzlínající
vlhkosti a výskytu plísně musela být
zrušena šatna zaměstnanců, nutná oprava
je plánovaná na rok 2018.

Bezbariérové pouze v přízemí a jenom pro
vozíčkáře
Stav: Velmi dobrý
Dostojevského 1594/15, Opava
Částečně bezbariérový pouze pro vozíčkáře
v přízemí je schodišťová plošina. Stav:
vzlínající vlhkost ve sklepních prostorách.
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Byty v majetku Moravskoslezského kraje a ve správě organizace k využití pro poskytování PSB
Lepařova 1417/12 (dva byty ve společenství vlastníků bytových jednotek).
Zcela bariérový.
Stav: Vyhovující, nutná oprava izolace zdiva a pláště budovy.
8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2017
Rada kraje na své schůzi dne 12. 6. 2017 v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje
k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním
zákonem, projednala a schválila Souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových
organizací Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí za rok 2016 a usnesením
č. 15/1312 mimo jiné stanovila organizaci Sírius, příspěvková organizace, níže uvedené úkoly
na rok 2017:
Pracovní úvazek pro osoby s mentálním postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb
nebo pro osoby s duševním onemocněním rozšířit na 1,0.
SPLNĚNO: PŘÍLOHA 1
2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé
zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou
formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění.
SPLNĚNO. PŘÍLOHA 2
3. V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje“ zabezpečit
naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského kraje, jehož
prostřednictvím jsou realizovány nákupy v rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
SPLNĚNO. PŘÍLOHA 3
4. Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně propagovat
korporaci MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje.
SPLNĚNO
5. Aktivně se zapojit do realizace individuálního projektu kraje „Podpora transformace
v Moravskoslezském kraji III“, zejména do klíčové aktivity č. 4 - Systémové podpory organizací.
SPLNĚNO. PŘÍLOHA 5
6. Aktivně se zapojit do projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“.
SPLNĚNO. PŘÍLOHA 6
7. Na základě „Metodiky pro koordinování dobrovolnické služby v pobytových sociálních
službách pro osoby se zdravotním postižením“, která vznikla v rámci projektu „Podpora
transformace v Moravskoslezském kraji III“, aktualizovat vnitřní pravidla organizace
pro působení dobrovolníků při poskytování sociálních služeb.
SPLNĚNO. PŘÍLOHA 7
8. V úzké součinnosti se zřizovatelem připravit investiční projekt Rekonstrukce restaurace
Zelený jelen.
SPLNĚNO odevzdáno
9. Realizovat projekt „Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní
komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci“.
SPLNĚNO. PŘÍLOHA 9
12

10. Na základě analýzy poskytovaných sociálních služeb připravit plán postupných změn tak,
aby uživatelé těchto služeb byli běžnou součástí komunity“.
SPLNĚNO. PŘÍLOHA 10
11. Za každou poskytovanou službu:
Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby; jedná se
o žadatele, u kterých byla zjištěna nepříznivá sociální situace (osobním jednáním) a aktuální
potřebnost dané sociální služby.
Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby z jiných než
kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody neposkytnutí sociální služby.
Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících uživatelů služby, vč.
žádostí v řízení a žádostí o navýšení výše přiznaného příspěvku na péči.
Přehledy zpracovat k 30. 6. a k 31. 12. a do 15 kalendářního dne následujícího měsíce zaslat
na emailovou adresu hana.ctverackova@msk.cz.
SPLNĚNO. PŘÍLOHA 11
12. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako stěžejní
cíle k realizaci v roce 2017 a které jsou v souladu se strategickými dokumenty
Moravskoslezského kraje.
SPLNĚNO. PŘÍLOHA 12
9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2017 a vize do dalších let
Ukončení Projektu výzva č. 023 z operačního programu Zaměstnanost „Podpora procesů
vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci.“
Realizace projektů:
Projekt MSK „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“.
Pilotní projekt Vzdálený monitoring fyziologických funkcí uživatelů v zařízeních sociální péče
zřizovaných Moravskoslezským krajem.
Projekt v rámci výzvy 071 OPZ s názvem „Aktivní život, cesta k normalitě“ pro období
03/2018–02/2020.
Ve spolupráci se zřizovatelem řešit objekt Zelený Jelen, prostory pro administrativu, školení
pracovníků a spisovnu k archivaci dokumentů organizace.
Realizace procesních auditů.
Rekonstrukce webových stránek.
Zajistit funkční systém vedení organizace – distribuci nutných směrnic, plynulý tok informací
směrem k zaměstnancům a naopak, s využitím elektronického potvrzení.
Zrušení dílen v objektech jednotlivých středisek tak, aby sloužila výhradně k bydlení uživatelů.
Zajištění vhodné objektu k provozování denních aktivit mimo bydlení uživatelů, pokud město
Opava nenavýší kapacitu stávajících služeb nebo nepodpoří vstup nového poskytovatele, který
by umožnil uživatelům Síria, p.o. tyto aktivity využívat.
Organizace ošetřovatelské péče.

13

Hospodaření organizace
Podrobné rozpracování hospodaření organizace je uvedeno v části Ekonomické údaje,
tabulková část, a to za celou organizaci. Hospodaření organizace je vyrovnané.
Financování organizace je vícezdrojové – ze státního rozpočtu kapitoly 313, dotace zřizovatele,
úhrady klientů, úhrady zdravotních pojišťoven, čerpání prostředků EU (Úřad práce, projekty).

Náklady z DČ
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6% 3%
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spotřeba energie
prodané zboží
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Ostatní náklady
Ostatní služby

ostatní služby

Náklady z DDHM

Náklady organizace z HČ 64 538 993 Kč
(HČ-hlavní činnost)

Náklady z DČ činily 1 663 332 Kč
(DČ – doplňková činnost)
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udrožování

94%
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Dotace zřizovatele
MSK

Výnosy organizace z HČ činily 64 538 993 Kč

Výnosy z DČ 1 666 516 Kč
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Výnosy podle služeb
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Služba: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor: 3559424
Pracoviště:
Mánesova 1684/7, 74601 Opava-Předměstí. Kapacita: 29 osob, sídlo organizace
Denisovo náměstí 463/6, 746 01 Opava-Předměstí. Kapacita: 15 osob
Holasická 1734/76, 747 05 Opava-Kateřinky. Kapacita: 12 osob
Čajkovského 1565/8, 746 01 Opava – Předměstí. Kapacita: 15 osob
Švestková 1381/50. Kapacita: 6 osob
Švestková 1382/52, 747 06 Opava – Kylešovice. Kapacita: 6 osob
Na Pomezí 345/78, 747 06 Opava-Kylešovice. Kapacita: 10 osob
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
Posláním je poskytnout pobytovou službu dětem a dospělým osobám z Moravskoslezského
kraje, kteří vzhledem ke svému postižení nemohou žít ve svém přirozeném sociálním
prostředí. Chceme jim umožnit prožít aktivní a důstojný život s vazbami na rodinu a veřejnost
formou poskytování individuálně plánovaných služeb, které podporují jejich možnosti,
schopnosti a samostatnost.
Cíle služby
Uživatelům poskytovat podporu, která směřuje k jejich samostatnosti, snižování závislosti na
sociální službě a připravit je k přechodu do služby s nižší mírou podpory. Podporujeme všechny
uživatele ve spolurozhodování o svém životě, partnerství. Podporujeme návrat dětí zpět
do rodin nebo náhradní rodinné péče.
Základní principy činnosti
Definování a pochopení potřeb uživatele je životně důležité pro uživatele i poskytovatele,
umožňuje individuální plánování sociálních služeb, co nejvíce minimalizovat rizika vyplývající
z života v ústavní péči.
Podporovat a udržovat přirozené sociální vazby uživatelů.
Vytvářet atmosféru a životní podmínky co nejvíce podobné přirozenému sociálnímu prostředí
normalita.
Podporovat maximální rozvoj s využitím všech schopností dětí a dospělých.
Podporovat schopnost rozhodování o sobě samém.
Respektovat právo uživatele na přiměřená rizika.
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Personál
Počet
pracovníků
celkem
Vzdělání

Počet pracovníků

Přepočt
ený
stav
(PS) ke %
dni
31.12.
2017

Vysokoškolské
Vyšší odborné
Úplné střední
Vyučen
Základní

4,7
2
51,2
55,6
13

3,8
1,6
40,5
43,9
10,2

Celkem

126,5

100

Přímá péče
Pedagog
Pracovníci
ičtí
v sociálních
pracovní
službách
ci
1
2
PS % PS
%
0
0
1
0,8
0
0
0
0
0
0
36
28,5
0
0
40
31,6
0
0
7
5,5
0

0

84

66,4

Zdravotničtí
pracovníci

Sociální
pracovníci

THP

3
PS
1
2
8
0
0

%
0,8
1,6
6,4
0
0

4
PS
1,5
0
0
0
0

%
1,2
0
0
0
0

5
PS
1,2
0
3,6
0
0

11

8,8

1,5

1,2

4,8

Ostatní

1
0
2,8
0
0

6
PS
%
0
0
0
0
3,6
2,8
15,6 12,3
6
4,7

3,8

23,5

%

Práce s kvalitou
Od začátku roku 2017 na všech střediscích probíhalo zjišťování potřeb, aby se mohla vyhotovit
analýza a nastavit taková podpora, která by vycházela z individuálních potřeb a požadavků
jednotlivých uživatelů. Nejen během této činnosti se zjistily nedostatky, které byly v souladu
s legislativou a veřejným závazkem služby řešeny.
- Nastavení nových vnitřních pravidel (metodické postupy) s ohledem na princip
normality, etický kodex, práva uživatelů
- Nastavení jednotného sytému střídání stejných pracovníků u jednoho uživatele a
pravidelnost směn tak, aby byla zajištěna bezpečnost služby
- Posílení personálního obsazení (PSS, pomocnice)
- Postupné nastavování individuálních plánů na základě analýzy potřeb, identifikace rizik
a práce s nimi
- Zrušení depozitního účtu u některých uživatelů
- Nastavení individuální podpory při hospodaření s finančními prostředky
- Úhrada formou inkasní platby u některých uživatelů
- Zajištění externího podporovatele
- Automobilová doprava
- Zrušení rozvozu stravy pracovníky v sociálních službách
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19,8

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Denisovo náměstí 463/6, 746 01 Opava

Popis a realizace služby:
Služba
je
poskytována
v
třípodlažním
domě
s upraveným podkrovím a
suterénem v blízkosti centra
města. Prostory služby jsou
bezbariérové a umožňují
bydlení 15 osobám ve 3
bytech. V každém patře se
nachází byt pro 5 uživatelů.
Všechny byty jsou shodně
uspořádány jako klasická
bytová jednotka. V každém
jsou tři ložnice jednolůžkové a
jedna dvoulůžková, obývací
pokoj s kuchyňským koutem, vybaveným kuchyňskou linkou se zabudovanými kuchyňskými
elektrospotřebiči, dvě koupelny. V menší koupelně je umístěná pračka se sušičkou. Větší
koupelna je vybavena bezbariérovým sprchovým koutem, WC a umývadlem uzpůsobeným
pro imobilní osoby. V upraveném podkroví se nachází 2 aktivizační místnosti. V suterénu je
prostor pro rehabilitaci a zázemí pro pracovníky. Za domem je menší upravené prostranství
(dlážděná plocha a zatravněná část pozemku).
Každý uživatel je podporován při uplatňování svých práv a zájmů, při obstarávání svých
osobních záležitostí. Služba je zajišťována 24 hodin denně.
Prostředí zrekonstruovaného činžovního domu a bytové podmínky, poskytují uživatelům
přirozené bytové prostředí běžné populace a dostatečné soukromí.
Za podpory a pomoci pracovníků služby, se někteří uživatelé dle svých možností a schopností
podílejí na chodu domácnosti. Upevňují si naučené dovednosti a návyky a zároveň si osvojují
nové – spojené s domácími pracemi.
Uživatelé jsou podporování v rozhodování o každodenních běžných záležitostech.
V rámci služby mají možnost návštěvy muzikoterapie (individuálně nebo skupinově) a
snoezelenu. Zaměřujeme se na to, aby se uživatel mohl uvolnit, relaxovat, a v neposlední řadě
oprostit od rušivých vlivů, kterými je vyplněno jeho běžné životní prostředí. Uživateli nabízíme
pozitivně naladěné prostředí, které může mít pro něj funkci relaxační, poznávací a interakční
(vzájemné působení, jednání, ovlivňování), rozvíjet
verbální i neverbální komunikaci. Individuálně nastavená
relaxace vede k odbourávání rizikových projevů a
impulzivity jedince a ke snížení poruch pozornosti.
Podporuje kognitivní a emocionální složky osobnosti,
přináší nové zážitky a zkušenosti. Cílem tohoto
stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit
konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho
individuální potřeby.
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Využívání dostupných (bezbariérových) veřejných služeb (obchody, kadeřnictví, pedikúra,
bezbariérové odborné ambulance) je pro uživatele samozřejmostí.
Strava je dovážena z kuchyně Zelený Jelen.
U uživatelů trvale upoutaných na lůžko provádíme cílené polohování. Individuálně uživatelé
procvičují motoriku pomoci rehabilitačních pomůcek.
Uživatelé služby:
Kapacita:

15 osob

Průměrný věk

Stupeň závislosti
0

I. stupeň
závislosti
II. Stupeň
závislosti
III. Stupeň
závislosti
IV. Stupeň
závislosti

1
1

20%
27 - 65
66 - 75
80%

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016, POČTY DLE:
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
POSTIŽENÍ postižením (tělesné + mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 MOBILITA
3.3.2 VĚK

s úplným omezením pohybu
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Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
12
3
15
31-71 40-72 31-72
51
49
51
1
0
1
1
1
2
10
2
12
1
1
3
1
4
6
2
8
2
2
POČTY UŽIVATELŮ

12

3

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
10

0
2

2
12

-

1

1
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Práce s kvalitou a významné události v roce 2017
Rok 2017 začal přechodem pod organizaci Sírius p.o. Nastaly úpravy v organizaci práce a
plánování služeb, ustálení pracovníků v bytech a týmech, ale také funkce klíčového
pracovníka. Další změna je také pro opatrovníky, jež jsou více zapojeni do průběhu a dění jejich
opatrovance.
V naší službě je kvalita poskytované péče na výborné úrovni, co se týče zajištění základních
potřeb uživatele, ale co se týče podpory, nebo nácviku, velmi pokulháváme, ve většině je
na úrovni opečovávání.
Pracovnice se snaží doprovázet uživatele na individuální akce, jako jsou kino, divadlo,
pravidelně dochází na keramiku, v neděli chodí do kostela, za příznivého počasí chodí na trhy.
Opatrovník uživatele J. po domluvě s pracovníky, párkrát do roka přijde na návštěvu nejen
za svým opatrovancem, ale i za ostatními uživateli, vezme s sebou kytaru a společně s uživateli
a pracovníky zpívá a hraje. Pravidelně doprovázíme jednu z uživatelek na návštěvu do Domova
důchodců za její matkou.
Poprvé si letos mohli uživatelé prožít aktivně Den zdraví, který se konal na „Mánesce“,
uživatelé z něj byli nadšeni, potkali se tam také i s přáteli, se kterými dříve bydleli.
Ke konci roku mohli uživatelé poprvé péct a vařit ve svých bytech. Toto pro ně byl ohromný
zážitek, hlavně pro dámy, které by vařily a pekly každý den, u těchto činností se aktivněji
zapojují uživatelky z bytu 3, vánoční cukroví si letos pekly samy za podpory PSS.
Uživatelé navštěvují solnou jeskyni, canisterapii, akce na školním statku, pořádají oslavy
narozenin. První víkend v tomto roce oslavila životní jubileum 70.let uživatelka paní J.
Nově byla pro uživatele zajištěna podpora dobrovolníka a studentky VŠ Palackého v Olomouci
obor Speciální pedagogika a vychovatelství vykonávající praxi.
V průběhu roku do služby začala docházet podporovatelka, která má podpořit pracovníky
ke zkvalitnění služby.
Pracovnice se zúčastňovaly vzdělávacích akcí např. Deinstitucionalizace, BOZP, Na klienta
zaměřený přístup, Uspokojování potřeb.
Plány do budoucna
Revize IP, Profilů a zpracování Manuálu střediska.
Podpora uživatelů při denních činnostech.
Podpora uživatelů ve využívání veřejných služeb.
Zrušení šicí dílny.
vedoucí střediska Ivana Babáková
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Domov pro osoby se zdravotním postižením, Holasická 1734/76, 747 05 Opava-Kateřinky
Popis a realizace služby:
Služba
je
poskytovaná
v bezbariérové přízemní
novostavbě, která je tvořena
třemi objektovými částmi.
V krajních částech objektu
jsou
umístěny
bytové
jednotky. Ve střední části je
zázemí
personálu
a
propojovací chodba. Každá
bytová jednotka je tvořena
centrálním
společenským
prostorem
–
obývacím
pokojem s kuchyní a jídelním
koutem. Z obývacího pokoje
jsou přístupné jednotlivé
pokoje uživatelů (čtyři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový). Hygienické zázemí v každém bytě
tvoří 2 koupelny s umyvadlem, sprchovým koutem a WC (z toho 1 koupena je plně
bezbariérová) a jsou přístupné z předsíně bytu. Pokoje uživatelů jsou vybaveny základním
nábytkem. Součástí objektu jsou kryté terasy, které navazují na obývací pokoj každého bytu a
přechází v rozlehlou zahradu.
Personálně je služba zajištěna 24 hodin denně.
Bytové podmínky zajišťují uživatelům dostatek soukromí a vytváří přirozené domácí prostředí.
Individuální potřeby uživatelů jsou uspokojovány formou podpory a pomoci v oblasti zvládání
péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Uživatelé se za podpory pracovníků dle svých
schopností a možností zapojují do chodu domácnosti např. odnášení použitého prádla,
příprava ke stolování, úklid a odnášení po užitého nádobí, praní, třídění prádla. Soběstačnost,
sebeobsluha, výběr, rozhodování u uživatelů je základní součástí jejich života. Pracovníci se
snaží dotvářet domácí prostředí s uživateli vařením, pečením, konají se přípravy k oslavám
narozenin. Narozeniny se slaví s přizvanými příbuznými, přáteli, které si zvou a vybírají
uživatelé za podpory pracovníků. Návštěvy známých a přátel, které uživatelé navštěvují, se
stávají i známými bytu a ostatní uživatelé je vždy rádi uvítají.
Prostranství rozsáhlé zahrady naskýtá našim uživatelům příležitosti pro pěstování ovocných
keřů. Dokonce zde našel domov i zajíc. Venkovní terasa poskytuje pěstování zeleniny
v nádobách, pěstění okrasných truhlíků. Přirozenou součástí je i pobyt uživatelů
do pozdních večerních hodin v letních měsících na venkovní terase.
Samozřejmostí je využívání místních zdrojů veřejných služeb v Opavě – kadeřník, pedikúra,
obchodní síť. Nákupy si uživatelé zajišťují v obchodech v okolí svého bydliště., s podporou
pracovníků. Kulturní a společenské vyžití nacházejí v rámci návštěv koncertů, výstav
a představení. Duchovní potřeby mohou uspokojovat návštěvou blízkého kostela Svaté
Kateřiny a pravidelnou docházkou místního faráře.
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Uživatelé služby:
Kapacita: 12 osob
Stupeň závislosti

1

10

Průměrný věk
I. stupeň
závislosti

1

II. Stupeň
závislosti
III. Stupeň
závislosti

8%

27 - 65
66 - 75

92%

IV. Stupeň
závislosti

POČTY UŽIVATELŮ

Z TOHO
NOVĚ
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2017, POČTY DLE:
PŘIJATÝCH
ŽENYMUŽICELKEM ŽENY MUŽI
3.3.1 POHLAVÍ
5
7
12
30- 3130-65
rozpětí
65 63
3.3.2 VĚK
průměr
56,2 43,7 48,9
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
1
1
III těžká závislost
1
1
IV úplná závislost
3
7
10
lehké
střední
3
1
4
3.3.4.1 osoby s
mentálním postižením
těžké
1
3
4
hluboké
1
3
4
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním
POSTIŽENÍ postižením (tělesné + mentální postižení)
5
7
12
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
1
2
3
s částečným omezením
2
4
6
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením pohybu 2
1
3
-
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Práce s kvalitou a významné události v roce 2017
Od začátku roku dochází ke změně ve vedení organizace, což vedlo k nastavení nového
způsobu práce a podpory uživatelů.
Vznikají obavy pracovníků s nastavením nového rozvrhu směn. Při sestavování pracovních
týmů bytu mužů 1 a žen 2 dáváme pracovníkům možnost výběru bytu dle svého zaměření. Čas
ukazuje výhody pro službu, kdy ustálený tým pracovníků utváří vzájemný vztah s uživateli,
přináší rozvoj komunikace, zklidnění. Posílením 2 pracovníků na noční směně a 2pracovníků
na denní v bytě mužů celkově zklidnilo vyhrocující nepříznivou situaci na bytě mužů
s uživatelem M.L. Výměnou zvedáku, ke kterému byly zpočátku projevy nedůvěry
od pracovníků po zkušenostech předchozích, se staly přesuny u imobilních uživatelů zcela
běžné a posunula se večerní doba ukládání uživatelky ke spánku dle její potřeby. Ve druhém
čtvrtletí 2017 dochází ke změnám v hospodaření s depozitními prostředky u uživatelů. Vedení
organizace nastavuje pravidla pro nakládání s depozity u uživatele. Opatrovník rozhoduje
o vedení depozitního účtu a hospodaření s finančními prostředky určenými pro zajištění
každodenních osobních výdajů. Vedoucí střediska ve spolupráci s klíčovým pracovníkem
zpracovává analýzu běžných potřeb každého uživatele a na základě schválení žádosti
opatrovníkem jsou prováděny nákupy pro uživatele.
U jednoho z našich uživatelů rozhodnutím opatrovníka dochází ke zrušení depozitního účtu,
kdy si opatrovník zakládá vlastní účet, který si sám spravuje. Klíčový pracovník zajišťuje
s uživatelem nákupy, vyzvedávání léků z lékárny aj. na základě vybrané finanční částky
bankovní kartou, kontrola zůstatku finančních prostředků je kdykoli k nahlédnutí
opatrovníkovi.
Příchodem podporovatelky do naší služby a nastínění jejího pohledu zvenčí získávají pracovníci
možnosti, rady, jak pracovat na zkvalitnění služby. Její připomínky se lépe přijímají, pracovníci
reagují pozitivně. Vyjadřujeme poděkování za její práci a její další spolupráci.
Přidělení auta do služby nám umožnilo pružnější realizaci cíleného plánování průběhu služby
s uživateli - výletů, návštěvy přátel, nákupů, návštěvy služeb, lékařů. Auto s plošinou
pravidelně odváželo imobilní uživatele do plánovaných aktivizací, k lékaři. Uživatelé si
dokonce vyjeli na chatu, na výlet. Naše paní B. se z důvodu těžkého postižení, mohla podívat
i do vzdálenějších míst mimo domova. Její sestra ráda uvítala pozvání na výlet a mohly tak
trávit společné okamžiky. Rozšířením nabídky aktivizačních dílen na Čajkovského, Snoezelenu
umožnilo i imobilním uživatelům využívání volnočasových aktivit mimo svůj domov.
Služba Anima Viva zajišťovala 2 uživatelkám kromě pobytu mimo běžné domácí prostředí
nácvik trivia, muzikoterapie, využití dílny ručních prací, účasti na společenské akcí a setkávání
se s přáteli z bývalého zařízení.
Co se povedlo?
Nastavením komunikace pomocí předmětů denní potřeby, analýzou potřeb a pomocí týmové
spolupráce, která byla zaměřená na jednotný přístup k panu M, došlo k výraznému snížení
jeho projevů nespokojenosti. Tato změna umožnila, nastavení podpory umožňující se zapojit
do běžných a přirozených činností pro osobu jeho věku (využívání dostupných služeb, zapojení
se do sebeobslužných činností, rozvoj v oblasti rozhodování).
Vzdělávání pracovníků pomocí vzdělávacích kurzů a stáží:
Novinky v péči o inkontinentního klienta
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Na klienta zaměřený přístup
Úvod od deinstitucionalizace aneb právo na normální život
Úvod do metod práce s lidmi s těžkým mentálním a tělesným postižením
Stáže: Na Novo, Studénka
Plány do budoucna
Nastavení funkčního a kvalitního IP uživatelů
Zpracování profilů a manuálu střediska
Nastavení srozumitelné formy komunikace (AAK) pro uživatele
Zkvalitnění práce/péče u imobilních uživatelů formou vhodných vzdělávacích kurzů (bazální
stimulace, manipulace s imobilními uživateli, smysluplné trávení dne)
Navýšení pracovníků
Táňa Milichová, vedoucí střediska
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Domov pro osoby se zdravotním postižením, Čajkovského 1565/8, 746 01 Opava 1
Popis a realizace služby
Dům, ve kterém je služba
poskytována,
se
nachází
v
klidné
části
Opavy,
v blízkosti centra, které je
dostupné MHD. Prostředí
služby je bezbariérové a může
být využíváno imobilními
osobami na invalidním vozíku.
V domě jsou 3 byty, celkem se
4 dvoulůžkovými pokoji a
6 jednolůžkovými pokoji.
Součástí každého bytu je
obývací pokoj, s kuchyňským a
jídelním koutem, 2 koupelny
včetně 2 sociálních zařízení
(jedno je vždy bezbariérové). Každá domácnost je vybavená moderními elektrospotřebiči,
které zvyšují komfort poskytované sociální služby a usnadňují činnosti, spojené s chodem
domácností. V suterénu se nachází zázemí pracovníků, technické zázemí, společenská
místnost, která je využívána pro společné akce uživatelů. Součásti objektu je zahrada
s posezením, altánem a venkovním krbem. Uživatelé jsou podporováni v rozhodování,
vyjádření svých potřeb a svého názoru. Nabízíme volnočasové aktivity v návazných sociálních
službách a využívání služeb v běžném prostředí. Poskytujeme podporu v upevňování
přirozených sociálních vztahů s rodinou, přáteli a vytváření nových přátelství. Uživatelé DOZP
Čajkovského 8, mohli využívat všechny nabízené aktivizace organizace Sírius p.o., které jsou
v některých střediscích, (např. snoezelen, muzikoterapie, keramická dílna), ve středisku DOZP
Čajkovského se nachází aktivizační dílna Denní programy, která se zaměřuje na rukodělné
práce a výtvarnou činnost a tím rozvíjí jejich kreativitu a jejich jemnou motoriku. Tyto
aktivizace navštěvovali podle svého rozhodnutí. Dále mohou uživatelé využívat canisterapii,
která probíhá v našem středisku.
Samozřejmostí je využívání místních zdrojů veřejných služeb v Opavě – kadeřník, pedikúra,
obchodní síť. Uživatelé, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav nemohou docházet za službami
do města, využívají veřejně dostupné služby v rámci našeho střediska – kadeřnice, kulturní a
společenské akce si uživatelé vybírají za pomoci pracovníků a dle svých individuálních zájmů.
Personálně je služba zajištěna 24 hodin denně
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Uživatelé služby:
Kapacita: 15 osob

Průměrný věk

Stupeň závislosti
I. stupeň
závislosti

0
1
7%
93%

3

27 - 65
66 - 75

11

II. Stupeň
závislosti
III. Stupeň
závislosti
IV. Stupeň
závislosti

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016, POČTY DLE:

Z TOHO
POČTY UŽIVATELŮ NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI

3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
32-73 40-42 32-73
průměr
46 41
44,6
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
1
1
III těžká závislost
4
4
IV úplná závislost
6
4
10
lehké
střední
2
2
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
7
3
10
hluboké
2
1
3
3.3.4 TYP 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
POSTIŽENÍ (tělesné + mentální postižení)
10
3
13
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným)
1
1
2
a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
8
3
11
s částečným omezením
3
1
4
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením
pohybu
3.3.2 VĚK
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Práce s kvalitou a významné události v roce 2017
Rok 2017 byl pro středisko (pracovníky i uživatelé) plný změn a novinek. Od 1. 1. 2017 jsme již
nebyli vedeni pod organizací Marianum p.o., ale nově pod vedením organizace Sírius p.o.
Ve středisku se např. změnil systém plánování směn, zařazení zaměstnanců, navýšil se počet
klíčových pracovníků, spolupráce s opatrovníky atd. Také se v průběhu roku změnil
poskytovatel stravy, stravu do střediska dodává stravovací úsek organizace se sídlem Zelený
Jelen a začali jsme pracovat s programem Cygnus. Nově je vedoucím služby DOZP sociální
pracovnice Bc. Smyčková Jitka. V roce 2017 příliš nefungoval přenos informací zpět
do střediska, a tak doufám, že v roce 2018 se to zlepší. V průběhu roku bylo středisko
dovybaveno potřebnými věcmi jak do domácností uživatelů, tak pro potřeby pracovníků
– technické zázemí. Ve středisku pracovalo k 31. 12. 2017 celkem 13 zaměstnanců
(12 pracovníků v sociálních službách a 1 pracovnice úklidu) a 1 uživatelka PSB na dohodu
o pracovní činnosti. V průběhu roku došlo k navýšení počtu pracovníků ve středisku o 1 osobu
proti konci roku 2016, ale také několikrát došlo ke změně pracovního týmu, což bylo pro chod
střediska velice náročné a zatěžovalo to stávající pracovnice, odešly dlouholeté pracovnice a
byly přijaty pracovnice, které ve velmi krátké době odešly. Doufáme, že i v roce 2018 se počet
pracovníků navýší a ustálí tak, aby poskytovaná služba mohla být poskytována ještě
individuálněji, než je doposud.
V roce 2017 pokračovalo zapojení střediska do Systému podpory v organizacích pro osoby se
zdravotním postižením zřizovaných Moravskoslezským krajem a spolupráce s metodickou
konzultantkou – podporovatelkou paní Škrabalovou Naďou. Paní Škrabalová nám byla
nápomocna při změně vedení dokumentace podle organizace Sírius p.o. Bohužel paní
Škrabalová spolupráci se střediskem v září 2017 ukončila. Od té doby středisko nemá žádného
podporovatele a práce s kvalitou je tím velice stižená. Někteří pracovníci střediska se zúčastnili
individuálních supervizí v organizaci a konzultací s paní Škrabalovou v rámci projektu.
Uživatelé navštívili několik akcí, které se konaly v Opavě, jako třeba výstava Josefa Lady,
výstava veteránů či výstava Nastal čas vánoční, velikonoční jarmark, Svatomartinské slavnosti,
vánoční trhy, Advent na Zemědělské škole v Opavě. Několikrát se byli podívat ve Slezském
muzeu v Opavě, kde strávili krásný čas prohlídkou a v Mini Zoo. V průběhu roku využívali
služeb solné jeskyně a canisterapie. Někteří uživatelé byli také v průběhu roku na výletech či
akcích různého typu: Mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě, výlet ke koním, Arboretum
Nový Dvůr, Open skies for handicapped v Hradci Králové, výlet do Hradce nad Moravicí či výlet
do Velkých Hoštic. Ve středisku je vedena Kronika střediska, ve které jsou články a fotografie,
Kronika je k dispozici uživatelům, rodinným příslušníkům uživatelů, pracovníkům.
V rámci aktivizace Denní programy, kterou navštěvují uživatelé i s ostatních středisek, vyráběli
s pomocí a podporou terapeutky výrobky na různé prodejní akce jako byl Den sociálních služeb
a vánoční prodejní akce v organizaci. Výrobky měly velký úspěch.
Zásadní změny z pohledu vedoucí střediska:
Řešili jsme stížnost na středisko, opatření: nastavena nová spolupráce s opatrovníkem
ohledně financí uživatele.
Jiný systém nakládání/manipulace s financemi uživatelů – nově nastavena spolupráce se
všemi opatrovníky (žádosti o nakládání s financemi).
Navýšení počtu klíčových pracovníků bylo k prospěchu z původních max. 6 osob se stav snížil
na max. 3 osoby na jednoho klíčového pracovníka, klíčoví pracovníci se mohou více
individuálně věnovat uživatelům.
Změna poskytovatele stravy – zatím hodnotím z větší části negativně.
Program Cygnus – pracovníci s ním prozatím nepřišli moc do styku a s prací s ním mají obavy.
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Dovybavení střediska o některé potřebné věci bylo důležité jako např. chůvičky, které využije
noční směna (1 pracovník na celé středisko).
Pevné pracovní týmy v bytech – pro většinu uživatelů je přínosem tato změna (mají jistotu),
ale také se domnívám, že někteří uživatelé si na tuto změnu stále nezvykli (chybí jim
pracovníci, kteří jsou v dalších bytech, ptají se, kdy přijdou, jedna uživatelka projevuje
zvýšenou nespokojenost – možná „ponorková nemoc“).
Časté změny v pracovním týmu – pro některé uživatelé je to velmi náročné – změny jim vadí,
ztrácí jistotu.
Vzdělávání
V uplynulém roce se pracovníci zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:
Inkontinence (6 vzdělávacích hodin) – 7 pracovníků
Uspokojování potřeb osob se zdravotním postižením v komunitním modelu péče
(8 vzdělávacích hodin) – 7 pracovníků
Úvod do metod práce s lidmi s těžkým mentálním a tělesným postižením (8 vzdělávacích
hodin) – 4 pracovníci
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání – úvod do dané problematiky
(8 vzdělávacích hodin) – 1 pracovník
Na klienta zaměřený přístup (20 vzdělávacích hodin) – 5 pracovníků
Úvod do deinstitucionalizace aneb právo na normální život (8 vzdělávacích hodin)
2 pracovníci
Stáž Harmonie p.o. Krnov (8 vzdělávacích hodin) – 1 pracovník
Spokojenost uživatelů, rodinných příslušníků a dalších osob působících v zařízení
s poskytovanou sociální službou je zjišťována v průběhu celého roku několika způsoby.
Neformálními rozhovory s uživatelem, jeho opatrovníkem a rodinnými příslušníky uživatele,
pozorováním a sledováním uživatele. Při revizi naplňování osobních cílů a potřeb uživatelů,
vyhodnocením stížností, podnětů a připomínek.
Plány do budoucna
V roce 2018 se uskuteční ve středisku audit, který bude navazovat na audit, který se
ve středisku uskutečnil v roce 2014. Uživatelé se dle svého přání zúčastní společenských,
kulturních či jiných akcí v Opavě a výletů.
Děkuji všem spolupracovnicím ze střediska za dobře odvedenou práci v roce 2017 a také děkuji
kolegům z ostatních středisek, služeb a úseků za spolupráci.
Vedoucí střediska: Lucie Vyležíková
Připomínka
vedení:
Na popud vedení
organizace byly
z pokojů uživatelů
odstraněny věci
pracovníků a
přineseny osobní
věci uživatelů,
které byly volně
uloženy v šatně
zaměstnanců –
hygienické
potřeby, pleny.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením, Švestková 1381/50, Švestková 1382/52,
747 06 Opava – Kylešovice
Popis a realizace služby

Sociální služba je poskytována
ve dvou řadových domech
v městské části Opava
Kylešovice.
Vzdálenost
od centra města je asi 2,5 km.
Domy jsou umístěny v klidném
prostředí, zastávka městské
hromadné
dopravy
je
vzdálena
asi
700
m.
V každém z domů jsou dva
dvoulůžkové
a dva
jednolůžkové pokoje, kuchyň
s jídelnou a obývacím
pokojem. Uživatelům jsou
k dispozici dvě koupelny
včetně sociálních zařízení. Vchod a přízemí je bezbariérové. K domům přiléhá zahrada.
V každém bytě bydlí 6 uživatelů, v jednom řadovém domě žijí muži a
ve druhém ženy.
Individuální potřeby uživatelů jsou uspokojovány formou podpory a pomoci v oblastech
zvládání péče o vlastní osobu. S podporou pracovníků se někteří uživatelé dle svých možností
a schopností podílejí na chodu domácnosti (občas jen dílčími úkony). Uživatelé si touto formou
zvyšují své sebevědomí a zažívají pocit úspěchu.
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.
Uživatelé služby mohou podle svého zájmu, využívat všechny aktivizační dílny bývalé
organizace Marianum, p. o., které byly zřízeny v některých sociálních službách organizace
(např. keramickou, stolařskou dílnu, denní programy v DOZP Čajkovského, muzikoterapii,
aromaterapii, snoezelen), nebo sociálně terapeutické dílny poskytované spolkem Fokus, z. s.
Uživatelé také využívají nabídky místních zdrojů veřejných služeb v Opavě (např. kadeřník,
pedikúra, MHD, obchody atd.). Kulturní, společenské a sportovní akce si uživatelé vybírají dle
svého zájmu.
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 z jídelny Zelený Jelen.
Personálně je služba zajištěna 24 hodin denně.
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Uživatelé služby
Kapacita: 12 osob

Průměrný věk

Stupeň závislosti

25%
3

8%

II. Stupeň
závislosti

2

27 - 65

III. Stupeň
závislosti

66 - 75
76 - 85

7

IV. Stupeň
závislosti

67%

POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016, POČTY DLE:
ŽENY MUŽI CELKEM

3.3.1 POHLAVÍ

6

6

12

38-76 36-68 36-76
rozpětí
58,83 42
56,5
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
1
1
2
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
2
5
7
III těžká závislost
3
3
IV úplná závislost
1
1
lehké
1
4
5
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
4
2
6
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
POSTIŽENÍ
6
6
12
(tělesné + mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a
s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
1
4
5
bez omezení pohybu
5
2
7
s částečným omezením
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením
pohybu

3.3.2 VĚK

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY

MUŽI

-

-

-

-

-

--

-

-

-

1
-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-
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Práce s kvalitou a významné události v roce 2017
Podporu uživatelů služby směřujeme k naplnění jejich kvalitního a přirozeného života.
Rozsah poskytované sociální služby se stanovuje dle individuálních potřeb a přání uživatele,
s ohledem na jeho dovednosti. Při zjišťování těchto potřeb jsou používány různé techniky,
např. rozhovor s uživatelem nebo jeho blízkým člověkem, u nekomunikujícího uživatele –
empatie, pozorování atd. Kvalitní sociální služba reaguje na aktuální potřeby uživatele, proto
je práce s kvalitou sociální služby nekonečný proces.
Uživatelům nabízíme smysluplnou náplň dne, podporujeme je v získávání dovedností, které
povedou k snižování míry podpory ze strany pracovníků.
Uživatelé jsou podporování při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
svých osobních záležitostí. Uživatelé se rozhodují svobodně a vyjadřují své potřeby a názory.
Jedním z nástrojů ke zkvalitnění služby patří i neustálé vzdělávání pracovníků služby.
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2017 a vize do dalších let
Podpora 2 uživatelů při získání kompetencí – samostatné podání léků (se slovní podporou
pracovníka).
Podpora uživatelů při využívání stávajících aktivizačních dílen a vyhledání nových
terapeutických dílen.
Spolupráce s opatrovníkem při vyřízení občanského průkazu uživatele.
VIZE: služby, je nadále podporovat uživatele v jejich samostatnosti. Podporovat uživatele
v upevňování získaných dovedností. Poskytovat kvalitní sociální službu v přirozeném
prostředí.
Stanovené cíle byli v tomto roce částečně splněny, služba se vypořádávala se značnými
změnami v průběhu celého roku 2017. Od ledna tohoto roku nastala změna ve vedení
organizace, od ledna 2017 DOZP Švestková spadá pod Sírius p. o., během roku měla služba
4 vedoucí pracovníky. Službu jako takovou hodnotím kladně, lidé s postižením tady žijí
srovnatelně s běžnou domácností, ale stále je co zlepšovat, a to je náš týmový úkol
do budoucna. Nedostatky vidím v míře poskytování podpory a péče, převládá péče
nad podporou. Velice si vážím podpory ze strany vedení organizace, na středisku pracuji 3,5
měsíce a na požadavky střediska, reaguje vedení pružně a dle potřeby. Středisko není
pro stárnoucí populaci místně dostupné, máme problémy se zajišťováním doprovodů
do aktivit a téměř každý týden k lékařům. K dispozici máme nový, služební vůz Dacia Dokker,
ale chybí nám jeden pracovník buď střídající, nebo na osmihodinové směny s řidičským
průkazem, který by tyto doprovody posílil.
Plány do roku 2018:
Nadále rozvíjet schopnosti uživatelů a vézt je k co nejsamostatnějšímu životu s možností
přechodu do jiné služby.
Začleňování uživatelů do společenského prostředí a vyhledávání návazných služeb, aktivit,
práce.
Sjednocení přístupů, myšlení a podpory s nastavením organizace.
Postupné vypracování: Manuálu, IP, Profilů a metodik.
zpracovala: Šárka Kalendová, vedoucí střediska
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Domov pro osoby se zdravotním postižením, Na Pomezí 345/78, 747 06 Opava-Kylešovice
Popis a realizace služby
Služba
je
poskytována
ve dvou rekonstruovaných
vzájemně
propojených
objektech – dvoupodlažní
budova
s
nevyužitým
podkrovím a jednopodlažní
budova. Prostředí služby je
bezbariérové,
včetně
sociálního zázemí a může být
využíváno
imobilními
osobami
na
invalidním
vozíku. Uživatelé služby mají
k dispozici dva byty. Byt
v přízemí
má
čtyři
jednolůžkové pokoje a jeden
dvoulůžkový pokoj, obývací
pokoj, kuchyňský kout a sociální zázemí. Druhý byt má čtyři jednolůžkové pokoje, které jsou
přístupné z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a sociálním zázemím. V objektu se
nachází keramická dílna se samostatným vchodem a zázemí pro pracovníky. K dispozici jsou
dvě parkovací místa. Služba uživatelům zprostředkovává nabídku služeb občanského sdružení
občanského sdružení Fokus a Anima Viva
Bydlení v jednolůžkových a jednom dvoulůžkovém pokoji zajišťuje uživatelům dostatek
soukromí. Individuálním přístupem je uživatel podporován v upevňování již získaných
dovedností a k rozvoji nových schopností a dovedností v oblasti péče o vlastní osobu (např.
osobní hygiena, oblékání, stravování). Prostředí, které se přibližuje běžné domácnosti,
umožňuje uživatelům se alespoň dílčími činnostmi zapojit do péče o chod své domácnosti.
Uživatel je podporován k uplatňování práv, zejména práva na soukromí, důstojnost, práva si
stěžovat a práva volby. Poskytování služby je zaměřeno na individuální potřeby uživatelů a
přizpůsobení služby jejich potřebám.
Od 1. 10 2017 došlo ke změně dodavatele stravy. Stravu dodávají ze stravovacího provozu
Síria, p. o. - z jídelny Zelený Jelen. Rozvoz stravy do služeb zajišťuje organizace Sírius, p. o.
V kuchyni se připravuje strava racionální i dietní.
Praní ložního prádla je zabezpečeno firmou ELKATEX, Velké Hoštice, Opavská 10. Osobní
prádlo si uživatelé perou s pomocí pracovníků služby ve svých bytech.
Přímo ve službě DOZP Na Pomezí mohou navštěvovat keramickou dílnu. V roce 2017
navštěvovali keramickou dílnu uživatelé z různých služeb. Terapie probíhaly v dopoledních i
odpoledních hodinách, skupinově. Práce s hlínou je pro uživatele přínosem, procvičuje jemnou
motoriku, rozšiřuje představivost a uživatelé mají motivaci si nějaký výrobek sami vytvořit.
Návštěva keramické dílny také působí na uživatele relaxačně a společensky. Navazují nová
přátelství s uživateli jednotlivých služeb, sdělují si své zážitky, úspěchy i neúspěchy a vytvářejí
s podílem keramičky nádherné výrobky, které si má možnost veřejnost odkoupit.
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Pokud chtějí uživatelé trávit svůj volný čas v obývacím pokoji, mají zde k dispozici televizi a
HIFI věž. 1 uživatel v bytě č. 1 má na pokoji TV, převážná většina uživatelů má na pokoji vlastní
rádio. Uživatelé mají možnost využívat terapeutické dílny. V DOZP Denisovo náměstí je
muzikoterapie a snoezelen, kam uživatelé dojíždí MHD. Rovněž využívají MHD při návštěvě
Denních programů v DOZP Čajkovského a stopařskou dílnu ve službě na ulici Dostojevského.
Uživatelé využívají běžné služby veřejnosti – obchodní síť, kadeřník, pedikúru, kostel, kulturně
společenské a relaxační aktivity...
Personálně je služba zajištěna 24 hodin denně.
Uživatelé služby
Kapacita: 10 osob
POČTY UŽIVATELŮ
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2017, POČTY DLE:

Z TOHO
NOVĚ
PŘIJATÝCH

CELKE
ŽENY MUŽI
M
4
6
10
33-42 35-54 33-54
36,75 43,67 40,9
1
1
1
2
3
3
3
6
2
2
4
3
7
1
1
ŽENY MUŽI

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, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením
pohybu
3.3.2 VĚK

4

3

7

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
1

6
-

9
1

-

-

-

-

-

-

-
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Stupeň závislosti

Průměrný věk

II. Stupeň
závislosti

3

100%

27 - 65

6

1

III. Stupeň
závislosti
IV. Stupeň
závislosti

Práce s kvalitou a významné události v roce 2017
Sociální služba je zajištěna v souladu se standardy kvality sociálních služeb a etickým kodexem.
Personálně se na zajištění služby podílelo dvanáct pracovníků v sociálních službách a jeden
pracovník úklidu. Kvalitu poskytovaných služeb podporujeme vzděláváním pracovníků, které
je zaměřené na práci s uživateli.
Pracovníci se zúčastnili těchto vzdělávacích kurzů
Úvod do problematiky inkontinence– 6 hodin, 3 pracovníci
Sexualita a partnerství uživatelů sociálních služeb – 8hodin,1 pracovnice
Uspokojování potřeb osob se zdravotním postižením v komunitním modelu péče – 8 hodin,
7 pracovníků
Na klienta zaměřený přístup v sociální práci – 20 hodin – 6 pracovníků
Cygnus 2 – modul zaměstnanci – 4 hodiny, 1 pracovnice
Školení BOZP – 4 hodiny – 12 pracovníků
Úvod do metod práce s lidmi s těžkým mentálním a tělesným postižením – 8 hodin,
1 pracovnice
Úvod do deinstitucionalizace aneb právo na normální život 8 hodin – 2 pracovníci
Stáž v organizaci Harmonie - 2 pracovníci
Stáž v Domově Nanovo – 3 pracovnice
Od 1. 1. 2017 je DOZP Na Pomezí nově pod hlavičkou organizace Sirius, p. o. Navýšil se počet
klíčových pracovníků a změnilo se plánování směn.
Zároveň došlo od září roku 2017 ke změně vedoucí střediska. Když jsem nastoupila první den
do práce, tak bylo pro mne velice těžké se zorientovat v sociální práci a některé věci na mne
působily opravdu zvláštně, ale jak se říká, tak další den je moudřejší večera a po seznámení se
s jednotlivými uživateli jsme s pracovníky začali pracovat na změnách. Moc děkuji
spolupracovníkům, kteří měli se mnou trpělivost při mých neustálých dotazech proč tomu je
tak a ne jinak, zda by to nebylo lepší takto? Po několika probdělých nocích jsem si řekla, že to
přece musí jít i jinak a začali se dít změny.
Začalo se měnit vnitřní uspořádání prostorů služby směrem k potřebám uživatelů. Postupně
jsme odbourali pracovní místo pracovníků, které bylo v bytě 1 i 2 v obývacím pokoji. Zaměřili
jsme se na výdej jídla, kulturu stolování a sebeobsluhu při podávání jídla. Majetek uživatelů a
věci osobní spotřeby uživatelů se po domluvě či návrhu umístili u uživatelů v pokojích. Šatní
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skříňky pracovníků, které byly umístěny v bytech uživatelů se přestěhovaly do vhodnějších
prostorů. V jednotlivých bytech byli pro uživatele umístěné botníky.
Ve středisku bylo zahájeno intenzivní vysvětlování pracovníkům postupů práce a změn,
z čehož celostřediskové porady se rozmělnily na porady v jednotlivých bytech, a i těchto porad
se účastní vedoucí služby Bc. Jitka Smyčková.
Co se týče financí uživatelů, tak u 1 uživatele došlo k zrušení depozitního účtu a opatrovník
vyřídil bankovní kartu.
Uživatelé se začínají podílet na rozhodování se o trávení volného času, učí se respektovat
životní prostor druhého člověka, aktivně se zapojují do chodu domácnosti a chodí si do města
na nákupy, což v minulosti byl spíše nahodilý stav.
Došlo také k obměně pracovního týmu a při nastavování nového způsobu práce v této službě
nás ještě čeká spousta práce, ale myslíme si, že to bude ku prospěchu uživatelům.
Pravidelně spolupracujeme s podporovatelkou paní Mgr. M. Chlápkovou, která se s námi
zaměřuje na Mapování potřeb jednotlivých uživatelů a spolu nastavujeme službu směrem
k uživateli s využíváním návazných služeb.
Do služby pravidelně dochází vedoucí služby a sociální pracovnice Bc. Jitka Smyčková, která se
zaměřuje na kvalitu poskytované služby a diskutuje s pracovníky a uživateli na co nejlepším
nastavení této služby.
Dva naši uživatelé projevili zájem navštěvovat sociální rehabilitaci Anima Viva a na konci roku
2017 podepsali smlouvu s tím, že od ledna budou do sdružení docházet.
Středisko DOZP Na Pomezí bylo dovybaveno majetkem a uživatelům je k dispozici internet
s Wifi připojením a tablety.
Jeden náš uživatel projevil zájem o změnu služby z DOZP na službu CHB a nyní dochází
k plánování průběhu přechodu ze služby DOZP na CHB a nácviku jednotlivých dovedností
důležitých k této změně společně s adaptačním procesem v nové službě.
Velkým posunem ve službě je to, že se uživatelé v bytech podílí na vaření a pečení a tuto
činnost mají opravdu rádi. Na konci roku 2017 se začali pracovníci učit pracovat na počítači
s programem Cygnus 2.
Moc bych si přála, aby se služba Na Pomezí stabilizovala a mohla se rozvíjet. Uživatelé této
služby budou potřebovat čas na zvykání si, že bydlí v bytech, ne na odděleních, že mají svůj
pokoj, ne pokoj s 12 a více uživateli, že mohou sdělovat svá přání a podílet se jejich
uskutečňování, že bydlí s muži i ženami, že využívají služby běžné veřejnosti, že se starají a
podílí se na chodu domácnosti, že potřebují od nás pochopení toho, že křičí, protože něco
potřebují, nebo jim něco nejde, nebo se prostě zlobí, protože je venku tma a oni ven večer
nikdy nechodili, že věci pro nás běžné prostě uživatelům naší služby připadají nezvyklé,
protože neměli možnost si na ně zvyknout, prožívat je…
V roce 2018 nás čeká hodně práce, ale máme podporu ve vedení organizace a nejsme na to
sami, za což děkujeme.
Významné události v roce 2017
Velikonoční a Vánoční trhy ve městě Opava
Výlet na Panský mlýn spojený s opékáním
Hudební vystoupení ve službě DOZP Holasická
Návštěva volejbalového zápasu
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Výstava zvířectva v areálu U chovatelů v Opavě
Lampionový průvod v Podvihově a prohlídka hasičského vozu
Výstava Adventu na Zemědělské škole v Opavě
Výstava Lada a veteránů v OC Breda
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018
Podpora 2 uživatelů při využívání služeb sociální rehabilitace ve sdružení Anima Viva
1x za rok naplánujeme s uživateli naší služby tzv. Den pro tebe
Naplánujeme rekreaci dle zájmu uživatelům
Pomoc s plynulým přechodem 1 uživatele služby DOZP Na Pomezí do služby CHB Velké Hoštice
Společně se sociální pracovnicí a podporovatelkou stabilizovat službu DOZP Na Pomezí a
nastavit podporu při zavádění nových postupů práce
Finance uživatelů – jednání s opatrovníky o zrušení dep. účtu uživatele u organizace (přenesení
zodpovědnosti za finance na opatrovníky)
Stravování – nákup a příprava večeře s uživateli, alespoň 1 x týdně
Audit, který nám pomůže nastavit směr tohoto střediska
Tvorba manuálu s pravidly a postupy práce na středisku
Přestěhování keramické dílny mimo středisko

Pekárková Petra, vedoucí střediska
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Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mánesova 1684/7, 746 01 Opava 1
Popis a realizace služby
Objekt, v němž je služba
poskytována,
je
přirozeně
začleněn
v ulici
řadových
nízkopodlažních domů na ulici
Mánesova, téměř v centru města
Opavy. Umístění objektu zajišťuje
ideální místní a
časovou
dostupnost všech služeb a
podporuje začlenění uživatelů
do komunity. Nedaleko se
nachází Základní škola a Praktické
škola, park, hromadná doprava,
obchody, lékařské ordinace
i Slezské nemocnice.
V místě poskytování sociální
služby jsme navázali dobré sousedské vztahy. Rekonstrukcí objektu v roce 2013 vznikly tři
bezbariérové bytové jednotky s přechodnou kapacitou pro 29 uživatelů, děti a mládež
s mentálním postižením ve věku od 3 do 26 let, s vysokou mírou podpory, závislým na pomoci
druhé
osoby
při
všech
životních
úkonech.
Jedná
se
o
zařízení
pro výkon ústavní výchovy.
Kapacita lůžek bude k 31.12. 2018 postupně snižována na konečných 22 lůžek.
Byty jsou navrženy jako prostorná bytová jednotka, ložnice s koupelnami a WC, obývacím
pokojem, kuchyňkou, terasou.
Intenzita a frekvence podpory se v průběhu poskytování služby upravuje podle individuálně
zjišťovaných očekávání, potřeb a přání uživatelů s cílem podpořit soběstačnost, přiměřenou
aktivitu, vytvořit podnětné prostředí a zachovat důstojnost.
Uživatelé služby vyjadřují své potřeby a přání neverbálními projevy, proto má každý uživatel
nastaven způsob alternativní komunikace podle svých potřeb a schopností. Péče v oblasti
sebeobsluhy je poskytována v souladu se zásadami konceptu bazální stimulace. Domov je
Certifikovaným pracovištěm v konceptu bazální stimulace. Pracovníci zajišťují doprovody a
dovozy do základní školy všem dětem povinným školní docházkou.
V domově uživatelé využívají snoezelen s nejrůznějšími stimulačními pomůckami,
stimulujícími zrak, hmat, sluch i čich. Pečeme v elektrické horkovzdušné troubě, uživatelé rádi
pečou, vaří, smaží. V každém bytě je společný obývací pokoj s houpací sítí, televizí. Každý byt
má vlastní terasu či dvě. V bytě 1 je místnost zvaná pracovna s knihovnou
Ošetřovatelskou péči zajišťuje středně zdravotnický personál v počtu 4 sester,
3 zdravotnických asistentů. Přímou obslužnou péči vykonává 27 pracovníků v sociálních
službách. Noční službu zajišťují v bytě 2 zdravotničtí asistenti, v bytě 1 a 3 pracovníci
v sociálních službách.
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Uživatelé služby
Kapacita: 29
Do 31.12.2018 musí dojít ke snížení kapacity na 22 lůžek.

Průměrný věk

39%

19%

7 - 12
13 - 18

15%

19 - 26
27 - 65

27%

Stupeň závislosti dospělí

1

Stupeň závislosti děti
I. stupeň
závislosti

I. stupeň
závislosti

II. Stupeň
závislosti
19

III. Stupeň
závislosti
IV. Stupeň
závislosti

8

II. Stupeň
závislosti
III. Stupeň
závislosti
IV. Stupeň
závislosti
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Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2017, počty dle:
3.3.1 Pohlaví
rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká
3.3.3 Stupeň závislosti
závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
hluboké
3.3.4 Typ
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním
postižení
postižením (tělesné + mentální postižení), osoby bez
psychiatrické diagnózy
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
s částečným
3.3.6 Mobilita
omezením
s úplným omezením
pohybu
3.3.2 Věk

Z toho nově
přijatých
Ženy Muži Celkem Ženy Muži
15
26
11
11-39 10-39
19
20
21,6
Počty uživatelů

11

1
14

1
25

1
1
9

1
1
13

2
2
22

11

14

25

1

1

2

1

1

2

9

13

22

Práce s kvalitou a významné události v roce 2017
Při práci s uživateli se snažíme orientovat směrem k veřejnosti, aktivity uskutečňovat se
zdravými kamarády, vyhledávat aktivity v běžné společnosti. Při běhu Opavská míle se nám
skutečně podařilo svou účastí inspirovat mnoho dalších vozíčkářů ke sportu a aktivitě, máme
odezvu organizátorů. Navazujeme kontakty se školami a plánujeme společné projekty, ať už
se jedná o sport či výtvarné umění. Kontakt a spolupráce se zdravými kamarády naše uživatele
velmi inspiruje a motivuje jak k pohybu, tak ke vnímání dění kolem sebe. Máme výhodu využití
v podstatě jakéhokoli auta, jsme neomezeni v pohybu. Každý rok jsme pyšní na to, že se
dostaneme s uživateli s pomocí dobrovolníků, a to i z KÚ na Lesní bary, každý rok je to pro nás
výzva. V naší práci používáme tablety, jak k natáčení videí, tak k využití aplikací pro uživatele
ke hře, zábavě, učení se. Den ode dne zdokonalujeme alternativní komunikaci, a jak s ní
žijeme, dostává se i do povědomí veřejnosti.
Na počátku byl Sírius. Sírius s jedním domem, uživateli, pracovníky a paní ředitelkou.
Na začátku roku 2017 se k našemu Síriu přičlenilo Opavské Marianum. Od té doby, tedy
od 1. 1. 2017 byl celý rok ve znamení změn, které se valily jako lavina, která byla v průběhu
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roku větší či menší. V průběhu tohoto roku jsme se navzájem oťukávali, okukovali, postupně
jsme se navštěvovali, až jsme se nakonec seznámili a co víc, sem tam vznikly i nová přátelství.
Museli jsme se srovnat s tím, že už věci nejsou tak jak jsme byly zvyklí, že naše fyzioterapeutka
už není jen pro nás, že na Karla (údržba) je pěkně dlouhý pořadník. Celý rok jsme se dělili
o auta, už to není tak, že je máme k dispozici kdykoliv potřebujeme – musíme více a lépe
plánovat.
Nejcitelnější změny nastaly pro Mánesovou s nástupem měsíce září. Kdy odešly vedoucí bytů
a vznikly pracovní pozice plánovačů. V bytě 1 to znamenalo znovu analyzovat potřeby
uživatelů a následně upravit a chronologicky doplnit individuální plány uživatelů, malé úpravy
bylo potřeba i v bytě 3. Individuálním plánům jsme se naplno věnovaly tři plánovačky a já jako
vedoucí střediska zhruba do poloviny listopadu. S prací na individuálních plánech přímo souvisí
aktualizace Profilu uživatele, tak aby odpovídaly aktuálnímu stavu. Plánovačky musely
pochopit souvislosti mezi potřebami uživatele a individuálním plánem, co je potřeba
v individuálním plánu popisovat, že konzultace AAK je také potřeba zahrnovat
do individuálního plánu a Profilu uživatele.
Teď už zpět k tomu, jak jsme rok prožili.
Opět jsme sportovali, bavili se a těšili se ze života. Nesmíme zapomínat na zhoršující se
zdravotní stav některých našich uživatelů, tady je na místě s veškerou pílí a snahou využít
všechny možností, které nabízí bazální stimulace a AAK k identifikaci potřeb uživatele. Z bytu
1 dochází 4 uživatelé do keramiky.
Troufám si říct, že se nám povedlo i vánoční setkání se sousedy na zahradě. Punč, gulášovka a
spousta dalších dobrot, nejdůležitější však byla návštěva pana náměstka hejtmana a
vedoucího odboru sociálních věcí, kteří dětem předali vánoční dárky.
Poskytli jsme pobytovou službu uživateli ze Zlínského kraje, který nás přesvědčil o tom, jak
významné jsou pro uživatele fungující sociální vazby. S nejlepším vědomím jsme se snažili
uživatele začlenit do našeho života, nicméně touha po domově a potřeba být se svými blízkými
byla tak silná, že uživateli bylo velmi smutno. To se podepisovalo na jeho zdravotním stavu.
Dnes je uživatel v sociální službě blízko své rodiny a daří se mu velmi dobře.
V uplynulém roce se podařilo vyjet na pár zajímavých a pár tradičních výletů. Velmi jsme si
užili „školu v přírodě“, kde jsme kromě skvělého zázemí ocenili kvalitní kuchyni se špičkovým
kuchařem, úžasné okolí s výhledem na Lysou horu a možnost in-line bruslení přímo v areálu
hotelu. Nevynechali jsme výšlap na Lesní bary, Dinopark a ZOO Ostrava, které pro nás zajistil
náměstek hejtmana pan Jiří Navrátil Závodili jsme na JoyRunu i Opavské míli. Na výlety zveme
i uživatele z našich nových středisek, a jelikož se hlásí v hojném počtu, vypadá to, že výletovat
budeme „o 106“ ☺.
Do nového roku vstupujeme s odhodláním rozjet nějaké zapomenuté aktivity. Rádi bychom
obnovili návštěvy solné jeskyně, znovu chceme realizovat plavání a díky dostavby kryté haly
na farmě, bychom rádi rozjeli i hippoterapii. Teď už bychom neměli být limitováni počasím.
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018 a vize do dalších let
Cílem do roku 2018 je uskutečnit přechodové plány 3 uživatelů a jejich bezpečný přechod
do jiné sociální služby.
Realizovat projekty se základní uměleckou školou.
Účastnit se aktivit pořádaných městem, být vidět na veřejnosti.
Spolupráce s Elimem a dobrovolníky KÚ MSK
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Bc. Kateřina Gerová, vedoucí střediska Mánesova

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 1
Kapacita: 8 osob
Charakteristika služby
Cílová skupina
Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a vícenásobným postižením,
kteří potřebují podporu především v rozhodování se, v hospodaření s penězi, v navazování
kontaktů s okolím a v péči o vlastní domácnost včetně zajištění stravy.
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:
Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem
s přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s mentálním a vícenásobným postižením,
u kterých je prioritní duševní onemocnění. Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování
péče ve zdravotnickém zařízení.
Popis realizace služby
Posláním Síria, příspěvkové organizace, chráněných bydlení v Opavě a Velkých Hošticích je
poskytovat dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením takovou podporu jakou
potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných domácnostech, a individuálně je podporovat
v rozhodování ve všech oblastech, které se jich týkají, s respektem k jejich sexuálním a
vztahovým potřebám.
Cíle služby
Uživatelům poskytovat podporu, která směřuje k jejich samostatnosti, snižování závislosti
na sociální službě a připravit je k přechodu do služby s nižší mírou podpory.
Zásady služby
• Nezávislost a samostatnost – obyvatele chráněného bydlení podporujeme v samostatnosti
„Co zvládá, dělá sám“.
• Respekt – každý obyvatel chráněného bydlení je pro nás jedinečná osobnost a k jeho
potřebám vždy přistupujeme s ohledem na jeho životní situaci.
• Právo na přiměřené riziko – obyvatele chráněného bydlení připravujeme na to, že je v životě
mohou potkat i nepříznivé situace a podporujeme je v tom, jak je zvládat.
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Personál
Počet
pracovníků
celkem
Vzdělání

Vysokoškolské
Vyšší odborné
Úplné střední
Vyučen
Základní
Celkem

Přepoč
tený
stav
(PS) ke %
dni
31.12.
2017
5,3
0
9,8
4,6
0
19,7

26,9
0
49,8
23,3
0
100

Počet pracovníků
Přímá péče
Pedago
Pracovníci
gičtí
v sociálních
pracov
službách
níci
1
2

Sociální
THP
Zdravotničtí
pracovníci
pracovníci

Ostatní

3

6

PS %
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

PS
0
0
0
0
0
0

PS
%
4
20,3
0
0
7,7 39,2
3
15,2
0
0
14,7 74,7

4
%
0
0
0
0
0
0

5

PS %
PS %
0,7 3,5 0,6 3,1
0
0
0
0
0
0
1,8 9,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0,7 3,5 2,4 12,2

PS %
0
0
0
0
0,3
1,5
1,6
8,1
0
0
1,9
9,6

Práce s kvalitou
Od začátku roku 2017 na všech střediscích probíhalo zjišťování potřeb, aby se mohla vyhotovit
analýza a nastavit taková podpora, která by vycházela z individuálních potřeb a požadavků
jednotlivých uživatelů. Nejen během této činnosti se zjistily nedostatky, které nebyly v souladu
s legislativou a veřejným závazkem služby řešeny.
Externí podporovatelé ve všech střediscích služby
Nastavení nových vnitřních pravidel (metodické postupy) s ohledem na princip normality,
etický kodex, práva uživatelů
Postupné nastavování individuálních plánů na základě analýzy potřeb, identifikace rizik a práce
s nimi
Nastavení jednotného sytému střídání stejných pracovníků u jednoho uživatele a pravidelnost
směn tak, aby byla zajištěna bezpečnost služby
Zrušení depozitních účtů uživatelů vedených u organizace a nastavení individuální podpory při
hospodaření s finančními prostředky
Úhrada formou inkasní platby u většiny uživatelů
Individualizace ve stravování
Automobilová doprava
Nové nastavení péče o zdraví
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Chráněné bydlení, Pekliska 53, 74731 Velké Hoštice,
Popis a realizace služby
Objekt chráněného bydlení
se nachází v běžné zástavbě
obce Velké Hoštice, která je
vzdálená
6 km od města
Opavy. Provoz střediska byl
zahájen
v červnu
2013.
Středisko
tvoří
jedna
dvoupodlažní budova, která
má ubytovací kapacitu pro 12
uživatelů a je rozdělena
do
dvou
samostatných
bytových jednotek (ženy a
muži). Každá bytová jednotka
slouží pro 6 uživatelů. Byty
mají společný vchod a
chodbu a jsou uspořádány
jako klasické domácnosti. Obývací pokoj je spojen s kuchyní a jídelnou. V bytě žen jsou 2
jednolůžkové a 2 dvoulůžkové pokoje, v bytě mužů čtyři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový
pokoj. Součástí bytů je sociální zařízení a koupelna se sprchovým koutem. V každém bytě se
nachází jeden bezbariérový pokoj s vlastním sociálním zařízením a sprchou. K budově náleží
pozemek s dlážděnou plochou a přístřeškem pro parkování, zahrada s ovocným sadem a
venkovní posezení. Rozlehlá zahrada slouží uživatelům nejen k aktivizaci, ale i různým
volnočasovým aktivitám.
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. S individuálně poskytovanou podporou hospodaří s vlastními
finančními prostředky, připravují snídaně a večeře z potravin, které společně s pracovníky
chodí nakupovat do blízkého obchodu a supermarketů v Opavě. Obědy na středisko dováží
externí dodavatel, který umožňuje nabídku výběru z pěti jídel. Uživatelé si s podporou
pracovníků také sami zajišťují úklid domu, péči o zahradu a praní. Uživatelům je umožněno
pečovat o drobná domácí zvířata (chovají psa i kočku). Služba je zabezpečena po dobu 24 hodin
denně a personálně jí zajišťuje 9 zaměstnanců (1 vedoucí střediska, 5 pracovníků denní služby,
1 střídač, 2 pracovníci noční směny).
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Uživatelé služby
Kapacita: 12 osob
Průměrný věk

Průměrný věk mužů a žen

43,5
56,2

8%

muži
ženy

27 - 65
66 - 75

92%

POČTY UŽIVATELŮ
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2017, POČTY DLE:

Z TOHO
NOVĚ
PŘIJATÝCH

CELKE
ŽENY MUŽI
M
6
5
11
36-66 30-53 30-66
55,6 43,2 49,6
1
1
1
3
4
2
2
4
2
2
2
4
6
4
1
5
ŽENY MUŽI

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, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením
pohybu
3.3.2 VĚK

5

5

10

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
1

5
-

10
1

-

-

-

-

-

-

-

44

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2017
Dne 1.1.2017 byl realizován přechod sociální služby z organizace Marianum p.o. na organizaci
Sírius p.o. Tento přechod neznamenal pouhou změnu poskytovatele, ale významnou změnu
v nastavení sociální služby a práci s uživateli. Nový poskytovatel začal okamžitě klást důraz
na individuální přístup k uživatelům, vyšší míru zapojení opatrovníků a transparentní způsob
financování.
Větší míra individuálního naplňování potřeb uživatelů vyžadovala odstranění dlouhodobě
vžitých institucionálních zvyklostí. Přestože byly některé novinky z počátku vnímány
s obavami, již brzy se potvrdilo, že nové nastavení způsobu vedení služby je krok správným
směrem. Provedené změny pozitivně přijali nejenom uživatelé a jejich opatrovníci, ale
nakonec i ocenili samotní pracovníci střediska.
Správa financí
První a zřejmě zásadní změnou bylo nastavení nového systému správy finančních prostředků
uživatelů. Změna byla zaměřena na zrušení depozitních účtu uživatelů vedených u organizace,
převedení odpovědnosti za nakládání s financemi uživatele na opatrovníky. Nejdůležitějším
krokem bylo přenesení financí k uživateli. Se zavedením individuálních účtů pro uživatele jsou
nyní opatrovníci nejenom více vtaženi do způsobu hospodaření, ale především mají dokonalý
přehled o tom, kam a v jaké výši, jsou finanční prostředky uživatelů vynakládány. Tato změna,
je pro uživatele významným posunem k normálnímu a běžnému způsobu financování svých
potřeb. Motivuje uživatele hospodařit s vlastními financemi a posiluje právo rozhodovat
o vlastních výdajích. Někteří uživatelé si vybírají finanční prostředky pro svou potřebu přímo
z bankomatu, v jiných případech jim předávají opatrovníci finanční prostředky v hotovosti.
S podporou klíčových pracovníků si plánují své běžné měsíční výdaje. Své finanční prostředky
má uživatel ve své příruční pokladně. S podporou pracovníka si vede záznamy (příjem, výdej,
zůstatek o pohybu svých peněz), které dokladují paragony a stvrzenkami. Opatrovník má
kdykoli možnost se přesvědčit o způsobu hospodaření a zkontrolovat si, zda jsou finanční
prostředky vynakládány účelně a hospodárně. Objem měsíčních výdajů je stanoven na základě
dohody s opatrovníkem a uživatelem. Mimořádné nákupy a výdaje se konzultují přímo
s opatrovníkem.
Správa osobního majetku uživatelů
V průběhu roku 2017 došlo ke zrušení tzv. hmotných depozitních účtů uživatelů, kdy osobní
majetek uživatelů již nesleduje a neeviduje organizace, nýbrž opatrovník po dohodě
s pracovníky střediska.
Stravování
Nové vedení a podporovatelka služby, výrazně pomohli změnit nežádoucí systém kolektivního
stravování uživatelů. Přibližně do května 2017 si uživatelé plánovali a připravovali společně
snídaně, svačiny a večeře. Tento systém stravování výrazně omezoval uživatele
v individuálních chuťových preferencích, společná příprava neumožňovala uživateli plně se
podílet na přípravě jídla. Nově nastavený způsob individuálního nákupu a přípravy stravy, plně
respektuje individuální stravovací potřebu jednotlivce, jeho finanční možnosti, chuťové
preference Zároveň podporuje rozvoj jeho dovednosti zajistit si jídlo (na co mám chuť,
plánování nákupu, zda na to mám, výběr obchodu, cesta do obchodu, nákup, placení, ukládání
potravin doma, příprava jídla – vaření).
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Péče o zdraví
S novým vedením postupně dochází ke změně podpory uživatelů v oblasti péče o zdraví.
Uživatelé nyní společně s pracovníky střediska vyzvedávají léky v lékárnách, čímž získávají lepší
přehled o užívaných lécích a cenách léčiv. Tento fakt nemalou měrou posiluje vědomí
uživatelů, že jejich finance nejsou vynakládány pouze na jídlo a ošacení.
Péče o domácnost a věci osobní potřeby
Ustoupilo se od společného praní osobního prádla a společného nákupu pracích prášků. Každý
uživatel si pere své osobní prádlo sám, s použitím individuálně zakoupených pracích
prostředků. Uživatelům je tímto dána možnost volby četnosti praní, výběru prostředků
na praní a převzetí péče o čistotu svého oblečení. V polovině roku došlo k vypovězení smlouvy
s prádelnou na praní ložního prádla. Uživatelé si nyní perou ložní prádlo sami, určují si četnost
obměny ložního prádla.
Oblast vzdělávání a zkvalitnění služby
V roce 2017 pokračovala spolupráce s podporovatelkou pí. Karin Bednarzovou, která svými
cennými zkušenostmi výrazně pomohla uvést některé požadované novinky do praxe.
Odhalovala a pomáhala nám odstraňovat přetrvávající ústavní prvky.
Práce klíčových pracovníků
V průběhu roku byl zaveden stálý tým pracovníků na jednotlivé byty. Byl navýšen počet
pracovníků, což umožnilo ustanovit více klíčových pracovníků. Tato změna vede pracovníky
k přechodu od formální podpory uživateli, která byla převážně zaměřena na zajištění
základních potřeb, ke skutečné individuální podpoře, směřující k rozšíření dovedností
jednotlivce, posílení jeho o rozhodování o sobě a svém životě.
Aktivity pro uživatele
Uživatelé střediska se během roku měli možnost zúčastnit mnoha kulturních a společenských
akcí
- Návštěva psího útulku v Opavě
- ME v krasobruslení v Ostravě
- Letecký den v Hradci Králové
- Návštěva Technického muzea v Ostravě Vítkovicích
- Pěší výlety do zámeckých parků v Raduni a Kravařích
- Čtyřdenní pobyt na Malé Morávce
- Návštěva Opavského muzea
- Velikonočních a vánočních trhů
- Rozsvícení vánočních stromů v Opavě a Velkých Hošticích
- Grilování s uživateli na CHB Dostojevského
- Výlet do lesa spojený se sběrem hub (jejich zpracování a konzumace)
Aktivity, vzdělávání a zaměstnávání
Uživatelé individuálně využívali aktivity mimo objekt chráněného bydlení, např. keramickou
dílnu Na Pomezí v Opavě, středisko pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním
postižením Fokus – Opava, centrum sociální rehabilitace ANIMA VIVA Opava, které nabízí
uživatelům široké možnosti sociální rehabilitace, chráněné dílny Charita Opava, které
poskytují průběžný výcvik a instruktáž k výkonu práce. Někteří uživatelé v loňském roce využili
možnosti pracovat v prádelně v Kravařích a „fairtradové“ kavárně v Opavě, kterou provozuje
organizace JINAK.
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Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018
•

Zdraví – podpora uživatelů při vyhledání praktického lékaře (ukončení spolupráce
s nynější „ústavní lékařkou“, individuální objednávání k lékařům, odklon přípravy léků
zdravotním úsekem – uživatel si bude dávkovat léky s podporou klíčového pracovníka,
vtažení opatrovníků do péče o zdraví uživatelů.

•

Změna způsobu podpory uživatelům, tj. podporu a režim dne uživatelů neřídit podle
doby jídla, ale pozvolně přejít na přirozený životní rytmus (člověk se běžně
přizpůsobuje plánovanému dennímu programu, nikoli době jídla), na což může navázat
individualizace obědů

•

Individualizace obědů – vaření obědů „doma“ a přizpůsobení stravy podle denních
aktivit (odhlášení oběda a jeho konzumace mimo doma např. v restauraci, ve městě)

•

Práce a aktivity (déle než 2-3 hodiny v terapiích – obědy mimo CHB, dojíždění do STD
mimo Opavu – OVA, Krnov).
Naučit pracovníky i klienty vykání
Navazovat bližší vztahy napříč komunitou
Zavést systém alternativní komunikace pro klienty, kteří nekomunikují verbálně
(aktuálně byl organizaci podpořen projekt, v němž bude realizováno vzdělávání
i individuální konzultace v AAK)

•
•
•

Bc. Laník, Smyčková
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Chráněné bydlení, Dostojevského 1594/15, 74601 Opava 1
Popis a realizace služby
Poskytovaná
sociální
služba
Chráněné bydlení Dostojevského
1594/15 v Opavě byla zahájila
provoz 2. 1. 2009. Dům, ve kterém
je služba poskytována se nachází
v Opavě – předměstí, v klidné čtvrti
rodinných domů. V blízkosti bydlení
je několik obchodů, supermarketů
i restaurací. Asi 50 m od domu je
zastávka MHD.
Objekt se skládá z dvoupodlažního
domu s podkrovím, 2 garážemi
za domem a příjezdové cesty
ke garážím. V domě jsou dva
dvoupokojové byty se společným vchodem a chodbou. Vchod do zvýšeného přízemí a byt ve
zvýšeném přízemí je upraven bezbariérově.
Ve druhé polovině roku 2014 byla v suterénu domu zřízena malá stolařské dílna, pro jejíž
potřeby je využívána také část garáže za domem. Dílnu využívají někteří obyvatelé domu,
(převážně muži), k trávení volného času, drobným opravám nábytku, nebo výrobkům ze dřeva
pro své potěšení. V rámci volnočasových aktivit, taktéž navštěvují dílnu uživatelé z jiných
středisek Síria p. o. Pro návštěvníky stolařské dílny, je v suterénu k dispozici šatna a sociální
zařízení. Ke konci roku 2016 bylo provedeno zateplení fasády severozápadní stěny domu.
Efektivita zateplení, byla citelně poznat v zimním období, kdy se v dotčených místnostech
nemuselo tak vytápět a ušetřila se energie.
Chráněné bydlení Dostojevského je pobytová (koedukovaná) sociální služba pro dospělé
osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Charakter služby vyžaduje, aby uživatelé byli
schopni s individuálně určenou podporou, zvládat základní úkony péče o vlastní osobu
(každodenní hygienu), a péči o svou domácnost (běžný i sezónní úklid atd.). Uživatelé služby
jsou podporováni k převzetí přiměřené části odpovědnosti za svá rozhodnutí a za způsob,
jakým budou žít.
S podporou pracovníků si uživatelé zajišťují přípravu celodenní stravy a částečně i obědů. Mají
možnost si oběd uvařit, nebo docházet dle svého výběru a podle finančních možností,
do stravovacích zařízení, jako jsou restaurace a jídelny.
Praní prádla, jak osobního, tak i ložního si uživatelé s podporou pracovníků zajišťují sami.
Uživatelům, kteří zatím nenabyli dovednosti spojené se samostatným pohybem, poskytují
pracovníci při cestování podporu.
Bydlení ve dvoulůžkových pokojích vyžaduje, aby se uživatelé byli schopni vzájemně
respektovat, dodržovat soukromí a dbát pravidel společného soužití.
Faktem je, že služba CHB Dostojevského již od svého zahájení, připravila cca 20 uživatelů
na službu podpora samostatného bydlení, nebo na přestěhování do domácího prostředí.
S ohledem na skutečnost, že do služby byli na základě zvýšení sociálních dovedností přijati
i uživatelé s vyšší mírou podpory. Při řešení mimořádných událostí, byl zaveden systém
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pohotovostí na telefonu. Personální zajištění služby je celoroční, 12 hodin denně, od 7:00 –
19:00. V nočních hodinách, kdy není přítomen na službě pracovník, mají uživatelé k dispozici
pohotovostní telefon. V případě jakékoliv mimořádné situace se uživatelé jednoduchým
způsobem dovolají pracovníkovi, který má noční pohotovost.
Uživatelé služby:
Průměrný věk mužů a žen

38,75
51,5

Průměrný věk

muži
ženy

27 - 65

100%
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ŽENY

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
POSTIŽENÍ
postižením (tělesné + mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením
pohybu
3.3.2 VĚK

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
CELKEM ŽENY MUŽI

POČTY UŽIVATELŮ
MUŽI

4
4
42-63 35-39
50,5 37,75

8
35-63
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Práce s kvalitou a významné události v roce 2017
Míra poskytované podpory by měla odpovídat individualitě uživatele, aby nedocházelo
ke snižování jeho schopností, ani k jeho pocitu frustrace z nesplnění nepřiměřených
očekávání. Práce s kvalitou poskytované služby je nekonečný proces. K tomu je potřeba
poznat schopnosti a dovednosti uživatele, podporovat jej k jejich udržení a motivovat jej
k rozvoji dalších dovedností.
V polovině roku 2017 začala spolupráce s podporovatelkou, která nám pomáhá s nastavením
nového způsobu podpory uživatelům a její podpora je velkou motivací pro pracovníky.
Velkou změnou v je změna ve způsobu individuálního plánování služby s uživateli.
IP – dotazník, analýza potřeb, nastavení podpory uživatele (rozvíjet/nepřepečovávat, uživatel
se rozhoduje za sebe, osamostatňuje se, zapojení uživatele do odpovědnosti za sebe a svůj
život).
Postupně docházelo ke změně v podpoře uživatelů při nakládání se svými finančními
prostředky depozitních účtů. Opatrovníci s naší podporou postupně zřizovali osobní účet
uživateli. Zrušili depozitní účet u organizace. Finance pro osobní potřebu byly přeneseny
k uživateli do služby (přenesení zodpovědnosti na opatrovníky). Uživatel spolurozhoduje
(s opatrovníkem), má finance u sebe, získává nové zkušenosti a dovednosti.
Zapojení opatrovníka do života uživatele je aktivnější a pružnější.
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 2017 absolvovali tato školení a stáže:
Na klienta zaměřený přístup v sociální práci
Uspokojování potřeb osob se zdravotním postižením v komunitním modelu poskytování
sociální služby
Úvod do deinstitucionalizace, aneb právo na normální život
stáž RÚT Frýdek – Místek sociální rehabilitace
stáž v organizaci v Harmonii, p. o. v Krnově
Podstatné změny a přínosy:
V průběhu roku 2017 došlo ve službě k podstatným změnám.
Hlavní změna byla v připravovaném přechodu sociální služby z Mariana p. o. na organizaci
Sírius p. o. se sídlem v Opavě na Mánesově ulici. Tento záměr, byl oznámen zřizovatelem
v prosinci 2015. Od 1. 1. 2017 převzal CHB Dostojevského, pod svou záštitu Sírius p. o. S touto
změnou byli seznámeni jak pracovníci, tak všichni uživatelé a jejich opatrovníci.
Pod novým vedením, došlo k zásadním změnám v oblasti nakládání s finančními prostředky
uživatelů. Po nelehkých jednáních sociálních pracovníků, založili opatrovníci svým uživatelům
u bank účty, na které se převáděly finanční prostředky z účtů, které měli uživatelé zřízeny
u organizace. Taktéž došlo ke zrušení hmotných depozit, které byly vedeny u organizace a
převedeny na středisko CHB Dostojevského.
Obava z „revoluční“ změny při hospodaření s financemi, která se projevila jak u opatrovníků,
tak i u pracovníků se nenaplnila. Změna se ukázala jako velmi přínosná pro všechny zúčastněné
strany.
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Změna v hospodaření s financemi je založena správě financí pro osobní potřebu uživatelem.
Uživatel má svou příruční pokladnu a s podporou klíčového pracovníka hospodaří s finančními
prostředky. Pracovník vede pokladní deník, který předkládá spolu s paragony ke kontrole
opatrovníkovi. Dochází k přímé komunikaci mezi klíčovými pracovníky jednotlivých uživatelů
a opatrovníky (mimořádné nákupy, jako je oblečení, některé léky, zařízení do bytu nebo
rekreační pobyty, je přímo konzultováno a schváleno opatrovníkem ve velmi krátkém čase).
Změny vedly k přímému zapojení opatrovníka do běžného života uživatele na CHB a má
přímou a podrobnou kontrolu nad finanční hotovostí, včetně jeho hmotného majetku.
Uživatel je více začleňován do běžného života tím, že získává více zkušeností s nakládáním
s financemi, vaření, nákupu potravin a věcí potřebných k běžnému životu.
V rámci zkvalitnění služby byla od října 2017 přijata nová pracovnice na 0,75 úvazek.
Zavedením a používáním programu CYGNUS 2, se zkvalitnil a zjednodušil nejen systém
vykazování podpory uživatelům, ale i administrativní činnost pracovníků.
Velmi přínosná změna byla ve vyzvedávání léků na recept, které si uživatel s podporou
pracovníka vyzvedl v lékárně. Uživatelé získali větší přehled o tom, jaké léky berou a kolik stojí
peněz.
Tyto změny výrazně zkvalitnily způsob poskytované služby uživatelům a zjednodušily práci
klíčových pracovníků. Na základě těchto skutečností je třeba zmínit i to, že na původní model
nakládání s finančními prostředky, by se nechtěli vrátit ani klienti, ani pracovníci.
Své dovedností rozvíjejí uživatelé v sociálně terapeutické dílně zapsaného spolku FOKUS,
v občanském sdružení Anima Viva, nebo aktivizační dílnách provozovaných v jednotlivých
sociálních službách příspěvkové organizace Sírius. K zajištění svých potřeb využívají veřejně
dostupných služeb v Opavě.
V roce 2017 se uživatelé zúčastnili různých akcí a výletů.
Velikonoční trhy v Opavě
Výlet Stěbořice – Zlatníky
Letecký den v Hradci Králové
Chytání ryb v areálu Panského mlýna v Kylešovicích
Rekreační pobyt v Malé Morávce
Exkurze v cukrovaru v Opavě – Palhanec
Advent na Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole zemědělské
Vánoční trhy v Opavě
Mistrovství Evropy v krasobruslení
Účast na vzdělávacích kurzech společnosti JINAK
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018 a vize do dalších let
•
•
•
•

Zdraví – změna v podpoře uživatelů v oblasti zdraví (lékař mimo službu, objednávání
se k lékaři, objednávání léků, ……).
Pracovní uplatnění – podpora pracujících uživatelů služby v udržení pracovního
uplatnění, hledání nových pracovních příležitostí.
Spolupráce s občanským sdružením Anima Viva-zapojit další uživatele do aktivizačních
činností v oblasti vaření a nácviku trivia – čtení, psaní, počítání.
Stravování – vaření obědů, nákup surovin (plánování, výběr, nakupování), využívání
veřejných služeb (restaurace, jídelny).
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•

Pohyb a orientace ve městě – podpora schopnosti samostatně se pohybovat
orientovat v centru města a jeho okrajových částech (Kateřinky, Globus, Kylešovice)
Díky navýšení pracovní síly na středisku, je přáním a zájmem všech, tyto záměry uskutečnit.
Vize:
Zrušení stolařské dílny ve středisku.

Co potřebujeme:
-

dovybavení zázemí pro pracovníky v suterénu
oprava omítek v suterénu včetně vymalování místností
sanaci zdiva obvodových částí budovy z důvodu velké vlhkosti a tvoření plísní
nátěr některých dveří v bytech mužů i žen

Poděkování
V druhé polovině roku 2017 jsme měli možnost spolupracovat s podporovatelkou
ze zařízení Harmonie Krnov paní Bc. Yvonou Marečkovou, které bych chtěl tímto velmi
poděkovat za celý kolektiv pracovníků CHB Dostojevského. Její opakované návštěvy na našem
středisku, byly pro pracovníky novým, velkým profesním přínosem. Podělila se s poznatky a
osvědčenými zkušenostmi ze své praxe, které daly pracovníkům smysluplnou motivaci a
impuls do další práce na našem středisku.
Poděkování patří především sociální pracovnici paní Bc. Jitce Smyčkové za trpělivý a profesní
přístup, při probíhajících změnách a zavádění nových postupů v CHB.
Taktéž velké poděkování patří vedení Síria p. o. za prvotní impuls k zavádění změn a za velkou
trpělivost během jejich realizací.

Pavel Majíček, vedoucí střediska
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Chráněné bydlení, Švestková 1372/32, Kylešovice, 74706 Opava
Popis a realizace služby
Poskytování sociální služby
Chráněné bydlení Švestková
bylo zahájeno 6. března 2013,
služba
je
poskytována
v řadovém domě, v městské
části Opava – Kylešovice,
vzdálené přibližně 2,5 km
od centra města. Dům je
umístěn v klidném prostředí,
které 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. V 1. patře je menší místnost, vyčleněná pro pracovníky
služby.
Bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích nabízí uživatelům větší míru soukromí.
Svůj volný čas mohou uživatelé trávit ve společném obývacím pokoji, na zahradě, na jejíž
údržbě se uživatelé podílejí a využívají ji k odpočinku, nebo v soukromí svého pokoje.
Na obědy dochází uživatelé do jídelny na Rooseveltově ulici, snídaně a večeře si připravují
s podporou pracovníka sami. Zahrada slouží uživatelům k aktivnímu odpočinku (zahradnické
práce) i k relaxaci.
Charakter služby předpokládá větší zapojení uživatelů do péče o svou osobu a domácnost.
Na domácích pracích se s podporou pracovníků a dle svých dovedností podílejí uživatelé.
Tímto si prohlubují své dovednosti a návyky v oblastech přípravy stravování, nakupování, praní
a žehlení prádla. Osobní prádlo si za asistence pracovníka perou a žehlí uživatelé, praní ložního
prádla zajišťuje prádelna Elkatex – Chalupa, s. r. o.
Služba se zaměřuje na rozvoj schopností, dovedností a znalostí uživatele dle jeho schopností
a možností – přihlédnutí k jeho zdravotnímu postižení, věku, osobnosti klienta, dosáhnutí co
nejvyšší možné samostatnosti a nezávislosti na sociální službě. Podpoře a přípravě uživatele
na přechod do jiné služby s nižší mírou podpory nebo celkové opuštění sociální služby.
Uživatelé jsou 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 návazné služby v okolí
svého domova, zapojují se do kulturního dění města (koncerty, výstavy). Uživatelé CHB
Švestková, mohou podle svého svobodného rozhodnutí využívat aktivizační dílny, které byly
zřízeny v bývalých službách organizace Marianum. Mohou rozvíjet svou kreativitu v keramické
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dílně nebo v denních programech nebo relaxovat v muzikoterapii, aromaterapii nebo
snoezelenu.
Personálně je služba zajištěna v pracovní dny a o víkendech, ve dvanáctihodinových směnách.
Uživatelé služby
Kapacita: 6 osob
Věková struktura uživatelů

17%

Průměrný vek mužů a žen

27 - 65

44,5

muži

66 - 75

ženy

60,75

83%

POČTY UŽIVATELŮ

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH

ŽENY MUŽI CELKEM

ŽENY

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2017, POČTY DLE:

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
POSTIŽENÍ postižením (tělesné + mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením
pohybu
3.3.2 VĚK

2

4

6

38-49 51-60

37-60

42,5 56,25

52,66

-

-

-

-

-

-

-

3

3

2

1

3

-

-

-

-

1

1

1

3

4

1

-

1

-

-

-

2

3

5

-

1

1

-

-

-

2

3

5

-

1

1

-

-

-
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MUŽI

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2017
Sociální služba je „živý organizmus“, proto i práce na kvalitě služby je nekončící proces.
Rozsah a způsob poskytované podpory reaguje na aktuální potřeby uživatele, s cílem snižovat
jeho závislost na sociální službě. Neustále jsou zjišťovány přání a potřeby uživatele a hledány
způsoby jejich naplnění.
Jedním z nástrojů ke zkvalitnění služby patří i neustálé vzdělávání pracovníků služby.
Pracující uživatelé se stali plně nezávislými v samostatném dojíždění do práce.
Jeden uživatel s minimální podporou pracovníků pečuje o svého psa.
Dva uživatelé využívají sociálně terapeutických dílen v občanském sdružení Fokus.
V Opavě využívají uživatelé veřejně dostupné služby jako je pedikúra, kadeřník, specializované
obchody, nákupní centra, kino, divadlo, lékaře, kulturní akce pořádané v centru města.
Kulturní a společenské akce si uživatelé vybírají dle svého zájmu.
Od ledna tohoto roku nastala změna ve vedení organizace, CHB Švestková spadá pod Sírius p.
o., během roku měla služba 3 vedoucí pracovníky. Službu jako takovou hodnotím velmi kladně,
na první dojem na mě působilo prostředí, ve kterém žijí lidé s postižením, téměř jako doma.
Pod novým vedením, došlo k zásadním změnám v oblasti nakládání s finančními prostředky
uživatelů. Po nelehkých jednáních sociálních pracovníků, založili opatrovníci svým uživatelům
u bank účty, na které se převáděly finanční prostředky z účtů, které měli uživatelé zřízeny
u organizace.
Akce v roce 2017:
Svět techniky, Ostrava Dolní Vítkovice
Muzikál, Praha
Posezení u grilu, spojené s návštěvou bývalého uživatele
Zahradní slavnost ANIMA
Výlet „ Panský mlýn“
Sportovní den, hřiště Kylešovice
Vánoční akce, Deštná
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2017 a vize do dalších let
Podpora uživatele v získání dovedností potřebných k zapojení na trhu práce.
Rozvoj orientace v místě bydliště a okolí (2 uživatelé).
Podpora pracujících uživatelů v udržení pracovního uplatnění.
Spolupracovat s opatrovníkem při vyřízení občanského průkazu uživatele.
Stanovené cíle byly v tomto roce splněny, i když se služba vypořádávala se značnými změnami
v průběhu celého roku 2017.
Plány do roku 2018:
Změna v podpoře uživatelů v oblasti zdraví (lékař mimo službu, objednávání se k lékaři,
objednávání léků, ……).
Podpora pracujících uživatelů služby v udržení pracovního uplatnění, hledání nových
pracovních příležitostí.
Spolupráce s občanským sdružením Anima Viva-zapojit další uživatele do aktivizačních činností
v oblasti vaření a nácviku trivia – čtení, psaní, počítání.
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Stravování – vaření obědů, nákup surovin (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 (Kateřinky, Globus, Kylešovice)
Nadále rozvíjet schopnosti uživatelů a vézt je k co nejsamostatnějšímu životu s možností
přechodu do služby podpora samostatného bydlení.
Začleňování uživatelů do společenského prostředí a vyhledávání návazných služeb, aktivit,
práce.
Sjednocení přístupů, myšlení a podpory s nastavením organizace.
Postupné revize IP, Profilů a metodik. Zpracování Manuálu.

Šárka Kalendová, vedoucí střediska
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Podpora samostatného bydlení
Indikátor: 5268825
Pracoviště:
Lepařova 1417/12, 74601 Opava
Hobzíkova 25 a 37, 74601 Opava
Komárovská 9, 74601 Opava
Popis a realizace služby
Služba Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) je terénní sociální služba, poskytovaná
klientům, ke kterým pracovníci služby docházejí do jejich domácností, kde jim poskytují
podporu, nebo se setkávají na jiném předem domluveném místě
Podporované bydlení je terénní službou směřující k posilování samostatného života osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba zahrnuje podporu rozvoje dovedností v oblastech souvisejících se
samostatným bydlením, obhajobou práv a začleněním do života obce a regionu. Je
poskytována lidem, kteří ji potřebují a mají o ni zájem. Je zaměřena k posilování osobních
kompetencí, schopností a dovedností člověka tak, aby mohl žít v běžné komunitě, využívat
běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí. Je poskytována dle
individuálních potřeb a schopností uživatele. Služba je poskytována bez ohledu na rasu,
pohlaví či náboženské vyznání, respektuje základní lidská práva a je zpoplatněna.
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.
Základní principy činnosti
Zaměření na člověka a jeho individuální podporu
Podpora klienta v běžných společenských aktivitách, zejména v oblasti práce a pracovního
uplatnění.
Respektování práv uživatele a zásad vzájemné spolupráce
Cílová skupina
Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku nad 18 let. Osobám, které: chtějí
žít samy ve svém vlastním nebo pronajatém bytě, ale ještě nenabyly úplné samostatnosti
ve všech úkonech péče o vlastní osobu, domácnost a osobní záležitosti, nejsou zcela odkázány
na pomoc druhé osoby,
jsou schopny (s podporou) vyjádřit svůj postoj, přání a potřeby.
V roce 2017 poskytovali pracovníci služby PSB podporu v Opavě na ulicích Komárovská,
Hobzíkova a Lepařova, kdy dva dvoupokojové byty na ulici Lepařova jsou v majetku
Moravskoslezského kraje a jsou spravovány příspěvkovou organizací Sírius. Nábytek a základní
vybavení těchto bytů jsou majetkem Síria, p.o. Doplňky do bytů si klienti vybírají podle svého
uvážení. V ostatních bytech je vybavení ve vlastnictví klientů služby nebo vlastníků bytů.
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Uživatelé služby
V roce 2017 zůstal počet klientů, kteří potřebují podporu stejný a to 10, z toho 4 ženy a 6 mužů.
Dva klienti žijí samostatně v jednopokojových bytech, ostatních osm klientů žije
ve dvoupokojových bytech. Klienti služby PSB se navzájem navštěvují ve svých bytech, mají
mezi sebou kamarádské vztahy a podnikají společně různé výlety a účast na akcích.

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016, POČTY DLE:

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
3.3.4.1 osoby s mentálním střední
postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním
postižením (tělesné + mentální postižení)
POSTIŽENÍ
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením
pohybu
3.3.2 VĚK

Z TOHO
POČTY UŽIVATELŮ NOVĚ
PŘIJATÝCH
CELKE
ŽENY MUŽI
ŽENY MUŽI
M
4
6
10 0
0
4039-57
44,4
46
0
1
4
1
0
2
3
1
0

0
0
2
2
0
0
4
0
0

0
1
6
3
0
2
7
1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
1

6
0

9
1

0

0

0

Práce s kvalitou a významné události v roce 2017
Podpora samostatného bydlení byla do 31.12.2016 službou, kterou spravovala organizace
Marianum, p.o., která však na základě Rozhodnutí Moravskoslezského kraje od 1.1.2017
přešla pod organizaci Sírius, p.o. a to se všemi službami, které doposud Marianum poskytovalo
na území Opavy a Velkých Hoštic. Služba Podpora samostatného bydlení je zapojena
do Evropského projektu „Podpora služeb sociální prevence“ od 1.1.2016, z jehož je
financována.
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Od 1.1.2017 tedy Podpora samostatného bydlení přešla pod zařízení Sírius, p.o. a hned
od začátku se začalo pracovat na několika změnách, které tato terénní služba vyžadovala.
Nejvíce žádoucí bylo docílit toho, aby klienti Podpory samostatného bydlení (dále jen PSB) měli
své samostatné bankovní účty a neměli tyto účty spravované u organizace Sírius, p.o. Jednání
s opatrovníky bylo velmi složité, jelikož bylo složité jim vysvětlit z jakého důvodu musí jít
do banky, založit pro svého opatrovance účet a tento účet spravovat. Po několika jednáních
s ředitelkou organizace opatrovníci začali jednat a postupně zakládali účty svým
opatrovancům. Následně byly postupně všem odeslány jejich finanční prostředky na vlastní
účty, a tak se služba PSB oddělila od depozitního účtu organizace Sírius. S pomocí pracovníků
byly založeny inkasa na platby za poskytnutou podporu a organizace začala inkasovat
skutečnou výši úhrady za poskytnutou podporu danému klientovi. Do této doby byla
organizace příjemcem příspěvku na péči každého z klientů.
Službu PSB vedla do 30.9.2017 paní Liberdová Michaela, kterou však od října 2017 čekali
příjemnější, a to mateřské povinnosti. Novou službu po jmenování paní ředitelkou převzala
pod svá křídla paní Burdová. Poznámka vedení organizace: která tuto službu převzala s velkou
zodpovědností a pílí. Je velmi příjemné slyšet chválu opatrovníků, kteří měli zpočátku strach
ze všech změn, obavy, zdali jejich opatrovanci zvládnou větší samostatnost.
Po seznámení se službou, pracovníky a klienty této služby se začalo intenzivně pracovat
na vyhledání nových pracovních míst pro dvě klienty služby. Jedna z klientek nepracovala a
druhá chtěla své dosavadní zaměstnání změnit z důvodu nespokojenosti na stávajícím
pracovišti. Úspěšně se nám podařilo najít oběma klientkám nová pracovní místa. Toto úspěšné
zařazení klientek do pracovního poměru považujeme za velký kus práce.
Klíčové pracovnice intenzivně podporují svými klienty v samostatnosti a rozhodování.
Klient služby navštívil akci pořádanou mimo Opavu, kdy nejprve jeho klíčová pracovnice s ním
nacvičila cestu do Dolního Benešova, prošli si trasu, kudy se dostane na tuto akci a klient pak
úspěšně tuto celou výpravu realizoval sám bez doprovodu pracovníka. Klient měl velkou
radost, neboť to byla jeho první cesta mimo Opavu samostatně. Vše plánovali společně,
domlouvala se trasa, časy, místo konání akce.
Úspěchem naší služby považujeme i to, že 3 klienti se naučili počítat peníze v pokladně,
pochopili systém hospodaření s penězi, naučili se samostatně nakupovat základní potraviny
s ohledem na cenu. Klienti to považují za velkou radost, a mají potřebu všem sdělovat, že si
dokáží nakoupit, a hlavně si spočítat jejich peníze, které mají uložené ve své pokladně.
S klienty PSB klíčoví pracovníci pravidelně vaří, snaží se vařit pouze se slovní podporou
pracovníka, který na ně dohlíží, především při manipulaci s elektrickými spotřebiči.
V předešlých letech klienti docházeli pouze do jedné a té samé stravovací jídelny, nyní ale
po intenzivní práci jsme docílili toho, že si klienti vybírají sami restauraci, či jídelnu, kam chtějí
jít na oběd a mohou si vybrat z různých nabídek jídel a podle toho si vybrat, kam si zajdou
například na oběd. Tohle vede především k integraci našich klientů do společnosti, klienti mají
z této věci radost, cítí se sebevědoměji, mají možnost výběru a rozhodují sami o tom, kdy a
kde budou obědvat.
Dalším významným krokem bylo, že prostřednictvím služby Jinak, o.p.s. bylo našim klientům
umožněno zúčastnit se kurzů, které tato organizace zprostředkovává. Těchto kurzů se
zúčastnili 4 klienti, kteří absolvovali například kurzy: Práce na počítači, Vztahy s lidmi, Moje
práva, Snadné čtení, Jak vést domácnost. Účast na těchto kurzech byla přínosem pro tyto
klienty, kteří si kurzy velmi chválili, z každého kurzu dostali řádné osvědčení, které mají
ve svých bytech na viditelných místech, aby všichni věděli, že i oni chodí na kurzy a že se učí
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novým věcem. Kurzy probíhaly na Střední průmyslové a umělecké škole v Opavě a klienti se
zdokonalili především při práci s PC, notebookem a začali využívat různé vychytávky internetu,
například e-mail, Facebook, posílání fotek prostřednictvím mailu.
Naše služba velmi dbá na podpoře při kontaktu s rodinou, a kamarádů, kteří bydlí mimo
Opavu. Rodinným příslušníkům píší naši klienti dopisy, třeba až na Slovensko a chtějí se se svou
rodinou setkat, vše je v plánu, není to jednoduché a zabere nám to spoustu času někoho
vyhledat, případně naplánovat cestu třeba až na Slovensko. Vyhledávali jsme také rodinu
jedné klientky, která si přála najít svou sestru a také hrob své matky, která zemřela v Havířově.
Po obvolání všech hřbitovních správ v Havířově se nám nepodařilo hrob matky klientky najít a
bohužel ani sestru. S jednou klientkou jsme založili Facebook, kdy jsme společně vyhledali její
sestry a ta je dnes s nimi úspěšně v kontaktu, volají si a píši.
V listopadu navštívily dvě klientky wellnes pobyt v Lipové Lázni, kde se jim líbilo. Klientky
v doprovodu pracovníka, který je pouze na wellnes doprovodil a zase pro ně přijel, byly
na wellnesu velmi spokojené, líbilo se jim a v roce 2018 si přejí znovu jet ale už nejen na víkend,
ale na celý týden. Toto přání vyslovila i další klientka, která by chtěla jet s nimi, protože zážitky,
které holky vyprávěly ostatním jsou nepopsatelné a na takový wellnes by chtěl jet každý z nás.
Klientky byly nejvíce spokojené s velkým bazénem, krásnou přírodou a především masážemi,
které si samy zařídily, objednaly a absolvovaly. Proto v roce 2018 budeme pracovat na zajištění
dovolené na pracovištích klientek, zajištění rezervací, zaplacení záloh a následného výletu
do Lipové Lázně. Klientky na takovémto pobytu byly poprvé a velmi se jim to zalíbilo a naše
služba toto jen podporuje, kontakt se společností a zapojení do běžného života.
Klienti služby PSB společně oslavují narozeniny, kde pozívají své kamarády a všechny, které
chtějí mít ve své blízkosti ve svém slavnostním dni.
Letošní Vánoce proběhli na službě v duchu svátečního. Někteří klienti odjíždějí na svátky domů
ke svým blízkým, kamarádům. S ostatními klienty jsme společně udělali bramborový salát a
rybu, napeklo se cukroví, nazdobil vánoční stromeček, výzdoba, udělal se vánoční úklid a
nechyběla ani vánoční atmosféra doprovázena koledami. Nechybělo ani předání dárečků,
které si uživatelé vzájemně nakoupili a také proběhlo předání maličkostí mezi pracovníky a
klienty. Vánoce si všichni pochvalovali za to, že si mohli udělat bramborový salát, udělat rybu
a nemuseli na Štědrý den chodit do jídelny.
Rok 2017 skončil úspěšně, naši službu čeká ještě spoustu práce. Především zajistit jedné
klientce nového praktického lékaře a následně zajištění služby Home Care. Podporovat klienty
při kontaktech s rodinnými příslušníky. Dále dovybavit byt na ulici Lepařova, kde je nutno
vybavit místnost, kde měla organizace Marianum p.o. kancelář pracovníků služby PSB.
Úspěšně zrealizovat Individuální plány klientů, aktualizovat Standardy kvality a dále
spolupracovat s klienty tak úspěšně jako doposud, nadále klienty podporovat k účasti
na kurzech a k tomu, že oni rozhodují, my jen podporujeme.

Za službu PSB, pracovníky a spokojené klienty vedoucí služby Burdová Táňa
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10. Ekonomické údaje – souhrn za organizaci
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 (tis. Kč)
Náklady

Výnosy

Výsledek hospodaření

Hlavní činnost

64 538,99

64 538,99

0

Doplňková činnost

1 663,33

1 666,52

3,19

Celkem

66 202,32

66 205,51

3,19

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření

Z toho

za rok 2017

převod do rezervního fondu

3 183,04

převod do fondu odměn

3 183,04

0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2017 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

Náklady

Výnosy

Výsledek
hospodaření

DOZP

54 693,08

54 6936,08

0

CHB

8 084,94

8 084,94

0

PSB

1 760,97

1 760,97

0

Celkem

64 538,99

64 538,99

0

Závazné ukazatele na r. 2017 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2017
Příspěvek na provoz ÚZ 13305
v rámci „Podmínek dotačního Programu na podporu
poskytování sociálních služeb pro r. 2017“
Příspěvek na provoz ÚZ 205
úhrada nákladů na odpisy

Výše (Kč)
26 525 000

350 000

Příspěvek na provoz ÚZ 207
dofinancování hlavní činnosti

7 950 000

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 0
na akci „Rekonstrukce restaurace Zelený Jelen“

1 000 000

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 0
na akci „Nákup vícemístného motorového vozidla“

1 250 000

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

16,04
3 183,04
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Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2017 - UZ 13305
Druh sociálních služeb

Výše (tis. Kč)

(dle registrace)
DOZP

22 911

CHB

3 614

Celkem

26 525

Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)

Název fondu
Fond investic – 416

k 1. 1. 2017

k 31. 12. 2017

3 057,58

2 831,72

144,29

511,38

1 899,02

1 910,69

290,68

332,68

FKSP – 412
Rezervní fond – 413, 414
Fond odměn - 411
Investiční akce v r. 2017
Zdroj (poskytovatel)

Účel akce

Výše (tis. Kč)

MSK

Studie stavebních úprav – ZJ

56,27

Vlastní

Stavební úpravy – ZJ

169,02

MSK

Stavebně-technický průzkum – ZJ

235,95

Celkem

461,24

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

Celkem

Finanční

Věcný

Rezervní fond

Finanční

Věcný

Fond investic

Neznámý dárce

1

1

0

0

0

Celkem

1

1

0

0

0

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
Zdroje
Název akce

celkem

vlastní

Konvektomat

341,83

341,83

Kotel elektrický

147,12

147,12

Pánev elektrická

108,96

108,96

Plynový sporák

40,31

40,31

Stavební úpravy – ZJ

169,02

169,02

MSK

ISPROFIN

dary

Projekt
023
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Osobní automobil
Multiseat
Celkem

1 226,72

1 226,72

136,20

6,81

129,39

2 170,16

814,05

1 226,72

129,39

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2017 (tis. Kč)
Druh/účel

Celková
hodnota

Zdroje
zřizovatel

vlastní

Opravy kuchyň. zařízení

52,91

52,91

Celkem

52,19

52,19

dary

jiné

Vratka
dotace

Zdůvodnění
vratky

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) - nebyly
Zahraniční služební cesty - nebyly
Čerpání účelových dotací v r. 2017 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní Poskytnutá
znak
dotace

Použito

Podpora samostatného
bydlení ÚZ 13013 a 253
Projekt „Podpora služeb
sociální prevence 1“

13013
a 253

1 544

1 202

0

Úřad práce

13234

500,6

500,6

0

Projekt ESF 023

Celkem

104513
013
a
104113
013

163,45

249,1

0

2 208,05

1 951,7

0

Nevyčerpané
finanční
prostředky pro
rok 2017
zůstávají
k dočerpání
v roce 2018.

Nevyčerpané
finanční
prostředky pro
rok 2017
zůstávají
k dočerpání
v roce 2018

Ekonomika organizace v roce 2017 byla v důsledku převzetí středisek sociálních služeb
z Mariana, příspěvkové organizace významně rozšířena.
V souvislosti s rozšířením doplňkové činnosti o provoz Jídelny
od července 2017 se stala naše organizace plátcem DPH k datu 1. 11. 2017.

Zelený

Jelen

11. Průměrné % nemocnosti za rok 2017: 5,16
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12. Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
SOUPIS POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK
Datum vzniku Přesná identifikace
Částka
Druh
Stav vymáhání
pohledávky
dlužníka
pohledávky
Vymáháno exekučně u
Zákonný zástupce dítěte
soudu – zamítnuto.
2015
15 031,00 strava uživatele
– matka
Kontaktovány jiné
instituce.
2013
Nedobytná pohledávka,
Zákonný zástupce dítěte 12 687,00 strava uživatele
soud, hmotná nouze
2013
Zákonný zástupce dítěte
Soud, nevymáhatelný,
47 868,00 strava uživatele
– otec
otec nezvěstný
2013
Zákonný zástupce dítěte
PnP, strava
8 989,00
Vymáhá se
– otec
uživatele
2013
Zákonný zástupce dítěte
35 690,00 strava uživatele Splátky nepravidelné
– matka
2007
Zákonný zástupce dítěte
Exekuce 50,97 954,00 strava uživatele
– matka
Kč/měsíčně
2016
Opatrovník – ČSSZ
strava a
Splátkový kalendář –
vyplatila ID
20 896 bydlení
nepravidelné platby
opatrovníkovi
uživatele
celkem
239 115,00
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. Opatrovník jednoho uživatele obdržel ID uživatele, který si ponechal pro svou
potřebu.
13. 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 podrobně zpracován ve Směrnici č 15/2016 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 způsobeným poručením právních předpisů nebo
trestnou činností.
Nezávislým auditorem byl proveden audit účetní závěrky k 31. 12. 2016, ověření vedení
účetnictví v souladu s účetní legislativou.
Výrok auditora: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a
pasiv účetní jednotky Sírius, příspěvková organizace k 31.12. 2016 a nákladů a výnosů a
výsledku jejího hospodaření za rok končící k 31.12.2016 v souladu s českými účetními
předpisy.“

64

Nezávislým auditorem byl proveden průběžný audit účetní závěrky za rok 2017 podle stavu
účetnictví k 30.9. 2017. Byl prověřen účetní a kontrolní systém, oblast dlouhodobého majetku,
zásob, finančních účtů, pohledávek a závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů organizace.

Výrok auditora:“ musíme konstatovat, že celkově je vedení účetnictví ve vaši organizaci na
dobré úrovni“. Zjištěné některé drobné skutečnosti a dílčí nesprávnosti byly v následujícím
období opraveny dle doporučení auditora.
Vnitřní kontrolní systém je podrobně zpracován ve Směrnici č 15/2017 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 způsobeným poručením právních předpisů nebo
trestnou činností
V listopadu 2017 proběhl průběžný audit účetnictví organizace za období 1.-9.2017.
14. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Naše 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 145,84 osob, z toho vyplývá povinný podíl
(4%) zaměstnávat v organizaci 5,83 zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním
postižením.
Vzhledem k náročnosti provozu v našem zařízení bylo ve sledovaném roce zaměstnáno
9,51 osob (přepočtený počet zaměstnanců OZP).
Celková povinnost povinného podílu byla splněna zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením.
Plnění povinného podílu v roce 2017:
Zaměstnanců celkem:
145,84
Povinný podíl OZP 4 %:
5,83
Zaměstnání OZP:
9,51
Z výše uvedené skutečnosti vyplývá, že jsme splnili povinný podíl zaměstnanců OZP a nevznikl
nám odvod do státního rozpočtu za rok 2017.
15. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Nebylo v roce 2017 vyžádáno.
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16. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové
organizace se zprávou o činnosti
Zpráva o činnosti bude uveřejněna ne serveru organizace a na webových stránkách
v elektronické podobě do 31.3. 2018 na serveru organizace na webových stránkách po jejich
rekonstrukci. Server je přístupný všem pracovníkům organizace.
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Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno:

Mgr. Soňa Lichovníková

datum:

27.2. 2018

telefon:

731482151

e-mail:

reditel@sirius-opava.cz

Mgr. Soňa Lichovníková

Digitally signed by Mgr. Soňa Lichovníková
Date: 2018.03.15 08:14:47 +01'00'
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