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Základní údaje o organizaci 

Název:    Sírius, příspěvková organizace 

Adresa:    Mánesova 1684/7, 74601 Opava 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Předmět činnosti: 

Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím  

o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. 

Statutární orgán:  Mgr. Soňa Lichovníková 

Zřizovatel:   Moravskoslezský kraj 

Kontakty: e-mail: reditel@sirius-opava.cz, web: www.sirius-opava.cz 

tel.:553711803, 731482151  

Identifikační číslo datové schránky: 7fqk7q8  

IČ:     71197036 

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

 

Poskytované služby:       

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  identifikátor:  3559424 

Chráněné bydlení     identifikátor: 9081749 

 

Doplňková činnost organizace: 

Výroba, obchod a služby  
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Úvodní slovo 

Vážení,  

dovolte, abych Vás seznámila se Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Sírius, za rok 

2020. Stejně jako v předešlých letech, tak i letos Vás touto formou informujeme o výsledcích hospodaření 

a o činnostech, které v naší organizaci proběhly nebo stále probíhají.  

Respekt + Spolupráce + Podpora + Řešení = Kvalita 

Při zpracovávání této výroční zprávy nebylo jednoduché najít ta správná slova, která by vystihla, co jsme 

v průběhu roku 2020 prožívali, a to nejen v tom profesním, ale také v osobním životě.  

Z počátku roku vše vypadalo klidně, měli jsme spoustu plánů, spousty rozjednaných aktivit, těšili jsme se 

na nové zážitky, zkušenosti, výzvy. Vše se ale změnilo během krátkého okamžiku… 

Aniž by to z počátku někdo blíže registroval, pomalu se začaly objevovat zprávy o vysoce nakažlivé nemoci, 

která ochromila celý svět. Ve společnosti se střídaly a stále střídají pocity strachu, znechucení i skepse. 

Služby se uzavíraly, emailové schránky se plnily dokumenty s novými a novými usneseními, mimořádnými 

opatřeními a doporučeními. Organizace zpracovala a následně několikrát aktualizovala krizový plán, 

nastavovala mnoho preventivních opatření, potýkala se s výpadky pracovníků ve všech úsecích, 

s karanténami v jednotlivých bytech i celých domech, se zvýšenou psychickou podporou poskytovanou 

uživatelům, jejich opatrovníkům i rodinám, i vzájemně kolegiálně mezi sebou.  

Náročné „covidové období“ mnoho bere i dává… bere energii, psychickou pohodu, zdraví i životy…  

na druhou stranu v našem okolí vidíme nárůst lidskosti, pomoci i podpory, vzájemné soudružnosti a lásky. 

Rádi bychom tak touto cestou znovu poděkovali všem dárcům, kteří nám nabídli pomocnou ruku v době 

pandemie a poskytli ochranné pomůcky, jako jsou roušky, respirátory, štíty, rukavice, desinfekce, ale také 

potraviny, drogerii a mnoho dalších darů.  

Také velmi děkujeme všem, kteří ušili pro uživatele i pracovníky roušky či darovali materiál k jejich výrobě. 

Velmi si také vážíme pomoci našich pracovníků, kteří se na výrobě roušek podíleli ať už vlastnoručně nebo 

sehnáním materiálu z vlastních zásob či vystáním dlouhých front v galanteriích. 

Upřímné poděkování patří také našemu zřizovateli, Moravskoslezskému kraji, nejen za morální podporu, 

ale také mimo jiné za veškerou pomoc v provázení tímto nelehkým obdobím. 

Za spolupráci děkujeme všem opatrovníkům, zákonným zástupům a rodinným příslušníkům, 

dobrovolníkům, stážistům, studentům, spolupracujícím organizacím, lékařům, dalším poskytovatelům 

sociálních služeb, externím spolupracovníkům a podporovatelům. 

V neposlední řadě je potřeba velmi poděkovat všem jednotlivým pracovníkům v přímé péči,  

v administrativě i provozech, protože ti všichni se ve vzájemné spolupráci zasluhují o kvalitu 

poskytovaných sociálních služeb, a tím i zkvalitňování života každého z uživatelů.  

 

 

Mgr. Soňa Lichovníková 

a tým pracovníků organizace 
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Popis organizace 

Poslání a cíle organizace 

Sírius, příspěvková organizace, v roce 2020 poskytovala dvě pobytové sociální služby v devíti středicích  

na území Opavy a Velkých Hoštic. Vzhledem k ukončení provozu jídelny Zelený Jelen bylo nově zajištěno 

stravování pro službu domovy pro osoby se zdravotním postižením dodavatelem Domov Bílá Opava, 

příspěvková organizace. Ošetřovatelská péče byla poskytována ve střediscích služby domova pro osoby se 

zdravotním postižením.  

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

v Opavě. 

 

Poskytované služby 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Identifikátor: 3559424 

Šest středisek, sedm objektů 

Schválená kapacita: 93 klientů 

Posláním je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dětem, mládeži a dospělým s těžkým 

mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. K uživatelům a jejich rodinám přistupujeme  

s lidskostí a respektem. Garantujeme podporu a péči podle jejich skutečných potřeb. Uživatele a jejich 

rodiny podporujeme v řešení nepříznivé sociální situace směřující k životu mimo pobytovou sociální 

službu.  

Chráněné bydlení 

Identifikátor: 9081749 

Tří střediska, tři objekty 

Schválená kapacita: 26 klientů 

Posláním chráněných bydlení v Opavě a Velkých Hošticích je poskytovat dospělým lidem s mentálním a 

kombinovaným postižením takovou podporu jakou potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných 

domácnostech, a individuálně je podporovat v rozhodování ve všech oblastech jejich života. 

 

Zásady a cíle služeb jsou nastaveny pro jednotlivá střediska vzhledem k individuálním potřebám uživatelů, 

podmínkám, prostředí apod., jsou pospány v části zprávy u jednotlivých služeb. 
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Zpráva o činnosti organizace 

Uživatelé služeb – souhrn za celou organizaci 

Poskytujeme službu celkem 119 osobám v pobytových službách. 

Počet uživatelů se během roku mění, konkrétně v DOZP středisku Mánesova, které je zařízením pro výkon 

ústavní výchovy. 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2020, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 
PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ 62 55 117 - 2 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 6-79 7-71 6-79 - 8-11 

průměr 48 41,5 42,7 - 9,5 

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti - - - - - 

I lehká závislost - - - - - 

II středně těžká závislost 8 9 17 - - 

III těžká závislost 12 14 26 - - 

IV úplná závislost 32 42 74 - 2 

 3.3.4 TYP                           
 POSTIŽENÍ 

 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením 

lehké 3 2 5 - - 

střední 16 16 32 - - 

těžké 34 27 61 - 2 

hluboké 10 9 19 - - 

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

51 47 98 - 2 

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

- 2 2 - - 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  - - - - - 

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

 3.3.6 MOBILITA 

bez omezení pohybu 26 23 49 - - 

s částečným omezením  23 16 39 - - 

s úplným omezením pohybu 13 16 29 - 2 
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Pracovníci celé organizace 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočten
ý stav (PS) 
ke dni 
31.12.202
0 

% 

Přímá péče 
Sociální 
pracovníc
i 

THP Ostatní Pedagogičt
í pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolsk
é 

17,3 11,10 0 0 8,5 5,45 1,8 1,15 5 3,21 2 1,28 0 0 

Vyšší odborné 2 1,28 0 0 1 0,64 1 0,64 0 0 0 0,00 0 0 

Úplné střední 64,2 41,18 0 0 46,5 29,83 11,5 7,38 0 0 4,9 3,14 1,3 0,83 

Vyučen 57,65 36,98 0 0 53,5 34,32 0 0,00 0 0 0 0,00 4,15 2,66 

Základní 14,75 9,46 0 0 4 2,57 0 0,00 0 0 0,2 0,13 10,55 6,77 

Celkem 155,9 100,00 0 0 113,5 72,80 14,3 9,17 5 3,21 7,1 4,55 16 10,26 
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Uživatelům našich služeb poskytujeme přímou péči prostřednictvím 114 pracovníků v sociálních službách, 

kteří zajišťují individuální přístup ke každému uživateli a poskytování individuální podpory podle potřeb 

samotného uživatele. Našimi kmenovými zaměstnanci také provádíme úklid, údržbu budov a zahrad, 

rozvoz stravy. Na veškeré vedení účetnictví a celkové hospodaření organizace zaměstnáváme 7 pracovníků 

včetně ředitelky. Jednání se zájemci o naše služby, vedení veškeré osobní agendy uživatelů a řešení 

nestandardních záležitostí uživatelů a vedení služeb u nás vykonává 5 sociálních pracovníků, o chod 

jednotlivých středisek se stará celkem 9 vedoucích středisek (dva z vedoucích středisek a sociálních 

pracovníků vykonávají funkci tzv. sociokoordinátora). 

Stále pociťujeme nedostatek pracovníků v sociálních službách, především ve střediscích, která poskytují 

podporu uživatelům s atypickým chováním a ve službách chráněného bydlení, zvláště v době, kdy jsme 

přešli ze skupinové podpory na podporu individuální. Pracovníci v sociálních službách tvoří základ našich 

služeb, především na nich stojí kvalita služeb.  

Ošetřovatelskou péči zajišťuje 14 pracovníků ošetřovatelského úseku (zdravotní a praktické sestry), kteří 

jsou v jednotlivých střediscích denně v kontaktu s uživateli, sledují jejich zdravotní stav a můžou ihned 

reagovat na vzniklý problém.  Poskytují podporu při přípravě léků a při užívání léků každému uživateli 

individuálně, v době své přítomnosti na středisku. Někteří uživatelé se snaží aktivně do přípravy léků 

zapojit. Veškeré léky má uživatel uloženy u sebe na pokoji.  SZP sleduje zásobu léků a dle potřeby zajistí 

další předpis léků.  

V organizaci pracovalo v údržbě, provozu i v přímé péči 10 osob se zdravotním znevýhodněním, z toho  

3 osoby OZP ve III. stupni.  

I nadále pokračujeme v zajišťování výkonu veřejné služby. V rámci výkonu VS odpracovali vykonavatelé 

pro organizaci celkem 320 hodin. Počet vykonavatelů se pohyboval okolo 4 osob v měsíci v období leden 

a únor, poté pouze jedna osoba.  

 

Vzdělávání pracovníků v přímé péči 

Akreditované vzdělávání mimo projekty 

Péče o vlastní pohybový aparát (8 h, 20 osob) 

Syndrom vyhoření v „korona době“ (8 h, 6 osob) 

Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb (8 h, 20 osob) 

Základy augmentativní a alternativní komunikace (16 h, 4 osob) 

Bazální stimulace – základní kurz (24 h, 7 osob) 

Stáže 

Domov Vítkov, příspěvková organizace 

Konference 

Na cestě s autismem 

Další 

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky (60 osob) 

Kulatý stůl s právníkem pro CHB, domovy, stacionáře a CDS pro lidi s postižením (8 h, 2 osoby) 

Pracovníci v přímé péči si také rozšiřovali kvalifikaci prostřednictvím kvalifikačních kurzů (5), a studia 

v bakalářském programu (2).  
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Stále probíhají supervize, a to jak individuální, skupinové, tak případové. Pokračují konzultace pro podporu 

zavádění a vyhodnocování AAK.  

Vzdělávání, metodická setkávání a konzultace byly v tomto roce komplikované, a nastavily zcela nový 

rozměr. Přechod z reálného do virtuálního prostředí skýtal mnoho nároků jak na pracovníky, tak  

na požadavky technického vybavení. Průběžně se nedostatky co nejvíce eliminovaly, a online aplikace 

začaly sloužit nejen k poradám a ke spojení s rodinami, ale staly se běžnou součástí vzdáleného kontaktu 

v mnoha oblastech. 

Dobrovolníci 

Organizace se stále snaží zajišťovat dobrovolníky, v současné době nejčastěji z řad studentů středních a 

vysokých škol. Bohužel od jarního období, kdy se porůznu uzavíraly služby a nastavovala se preventivní 

opatření, spolupráce s dobrovolníky byla pozastavena. V tomto roce u nás vykonalo dobrovolnickou 

činnost 5 osob v celkovém počtu pouhých 23,5 hodin. Docházeli zejména na střediska DOZP, a jeden  

na středisko CHB.  

Praxe 

Spolupracujeme se středními, vyššími odbornými, vysokými školami a vzdělávacími institucemi  

pro zajištění praxí v oborech jak sociálních, zdravotních tak pedagogických. V tomto roce jsme ohledně 

praxí komunikovali převážně se Slezskou univerzitou, Ostravskou univerzitou, Střední zdravotnickou 

školou v Opavě, v rámci kvalifikačních kurzů spolupracujeme s Úřadem práce a organizacemi SEDUCA-CZE, 

s.r.o. a MAVO, s.r.o. 

„Mile mě překvapila „rodinná“ atmosféra, která se prolíná celým zařízením. Byla jsem spokojena 

s ochotným přístupem personálu.“ (DOZP Holasická) 

„Překvapil mě přístup zaměstnanců ke klientům, samozřejmě v dobrém slova smyslu. Zaměstnanci mají 

profesionální, milý a ohleduplný, a hlavně lidský přístup.“ (DOZP Čajkovského) 

Stáže 

Nejen s ostatními organizacemi, poskytujícími sociální služby, spolupracujeme také při zajišťování stáží 

pracovníků v přímé péči.  V tomto roce jsme poskytli stáže pracovníkům v sociálních službách a sociálním 

pracovníkům z Dětského centra Čtyřlístek, a z Domova NaNovo, příspěvkových organizací.   

 

Zapojení organizace do projektů 

Projekty organizace 

„Aktivní život – cesta k normalitě“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717 

1. 4. 2018 došlo k zahájení projektu z výzvy ESF Operačního programu Zaměstnanost č. 71, pro podporu 

procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce, s názvem „Aktivní život – cesta k normalitě“, reg. 

č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717.  

Projekt byl řádně ukončen ke dni 31.3.2020. 

Hlavním cílem projektu byl rozvoj kvality sociálních služeb, a to díky realizaci těchto komplexních aktivit: 

Podpora pracovníků a souvisejících procesních náležitostí k rozvíjení individuálních aktivit uživatelů 

(především podpora alternativní a augmentativní komunikace). 

Podpora pracovních a souvisejících procesních náležitostí k rozvoji samostatnosti uživatelů, včetně 

zvládání konfliktních situací s tím spojených. 

Doplňkové vzdělávání pracovníků zaměření na podporu nových metod a práce s uživateli. 
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V roce 2020 byly realizovány tyto projektové činnosti: 

Klíčová aktivita 01 DOZP – Učíme se žít aktivně 

Akreditované kurzy 

Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením – 

proběhl jeden běh (poslední), proškoleno 14 osob 

Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního 

zdraví – proběhly dva poslední běhy, proškoleno 25 osob 

Bazální stimulace – základní kurz – proběhly všechny tři běhy, proškoleno 38 osob 

Konzultace v oblasti podpory principu normality pro odhalení provozní slepoty pracovníků v přímé péči 

Konzultace probíhaly na jednotlivých střediscích služby DOZP, byly zaměřeny na rizika (posouzení míry, 

střety zájmů), spolupráce na metodice, vnitřních pravidlech 

Konzultace a supervize v oblasti alternativní a augmentativní komunikace 

Pokračování v nastavování a rozvíjení individuální komunikace u jednotlivých uživatelů služby, 

poskytování zpětné vazby, supervize. 

Klíčová aktivita 02 CHB, PSB – Učíme se žít samostatně 

Akreditované kurzy 

Úvod do zaměstnávání osob se zdravotním postižením – proběhly všechny běhy, proškoleno 15 osob 

Konzultace v oblasti podpory principu normality pro odhalení provozní slepoty pracovníků v přímé péči 

Konzultace byly zaměřeny na případové práce s rizikem, práce na metodickém materiálu.  

Výstupem projektu jsou 2 napsané a zveřejněné dokumenty: 

Metodika individuální podpory uživatelů pro aktivizaci 

Metodika – Vedení uživatelů k větší míře samostatnosti včetně práce s rizikem a řešení konfliktních 

situací 

„Rozvoj procesů kvality v Síriu, příspěvkové organizaci“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015326 

Projekt byl zahájen 1.4.2020. Jeho hlavním cílem je zhodnotit současný stav procesů rozvoje kvality 

poskytování sociálních služeb v organizaci, a to u 2 služeb DOZP a 3 služeb CHB. 

Zvýšení míry podpory běžného způsobu života uživatelů ze strany pracovníků v přímé péči. 

Zvýšení míry podpory uživatelům v souladu s principy normality. 

Snížení/eliminace ústavních prvků v organizaci. 

Zvýšení míry individuální podpory uživatelů na úkor podpory skupinové. 

Zvýšení kvalifikace pracovníků v přímé péči na akreditovaných vzdělávacích kurzech. 

Hlavními aktivitami projektu jsou procesní audity a akreditované vzdělávací kurzy.  

V roce 2020 proběhly dva procesní audity, jeden ve službě DOZP Švestková, a jeden ve službě CHB 

Švestková. Cílem a smyslem procesního auditu je zjistit, zda poskytovaná sociální služba skutečně 

podporuje uživatele v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života, 

zda jejich život neprobíhá ve specifických podmínkách (míněno nejen, kde bydlí, ale jaký vedou život, zda 

mají stejné příležitosti, jako jejich vrstevníci). Procesní audity považujeme za velmi důležitou součást 

poskytování sociálních služeb, které by jednou za čas měly proběhnout v každé službě, byť jen za účelem 

analýz případových procesů.  

Co se v rámci projektu v tomto roce nepodařilo realizovat jsou akreditované kurzy, a to z důvodu vládních 

nařízení a mimořádných opatření v souvislosti s pandemií. 

Projekty Moravskoslezského kraje 

Organizace se zapojuje do projektů Moravskoslezského kraje a účastní se jeho aktivit. 
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Žít normálně, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016001 

V rámci projektu Žít normálně spolupracujeme v oblastech: 

Potvrzení účasti na vzdělávání v rámci projektu KÚ MSK – doplňující mapování zájmu o nabízené 

vzdělávání; 

Klíčové aktivity č. 3 s názvem Zkvalitnění života lidí s postižením (podpora konkrétních uživatelů 

sociálních služeb asistenty v oblasti pracovního uplatnění trávení volného času). 

Přímá aktivita v tomto roce ještě neproběhla. 

 

Další aktivity organizace během roku 

Podpora aktivit v zahradách  

Rada kraje na svém zasedání dne 9. 12. 2019 č. 76/6960 rozhodla o poskytnutí neinvestičního účelového 

příspěvku v rámci EVVO. V roce 2020 bylo zakoupeno 11 ks mobilních vyvýšených zahrádek a 3 hmyzí 

domečky. Naši uživatelé se tak dostávají, v rámci zahradní terapie, k pěstování bylinek, sledování života 

hmyzu a k přiblížení se k práci na zahradě. Práce s rostlinami rozvíjí jemnou motoriku, uklidňuje a přináší 

řadu pozitivních účinků. Poskytnutá zahradní terapie uživatelům má na ně prokazatelné pozitivní účinky. 

Vy rozhodujete, my pomáháme 

Organizace, konkrétně služba DOZP Holasická, se zapojila do 8. ročníku grantového programu, který byl 

plánován v obchodech Tesco. Cílem programu je podporovat místní společenství prostřednictvím grantů 

poskytovaných neziskovým organizacím, aby mohly realizovat projekty, které přispívají ke zlepšení kvality 

života v okolí obchodů. DOZP Holasická připravila projekt na podporu uživatelů s názvem „Senzorické a 

polohovací pomůcky pro podporu osob s těžkým zdravotním postižením“. Tento projekt byl hodnotiteli 

vybrán mezi 3 nejlepší v našem mikroregionu, čímž jsme získali grant ve výši 20 000 Kč. 

Dobrá praxe 

Zapojili jsme se do projektu „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, který 

připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021, a který se zaměřuje na rozvoj 

a metodickou podporu v oblasti kvality, hledání a vytváření nových nástrojů pro oblast kvality, hledání 

příkladů dobré praxe, identifikaci rizik, hledání inovativních řešení a sdílení dobré praxe. 

V rámci sdílení dobré praxe jsme se přihlásili s tématem Individuálně nastavené alternativní formy 

komunikace. Realizace ověření sociálním šetření v místě poskytované služby by mělo proběhnout 

v následujícím roce. 

Snoezelen – Slezská univerzita v Opavě 

Již v roce 2019 se konalo otevření multismyslové místnosti Snoezelen v prostorách fakulty Veřejné politiky 

Slezské univerzity v Opavě. V roce 2020 jsme navázali spolupráci s Mgr. Kateřinou Janků, Ph.D., s cílem 

využití místnosti. Konalo se úvodní setkání a workshopové aktivity, kdy byli pracovníci proškolení 

v základních principech práce a aktivit v multisenzorické místnosti, a následovalo samotné docházení 

uživatelů.  Bohužel díky pandemii byla tato aktivita brzy pozastavena.  

Setkávání Pracovní skupiny sexuálních důvěrníků v Moravskoslezském kraji  

konané pod záštitou organizace NEBUĎ NA NULE, z. s. – unie sexuálních důvěrníků, kterých se účastnili 

sociální pracovníci.  
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Spolupráce s organizacemi a institucemi 

Magistrát města Opavy 

Organizace je součástí katalogu sociálních služeb a navazujících aktivit – MAS Opavsko, který se v tomto 

roce aktualizoval. Pravidelně se účastníme komunitního plánování ve dvou pracovních skupinách (Osoby 

se zdravotním postižením, Osoby s duševním onemocněním), a také se účastníme různých aktivit 

pořádaných městem. Z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2020 byla poskytnuta na obě služby 

účelová dotace.  

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského Odboje 5, příspěvková organizace 

V Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského Odboje 5, příspěvková organizace probíhá vzdělávání 

uživatelů na základním i středním stupni, je také možnost využívat zájmové kroužky pořádané školou. 

SPC SRDCE poskytuje poradenské a terapeutické služby v oblasti vzdělávání uživatelů naší služby, 

zabezpečuje vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření. 

FOKUS Opava z.s. je partnerem organizace Sírius při realizaci služby sociální rehabilitace. 

ANIMA VIVA 

Sírius, příspěvková organizace spolupracuje s organizací ANIMA VIVA z. s. v oblasti sociální rehabilitace.  

Nabídku programů sociální rehabilitace využívají uživatelé služby chráněného bydlení i služby domovy  

pro osoby se zdravotním postižením. Z pestré nabídky programů si mohou uživatelé našich služeb vybrat 

aktivity, které se zaměřují na nácviky běžných činností potřebných v osobním životě (nakupování, vaření), 

společenského chování a komunikace, orientace a využití dopravních prostředků, muzikoterapie, základy 

trivia. 

 

Hodnocení plánu na rok 2020 

Ukončení projektu Aktivní život – cesta k normalitě, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717 

Splněno  

Zahájení realizace projektu Rozvoj procesů kvality v Síriu, příspěvkové organizaci“, reg. č.: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015326, zajištění a realizace procesních auditů, akreditovaného vzdělávání.  

Splněno vyjma akreditovaného vzdělávání 

Další vzdělávání v oblasti sexuality, aktualizace Protokolu sexuality, pověření sexuálních důvěrníků.  

Nesplněno, především z důvodů pozastavení vzdělávacích aktivit a nutnosti přesouvání termínů již 

naplánovaných aktivit, zejména projektových.  

Následující etapy renovace zahrady DOZP Holasická – budou realizovány za přispění zřizovatele na jaře 

roku 2020 tak, aby v květnu mohli uživatelé využívat celou zahradu naplno. Výsledkem bude krásná, 

funkční zahrada, které budou dominovat vzrostlé stromy poskytující přirozený stín, ovocné keře, záhony 

okrasných květin i bylinek, a především chodníčky, které umožní uživatelům prozkoumat každý kousek 

zahrady, stimulovat své smysly nejen vůní, ale i chutí.  

Částečně splněno  

 

Plán na rok 2021 

Dokončení projektu „Rozvoj procesů kvality v Síriu, příspěvkové organizaci“, reg. č.: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015326. 

Realizovat odložené vzdělávací aktivity, které nemohou být realizovány online. 

Získání grantu projektu MPSV Dobrá praxe. 
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Vize na další období: 

Realizace rozvojových plánů – stabilizace služeb, V objektech, ve kterých to bude možné, upravit dispozice 

tak, aby vzniklo více jednolůžkových pokojů a byla odstraněna bariérovost.  

Projekt k nemovitostem Na Pomezí. 

Po přestěhování ředitelství ze střediska Mánesova, registrovat službu: Odlehčovací pobytové služby, 

úprava prostor. 

Sjednocení středisek na Švestkové pod jedním identifikátorem služby CHB. Důvody: Místní a časová 

dostupnost, sjednocení pracovních týmů a zastupitelnost, sjednocení vedení služby, prostředí a podmínky 

služby.  
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Financování 

Financování organizace je vícezdrojové – ze státního rozpočtu kapitoly 313, dotace zřizovatele, úhrady 

zdravotních pojišťoven, čerpání prostředků EU (projekty), dotace města Opava. 

Dalším finančním zdrojem jsou úhrady uživatelů, za poskytnuté ubytování a služby. Děti si ubytování  

ze zákona nehradí a u dětí s nařízenou ústavní výchovou je úhrada za stravu stanovena v souladu se zákony 

většinou jen ve výši přídavků na dítě. Právě proto se stále potýkáme s nedostatkem finanční prostředků. 

Pomocí jsou nám finanční sponzorské dary, které využíváme na zlepšení života uživatelů, zejména dětí. 

Organizace hospodařila s nulovým hospodářským výsledkem v hlavní činnosti a s kladným výsledkem 

hospodaření v doplňkové činnosti ve výši 12 124,06 Kč. 

Hospodaření organizace 

Podrobné rozpracování hospodaření organizace je uvedeno v části Ekonomické údaje, tabulková část, a 

to za celou organizaci. Hospodaření organizace je vyrovnané. 

Náklady a výnosy za celou organizaci včetně doplňkové činnosti v Kč 

 

 

Náklady organizace celkem v tis. Kč 

platy zaměstnanců 65 454,82 

zákonné sociální pojištění 21 704,89 

zákonné sociální náklady 5 287,59 

vzdělávání 288,41 

služby 5 482,97 

energie 2 132,82 

spotřeba materiálu 2 693,84 

opravy a udržování 384,46 

drobný hmotný majetek 943,28 

odpisy 2 313,57 

ostatní 427,44 

celkem 107 114,09 
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Výnosy organizace celkem v tis. Kč 

dotace MPSV kap 313 44 477,00 

příspěvek zřizovatele 15 660,58 

dotace MPSV – Covid 19 12 356,22 

dotace MZ ČR – Covid 19 1 231,27 

dotace Město Opava 255,00 

projekt OPZ 071 219,04 

projekt 0PZ 098 170,91 

projekt EVVO 70,00 

úhrady uživatelé 25 083,98 

zdravotní pojišťovny 3 972,96 

dary 118,35 

ostatní 3 299,64 

doplňková činnost 211,26 

celkem 107 126,21 
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Prezentace PR 

Sírius, příspěvková organizace, spolupracuje se školami, vzdělávacími institucemi a úřady práce, 

umožňujeme praxi studentům a rekvalifikantům. Zástupci organizace jsou členy pracovních skupin 

komunitního plánování v Opavě. O důležitých změnách, které v organizaci probíhají, informujeme 

prostřednictvím webových stránek: www. sirius-opava.cz 

Nepřetržitá prezentace organizace je umístěna pomocí multimediálního informačního a orientačního 

systému v Opavě, a to na prezentačním panelu na Horním náměstí.  

  



19 

 

Část II 

Služba domovy pro osoby se zdravotním postižením  

Identifikátor: 3559424 

Pracoviště: 

Mánesova 1684/7, 74601 Opava-Předměstí. Kapacita: 29 osob, sídlo organizace 

Denisovo náměstí 463/6, 746 01 Opava-Předměstí. Kapacita: 15 osob 

Holasická 1734/76, 747 05 Opava-Kateřinky. Kapacita: 12 osob 

Čajkovského 1565/8, 746 01 Opava – Předměstí. Kapacita: 15 osob 

Švestková 1381/50. Kapacita: 6 osob 

Švestková 1382/52, 747 06 Opava – Kylešovice. Kapacita: 6 osob 

Na Pomezí 345/78, 747 06 Opava-Kylešovice. Kapacita: 10 osob  

 

Čajkovského   Denisovo náměstí  Mánesova 
 

 

 

 

 

 

 

Švestková 50   Holasická   Švestková 52 

 

 

 

 

 

 

Na Pomezí 
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Popis služby: 

Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční pobytovou sociální službu 

dětem, mladistvým a dospělým osobám s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, 

především z Moravskoslezského kraje. Poskytovaná podpora má umožnit uživatelům žít v souladu  

s principy normality, s právem na přiměřené riziko a možnost rozhodování. Podpora a péče je poskytována 

podle jejich skutečných potřeb. Podporujeme uživatele tak, aby v budoucnu mohli přejít do služby s nižší 

mírou podpory, případně opustit sociální službu.  

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.  

Charakteristika poskytované služby  

Cíle služby 

Uživatelům poskytovat podporu, která směřuje k jejich samostatnosti, snižování závislosti na sociální 

službě a připravuje je k přechodu do služby s nižší mírou podpory.  

Konkrétní cíle jsou nastaveny pro jednotlivá střediska vzhledem k individuálním potřebám uživatelů, 

podmínkám, prostředí apod.  

Základní principy činnosti 

Organizace se řídí mottem „Respekt + Spolupráce + Podpora + Řešení = Kvalita. 

Zásady jsou nastaveny pro jednotlivá střediska v závislosti na potřebách uživatelů, možnostech 

poskytovatele, prostředí apod. Zásady se mění v souvislosti s proměnami života uživatelů a poskytovatele.  

Uživatelé služby  

kapacita: 93 uživatelů 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2020, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 
PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ 50 42 92 - 2 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 6-79 7-71 6-79 - 8-11 

průměr 44 35 40,9 - 9,5 

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti - - - - - 

I lehká závislost - - - - - 

II středně těžká závislost 3 2 5 - - 

III těžká závislost 7 8 15 - - 

IV úplná závislost 32 40 72 - 2 

 3.3.4 TYP                           
 POSTIŽENÍ 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 2 - 2 - - 

střední 7 8 15 - - 

těžké 31 25 56 - 2 

hluboké 10 9 19 - - 

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

48 41 89 - 2 

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

- 1 1 - - 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  - - - - - 

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

 3.3.6 MOBILITA 

bez omezení pohybu 14 10 24 - - 

s částečným omezením  23 16 39 - - 

s úplným omezením pohybu 13 16 29 - 2 
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Obložnost 99,2 % 

 

Počet evidovaných žádostí 

k 31.12. 2020 jsme evidovali 9 žádosti z toho 4 ženy a 5 mužů. 

Průměrná čekací doba:  

Na středisko Mánesova přijímáme děti s NÚV na základě předběžného opatření.  

Ostatní se řeší naléhavostí situace a dostupností volné kapacity.  

Vzhledem k tomu, že je potřeba v rámci úpravy cílových skupin řešit potřebnost dané služby, jsou 

přednostně stěhováni uživatelé mezi středisky.  

 

Personál 

DOZP 
              

Vzdělání 

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočten
ý stav (PS) 
ke dni 
31.12.202
0 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci 

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolsk
é 

12,8 9,42 0 0 6 4,42 1,8 1,32 3,7 2,72 1,3 0,96 0 0,00 

Vyšší odborné 2 1,47 0 0 1 0,74 1 0,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Úplné střední 55,3 40,69 0 0 39,5 
29,0
7 

11,5 8,46 0 0,00 3,3 2,43 1 0,74 

Vyučen 51,05 37,56 0 0 47,5 
34,9
5 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 3,55 2,61 

Základní 14,75 10,85 0 0 4 2,94 0 0,00 0 0,00 0,2 0,15 
10,5
5 

7,76 

Celkem 135,9 100,00 0 0 98 
72,1
1 

14,3 
10,5
2 

3,7 2,72 4,8 3,54 15,1 
11,1
1 

 

Pokud chceme nabízet uživatelům podporu v souladu s principy normality, je potřebné na jednotlivých 

střediscích zajistit dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků. Zájemkyně o práci (zájemců mužů, je jak 

šafránu), se často domnívají, že „pečovat o někoho“ není žádná věda. Pečuji o děti, rodiče, pečovala jsme 

o prarodiče, tak to přece zvládnu. Neuvědomují si, že uživatelé naší služby jsou osobnosti se svými 

specifickými potřebami a přáními, mnohdy s nelehkým životním příběhem. Nechtějí být jen pasivními 

příjemci „péče“. Někdy svá přání, rozhodnutí dávají najevo ne zrovna společensky běžným způsobem. 

Dochází i k vypjatým, konfliktním situacím, na které se nelze připravit, a které jsou pro mnohé pracovníky 

pří jejích zvládání náročné.  Tyto situace vedou k psychické únavě, vyhoření s pocitem, že přece dělám 

85,0 %

90,0 %

95,0 %

100,0 %

105,0 %

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
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všechno dobře, a přesto nejsem někým z uživatelů služby přijímána. Dochází k fluktuaci pracovníků 

z důvodu psychické zátěže nebo zjištění, že tato náročná práce není pro ně to pravé povolání. 

Stejně jako ve školství, je i v naší pobytové službě nedostatek pracovníků – mužů. Musíme si přiznat, že  

i když se pracovnice snaží sebe víc, přijdou okamžiky, kdy našim uživatelům chybí mužský vzor. V převážně 

v ženském pracovním kolektivu se nedostává mužského, racionálního uvažování, nezatíženého ženským 

pohledem. 

Během celého roku jsme se potýkali s vysokou absencí pracovníků, která byla způsobena nejen běžným 

onemocněním, ale i onemocněním Covid, v lepším případě pouze nařízenou preventivní karanténou. 

Poděkování patří všem pracovníkům, kteří i v takto stižených podmínkách dokázali zabezpečit plynulý 

chod středisek. 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020 

Začátek roku byl stejný, jako každý jiný rok před tím. Hodnocení roku předchozího a hlavně plány, výzvy a 

cíle na rok stávající. Plánovali jsme rozšíření nabídky individuálního stravování uživatelům, rozšíření 

nabídky využívání běžných služeb, nových společenských kontaktů, navázání intenzivní spolupráce 

s dobrovolníky.  

Občas jsme zaregistrovali zprávy o nemoci způsobené virem, ale … Zlom nastal 12. března. Toto datum 

změnilo nejen osobní životy uživatelů a pracovníků, ale i způsob poskytování podpory uživatelům 

s ohledem na vzniklou epidemiologickou situaci, opakovaně vyhlašovaným nouzovým stavem. Nastala 

„blbá doba“. Trvala s menšími úseky oddechového času celý rok.  

Prioritou byla ochrana zdraví uživatelů, nastavení nových „pravidel hry“ pro pracovníky tak, aby věděli, 

kdy, co a hlavně jak, mají dělat. Jak ochránit uživatele i sebe. Nejednalo se jen o nastavení pravidel, ale  

i podání pomocné ruky, psychické podpory v této nové a neznámé situaci uživatelům i pracovníkům. Vše 

se vymýšlelo, promýšlelo a dělalo za pochodu.  

Zapojili se všichni a každý dle svých možností přispíval troškou do mlýna. Vzedmula se vlna spolupráce při 

šití ochranných roušek.  Bylo třeba sehnat látky na roušky, nitě, gumy, tkaničky. Materiál přinášeli 

pracovnici ze svých domácností (látky, povlečení, oblečení), oslovovali příbuzné a přátelé. Pak nastoupily 

šikovné ruce amatérských švadlen, které šily roušky pro pracovníky i uživatele. Nelehké úkoly byly kladeny 

na zdravotní pracovníky. Vzhledem k tomu, že situace vyžadovala určité pracovní postupy a opatření, bylo 

nutné k tomu zajistit ochranné prostředky a pomůcky pro pracovníky. Tohoto úkolu, se spolu s vedením 

organizace zhostila vedoucí ošetřovatelského úseku a pracovníci administrativy. Po celý rok intenzivně 

sháněli ochranné prostředky a pomůcky pro pracovníky.  

Lockdown, opakovaně vyhlášený nebo prodlužovaný nouzový stav, ale i zohledňování epidemiologické 

situace v rámci regionu (někdy i z pohledu selského rozumu) se muselo odrazit ve způsobu poskytování 

podpory uživatelům. Hledali jsme křehkou hranici mezi ochranou zdraví uživatelů i pracovníků, a 

zachováním nastavené podpory jednotlivým uživatelům. 

Nejjednodušší se v dané situaci jevilo zrušení nabídky individuální stravy (uživatel si s podporou 

pracovníka zajišťuje nákup a přípravu snídaně svačiny a večeře) a zajištění celodenní stravy od externího 

dodavatele. Odpadlo by nakupování, opatření spojená s nutností očistit obaly potravin. Rozhodli jsme se, 

že nepůjdeme touto snadnou cestou. Nepříjemné už bylo omezení pohybu venku a přidat k tomu  

i omezení spojené s plánováním nákupu, rozhodnutím, co budu jíst a přípravou jídla, bylo z našeho 

pohledu nepřijatelné. Zachovali jsme podporu při individuálním stravování i v době lockdownu. Zajistili 

nákupy potravin, léků i osobních potřeb uživatelů pro všechny střediska DOZP zaměstnanci, kteří nesloužili 

v přímé péči. Způsob zajištění nákupů a podporu uživatelů jsme během roku přizpůsobovali 
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epidemiologické situaci a doporučením. Individuálně byla vyhodnocena dovednost jednotlivých uživatelů 

dodržovat opatření a používat ochranné prostředky – roušky na veřejných místech. Od července si nákupy 

zajišťovali uživatelé s podporou pracovníků, nebo nákup zajistil klíčový pracovník.  

Pro uživatele to byl rok plný zvratů a „omezení“. Uživatelé nechodili nakupovat, procházky byly do míst 

s nízkou koncentrací osob. Úplně odpadly kulturní a sportovní akce, návštěva návazných služeb. Byl 

omezený a snížený osobní kontakt s rodinou a společenský kontakt. Kontakt s rodinou a veškeré sociální 

kontakty se řídily postupně vydávanými nařízeními vlády, stupněm PES.  

Uživatelé se učili nové dovednosti, používat tu „nepříjemnou“ roušku, ve které se tak špatně dýchá, 

dezinfikovat si ruce, ...  

Nedařilo se nám zajistit všechna práva uživatelů podle našich představ a zvyklostí. Okolnosti nás donutily 

omezit nabídku a možnost výběru věcí, při rozhodování, při pohybu na veřejnosti. Změnila se spousta věcí, 

na které byli uživatelé zvyklí. Přesto jsme se stále snažili maximálně podporovat uživatele v rozhodování  

i v těchto omezených podmínkách.  Při hodnocení roku 2019 jsme byli pyšní, že jsme ušli velký kus cesty 

směrem ke zvýšení kvality podpory uživatelů a v získání nových dovedností. Bohužel omezení vynucená 

okolnostmi mnohým uživatelům tyto dovednosti jako by vymazala (nákupy, veřejná doprava, pravidla 

společenského chování, využívání veřejných služeb, ...), protože je nemohli používat. Někteří uživatelé 

jsou v určitých oblastech opět na startovací čáře a spolu s pracovníky objevují tyto zapomenuté 

dovednosti.  

I pro pracovníky to byl velmi náročný rok. Každý pracovník prožíval tuto situaci jinak. Obavy o sebe a své 

blízké, obavy, aby nepřinesl onemocnění do služby. Někteří reagovali určitým vzdorem k nastaveným 

vládním opatřením a pravidlům. Omezení, která se velmi citelně dotkla našich uživatelů, vyžadovala po 

pracovnicích přemýšlet o nabídce nových činností, což se vzhledem k nastaveným omezením velmi špatně 

hledalo.  Máme i kreativní pracovníky, kteří i v maličkostech dokázali objevit příležitosti (roční období, 

data a s tím spojené události, tradice; počasí – výlet za sluncem, za sněhem; pyžamový den, dámský krášlící 

den, …). 

Od podzimu roušku nahradil respirátor doplněný ochranným štítem, a to při blízkém kontaktu  

s uživatelem. Dvanáctihodinová směna v respirátoru, případně doplněná štítem, je náročná, a pro některé 

nezasvěcené nepředstavitelná.  Na podzim k nám do některých služeb pronikl Covid. Výskyt nákazy Covid 

u pracovníka byl spojený s obavou o zdraví uživatelů s nepříjemnou a obtěžující preventivní karanténou 

pro uživatele bytu. Zároveň i stresovou situací pro nemocného pracovníka a spolupracovníky. Byla jsme 

dost opatrná, chytla jsme to, nakazila jsme někoho? Trochu se nám ulevilo v listopadu, když začalo 

testování pracovníků i uživatelů antigenními POC testy. Pracovníci se museli také potýkat s postoji 

opatrovníků, jak s jejich obavami o blízké, tak s odmítáním a zlehčováním nastavených opatření. Byla to 

velmi intenzivní a náročná telefonická, skypová nebo emailová komunikace.  

Velmi náročné bylo pro pracovníky i snížení pracovních kontaktů. Pracovníci omezili vzájemné kontakty 

na minimum tak, aby nedocházelo k případnému přenosu nákazy. Byly zrušeny porady na střediscích, 

takže se nepotkávali pracovníci z jednotlivých směn. Zároveň jsme omezili kontakty pracovníků 

z jednotlivých bytů v rámci směny. Informace se předávaly pouze písemnou formou, doplněné aspoň  

o osobnější telefonický kontakt. Role vedoucích středisek je vždy náročná, ale v těch uplynulých  

10 měsících byla náročná dvojnásobně. Vzhledem k novým situacím, změnám, které vyžadovaly z naší 

strany reakci, jsme se radili v online prostředí každý den. Ráno v 8:00 se na ploše monitoru setkalo  

12 někdy i 20 párů očí, podle toho, co zrovna bylo tématem porady. Vedoucí středisek předávali informace 

z těchto online setkání pracovníkům, zajišťovali, aby nastavená opatření, doporučení byla dodržována. 
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V této náročné době byli vždy připraveni hledat řešení v některých zapeklitých situacích, podat pomocnou 

ruku, zajistit pro pracovníky bezpečné pracovní podmínky a pozitivní, podporující klima v kolektivu.  

Děkujeme Vám, jste skvělí.  

Podpora uživatelů s atypickým chováním probíhala podle doporučených pravidel Metodického rámce  

pro práci s lidmi s atypickým chováním a individuálně nastavené podpory. Výše popsané události a situace 

na uživatele s atypickým chováním doléhaly ještě intenzivněji. Přesto se nám podařilo zachovat nastavený 

způsob individuální podpory, a to s respektem k přirozenému způsobu života. Pokračovali jsme  

v nastavování funkčního systému AAK pro jednotlivé uživatele, které je jedním z prostředků, který pomáhá 

snižovat projevy atypického chování, které jsou často zapříčiněny i tím, že dochází ke vzájemnému 

nepochopení.    

Pracovníkům byla nabízená a zajištěna případová supervize, s ohledem na potřeby uživatelů. 

Bohužel se nám nedaří upravit podmínky bydlení podle doporučení. Proč se nedaří? Není to výmluva, ale 

objektivní důvody. Úprava bydlení vyžaduje finanční prostředky, kterých se nedostává. 

Konzultace AAK pokračovaly i v roce 2020. V lednu a únoru jsme se setkávali s konzultantkou  

Mgr. Bohdanou Herzánovou a Mgr. Lenkou Gwóźdźovou osobně. Od března jsme se přesunuli do online 

prostředí. Skype nám umožnil pokračovat v konzultacích AAK na jednotlivých střediscích. Děkujeme 

oběma dámám za skvělou spolupráci a pomoc při podpoře uživatelů v oblasti AAK.   

V rámci pokračujícího projektu „Aktivní život – cesta k normalitě“, se uskutečnilo 7 pracovních setkání 

s Mgr. Martinou Chlápkovou a Mgr. Kateřinou Krčmářovou. Výstupem byla Metodika Individuální podpory 

uživatelů pro aktivizaci. Sekávání s oběma konzultantkami bylo velmi poučné a obohacující. Pomohly 

pracovníkům pochopit smysl „normality“ v pobytových službách. Děkujeme.  

To, že jdeme správnou cestou, se ukázalo při vyhodnocování výstupů z procesních auditů, které postupně 

probíhaly na jednotlivých střediscích DOZP od roku 2018. V roce 2020 proběhl procesní audit na středisku 

Švestková 50,52. Covid zasáhl do v říjnu plánovaného auditu ve středisku DOZP Holasická. Po dohodě 

s auditorkami byla jeho realizace přesunuta na leden 2021. 

Při plánování vzdělávání pracovníků na začátku roku (leden a únor) jsme si ještě mohli dovolit přepych 

školení s osobním setkáním se školitelem a kolegyněmi z jiných středisek. Jaro, léto a část podzimu bylo  

ve znamení pauzy. Plánována školení se neuskutečnila. Koncem roku jsme už byli zběhlí v online 

komunikaci a podařilo se realizovat některá školení, workshopy, konzultace.  

Využili jsme nabídku stát se členy Pracovní skupiny sexuálních důvěrníků v Moravskoslezském kraji. 

Pracovní skupina je určena pro pracovníky, kteří pracují se sexualitou uživatelů.  Zároveň jsme členy Unie 

sexuálních důvěrníků Nebuď na nule. Předávané poznatky a zkušenosti v pracovní skupině nám otvírají 

nové pohledy na podporu uživatelů v oblasti sexuality.  

V organizaci kontrolujeme a hodnotíme soulad způsobu poskytované služby s posláním, cíli a zásadami, 

které jsme si stanovili pro poskytování sociálních služeb, a to jedenkrát ročně. Současně probíhá průběžná 

kontrola dodržování zásad služby, průběžné vyhodnocování individuálních cílů jednotlivých uživatelů a 

sběr podkladů pro následné zaznamenávání a vyhodnocení cílů služby. Pracujeme vždy s aktuálním 

zněním veřejného závazku jednotlivých středisek; přitom je zohledněno motto organizace: „Respekt + 

Spolupráce + Podpora + Řešení = Kvalita“.   

Průběžně probíhá kontrola nastavených individuálních plánů a způsobu podpory jednotlivým uživatelům. 

Je vyhodnocováno doporučení proběhlých auditů. Aktualizují se individuální plány, metodické postupy 

platné pro všechna střediska DOZP i metodické postupy jednotlivých středisek. U individuálních plánů 
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probíhá jejich aktualizace s ohledem na měnící se okolnosti v životě uživatele. U metodických postupů 

reagujeme na nové okolnosti a situace, které vyvolají jejich úpravy.  

Na projekt „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ navazovala realizace Rozvojového plánu 

střediska DOZP Čajkovského 8.  Hlavním cílem projektu a rozvojového plánu střediska bylo nastavení 

naplňování principů normality. Podařilo se nám odstranit ústavní prvky, které odhalil audit v roce 2018. 

Pokračovala spolupráce s konzultantkami pro AAK při nastavování funkční komunikace pro jednotlivé 

uživatele střediska. Pracovníci byli velmi aktivní a kreativní při hledání a zhotovení vhodných 

komunikačních pomůcek. Na základě zrevidovaného a aktualizovaného SQ 15 proběhlo hodnocení služby 

za rok 2019. 

Nedaří se nám: navázat spolupráci s dobrovolníky, nabídnout uživatelům využívání návazných služby. 

Procesní audity byly pro nás ze začátku děs, běs. Postupem času jsme pochopili, že audit neprobíhá  

pro to, aby hledal naše nedostatky, ale aby pomohl uživatelům služby zkvalitnit život a pracovníkům se 

odborně posunout. Vždy jsme do auditů vstupovali s přesvědčením, že věci děláme dobře a děláme 

maximum, ale … Proběhlé audity nám pomohly odhalit provozní slepotu, přetrvávající pracovní stereotypy 

a naše rezervy. Zpětná vazba od auditorek někdy potěšila, ale i zabolela, protože tudy cesta nevedla. 

Ukápla slza, někdy nastoupil vzdor „tak ať si to zkusí“.  Audit byl, je a bude stres. Kouká nám někdo  

na prsty, má jiný názor, ne vždy slyšíme to, co bychom slyšet chtěli. Audity jsou nejen kontrola naší práce, 

ale je to i určitá forma podpory pracovníkům. Díky auditům se nám spousta postupů, pohledů  

na nastavený způsob podpory uživatele podařilo přehodnotit a změnit.  

Stále máme rezervy v podpoře v oblasti financí, při nabídce smysluplného trávení času mimo svou 

domácnost (návazné služby), s ohledem na běžný způsob života a věk uživatele (co dělá a jak žije člověk 

stejného věku). 

I když to byl náročný rok, podařilo se nám pokračovat v aktualizaci a práci s funkčním systémem 

individuálního plánování. Víme, že máme ještě rezervy, které nám odkryly audity, ale věříme, že jsme  

na dobré cestě. Stále usilujeme hledat nabídku podpory s ohledem na princip normality. V rámci 

domácnosti se uživatelé spolupodílí na domácích pracích, perou si jen svého prádla, s podporou 

pracovníků se snaží hospodařit se svými financemi. S určitými omezeními při nakupování potravin i nadále 

využívají nabídku podpory při individuálním zajištění stravy. Podařilo se nám celkem dobře zvládat Covid, 

a s ním spojená omezení. A uchovat si při tom zdravý rozum.  

Bohužel, objevují se i oblasti, ve kterých se nám nedaří. Stále je obtížné získávání kvalifikovaných 

pracovníků-odborníků pro podporu uživatelů s atypickým chováním. I přes opakovanou nabídku 

individuálních, skupinových a případových supervizí, jsme nezamezili zvýšené fluktuaci pracovníků 

v důsledku vysoké psychické zátěže při podpoře uživatelů. Zatím jsme neuspěli při vyhledání volné 

kapacity v návazných sociálních službách v rámci města Opavy, které by umožnily uživatelům trávit část 

dne aktivně mimo prostory svého bydlení. Vázne zpracování Protokolu sexuality, který by nebyl jen papír 

pro papír, ale vyjadřoval hodnoty a postoj organizace, bezpečný prostor pro uživatele a pracovníky. Stále 

si pohráváme s myšlenkou realizace stavebních úprav jednotlivých středisek, jejichž cílem je vytvoření 

bezbariérového prostředí pro uživatele pohybující se na invalidním vozíku a pro osoby v seniorském věku 

(bezbariérovost přístupu do pater, úprava koupelen a WC), rozšíření nabídky jednolůžkových pokojů 

přestavbou stávajících dvoulůžkových pokojů.   

Sociální podmínky uživatelů  

Uživatelé žijí standardně v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Pouze děti žijí ve třílůžkových 

pokojích. Součástí každého bytu je jedna až dvě koupelny a WC. Většina koupelen je bezbariérových. 

Imobilní uživatelé mají k dispozici mobilní sprchovací lůžka.  
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Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem. Uživatelé s omezenou schopností pohybu mají k dispozici 

elektrické, polohovací lůžka. K přemístění v prostoru, se používá zvedací zařízení imobilních osob. 

Střediska jsou vybavena Wifi signálem, Ipady. Každý byt má plně vybavenou kuchyň k přípravě jídla, 

klasický obývací pokoje s televizí. Mnozí uživatelé si pokoje dovybavují vlastním zařízením, včetně televize.  

Stavebně technický stav  

Uživatelé žijí v bariérových i bezbariérových střediscích. Plně bezbariérové je středisko Holasická, určené 

pro uživatele trvale upoutané na lůžko a středisko Mánesova, které je jako jediné vybaveno evakuačním 

výtahem. Středisko Čajkovského a Denisovo náměstí je částečně bariérové. Uživatelé mají k dispozici 

výtah, který není evakuační, a do kterého se nevejde lůžko s imobilním uživatelem. Středisko Na Pomezí 

je částečně bezbariérové, ale vzhledem k malým prostorám a dispozičnímu uspořádání je pro lidi 

pohybující se na invalidním vozíku zcela nevhodné. Středisko Švestková 50, 52 je plně bariérové.  

S přibývajícím věkem uživatelů nebo jejich měnícími se potřebami jsme si vědomi nutnosti řešit tuto 

situaci stavebními úpravami, případně nabídkou vhodné, bezbariérové služby.  

Máme za sebou Covidový rok. Covid je slovíčko, za které se dají schovat nezdary, prohry, nerealizované 

plány. Je fakt, že nám spoustu věcí zhatil, ale vše na něj svalovat nemůžeme.  

Vyhodnocení plánů z minulého roku 

Nabízet uživatelům změnu podpory v oblasti stravování – individuální zajištění stravy. Splněno, nabídku 

využilo 5 uživatelů.  

Pokračovat v revizi SQ. Částečně splněno. Proběhla revize SQ a metodik v rámci plánovaných auditů  

na středisku Švestková a Holasická. 

Spolupracovat s konzultantkami při nastavování funkčního systému AAK. Splněno, realizováno 

prostřednictvím online konzultací přes skype. 

Hledat řešení prostorového uspořádání služeb (bezbariérové prostředí) tak, aby vyhovovalo potřebám 

uživatelů s omezenou mobilitou a uživatelům v seniorském věku. Nesplněno. 

Plány na rok 2021 

Realizace přechodových plánů podle potřeb uživatelů.  

Motivace pracovníků a uživatelů k využívání AAK.  

Nabídka individuálních, skupinových a případových supervizí. 

Pokračovat v nabídce individuálního stravování. 

Nabídka stimulačních smyslových aktivit pro uživatele. 

 

Zpracovala: Mgr. Gerová Kateřina, Bc. Kaštovská Lenka, Bc. Smyčková Jitka 
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Služba Chráněné bydlení 

Identifikátor: 9081749 

Pracoviště: 

Pracoviště: Chráněné bydlení, Pekliska 53, 74731 Velké Hoštice 

Kapacita: 12 osob 

Pracoviště: Chráněné bydlení, Švestková 1372/32, Kylešovice, 74706 Opava 

Kapacita: 6 osob 

Pracoviště: Chráněné bydlení, Dostojevského 1594/15, Opava-Předměstí, 74601 Opava 

Kapacita: 8 osob 

 

Dostojevského   Velké Hoštice   Švestková 32 

 

 

 

 

 

 

 

Popis služby:  

Posláním služby chráněné bydlení v Opavě a Velkých Hošticích je poskytovat dospělým lidem s mentálním 

a kombinovaným postižením takovou podporu jakou potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných 

domácnostech, a individuálně je podporovat v rozhodování ve všech oblastech jejich života. 

Služba poskytuje podporu a pomoc uživatelům v oblasti rozvoje schopností a dovedností sebeobslužných, 

sociálních, pracovních, aj. tak, aby se snižovala jejich závislost na sociální službě – přechod do služby s nižší 

mírou podpory pouze terénní formou či úplné osamostatnění se. 

Cílová skupina 

Služba je určena dospělým lidem s mentálním a kombinovaným 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.  

Charakteristika poskytované služby  

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.  

Konkrétní cíle jsou nastaveny pro jednotlivá střediska vzhledem k individuálním potřebám uživatelů, 

podmínkám, prostředí apod.  

Zásady služby: 

Organizace se řídí mottem „Respekt + Spolupráce + Podpora + Řešení = Kvalita. 

Zásady jsou nastaveny pro jednotlivá střediska v závislosti na potřebách uživatelů, možnostech 

poskytovatele, prostředí apod. Zásady se mění v souvislosti s proměnami života uživatelů a poskytovatele. 
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Uživatelé služby 

Kapacita: 26 uživatelů 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2020, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 
PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

POHLAVÍ 12 13 25 - - 

 VĚK 
rozpětí 29-69 33-71 29-71 - - 

průměr 52 48 50,1 - - 

STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti - - - - - 

I lehká závislost - - - - - 

II středně těžká závislost 5 7 12 - - 

III těžká závislost 5 6 11 - - 

IV úplná závislost - 2 2 - - 

 TYP                           
 POSTIŽENÍ 

 osoby s mentálním postižením 

lehké 1 2 3 - - 

střední 9 8 17 - - 

těžké 3 2 5 - - 

hluboké - - - - - 

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

3 6 9 - - 

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

- 1 1 - - 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  - - - - - 

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

MOBILITA 

bez omezení pohybu 12 13 25 - - 

s částečným omezením  - - - - - 

s úplným omezením pohybu - - - - - 

Obložnost 95,6% 

 

Počet evidovaných žádostí  

k 31.12. 2020 jsme evidovali 5 žádosti z toho 2 ženy a 3 muži. 

Průměrná čekací doba 

Přijetí se řídí naléhavostí situace a dostupností volné kapacity.  

Vzhledem k tomu, že je potřeba v rámci úpravy cílových skupin řešit potřebnost dané služby, jsou 

přednostně stěhováni uživatelé mezi středisky.  
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Personál 

CHB 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) 
ke dni 
31.12.2020 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 4,5 22,50 0 0 2,5 12,50 0 0 1,3 6,50 0,7 3,50 0 0,00 

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

Úplné střední 8,9 44,50 0 0 7 35,00 0 0 0 0 1,6 8,00 0,3 1,50 

Vyučen 6,6 33,00 0 0 6 30,00 0 0 0 0 0 0,00 0,6 3,00 

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

Celkem 20 100,00 0 0 15,5 77,50 0 0 1,3 6,50 2,3 11,50 0,9 4,50 

Zatímco se stabilizovala personální situace v Kylešovicích, od března došlo naopak k absenci vedoucího 

střediska Dostojevského. Sociální pracovník tak převzal jeho povinnosti a došlo k dlouhodobému zástupu, 

který trvá dodnes.  

Také i vlivem pandemické situace docházelo k podstavům z důvodu karantén a dlouhodobých pracovních 

neschopností.  

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020 

Práce s kvalitou byla v tomto roce velmi náročná. Velkou měrou k tomu přispěla celosvětová situace, která 

zasáhla do životů každého jednotlivce. Na začátku roku jsme ještě úspěšně realizovali poslední aktivity 

z dobíhajícího projektu. Od března se na velmi dlouhou dobu vše pozastavilo, a celkově se život nejen  

ve službách změnil.  

V první vlně pandemie panoval všude velký strach, byla nařízená přísná opatření, a sociální služby byly 

téměř uzavřeny. Nedoporučovalo se vycházení, nedocházelo se do zaměstnání či jiných volnočasových 

aktivit, obchody byly méně dostupné, kostely, veřejné služby, dobrovolníci, rodiny… jako by se zastavil 

čas. Přes léto se situace více uklidnila, přišlo rozvolnění a uživatelé se alespoň částečně vrátili  

k normálnímu životu, i když nějaká omezení stále bránila plnohodnotnému využívání všech zdrojů. Byl ale 

prostor pro naučení se fungování v online prostředí, a to jak co do porad, supervizí, vzdělávání i kontaktu 

s rodinami.  

Ještě v zimních měsících z kraje roku byli pracovníci služby vzděláváni především v rámci dobíhajícího 

projektu „Aktivní život – cesta k normalitě“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717, kdy prošli 

akreditovaným kurzem zaměřeným na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Při rozvolnění se 

v létě realizoval kurz s tématem na využití zahrady, školení požárních hlídek, a také se uskutečnila stáž 

v chráněném bydlení ve Vítkově, která se týkala sdílení zkušeností. Co se týče supervizí, v tomto roce byly 

zaměřeny především individuálně, a řešilo se spíše téma vztahů na pracovišti.  

Jelikož službu ve Velkých Hošticích využívají také uživatelé s obtížemi v komunikaci, pokračovalo se i letos 

v aktivitách zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností uživatelů, a také na rozvoj profesních 

kompetencí pracovníků při nastavování a rozvíjení této oblasti. Proběhlo pár konzultací a také 

workshopové aktivity se sdílením praxi z jiných středisek.  
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V roce 2020 došlo k zahájení projektu „Rozvoj procesů kvality v Síriu, příspěvkové organizaci“, reg. č.: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015326, v rámci něhož došlo k prvnímu procesnímu auditu služby chránění 

bydlení, a to konkrétně v CHB Švestková. Mimo příklady dobré praxe byly také zmapovány institucionální 

prvky, ke kterým byla poskytnuta řada doporučení pro jejich odstranění. Pro zbylá dvě střediska 

proběhnou audity z kraje následujícího roku. Tyto audity jsou velmi přínosné pro uvědomění si 

automatizace některých činností, a vedou k zamyšlení se nad novými možnostmi poskytování kvalitní 

podpory a tím i zvýšení kvality života uživatelů.  

Povedlo se také nabídnout a realizovat přestěhování dvou uživatelek do středisek CHB s nižší mírou 

podpory v rámci organizace, kde mohou nadále rozvíjet své dovednosti pro snižování závislosti na sociální 

službě.  

Každé ze středisek služby chráněné bydlení má zpracovány vlastní cíle i zásady poskytované podpory, které 

míří k naplňování poslání dané služby. Vedoucí středisek mají zpracovány průběžné i řádné kontroly, které 

provádějí po daný rok, a jsou stanoveny a plánovány právě na zjišťování dodržování výše uvedeného, a 

jsou také podkladem pro vyhodnocování kvality poskytované služby dle SQ 15. V oblasti systému prevence 

a kontrol dodržování lidských práv uživatelů, důstojnosti a péče o uživatele, dále napomáhají nastavená 

pravidla, která jsou pravidelně aktualizovaná a revidována, a stěžejní je týmová spolupráce, kdy pracovníci 

jednotně naplňují individuální plány uživatelů dle jejich důkladně zmapovaných potřeb.    

Sociální podmínky uživatelů  

Uživatelé žijí v běžných domácnostech, standardně je zde společná místnost – obyvák, pokoje jsou 

jednolůžkové a dvoulůžkové.  

Jsme si vědomi potřeby více jednolůžkových pokojů, což se snažíme prostřednictvím rozvojového plánu 

uskutečnit.  

Stavebně technický stav  

Střediska jsou bariérová, a dispoziční možnosti ne zcela odpovídají potřebám uživatelů, kteří v nich žijí. 

Dochází ke stárnutí uživatelů, zhoršení jejich pohybových schopností, a není zcela vhodné měnit službu 

pouze z důvodu bariérového prostředí. 

Vyhodnocení plánů z minulého roku 

Personální posílení střediska CHB Švestková. 

SPLNĚNO – byla přijata vedoucí střediska na plný úvazek. 

Práce se sexualitou – ustanovení sexuálních důvěrníků, účast v pracovní skupině sexuálních důvěrníků 

MSK. 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO – sociální pracovník je členem pracovní skupiny sexuálních důvěrníků MSK, 

pravidelně se účastní setkávání. Stále je potřeba pracovat na metodickém uchopení tématu a zařadit jej 

do standardně poskytované podpory.  

Posouzení kvality nezávislými audity. 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO – v rámci projektu výzvy 98 proběhl jeden ze tří procesních auditů. 

Plány na rok 2021  

Realizace dvou zbývajících procesních auditů. 

Aplikace opatření a doporučení z procesních auditů. 

Revidovat pravidla a vytvořit metodické pomůcky pro práci se sexualitou – protokol sexuality, vzdělávání. 

Ve Velkých Hošticích nastavit pravidelnou metodickou podporu při zavádění a realizaci AAK. 

 

Zpracoval: Bc. Ivo Laník, Mgr. Alena Czernínová  
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Střediska služby domova pro osoby se zdravotní postižením 

Středisko: Denisovo náměstí, 463/6, 74601 Opava 

 

Popis střediska: 

Domov pro osoby s mentálním postižením Denisovo náměstí 6 je určen pro imobilní uživatele. Žijí zde 

uživatelé ve věku od 40 do 74 let s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, kteří potřebují 

celodenní podporu a pomoc v každodenních činnostech spojených s péčí o svou osobu, při péči o svou 

domácnost a v běžných životních situacích. Dům se nachází v blízkosti centra, cca 5 minut pěšky od MHD 

a 15 minut od nemocnice. V blízkém okolí se nachází poliklinika, kadeřník nebo nákupní sítě jako je Lidl, 

Albert nebo Kaufland. V každém patře je byt pro 5 uživatelů. Všechny byty jsou shodně uspořádané jako 

klasická bytová jednotka. V každém bytě jsou 4 ložnice, z nichž 1 ložnice je dvoulůžková, 3 ložnice jsou 

jednolůžkové. Ložnice uživatelů jsou vybaveny nábytkem – polohovací postelí nebo čalouněnou válendou, 

šatní skříní, komodou, nočním stolkem, konferenčním stolem a křeslem. Obývací pokoj je spojen  

s kuchyňským koutem, vybaveným kuchyňskou linkou se zabudovanými kuchyňskými elektrospotřebiči – 

myčkou na nádobí, varnou deskou, lednicí a mikrovlnou troubou. Součástí obývacího pokoje je jídelní 

kout. V každém bytě jsou 2 koupelny. V menší koupelně se sprchovým koutem, umyvadlem a WC je 

umístěná pračka se sušičkou. Větší koupelna je vybavena sprchovým koutem, WC uzpůsobeným  

pro imobilní osoby a umyvadlem. Všichni naši uživatelé využívají větší koupelnu, takže na jednu koupelnu 

připadne 5 uživatelů na každém patře. V upraveném podkroví se nachází 2 aktivizační místnosti, z nichž 

jedna je relaxační – snoezelen a druhá se využívá na výtvarné a podobné aktivity. V podkroví je sociální 

zázemí pro pracovníky, ale i pro uživatele. Naši uživatelé mají možnost využívat svůj volný čas v obývacím 

pokoji, kde mají společnou televizi, rádio a tablet. Mohou také kdykoliv navštívit snoezelen, šicí dílnu nebo 

aktivizační místnost, kterou také navštěvují i jiní uživatelé z ostatních středisek. V suterénu je umístěná 

pracovna sester, kde dochází 1x týdně lékař. Za domem je také upravený terén přístupný pro uživatele 

pohybující se na invalidním vozíku lemovaný zelení. Na zahradě mají uživatelé k dispozici posezení  

pod pergolou a zahradním altánem.  

Pracuje zde celkem 25 pracovníků, včetně vedoucí střediska, vedoucí zdravotnického úseku, 3 zdravotních 

sester, švadlenky a aktivizačního pracovníka. Z toho jedna pomocnice v domácnosti, 1 uživatelka 

z podpory samostatného bydlení „JINAK“, která má dohodu o pracovní činnosti, 10 pracovníků v přímé 

péči na denní směně a 4 pracovnice na noční směně. Při čerpání řádné dovolené nebo nemocenské 
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neschopnosti máme stálého „střídajícího“ pracovníka. Základní zdravotnickou péči zajišťují 3 zdravotní 

sestry, které jsou v domově od pondělí do neděle a vedoucí zdravotního úseku, která ještě zároveň dochází 

na středisko DOZP Čajkovského a ta slouží od pondělí do pátku. Tyto zdravotní sestry mají své vlastní 

zázemí.  

Objekt je částečně bezbariérový s evakuačním výtahem. Na tomto výtahu nám nevyhovuje to, že se  

do něj vejdou nanejvýše 2 pracovníci a 1 uživatel na invalidním vozíku. Při jakémkoliv příjezdu RZS musí 

záchranáři vynést uživatele po schodech, a to z toho důvodu, že se zdravotní lehátko k převozu do tohoto 

výtahu nevleze. 

Charakteristika poskytované služby  

Cíle služby  

Uživatel žije aktivní a důstojný život, s přiměřenou podporou se stará o sebe a prostředí, kde bydlí a 

rozhoduje o svém životě  

Využívá běžné příležitosti ve společnosti.  

Udržuje přirozené vztahy s rodinou, přáteli a známými. 

Zásady služby:   

Každý uživatel služby je pro nás jedinečná osobnost a rovnocenný partner. Respektujeme osobní tempo 

uživatele. 

Podporujeme uživatele v rozvoji jeho vlastních schopností tak, aby se snižovala jeho závislosti na druhé 

osobě – poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám 

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

Podporujeme uživatele v rozhodování se o svém životě, v právu volby a projevu svobodné vůle. Přicházíme 

s nabídkami, uživatel neprovádí a neúčastní se takové činnosti, která by byla v rozporu s jeho osobním 

rozhodnutím.  

Podporujeme uživatele v začleňování se do společnosti, tak aby byl součástí místní komunity – zapojením 

do běžných aktivit (nákupy, návštěvy kulturních a sportovních akcí, výlety apod.). Pracujeme s riziky, 

respektujeme jejich přiměřenou míru a nepřebíráme nadměrnou odpovědnost za uživatele. Uživatel má 

právo na přiměřené riziko, služba zabezpečí všechny předvídatelné okolnosti, které mohou být  

pro uživatele ohrožující. Snahou je vyvážit míru svobody uživatele na jedné straně a na druhé straně míru 

přijatelného rizika. 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020  

Rok 2020 byl rokem plných změn. Tak, jako většina lidí v tomto státě, tak i my jsme koncem února  

s obavami sledovali dění kolem celosvětové pandemie pod názvem Covid – 19 a čekali, co se v našich 

životech změní. V porovnání s dneškem byla situace napjatější, protože jsme netušili, co nás čeká. Online 

svět chrlil katastrofické scénáře na počkání, a kromě extrémních obav o zdraví nás všech jsme se snažili 

udržet chod střediska. Nejen že se naši uživatelé museli přizpůsobit nečekané situaci, která v březnu 

nastala, ale ovlivnilo to i to, že to, co se nám doposud dařilo v oblasti individuálního stravování u uživatelů, 

šlo bohužel stranou. Vypadla u nich především samostatnost ve všech oblastech podpory. Zato se ale 

naučili, jak používat roušky, rozestupy a vyšší hygiena jsou dodnes naším i jejich každodenním 

standardem. 

Pracovnice se musely ze začátku poprat se všemi opatřeními, příkazy i nařízeními a nikdo si nedokázal 

představit, co další dny nastane a kdy se budeme moct vrátit do běžného života. Obavy i strachy byly, ale 

my se však nezalekli a začali jsme suplovat částečně našim klientům rodiny, kadeřnici i pedikérku a snažili 

jsme se našim uživatelům zpříjemnit tyto těžké dny. Velká poklona pracovnicím za to, že dost často byla 

na našem středisku „izolace“ z důvodu častého odvozu jednoho našeho uživatele do nemocnice a 
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pracovnice udržely skoro po celý rok uživatele bez nákazy. V listopadu se nám nakazil sice jeden uživatel, 

ale vše se zvládlo na výbornou a podařilo se nám nákazu nerozšířit mezi zbývající uživatele. 

Nemohli jsme zcela zajistit všechna práva uživatelů podle našich zvyklostí a představ. Na nějaký čas se 

museli naši uživatelé vzdát návštěv svých blízkých, rodiny a pobytů mimo domov. Také kadeřníků, 

pedikúry i různých akcí, které jsme na počátku roku spolu s pracovnicemi naplánovali, jako například 

výlety, návštěvy kin, divadel atd. To vše narazilo na bariéru mimořádných opatření. Po celou dobu 

mimořádného stavu jsme se ale těšili hlavně na to, až budeme moci zase „normálně žít“, minimálně tak, 

jako před pandemií.  

Pravidelně probíhaly kontroly, vyhodnocovaly se plány podpory, nácviky i cíle. 

Počátkem roku jsme započali spolupráci s konzultantkou paní Mgr. Lenkou Gwóźdźovou, která nám 

pomohla postupně zavádět AAK do praxe našim uživatelům. 

Pracovníci se také vzdělávali v oblasti AAK, zúčastnili se školení „Etika a na člověka orientovaná 

komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví“, 3 pracovnice také využily 

školení pod názvem „Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb“, 5 pracovnic získalo certifikát 

v oblasti bazální stimulace a některé pracovnice měly zájem o školení, které bylo především zaměřené  

na jejich zdraví, a to pod názvem „Péče o vlastní pohybový aparát“. Jedna noční pracovnice absolvovala 

kurz pracovníka v sociálních službách a vedoucí střediska dokončila vzdělání s titulem Bc. na Slezské 

univerzitě v Opavě v oblasti sociální patologie a prevence. 

Procesní audit ve službě DOZP Denisovo proběhl již v roce 2018 a z něho vyplynulo, že bychom měli více 

uživatele podpořit v samostatnosti v oblasti přípravy stravy, což se nám u některých uživatelek podařilo a 

tyto činnosti společně s klíčovými pracovníky prováděli pomocí nácviků. Některé uživatelky si již umí 

připravit celý jednoduchý pokrm ke svačině nebo večeři. Co se nám ale stále nedaří, je zapojení 

dobrovolníků a narážíme na fakt, že dobrovolnictví je vykonáváno jen pro získání praxe. Bylo nám 

doporučeno auditem zaměřit se také na smysluplné pracovní a zájmové činnosti bez stigmatizace dětských 

pomůcek. Tyto činnosti jsme nahradili prohlížením různých videí na tabletech, noteboocích nebo 

komunikaci s rodinou přes komunikační kanál „SKYPE“. 

SQ 15 za rok 2020 jsme vyhodnocovali společně s pracovníky a všechny cíle, zásady, IP a způsoby 

poskytování služby byly v roce 2020 dodrženy. 

Co se nám ale za poslední rok bohužel nepodařilo bylo to, že jsme nenašli pro naše uživatelé návazné 

služby z důvodu situace, která od března nastala. Také se nám z důvodu nemocnosti pracovníků 

nepodařilo nastavit další individuální stravování u dalších uživatelů. 

Významné události na středisku v uplynulém roce  

Počátkem roku 2020 vše probíhalo, jak mělo. Pracovnice byly odpočaté po vánočních svátcích a všichni 

jsme se s chutí pustili do práce. Od ledna k nám na výpomoc k úklidu paní pomocnice místo jiného klienta, 

který zde doposud uklízel, nastoupila klientka z podpory samostatného bydlení z organizace „JINAK“, která 

se velmi těšila na naši spolupráci. V únoru se někteří z nás zúčastnili školení bazální stimulace a také jsme 

započali spolupráci s konzultantkou paní Lenkou Gwóźdźovou, která nám pomohla postupně zavádět AAK 

do praxe našim uživatelům. Během února přišli 2 studenti ze Slezské univerzity v Opavě, ale moc dlouho 

u nás bohužel nepobyli, jelikož byl vyhlášen nouzový stav.  

Jak tak čas plynul, přišel březen. Čas jara, zpěv ptáků a těšení se na procházky s uživateli po zimě a s vidinou 

lepších zítřků, ale přišlo to, co nikdo nečekal. Kdo by si jen pomyslel, že nastane pro všechny  

z nás tak těžká situace, která nastala. To ještě nikdo nevěděl, že název „COVID - 19“ nám všem, a hlavně 

našim uživatelům změní životy. Byl vyhlášen nouzový stav. Pandemie koronaviru nás postavila před nové 
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úkoly, ale také dosti zásadně změnila styl naší práce. Ze začátku byla situace napjatá a všichni jsme se 

přizpůsobovali všem zákazům, příkazům i doporučením. Strach z toho, že někdo někoho nakazí nebo že 

nedej bože nakazí naše uživatele, bylo nemyslitelné. Všichni najednou začali šít roušky. Nejen naše paní 

švadlenka a paní z aktivizací, ale spousta pracovnic šila ve svém volnu doma za vidinou toho, abychom se 

všichni před tímto virem uchránili. 

Uživatele jsme začali s těmito rouškami seznamovat, vysvětlovali jsme jim, na co se používají a podporovali 

v dodržování všech hygienických doporučení. Snažili jsme seznámit uživatele s pravidlem „3R“ – RUCE, 

ROUŠKY, ROZESTUPY. Někteří zpočátku nechápali, proč ten s prominutím „hadr“ musí na ústech mít, proč 

musí omezit sociální kontakty, jak se spolubydlícími, tak se svými nejbližšími i rodinou, proč je někdo 

omezuje a kdy to všechno skončí. Většina našich uživatelů si ale na nošení roušek zvykla a neměli problém 

si tento ochranný prostředek na ústa nasadit. Sociální kontakty jsme se snažili vykompenzovat  

přes sociální sítě, a to přes komunikační nástroj SKYPE.  

Přestože vládla taková situace, dostali jsme se na počátku léta s našimi uživateli na 2 výlety. A to  

do „Rozária“ v Olomouci, kde si mohli osahat květiny, bylinky a také si k nim přivonět. Druhý výlet jsme 

uskutečnili také v červenci, a to do Arboreta Nového Dvora, kde si uživatelé prohlédli různé druhy dřevin, 

stromů, krmili kůzlata a oslíky. Pro všechny to byla příjemná vzpruha a doufali jsme ve zlepšení situace.  

Nastal podzim a tady nastal velký zlom. Spousta pracovnic se tímto virem nakazilo a na středisku zbylo jen 

pár posledních pracovníků. Bylo to náročné, ale i přes tuto nelehkou situaci jsme všichni drželi při sobě a 

vše jsme nakonec zvládli. Jediné, co se nám kvůli neobsazenosti směn a chybějících pracovníků nedařilo, 

tak chodit s uživateli ven a podporovat je ve výběru individuální stravy v obchodech. Tuto individuální 

stravu zajišťovala v době nouzového stavu jen jedna pracovnice, za což jí mockrát děkujeme. 

Doufáme však, že v příštím roce bude situace lepší a budeme moci „normálně žít“. Bylo toho hodně, s čím 

jsme se museli vypořádat, co jsme museli zvládnout v této mimořádně náročné situaci, která nemá v naší 

historii obdoby, a proto bych nakonec chtěla moc poděkovat všem kolegyňkám našeho střediska, včetně 

zdravotních sester. Moc si vážím toho, že mě kolegyně nenechaly ve štychu a všechny vydržely  

bez odpočinku a výběru dovolených sloužit směny v této nelehké době. Že se navzájem podporovaly 

v nelehkých situacích, držely při sobě a nevzdávaly to. Moc si toho cením a všem velká slova díků.  

Vyhodnocení plánů z minulého roku 

Společně jsme si s pracovníky naplánovali nastavení individuálního stravování u dalších uživatelů a dali 

jsme si za cíl nalézt návazné služby. To se nám bohužel z důvodu pandemie nepodařilo. Kvůli zhoršující se 

situaci kolem covidu také bohužel neproběhlo setkání se sousedy v létě, na které jsme se moc těšili. Co se 

nám ale podařilo, bylo to, že jsme za pomocí konzultantky paní Mgr. Lenky Gwóźdźové začali postupně 

zavádět AAK u našich uživatelů. Bazální stimulaci u uživatelů se nám podařilo zavést do praxe částečně, 

protože bylo zatím proškoleno 5 pracovnic. 

Plány na rok 2021  

Nabídka individuálního stravování dalším uživatelům. 

Vzdělávání další pracovníků v oblasti bazální stimulace.  

Nalézt návazné služby našim uživatelům. 

 

Zpracovala: Bc. Zuzana Pešlová   



35 

 

Středisko: Čajkovského 1565/8, 74601 Opava 

 

Popis střediska:  

Dům se nachází v klidné části Opavy na ulici Čajkovského, která je v blízkosti centra města. Služba je velmi 

dobře dostupná pěšky i MHD (obchody, další služby, lékaři, SNO). Dům je částečně bezbariérový. V domě 

je osobní výtah, který není evakuační, je přístupný ze všech pater a má bezbariérový vstup ze zahrady. 

Součástí objektu je zahrada s posezením, altánem a venkovním krbem. V domě jsou 3 byty, které jsou 

standartně vybavené, v podkrovním bytě je od poloviny roku 2019 klimatizace. Celkově je ve službě  

7 jednolůžkových pokojů a 4 dvoulůžkové pokoje. V bytech jsou společné koupelny a sociální zařízení. 

Středisko je dobře technicky vybaveno, jak pro uživatele, tak pro pracovníky. V roce 2020 byla zakoupena 

1 lednice z důvodu individuálního stravování dalších uživatelů a také mobilní bylinková zahrádka. 

Obyvatelé služby mají k dispozici služební vozidla, které jim jsou k dispozici vždy po předchozí domluvě 

s autoprovozem, ve středisku pracují 3 pracovníci, kteří jsou proškoleni v používání služebních vozidel. 

Služba je určená dospělým lidem starším 18 let s mentálním a vícenásobným postižením, kteří potřebují 

pomoc, podporu nebo přítomnost pracovníka při činnostech spojených s běžným životem a  

při rozhodování. Vzhledem k tomu, že objekt není plně bezbariérový, je služba určena mobilním osobám, 

které jsou schopny se pohybovat samy nebo s oporou druhé osoby. Pomoc a podporu ubytovaným 

osobám poskytovalo k 31. 12. 2020 celkem 18 zaměstnanců 15 pracovníků v sociálních službách  

(4 na nočních službách, 11 klíčových pracovníků), vedoucí střediska, 1 pracovnice úklidu – pomocnice 

v domácnosti a 1 uživatelka služby CHB na dohodu o pracovní činnosti. Každý pracovní den navštěvuje 

středisko zdravotní sestra. 

Obyvatelé mají různé možnosti trávení volného času, doma se zapojují do péče o svou domácnost,  

do přípravy jídla, pečují o rostliny (doma i venku) okrasné i užitkové. Obyvatelé mají k dispozici tablety,  

3 obyvatelé mají svou televizi ve svém pokoji, 1 obyvatel má svůj tablet. Obyvatelé využívají pro trávení 

volného času také zahradu. S podporou pracovníků chodí na procházky, využívají veřejné služby, 

navštěvují různé obchody a akce. Bohužel rok 2020 byl velmi ovlivněn pandemií COVID – 19 a nastavená 

opatření velmi ovlivnila život obyvatel služby. 
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Služba je poskytována celoročně a personálně je zajištěna 24 hodin denně. Kapacita služby je 15 osob a je 

koedukovaná. 

Charakteristika poskytované služby  

Cíle služby: 

Uživatel žije co nejvíce samostatně s podporou, která jej vede k rozvoji nebo udržení maximální 

soběstačnosti s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti. 

Uživatel s přiměřenou podporou rozhoduje o svém životě, je respektovaným občanem společnosti a 

využívá její nabídky. 

Zásady služby: 

Podporujeme uživatele v rozhodování o svém životě s přihlédnutím k přiměřenému riziku a s právem  

na špatné rozhodnutí. 

Respektujeme osobnost uživatele a způsob jeho komunikace. 

Podporujeme uživatele v obvyklém způsobu života. 

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

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020 

Rok 2020 byl ovlivněn pandemií COVID – 19, ale i toto obtížné období ukázalo, že jsou uživatelé schopni 

se naučit novým věcem. Přínosem v roce 2020 bylo, že se uživatelé s pomocí a podporou pracovníků 

naučili používat roušky/respirátory a další potřebné ochranné pomůcky. Většina zvládala vcelku dobře 

nutná testování. Začali používat nové technologie při komunikaci se svými rodinami a přáteli – sociální 

sítě. Dokázali se s podporou a pomocí vypořádat s dalšími omezeními, jako byly zavřené služby apod.  

I přes složité období, ve kterém se uvažovalo o opětovném nastavení celodenního stravování všech 

uživatelů, jsme udrželi nastavený trend, a dalších 5 uživatelů se začalo individuálně stravovat (ke konci 

roku 2020 se individuálně stravovalo 10 uživatelů) a někteří z uživatelů se začali samostatně stravovat  

ve svých pokojích. I nadále jsme uživatele podporovali v zajišťování ochrany vlastního majetku – zamykání 

pokojů, v individuální péči o osobní prádlo, v samostatnosti a soběstačnosti v sebe obslužných činnostech 

a v péči o domácnost. 

V tomto složitém období museli pracovníci přemoci své obavy a strach z pandemie a pomáhat, 

podporovat uživatele stejně jako doposud, snažili se jim co nejvíce zpříjemnit čas, ale zároveň jim 

vysvětlovali, co to je COVID, jak je důležité dodržovat pravidla (hlavně pravidlo 3R), pracovali při tom 

s potřebnými materiály. Občas se také některé proměnili do rolí kadeřnic, pedikérek, nákupčích či 

účetních, za což jim děkuji. 

V rámci naplňování Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním se od roku 2019 nic 

nezměnilo v podpoře uživatelů. Zároveň se nám nepodařilo zajistit aktivizace uživatelům mimo službu a 

ustáli pracovní tým.  

V ¼ roku proběhlo ve středisku ještě několik konzultací s Mgr. Krčmářovou v rámci projektu Aktivní život 

– cesta k normalitě. Také proběhla jedna případová supervize s Mgr. Karin Bednarzovou. Po celý rok 

pokračovala spolupráce s Mgr. Lenkou Gwóźdźovou v oblasti nastavení systému AAK komunikace  

ve středisku. Postupně jsme rozšířili počet uživatelů, u kterých AAK komunikaci nastavujeme. 

I vzdělávání pracovníků bylo ovlivněno pandemií. Některá školení se neuskutečnila a jiná proběhla on-line. 

Pracovníci si koncem roku 2019 vypracovali individuální vzdělávací plány na rok 2020, ze kterých vznikl 

vzdělávací plán střediska, který byl předán vedoucí přímé péče, která z něj mohla čerpat při výběru 

vzdělávacích akcí. Pracovníci se vzdělali v těchto oblastech: Alternativní praktické komunikační dovednosti 

v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením, AAK konzultace, Etická a na člověka orientovaná 

komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví, Bazální stimulace – 
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základní kurz, Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb, Péče o vlastní pohybový aparát, 

Syndrom vyhoření v „korona době“. 

Na vyhodnocení SQ 15 za rok 2019 se svými podklady podíleli i pracovníci služby. Vyhodnotili jsme, že 

způsob poskytování služby byl v roce 2019 v souladu s posláním, cíli, zásadami sociální služby a osobními 

cíli jednotlivých osob. 

I přes složité období jsme se snažili co nejvíce dodržovat lidská práva uživatelů, i nadále jsme uživatele 

podporovali v rozhodování o běžných záležitostech, v dodržování soukromí a pracovali jsme s přiměřeným 

rizikem. Informace týkající se lidských práv uživatelů jsou zaznačené v IP – Plánech podpory. Všichni 

uživatelé mají klíče od svých pokojů, pomáhali/podporovali jsme je v jejich používání. 

Pomáhali/podporovali jsme uživatele v dodržování a respektování soukromí a důstojnosti  

v koupelně/na toaletě, pomocí paravánů, cedulek na dveřích či používání zámků. Všichni uživatelé mají 

nově klíč od branky. I přes veškerou snahu byly některé práva uživatelů touto situací omezeny, a to 

například byli omezení v pohybu – nemohli chodit na nákupy, procházky, měli omezené sociální kontakty 

apod. 

Ve službě je nastavený kontrolní systém, který se skládá z řádných a průběžných kontrol. Kontroly  

ve službě jsou zaměřené na pomoc/podporu uživatelů, dodržování nastavených pravidel (SQ, metodiky, 

…) a také na plnění pracovních povinností pracovníků. 

I přesto, že ve službě neproběhl v loňském roce žádný audit, tak i nadále čerpáme z výsledků auditu z roku 

2019 a pracujeme s Rozvojovým plánem služby pro období 2019–2024. Podařilo se nám do individuálního 

stravování zapojit dalších 5 osob, pokračuje nastavení systému AAK, nastavilo se pravidelné hodnocení 

kvality služby, ve středisku pokračují supervize. 

V roce 2020 jsme se i nadále potýkali s velkou fluktuaci pracovníků, nepodařilo se nám zajistit stálý 

pracovní tým. Dále se nám nepodařilo v rámci Rozvojového plánu: setkání s externím pracovníkem  

na téma Práce s rizikem, ve službě nemáme důvěrníka pro oblast sexuality. Nepodařilo se navázat 

spolupráci s dobrovolníky, změnit praktického lékaře, zajistit uživatelům návazné služby a navýšit počet 

jednolůžkových pokojů. 

Významné události na středisku v uplynulém roce. 

Nejvýznamnější události roku 2020 byla pandemie COVID – 19. Omezení s tím související ovlivnili životy 

nás všech. Na jaře se zvedla velká vlna solidarity při výrobě roušek pro organizaci jak mezi pracovníky, tak 

i mezi opatrovníky, roušky nám také dodal student Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy  

Svaté Anežky České z Oder se svou matkou, který byl ve středisku před pandemií na praxi. Dále pracovníci 

zajišťovali po vlastí ose například i ochranné štíty či látky na výrobu roušek. Nákupy pro uživatele byly 

zajišťované hromadně sociální pracovnicí a pracovníkem údržby. Následně poté pracovníci služby tyto 

nákupy čistili a rozdělovali uživatelům. Hledali jsme jiné způsoby kontaktu s příbuznými uživatelů, a tak 

začali někteří uživatelé s pomocí pracovníků využívat sociální služby. Uživatelé nemohli chodit mimo 

službu, a tak jim pracovníci zajišťovali vyplnění dne doma či na zahradě (vařili, pekli, pěstovali okrasné  

i užitkové rostliny atd.), také jsme zažili jiné Velikonoce. Někteří pracovníci zajišťovali uživatelům také 

kadeřnické a pedikérské služby. Přes léto se opatření uvolnila, a tak jsme toho využili a snažili jsme se 

navázat na běžný život před pandemií. Opět se uživatelé zapojili do zajišťování svých potřeb, chodili  

na procházky, výlety apod. Přišel zase podzim a opatření se opět zpřísnili, tzv. normální život“ uživatelů 

netrval příliš dlouho. Před koncem roku jsme ve středisku bojovali s nákazou COVID – 19, onemocnění se 

vyskytlo mezi pracovníky i u některých uživatelů, toto období bylo velmi náročné, ale naštěstí jsme vše 

zvládli.  
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V průběhu roku probíhalo ve službě testování uživatelů i pracovníků, nejprve pomocí Rapid testů a poté 

také pomocí antigenních testů. Toto testování zajišťovaly zdravotní sestry organizace a díky jejich 

vlídnému a profesionálnímu přístupu jsme testování zvládali. Dále probíhala distribuce ochranných 

pomůcek. Distribuci zajišťovala sociální pracovnice a rozváželi je pracovníci provozu. Díky dobré organizaci 

jsme měli po celou dobu dostatečné množství ochranných pomůcek, což bylo velmi důležité pro dobrý 

pocit pracovníků, že jsou chráněni. 

Vyhodnocení plánů z minulého roku 

Plánovali jsme výmalbu celé budovy. Na tuto velkou akci jsme obyvatele služby připravovali, domlouvali 

jsme s nimi barvy do jejich pokojů, ale nakonec jsme ve službě nemalovali z důvodu pandemie COVID – 

19. Nadále jsme pracovali v naplňování Rozvojového plánu střediska, a to hlavně v oblasti individuálního 

stravování. 

Plány na rok 2021  

Pro rok 2021 plánujeme rozšíření supervizí o individuální a týmové. 

 

Zpracovala: Vyležíková Lucie 

 

  



39 

 

Středisko: Na Pomezí 345/78, 74706 Opava 

 

 

Popis střediska 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Na Pomezí 78 v Kylešovicích se nachází poblíž zastávky MHD 

s dobrou dostupností veřejných služeb.  

Budova je dvoupodlažní s přístavbou. Byt v přízemí má jednolůžkové pokoje, jeden dvoulůžkový pokoj, 

obývák, kuchyňku, bezbariérovou koupelnu a koupelnu se sprchovacím koutem. Byt v patře má 

jednolůžkové pokoje, kuchyňku spojenou s obývákem, bezbariérovou koupelnu a místnost se záchodem. 

Do bytu v patře se dopravuje jedna uživatelka pomocí schodišťové sedačky. V přízemí je keramická dílna 

se samostatným vchodem a také šatna spojená se zázemím pro pracovníky, vedoucí a zdravotní sestru. 

Toto zázemí je zcela nevyhovující.  

Před budovou je malá zahrádka s posezením pro uživatele a také menší políčko na zahradničení. Naše 

cílová skupina obyvatel domu by jistě přivítala větší zahradu s možností aktivního vyžití.  

Službu poskytujeme deseti dospělým lidem, kteří potřebují střední míru podpory a mohou se aktivně 

zapojit do běžných činností.  

Služba je zajišťována zdravotní sestrou na půl úvazku, pomocnicí v domácnosti, pracovnicí v keramické 

dílně a 16 pracovníky v přímé péči 24 hodin denně.  

Objekt je částečně bariérový a bez výtahu. Někteří obyvatelé domu s přibývajícím věkem, nebo 

zhoršujícímu se zdravotnímu stavu potřebují k pohybu mimo bydlení chodítko či invalidní vozík.  

Charakteristika poskytované služby 

Cíle služby 

Uživatel maximálně využívá svůj potenciál, s potřebnou podporou se rozhoduje a aktivně účastní              

všech běžných denních činností.  

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

Věříme v potenciál jedince a dáváme prostor pro jeho seberealizaci. 

Využíváme všechny příležitosti, které nám dává okolí. 

Respektujeme jedinečnost každého člověka. 

Svoboda a bezpečí – o každého člověka, který využívá naše služby, se starají konkrétní určení lidé.     

Domov je členěn do dvou domácností se stálým personálem.             

Týmová spolupráce – základem práce týmu zaměstnanců je vzájemná týmová spolupráce mezi pracovníky 

v sociálních službách, sociálními pracovníky a zdravotními sestrami, opatrovníky a rodinnými příslušníky. 

Součástí týmu jsou podle potřeb jednotlivých klientů také externí spolupracovníci (konzultanti  

pro podporu zvyšování kvality služby) 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020 

Rok 2020 byl plný stresu, napětí, obav, strachu, pláče, ale i smíchu, energie, sebezapření a změn… Rok 

začal slibně, ale již v březnu nám tento pocit nabourala zpráva o Covidu. Začala opatření, omezení, 

stěhování, malování, příprava Covidového bytu a zbytek tohoto roku jel na této vlně… Uživatelé se 

podporovali v nošení roušek, časté hygieně, trávení svého času na pokojích. Vše, co se uživatelé naučili 

v minulých letech, se na podzim ukázalo, že vyšlo vniveč. Po uvolnění opatření státem jsme se nestačili 

divit, kde jsme se v práci s uživateli vrátili. Mnozí nejen na začátek spolupráce zde Na Pomezí, ale spíše 

hlouběji, až v zakořeněných systémech instituce, kde do nedávna bydleli. Pracovnice musely řešit nové 

situace s agresivním chováním, slova jako „karanténa“ v některých lidech vzbuzovala bouři energie, kde 

bylo jedním z projevů problémové chování. Čas, kdy byli uživatelé v „izolaci“ a nedocházeli na nákupy, 

které zajišťovala na jaře sociální pracovnice a teď na podzim KP, je dlouhý. S dovozem nákupů pomáhali 

údržbáři.  Myslím, že nás čeká spousta nových situací při nácviku nakupování v roce 2021.  

Musím však sklonit pochvalu před pracovnicemi, které čelily problémům, ne přímočaře nějakým 

opatřením, zákazem, ale přemýšlely a zkoušely, jak to vše napravit. Proto se zdvihla vlna aktivit, kdy 

pracovnice začaly vymýšlet aktivity doma, ale i venku. Sice je Pomezí malinké, ale hrabání listí, zazimování 

zahrady, výlety na zahradu na sv. Anně, výlety na labutě, oslava 17. listopadu, pečení cukroví, plánování 

uživatelům dne pro sebe, podzimní a zimní výzdoby, oslava adventních nedělí, vymýšlení domácích jídel, 

svatomartinských menu, výletu na Panský mlýn, toť je obdivuhodné, protože pracovnice zmobilizovaly 

svou energii, aby zlepšily kvalitu života našim uživatelům… :) Všechny pracovnice zapracovaly  

nad komunikací přes IT techniku střediska, naučily se Skypovat – mezi byty, ale i s uživateli a podporovaly 

spojení s rodinou. To, že pracují s maily a fotkami, je obrovský kus práce, kterou pracovnice odvedly. Jejich 

iniciativa při podpoře uživatele na distanční výuce v provozu a shonu střediska, musí být také zmíněna a 

pochválená.  

Velká snaha se věnovala předcházení nepohody uživatelům a mírnění již vzniklých vypjatých situací. Ve 

službě DOZP Na Pomezí bydlí ve dvou bytech rozdílné osobnosti, které si nevybrali, že spolu chtějí bydlet. 

V rámci naplňování Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním se nám nedaří díky 

bytovému uspořádání služby vymezit cesty, aby nedocházelo ke střetům uživatelů. Co se nám však 

podařilo, a to díky situace s Covidem, bylo to, že uživatelé již nestolují ve společných prostorech, ale ve 

svých pokojích. Podařilo se nám zajistit a uspořádat nábytek tak, aby každý uživatel měl v pokoji svůj stůl 

vhodný ke stolování. Tím pádem došlo k omezení některých vypjatých situací v době jídla. Začala příprava 

jednoho uživatele na přechod do chráněného bydlení, ale vše nám překazila situace s Covidem. Je také 

škoda, že na Opavsku není možnost s naší cílovou skupinou navštěvovat sociálně rehabilitační dílny, nebo 

nějaké kluby v rámci setkávání se a navazování nových vztahů.  

Ve středisku je nastaven systém kontrol a ty jsou na konci roku vyhodnoceny. Dochází k setkávání 

s podporovatelkou na AAK komunikaci s uživateli. V průběhu roku toto setkávání přešlo do roviny 
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skypování. Hledají se cesty, jak uživatele namotivovat k tomu, aby komunikovali pomocí piktogramů, 

fotek, obrázků a zástupných předmětů. Nastavování takové motivace je práce celého týmu a myslíme si, 

že se nám to daří.  

Z hlediska dodržování lidských práv dbáme na ochranu soukromí, podporujeme uživatele v rozhodování 

se a prožívání běžných životních situací. Uživatelé mají klíče od svých pokojů a jsou podporováni v jejich 

užívání.  

Ve službě byli uživatelé seznamování se situací Koronaviru, možnosti očkování se a testováním.  

Pracovníci se zúčastnili školení na téma Alternativní a praktické komunikační dovednosti v péči o osoby 

s těžkým zdravotním postižením, Etika a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem 

v oblasti mentálního a duševního zdraví, Bazální stimulace, AAK konzultací, Případové supervize, školení 

požárních hlídek, Péče o vlastní pohybový aparát, Syndromu vyhoření v „korona době“, workshopu AAK, 

individuální supervize a jedna pracovnice si dodělala studium na VŠ.  

Procesní audit ve službě DOZP Na Pomezí proběhl v roce 2018. Z auditu vyplynulo, že bychom měli 

zapracovat na vzdělávání pracovníků v oblastech vztahů a sexuality, což se nám podařilo naplnit v roce 

2019, kdy proběhl kurz Sexualita a vztahy lidí s postižením. Nastavování alternativní a augmentativní 

komunikace probíhá ve středisku intenzivně a k dispozici je konzultantka paní Bohdana Herzánová, se 

kterou se pracovnice pravidelně setkávají. S opatrovníky a rodinnými příslušníky komunikujeme osobně, 

telefonicky, pomocí mailu i skypu. Snažíme se podporovat lidi se zdravotním postižením ve smysluplném 

prožívání jejich života, což se prolíná s natavením dne pomocí AAK a podporou uživatele  

ve spolurozhodování se co si vyberu. Bohužel se potýkáme s malou nabídkou návazných služeb pro naši 

cílovou skupinu. Z auditu vyplynulo, že máme zvážit, zda je v zařízení vhodné realizovat podporu 

v keramické dílně. Nyní funguje keramická dílna už jen jako jediná dílna v celé organizaci Sírius. Jsme za ni 

rádi, protože v době Covidové to byla jediná možnost trávení času mimo domácnost a v Opavě se nám 

nepodařilo nalézt pro naše uživatele jiné možnosti trávení volné času. Jen jeden uživatel dochází  

do jednoleté praktické školy a jeden uživatel dochází do sociálně – rehabilitační služby. Měli jsme se také 

zaměřit na způsoby podpory těch klientů, kteří by v budoucnosti mohli službu opustit. Podařilo se nám 

nastavit přechodový plán pro jednoho uživatele a v rámci nabídky trávení dne se snažíme uživatele zapojit 

do péče o svou domácnost, do přípravy snídaní, svačin a večeří, do procesu péče o své prádlo, vyřizování 

si svých běžných záležitostí a podporu v navazování či udržení rodinných, kamarádských vztahů… 

Dalším bodem bylo změnit systém podpory v hospodaření s finančními prostředky uživatelů. Na tomto 

jsme zapracovali všichni včetně vedení organizace, která se snažila podpořit pracovníky při vyjednávání 

s opatrovníky a určit pravidla tak, aby vše bylo ošetřeno.  U všech uživatelů našeho střediska se podařilo 

to, že uživatelé mají své finance u sebe v pokladničkách a společně s KP hospodaří s finanční hotovostí dle 

Dohody o podpoře uživatele při nakládání s finanční hotovostí, která byla vyjednána i s opatrovníky. 

V rámci individuálního plánování se individuálně nastavil systém skladování léků a podpory uživatelů  

při manipulaci s léky. Nácviky s uživateli v rámci individuálního plánování se nám dařilo i v době Covidové 

procvičovat a vyhodnocovat. 

V době Coronavirové navstěvovali keramickou dílnu pouze uživatelé domu DOZP Na Pomezí. Jeden 

uživatel, kterého práce s hlínou baví, tak docházel do keramiky denně a podařilo se, aby se zdokonalil 

v modelování. Někteří uživatelé rádi pracují s hlínou, jiní uživatelé docházejí do dílny pro změnu prostředí 

a vjemů. V dílně se zkoušely nové postupy výroby. I přes nepříznivou situaci si vyrobili uživatelé vánoční 

dárečky pro své příbuzné.   

Do služby docházela studentka a dobrovolnice, ale vzhledem k situaci Koronaviru bylo toto setkávání 

nepravidelné.  



42 

 

Významné události na středisku v uplynulém roce 

Jak jsem již popisovala výše, tak v roce 2020 nás všechny ovlivnila doba Coronaviru. Myslím si, že  

od měsíce března doposud pracujeme pořád na plné obrátky. Snažíme se, aby uživatelé nepociťovali stres, 

vypětí a nic se pro ně nezměnilo, ale mnohé z nich, kteří sledují zprávy, toto ovlivnilo. Vedení organizace 

se snažilo středisko dovybavit ochrannými pomůckami. V zázemí pro pracovníky jsou krabice s tzv.: KPZ“, 

což jsou krabice první záchrany. Manuály s vysvlékáním a oblékáním ochranných obleků visí v každém 

bytě. Dávkovače na dezinfekci jsou všude před vstupy do bytů i v bytech. Nejdříve nás v březnu postihla 

obrovská vlna solidarity v šití roušek, aby všichni jich měli dostatek. Uživatelům nevyhovovaly roušky  

na šňůrky, tak se přešívaly na gumičku a naopak. Při nácvicích nošení roušek to vzbuzovalo u některých 

uživatelů agresivní reakci. Někteří uživatelé nyní roušku nenosí, respektujeme to, ale dbáme na to, aby 

okolí – společnost, měli roušku v přítomnosti uživatele. Od podzimu nosí pracovníci respirátory, což již 

znepříjemňuje komfort při práci, ale bereme to už jako součást naší profese. Uživatelé si zvykají  

na komunikaci s pracovníkem, který má respirátor. Musím však napsat a poděkovat všem pracovníkům 

služby, že se drží, hlásí rizikové kontakty, zůstávají doma, pokud se necítí dobře, ostatní jsou ochotní 

zaskočit za kolegu a k tomu ještě vymýšlí spoustu nabídek aktivit a výletů, aby se obyvatelé naší služby 

dostali z domova do přírody, nebo se jim snaží zpestřit den. Do služby dochází pes ARON, uživatelé  

bytu 1 se s ním sžívají, chodí na procházku, mění mu vodu, hladí si ho a je to takový náš stimul. 

Super, jen tak dál!  

Vyhodnocení plánů z minulého roku 

S pracovnicemi Hankou, Ivou, Monikou, Romanou, Janou, Lianou, Aničkou, Mirkou, Janou, Kateřinou, 

Míšou, Vlaďkou, Jarmilou, Mirkou, Ritou, Lenkou, Jitkou, Markem ☺ a Péťou bychom v roce 2020 chtěli: 

Individuálně nastavit systém přípravy stravy pro 1 uživatelku – splněno 

Aktualizovat postupy práce se sociální pracovnicí – nesplněno 

Revidovat SQ se sociální pracovnicí – nesplněno 

Uživatelům přinášet nabídky veřejných služeb a akcí s podporou využívání MHD – splněno dle možností 

Na jaře obnovit zahrádku – splněno 

Vymalovat bydlení – částečně, vymalován byt 2 

Nastavit plány přechodu minimálně pro 2 uživatele – nastaven u jednoho uživatele 

Nabídka uživatelům relaxačního pobytu – nesplněno 

Podpora jednoho uživatele při udržování přátelského vztahu – pomoc s plánováním návštěv, 

podpora/pomoc při telefonickém či písemném kontaktu… - splněno částečně 

Plány na rok 2021 

S pracovnicemi Ivou, Violou, Romanou, Janou, Lianou, Aničkou, Markétou, Monikou, Mirkou, Janou, 

Kateřinou, Míšou, Květkou, Mirkou, Ritou, Lenkou, Jitkou, Markem ☺ a Péťou bychom v roce 2021 chtěli: 

Aktualizovat postupy práce ve spolupráci se sociální pracovnicí 

Revidovat SQ se sociální pracovnicí 

Uživatelů přinášet nabídku veřejných služeb a akcí s podporou využívání MHD 

Na jaře obnovit zahrádku, posezení pod pergolou zútulnit květinami… 

Vymalovat byt 1, zázemí pro PSS, keramiku 

Podporovat jednoho uživatele v plánu přechodu 

Nabídka rekreačního pobytu 

Podporovat jednoho muže v docházce do školy – jednoletá praktická škola 

Zrealizovat Den pro tebe pro každého obyvatele služby DOZP Na Pomezí 
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Plány na rok 2021 můžeme mít, ale nikdo z nás v lednu neví, jak se co bude vyvíjet. Všichni se 

přizpůsobujeme vzniklým opatřením, situacím, na koleni pracujeme s alternativní komunikací směrem 

k uživatelům a vysvětlováním jim co se kolem děje, co je to ten vir, proč mi nosíme na tváři bílé 

„náhubky“ jak říká pan Z., nebo proč nemohou jít k holiči, na nákup, když nedodržují pravidla… a to 

nemluvě o vysvětlování ztráty blízkého uživateli, který právě se v této situaci ocitl. V roce 2020 i někteří 

pracovníci dospěli k rozhodnutí, že sociální sféru opustí. Čeká nás formování pracovního týmu, uživatele 

změna lidí, kteří s nimi tráví dny v jejich domácnostech.  

Myslím si, že je čas poděkovat lidem, kteří v této sféře pracují. Počínaje paní ředitelkou, která je oporou 

celému stromu, aby se nezlomil tím náporem větru, aby měl výživu pro kořeny, rostl, kvetl, prostě žil… 

Má kolem sebe lidi, kteří podporují nás v přímé péči, abychom všechno měli, vždycky se můžeme opřít  

o pomoc sociální pracovnice a v poslední době hlavně vedoucí zdravotního úseku, která toho má  

na bedrech požehnaně. Úzce spolupracuje se zdravotní sestřičkou, kterou máme ve středisku a která je 

ochotná vždy přispěchat na jakoukoliv konzultaci. Děkujeme… 

A má slova obdivu a pokory patří Vám – lidem (děláte svou práci lidsky – srdcem) kteří pracovali, pracují 

Na Pomezí. Děkuji……………☺.  

 

Zpracovala: Pekárková Petra 
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Středisko: Mánesova 1684/7, 74601 Opava 

 

Popis střediska:  

DOZP Mánesova se nachází v cihlové zástavbě, začleněn mezi ostatní nízkopodlažní domy na ulici 

Mánesova, v klidné předměstské části Opavy.  

V blízkosti objektu se nachází Základní škola a Praktická škola, poliklinika, Slezská nemocnice, několik 

zastávek MHD, pošta, vlakové nádraží, nákupní centrum a bezbariérové supermarkety, divadlo, kina, 

parky, dětská hřiště, a za zmínku stojí i možnost parkování v okolí objektu. 

Sociální služba je poskytována ve třech bytech.  Je určená především dětem a mládeži s těžkým zdravotním 

a mentálním postižením s nařízenou ústavní výchovou od 3 do 26 let, výjimečně dospělým nad 26 let, kteří 

potřebují vysokou míru podpory a mají sociální vazby v blízkosti zařízení. S ohledem na dostupnost 

Základní školy a Praktické školy, Slezské nemocnice a lékařů zajišťujeme školní docházku a návštěvy lékařů, 

tak jako bychom žili doma, to znamená individuálně podle potřeb uživatelů. Lékaře navštěvujeme v jejich 

ordinacích i mimo město Opava. Poskytujeme pobytovou celoroční sociální službu s 24hodinovým 

provozem.  

Služba je zajištěna 26 pracovníky v sociálních službách, 4 střední zdravotnický personál bez odborného 

dohledu, 3 praktickými sestrami, které zajišťují také noční služby v bytě dětí. V bytech pracují 

3 hospodyně, 1 sociální pracovník, 1 vedoucí střediska a 1 fyzioterapeut. 

Budova Mánesova je členěná do třech bytových jednotek, kdy každý byt má jiný počet pokojů. 

Byt 1 v prvním nadzemním podlaží má 2 jednolůžkové pokoje, 2 dvoulůžkové pokoje, 1 třílůžkový pokoj.  

Byt 2 v druhém nadzemním podlaží má 2 jednolůžkové pokoje, 2 třílůžkové pokoje, 2 dvoulůžkové pokoje. 

Byt 3 ve třetím nadzemním podlaží má 4 dvoulůžkové pokoje.  

Celková kapacita je 29 lůžek, obsazenost je 29 uživatelů. 

Pokoje jsou vybaveny skříněmi a komodami, elektrickými polohovacími lůžky. 

V koupelnách využíváme sprchová mobilní lůžka, každý byt je vybaven dvěma zvedacími zařízeními 

k přemisťování imobilních uživatelů. Některé jednolůžkové pokoje mají vlastní koupelnu, ostatní pokoje 

mají koupelnu společnou vždy pro dva pokoje. V bytech je kuchyňka s myčkou, mikrovlnou troubou, 
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technická místnost s pračkou a sušičkou. Všichni uživatelé mají k dispozici tablet, TV, je možné mít vlastní 

TV, v každém bytě je připojení k internetu prostřednictvím WIFI. V každém bytě je obývací pokoj s televizí, 

houpací sítí a množstvím polohovacích pomůcek. 

V bytě 2 je pro všechny uživatele snoezelen, v suterénu rehabilitační místnost s vířivkou. 

K usnadnění kontaktu se společenským prostředím využíváme jednak dostupnost MHD a hlavně naše auto 

Ford tranzit, Škoda Octavie combi.    

Bezbariérovost domova je zajištěna lůžkovým protipožárním evakuačním výtahem. Výtah umožňuje 

dostupnost nejen do bytů, ale i na ulici a do zahrady. Zahrada je situována za domem ve vnitrobloku, v létě 

s bazénem a ohništěm, příjemný stín zajišťují vzrostlé stromy. Každý byt má alespoň jednu velkou terasu. 

K vybavení domova patří rehabilitační prostor v suterénu nabízející vířivku, magnetoterapii, parafínové 

zábaly a další, multisenzorická místnost je v jednom z bytů.  

Charakteristika poskytované služby  

Cíle služby: DOZP – středisko Mánesova je zařízením pro výkon ústavní výchovy. 

Poskytovat takovou podporu, která uživatelům umožní žít v souladu s principy normality s právem  

na přiměřené riziko a možnost rozhodování. Podporovat uživatele tak, aby v budoucnu mohli opustit 

sociální službu. 

Uživatelé služeb mají takovou podporu, která jim umožňuje žít v souladu s právem na riziko a možnost 

rozhodování. Jsou podporováni takovými způsoby, aby mohli v budoucnu opustit sociální služby.  

Děti a mladí lidé, kteří službu využívají, mají pravidelné kontakty s rodinami, a jsou maximálně podpořeni 

v kontaktech s rodinným prostředím, děti k návratu do rodinného prostředí.  

Lidé, kteří potřebují pomoc ve všech oblastech života, mají zajištěnu podporu, pomoc a péči odpovídající 

jejich potřebám s ohledem na principy normality a možnost svobodně a bezpečně vyjádřit své potřeby, 

projevovat se různými způsoby.  

 
Zásady služby:  

Principy, kterými se řídí zaměstnanci při přípravě a realizaci poskytovaných sociálních služeb: 

Princip normality - Princip normality je vyjádřením toho, co je v životě člověka normální a na co má každý 

člověk – i člověk s postižením právo: zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení sféry práce 

(vzdělávání) od sféry bydlení a volného času, prožívání běžného ročního rytmu, respektování vývojové 

fáze člověka, respektování vlastních přání, potřeba rozhodnutí a nárok na uznání, akceptování života  

ve světě obou pohlaví, dostupnost běžného životního standardu jako základní předpoklad pro samostatný 

život, život v běžných životních podmínkách. 

Podpora komunikace a rozhodování – Všichni klienti našich služeb mají nastavený vlastní způsob 

komunikace, který jim umožňuje dorozumět se s okolím a rozhodovat o svém životě, v co nejvyšší míře. 

Využívány jsou různé způsoby, například dorozumívání gesty, jazykem Makaton, předměty, obrázky atd.  

Svoboda a bezpečí – O každého člověka, který využívá naše služby, se starají konkrétní určení lidé. Domov 

je členěn do tří domácností se stálým personálem, který je odborně i lidsky nastaven na podporu klientů 

ve všech oblastech jejich života. Jako velmi důležitou vnímají zaměstnanci svobodu vlastních projevů 

klientů a respektující přístup. V každé změně v životě člověka, který využívá služby, je personál připraven 

podpořit jej vhodným způsobem a zajistit bezpečné zvládnutí situace. 

Týmová spolupráce – Základem práce týmu zaměstnanců je vzájemná týmová spolupráce mezi pracovníky 

v sociálních službách, sociálními pracovníky a zdravotními sestrami. Součástí týmu jsou podle potřeb 

jednotlivých klientů také externí spolupracovníci. Například pracovníci orgánu sociálně právní ochrany 

dětí, metodik pro alternativní a augmentativní komunikaci, canisterapeut a další. 
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Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020  

Nikdo z nás na přelomu roku 2019/2020 netušil, do čeho se ženeme. V lednu se k nám dostávaly zprávy 

v televizi o nějaké nemoci v Číně, koho z nás by napadlo, že se to brzy bude týkat i nás. Nicméně jsme se 

dostali do bodu, kdy bylo potřeba udělat něco, co nám pomůže vyhnout se nákaze, o které jsme věděli 

celkem málo a co víc, měli jsme strach.  Jak se šířily zprávy o postupující nákaze, rozhodli jsme se ke kroku, 

o kterém jsme měli zprávy z jiných zařízení.  

Náš plán byl zavřít se s uživateli na jeden měsíc do dobrovolné izolace a vyhnout se tak zavlečení nákazy 

do našeho střediska. Měla jsem a mám reálnou obavu z toho, že naší uživatelé či spíše děti případný výskyt 

nákazy prostě nezvládnou. Od 11. dubna do 11. května jsme uživatele zcela izolovali od okolního světa. 

Dobrovolná izolace znamená, že jsme se všichni pracovníci shodli, že dobrovolně podstoupíme život 

v práci a po 14 dnech se jedna skupina vystřídá s druhou. Jak snadné bylo rozhodnutí holek v přímé péči, 

o to náročnější bylo rozhodování a vyjednávání s těmi nejpovolanějšími z řad zdravotních sester.  

V dobrovolné izolaci jsme netrpěli nedostatkem, mám na mysli hlavně uživatele, kteří nebyli ochuzeni  

o nedostatek kontaktu a to především. Samozřejmě není možné nahradit kontakt s okolím, ale nebyla jiná 

možnost. Měli nás stále pro sebe i dlouho do večera. Pro uživatele se tak stal tento pobyt za zdmi domova 

něco jako prázdniny s individuálním přístupem a vzájemným hlubším poznáním. Vytvořili jsme si prostor 

pro podněty k novým komunikačním kanálům.  

Ustáli jsme jaro, celkem jsme si užili léto, ne tak jako obvykle, ale v rámci možností. Nastal podzim a znovu 

se nám vrátila nákaza.  

V bytě 2, kde žijí děti, se nám vytvořila skupinka chlapců s podobnými pohybovými schopnostmi a tito 

kluci si spolu hrají. Je to zajímavý úkaz, když si hraje pracovník s uživatelem je to jiné, než, když si takoví 

kluci hrají spolu. Posílají si auta, berou si hračky, projevuje se jejích vzájemná žárlivost, mají potřebu být 

spolu a vzájemně si hrát. 

V bytě 1 mladí lidé spolu také navazují vztahy, vyhledávají přítomnost a společnost spolubydlícího, kteří 

sice spolu na pokoji nebydlí, ale tráví čas rádi spolu. Projevují radost z radosti druhého, je vidět i u velmi 

postižených lidí vzájemná interakce, je to hezké pozorovat a radovat se s nimi. 

Lidé s projevy atypického chování mají nastavený jednotný individuální přístup dle podrobně 

zpracovaného IP, využíváním prostředků AAK, spolupráci se školou a odborníky. Během roku se nám 

nedařilo dle našich představ zajistit právě tu individuální podporu, kterou uživatelé potřebují. Střídavě nás 

omezovalo onemocnění pracovníků, uživatelů, mimořádná opatření, karantény, prostě Covid. 

V loňském roce jsme nemohli zcela zajistit všechna práva uživatelů, podle našich představ a zvyklostí. 

Situace nás donutila ke stěhování uživatelů do dvou bytů, neměli jsme dostatečné možnosti naplňovat 

všechny potřeby a dát uživatelům dostatečný prostor k výběrům věcí a rozhodování jak byli zvyklí. Celou 

dobu jsme se však snažili podporovat uživatele v rozhodování i v omezených podmínkách.  

Středobodem naší práce se stala ochrana zdraví uživatelů, sledování fyziologických funkcí a veškerých 

jemných změn zdravotního stavu, zacházení s ochrannými prostředky, testování a očkování. Život 

uživatelů a náš se zcela změnil, uživatelé nechodí nakupovat, nejezdí MHD, nenavštěvují kina ani divadla, 

mají omezený kontakt s vlastní rodinou, vždy v určitých vlnách podle stupně nebezpečnosti. Normalita se 

nám scvrkla do bytu, na zahradu a procházky do okolí. Kvalita poskytované péče se zúžila na komunikaci, 

plnění školní docházky, které je závislé na stupni PES. Sociální začleňování a udržování sociálních kontaktů 

není možné ani u pracovníků natož u uživatelů. Když už jde uživatel domů, je to s podmínkami. 

V roce 2020 proběhlo 5 konzultací k AAK u 15 uživatelů. 5 individuálních supervizí. Proběhla 1 intervize.  

V roce 2020 proběhlo 5 školení, z toho měli pracovníci možnost proškolit se v bazální stimulaci, AAK, v péči 

o vlastní pohybový aparát.  
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Každý uživatel má možnost rozhodovat se prostřednictvím alternativní komunikace, každý má nastavený 

svůj funkční komunikační systém, dle jeho individuálních potřeb. Všichni uživatelé mají zpracovaný 

individuální plán podpory, Profil uživatele je pravidelně aktualizován včetně fotografií, které umožňují 

nejen novým pracovníkům, ale i jiným osobám (např. i při hospitalizaci, ve škole) udržovat zvyklosti 

uživatele v komunikaci, polohování a celkové péči. V domově žijí pouze děti s nařízenou ústavní výchovou. 

Dospělí uživatelé v domově žijí na základě smlouvy o poskytování sociální služby. V souladu s veřejným 

závazkem děti využívaly předškolní a školní vzdělávání, uživatelé využívali MHD, veřejné služby (obchody, 

kostel, pošta) to vše v omezené míře, z důvodu onemocnění Covid. Přes omezené podmínky jsme 

spolupracovali s lékaři, konzultanty, školou-probíhala online výuka.  

V uplynulém roce bylo období, kdy jsme měli velký počet nemocenských a tím nedostatek pracovníků  

ve všech úsecích. Vedoucí pracovníci zastupovali na nočních směnách ve všech bytech, ale také na úseku 

úklidu. Měli jsme potíže s nedostatkem času na kvalitní zaškolení nových pracovníků. Učili jsme se používat 

ochranné prostředky, rozlišovat rizikové kontakty, za pochodu řešit nákazu a nepřítomnost pracovníků.  

A co víc, taky nákazu uživatelů. Bedlivě sledovat každou změnu zdravotního stavu a rozlišovat příznaky 

možného Covidu. Nedařilo se zajistit následné služby u uživatelů, nepodařilo se realizovat krátkodobé 

pobyty, neměli jsme školu v přírodě, rekreaci, výlety byly omezené, nebylo letní ani zimní setkání se 

sousedy. Všechno bylo na houby. A nevíme, kdy to skončí. 

 

Významné události na středisku v uplynulém roce.  

Po jarní dobrovolné izolaci a létu jsme se na podzim neubránili Covidu. Po potvrzení onemocnění Covid  

u jednoho uživatele, jsme se museli všichni podrobit testování a nákaza byla zjištěna dalších uživatelů a 

pracovníků. S přicházejícími potvrzujícími SMS zprávami z hygieny, oznamujících pozitivitu, jsme neváhali, 

a ještě v noci jsme se rozhodli přestěhovat uživatele do plánované izolace v bytě 3.  

O uživatele v tomto bytě pečoval s ochotou a nasazením za pochodu vyškolený Covid tým. Podařilo se 

udržet nákazu pod kontrolou a žádní další uživatele, ani pracovníci nebyli nakaženi. Zajímavostí bylo, že 

v loňském roce nikdo neprodělal chřipku.  

Vyhodnocení plánů z minulého roku 

Spolupráce s LŠU Opava – nerealizováno 

Nadále využívat konzultace k AAK, kterými se zdokonalujeme v podpoře uživatele, pracujeme na rozšíření 

slovní zásoby s možností získat v této oblasti co nejvíce kompetencí. Realizováno z počátku roku, 

v průběhu roku jsme stihly zopakovat gesta ve větším počtu pracovníků. 

Proškolování pracovníků ve vzdělávání podle potřeb uživatelů – realizováno Bazální stimulace, Základy 

AAK, Využití zahrady, konference autismus. 

Letní setkání na zahradě, vánoční setkání se sousedy – nerealizováno. 

Plány na rok 2021 

Intenzívní práce s AAK – pravidelné konzultace s externím podporovatelem. Podnítit zájem pracovníků i 

uživatelů. Jako jednu z možností vidíme sdílení dobré praxe mezi pracovníky i byty. 

Den se zvířaty 

Stanování  

 

Zpracovaly: Salamonová, Gerová 
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Středisko: Švestková 1381/50 a 1382/52, 74706 Opava  

 

Popis střediska 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě Kylešovicích poskytuje celoroční pobytovou sociální 

službu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Službu využívá 12 uživatelů, 6 mužů 

a 6 žen. Bydlení se nachází ve dvou řadových domech v městské části Opava-Kylešovice. Vzdálenost  

od centra města je asi 2,5 km. Dostupnost návazných služeb jako jsou obchody, lékaři, lékárna je  

cca 800 m. Domy jsou umístěny v klidném prostředí, zastávka městské hromadné dopravy je vzdálena asi 

700 m. V každém z domů jsou 4 pokoje. Dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové. V přízemí využívají koupelnu 

a sociální zařízení 2 uživatelé, v 1 poschodí využívají koupelnu a sociální zařízení 4 uživatelé. V přízemí je 

samostatné WC s umyvadlem. Vchod a přízemí je bezbariérové, první patro však je bariérové, nyní je 

vhodné pouze pro mobilní uživatele. Právě bariérovost je problémem tohoto bydlení s ohledem  

na stárnoucí osoby, které zde z většiny žijí. Možným řešením by byl v obou dvou domech výtah. Volný čas 

mohou uživatelé trávit ve společném obývacím pokoji vybaveném televizním přijímačem, rádiem a 

tabletem. Někteří uživatelé mají k dispozici vlastní televizor, tablet anebo DVD přehrávač na pokoji. 

K relaxaci slouží také zahrada u každého domu. Personálně je služba zajištěna 24 hodin denně. Podporu a 

péči uživatelům poskytuje celkem 11 pracovníků v přímé péči, 1 SZP na půl úvazku a pomocnice 

v domácnosti.  

Charakteristika poskytované služby  

Cíle služby: 

Uživatel se zapojuje dle svých možností do běžných, každodenních činností.  Nácvik a podíl na činnostech 

spojených s péčí o svou osobu, stravováním, domácími pracemi, údržbou zahrady). 

Uživatel využívá možnosti v místě, kde žije. Využívání běžných příležitostí společnosti, veřejné služby –  

za službami docházíme, sportovní a kulturní akce v místě, poznávání okolí svého bydliště, města.  

Zásady služby: 

Princip normality – je vyjádřením toho, co je v životě člověka normální a na co má každý člověk právo: 

zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení sféry práce od sféry bydlení a volného času, prožívání 

běžného ročního rytmu, respektování vývojové fáze člověka, respektování vlastních přání, potřeba 
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rozhodnutí a nárok na uznání, akceptování života ve světě obou pohlaví, dostupnost běžného životního 

standardu jako základní předpoklad pro samostatný život, život v běžných životních podmínkách. 

Podporujeme uživatele v začleňování se do společnosti, tak aby byl součástí místní komunity zapojením 

se do běžných aktivit (nákupy, služby, lékaři, návštěvy kulturních a sportovních akcí, výlety apod.). 

Týmová spolupráce pracovníků v přímé péči, sociálního pracovníka, zdravotní sestry, opatrovníka a 

rodinných příslušníků. Součástí týmu jsou podle potřeb jednotlivých uživatelů také externí 

spolupracovníci.  

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020  

Individuální potřeby uživatelů jsou uspokojovány formou podpory a pomoci v oblastech zvládání péče  

o vlastní osobu, nakládání s finančními prostředky, péči o zdraví (podávání a vyzvedávání léků v lékárně, 

návštěvy u lékařů), individuálního stravování a zvyšování nezávislosti. Skupinovou podporu poskytujeme 

zcela výjimečně, viz hodnocení procesního auditu. S podporou pracovníků se všichni uživatelé dle svých 

možností a schopností podílejí na chodu domácnosti (občas jen dílčí úkony). Uživatelé si touto formou 

zvyšují své sebevědomí a zažívají pocit úspěchu a jedinečnosti. Uživatelé jsou podporováni při uplatňování 

svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání svých osobních záležitostí např. návštěvy na Magistrátě 

(vyzvedávání svých financí). Uživatelé se rozhodují svobodně, vyjadřují své potřeby a názory. Mají možnost 

připomínek a stížností na službu či pracovníky. Mezi nejvýznamnějším změny patří nastavení 

individuálního stravování u dalších dvou uživatelů. Pracovníci společně s uživateli sestavují jídelníčky, 

plánují nakupování, připravují teplé snídaně nebo večeře. Přínosné to je pro naše uživatele v tom, že mají 

možnost výběru, v tomto směru využíváme v poslední době AAK. Jídelníčky a výběry potravin jsou formou 

fotografií nebo ukázkou z komunikačního deníku. Je pěkné mít radost z toho, že si člověk umí vybrat,  

v jaké formě chce vejce na snídani a jak vypadá. Věci pro nás běžné a samozřejmé. Změny u pracovníků 

mají význam takový, že při práci samotné se musí více improvizovat, spolupracovat. Řešit zástupy  

za klíčové pracovníky např. při náhlé pracovní neschopnosti, karanténě.   

Značnou mírou se do našich životů, práce a poskytování služby dostalo něco zcela nového, 

nepředvídatelného, a to virus Covid-19 něco s čím nikdo z nás nemohl ani v nejmenším počítat. Tato 

skutečnost nás ovlivňovala po celý rok, postavila nás před úplně nová řešení, do nových situací. Nenapadlo 

by nás, že budeme muset uživatelům vysvětlovat co je to a proč musíme nosit roušky, že budeme muset 

dodržovat různá omezení, proč nemůžeme do keramiky, být vlastně sociálně izolováni.  V této době jsme 

řešili také zhoršující se zdravotní stavy, 3 uživatelé byli hospitalizováni. Potýkali jsme se s vyhlašováním a 

rušením nouzového stavu, už jsme se ztráceli ve změnách různých rozhodnutí a nařízeních. Nebylo snadné 

se v tom všem zmatku zorientovat. V pracovnících převládal strach o sebe a své blízké, najednou jsme 

museli řešit, kdo půjde nakoupit rodičům, po práci zajít do lékárny, jestli už mají roušky, dezinfekci a večer 

se učit s dětmi. Začali jsme pociťovat stres, únavu a nejistotu. Ale úplně přes všechno jsme zvládali všechny 

situace s profesionálním přístupem, vyjednávání s opatrovníky, úřady, jiným systémem práce, a hlavně 

spolupráce všech pracovníků v Síriu. Moc si vážíme toho a děkujeme za zajišťování ochranných pomůcek, 

dezinfekčních prostředků, za pomoc a zajišťování potravin a nákupů pro uživatele. Ani v této době se nám 

nevyhýbali různé poruchy, havárie, ale i tohle jsme za pomocí údržby zvládli a našli vždy nějaké řešení. 

Naplňování Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním (metodika MSK) se nám dařila  

i v tomto roce. Na našem středisku, pracujeme s panem XY již druhým rokem. Navázali jsme na dodržování 

jednotného přístupu u všech pracovníků, pravidel a IP. Velkou podporou bylo pro pracovníky a pána XY 

nastavení funkčního systému AAK, formou režimové komunikační tabule. Z počátku jen pasivně přihlížel, 

dnes pracuje s komunikační tabuli sám s podporou pracovníka. Prozatím se nám nedaří vysvětlit pánovi, 

že si nemůže připravit na komunikační tabuli v lednu např. bazén. V této době nejde ani improvizovat, že 

bychom jeli do krytého bazénu nebo do Aqua parku. 
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V tomto roce bylo pro nás obtížné dodržovat všechna práva uživatelů, často jsme měli na středisku 

preventivní karanténu a uživatelé museli čas trávit ve svých pokojích, ale i nadále byli podporováni  

ve výběru a rozhodování. Dodržování lidských práv a důstojnosti jsou pro nás samozřejmostí, které jsou 

předmětem pravidelných kontrol vedoucí střediska, v průběhu roku nedošlo k žádnému porušení lidských 

práv. Individuální podporu mají všichni uživatelé nastavenou v IP. Navázali jsme na spolupráci s extérními 

podporovateli a pokračovali ve spolupráci s konzultantkou Mgr. Lenkou Gwóźdźovou. Pracovníci podporu, 

přijímají kladně a na schůzky, které byly v rámci možnosti osobní, byli vždy dobře připraveni. Současně 

máme nastavený funkční systém AAK u 6 uživatelů a budeme pokračovat u dalších dvou uživatelů. Jedním 

z nástrojů ke zkvalitnění služby patří i pravidelné vzdělávání pracovníků. V loňském roce se nám podařilo 

proškolit pouze 3 pracovnice v konceptu bazální stimulace. Další termíny školení se během roku neustále 

posouvaly s ohledem na měnící se pravidla v čase pandemie. O nabízené školení přes Skype neměli však 

pracovníci zájem.  

V rámci vzdělávání jsme se bohužel žádné supervize nezúčastnili. Na středisku nejsou prostory vyhraněné 

jen pro pracovníky, není možné zajistit pro supervizi soukromí.  

Začátkem září jsme se zúčastnili procesního auditu. Cílem a smyslem procesního auditu bylo, zda naše 

poskytovaná sociální služba skutečně podporuje uživatele v jejich společenském začleňování, zda jejím 

výsledkem je normalizace života. Audit nám odpověděl, nato, které procesy podporují uživatele v běžném 

způsobu života. Zda jsou zjištěné potřeby podporovány a jak. Které z procesů jsou překážkou k naplnění 

IP. Kolik času se pracovníci věnují skupinové a kolik individuální podpoře. Jaké důvody brání individuální 

podpoře. Několik kladných výstupů: Pracovníci tvoří jednotný spolupracující tým, vytvářejí vstřícnou a 

příjemnou atmosféru, klienti se v domácnostech pohybují jako doma, dle vlastního rozhodnutí, z větší 

části pracovníci poskytovali individuálním podporu nad podporou skupinovou. Mezi doporučení auditorů 

patří: využívání návazných služeb v jiné organizaci, systematický nácvik hospodaření s penězi, 

systematický nácvik volného pohybu mimo zařízení, zaměřit se na další rozvoj IS.  

Také letos jsme se za podpory sociálního pracovníka a vedoucí přímé péče podíleli na aktualizaci veřejného 

závazku, IP, cílů a zásad služby. Zároveň to byla příprava na procesní audit, ze kterého byl výstup ohledně 

sjednocení práce dle IP, hlavně klíčových a skupinových pracovníků. Věnování pozornosti organizaci 

plánování prací s uživateli, zrevidování mapovaní potřeb, IP a nastavení tak, aby mohli pracovníci 

postupovat a realizovat s uživateli individuální nácviky.  

Významné událost na středisku v uplynulém roce 

Mezi významné události v tomto zvláštním roce plného nejistoty a obav je snad jen to, jak jsme se s tím 

všichni dokázali poprat, jak jsme se semkli, začali spolupracovat, jak jsme vymýšleli krizové plány, 

navrhovali preventivní karantény, šili roušky, sháněli látky, gumičky do roušek, stály frontu před galanterii 

(někdo ani nevěděl, že ten obchod ještě existuje)! Hromadně zajišťovali nákupy, a hlavně dělali všechno 

proto, ať uchráníme naše uživatele. Na středisku bylo několik preventivních karantén, pár pracovníků 

pozitivních, v karanténách a život šel dál. Už se tolik nebojíme jako na začátku, ale chceme, ať už vše skončí 

a můžeme zase v klidu pracovat, plánovat akce, výlety, setkávat se s přáteli!  

Vyhodnocení plánů z minulého roku 

Mezi naše plány patřily revize profilů a dokončit metodiky – splněno.  

Dále pokračovat a zavádět individuální stravování – splněno částečně. 

Nastavit všem uživatelům AAK – splněno částečně. 

Zavést a pracovat podle konceptu BS – nesplněno (neproškolení PSS) 

Nabídka zpětných vazeb opatrovníkům, rodinným příslušníkům – splněno částečně 
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Plány na rok 2021 

Zrevidování mapování potřeb 

Nastavení dle mapování nově IP 

Pokračovat v zavedení IS a nastavení AAK, za podpory extérního pracovníka 

Nabídka zpětných vazeb opatrovníkům, rodinným příslušníkům 

 

 

Zpracovala: Bc. Šárka Kalendová 
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Středisko: Holasická 1734/76, 74705 Opava 

 

Popis střediska 

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

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

chůze z centra města Opavy.   

Služba je určená pro osoby imobilní, trvale upoutané na lůžko nebo na speciálních kočárech, ve věku  

od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují individuální, celodenní podporu a 

pomoc v každodenních činnostech spojených s péčí o svou osobu, při péči o svou domácnost a v běžných 

životních situacích.  

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

částmi, spojenými chodbou. V krajních částech objektu jsou umístěny samostatné bytové jednotky. Každá 

bytová jednotka je tvořena centrálním společenským prostorem – obývacím pokojem s kuchyní a jídelním 

koutem. Z obývacího pokoje jsou přístupné jednotlivé pokoje uživatelů. Hygienické zázemí v každém bytě 

tvoří dvě koupelny s umyvadlem, sprchovým koutem a WC (z toho je jedna koupelna plně bezbariérová) 

a jsou přístupné z předsíně bytu. Plně bezbariérovou koupelnu využívají na každém bytě všichni uživatelé. 

V koupelně každého bytu máme sprchové mobilní lůžko. V každém bytě je celkem 5 pokojů, z toho čtyři 

jednolůžkové a jeden dvoulůžkový. V předsíni je botník s věšákem na odložení věcí. Ve střední části je 

zázemí pro pracovníky a propojovací chodba. Součástí objektu jsou kryté terasy, které navazují na obývací 

pokoj každého bytu. Bytové podmínky zajišťují uživatelům dostatek soukromí a vytváří tak přirozené 

domácí prostředí. Uživatelé mohou využívat rozlehlou zahradu, které v současnosti dominují zasazené 

stromy a záhony okrasných květin.  

V domově pracuje 13 pracovníků, z toho jedna pomocnice v domácnosti, 7 pracovníků v přímé péči  

na denní službě. Noční služba je zajišťována celkem 4 pracovníky, na každém bytě jedním pracovníkem.  

Základní zdravotnickou péči zajišťuje 1 zdravotní sestra, která je v domově od pondělí do pátku, od 7 hod 

do 15.30 hod. Zdravotní sestra má své vlastní zázemí. Pokud chtějí uživatelé trávit svůj volný čas  

v obývacím pokoji, mají zde k dispozici společnou televizi, HIFI věž. Na každém bytě je jeden tablet, který 

si uživatelé mohou půjčit. V bytě 1 má jeden uživatel na svém pokoji vlastní TV, převážná část uživatelů 

má na svém pokoji rádio nebo rádio s CD přehrávačem. Dva uživatelé bytu 2 mají na svém pokoji vlastní 

TV, ostatní uživatelé mají na svém pokoji rádio nebo rádio s CD přehrávačem. Služební auto DACIA 

DOKKER, které je neustálé k dispozici v naší službě umožňuje uživatelům realizovat cílené plánování 

průběhu služby s uživateli. V případě potřeby imobilních uživatelů lze využít auto s plošinou, která je  
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ve vlastnictví organizace. K usnadnění kontaktu se společenským prostředím využíváme také dostupnost 

MHD. Uživatelé mají možnost využívat rehabilitační prostor v suterénu na Mánesové ul., která nabízí 

vířivku, magnetoterapii, parafínové zábaly a další. Na Pomezí mohou uživatelé využívat terapeutickou 

dílnu – keramickou, s vypalovací pecí. Služba Anima Viva, z.s. – sociální rehabilitace, zajišťovala v minulém 

roce pro jednu naši uživatelku kromě pobytu mimo běžné domácí prostředí, také nácvik trivia, 

muzikoterapie, využití dílny ručních prací, účasti na společenských akcích a setkávání se s přáteli  

z poskytovaných služeb v minulosti. Další sociální služby, které by byly vhodné pro uživatele s naší cílovou 

skupinou, ve městě Opava dosud schází.   

Charakteristika poskytované služby  

Cíle služby: Uživatel žije přirozený život a … 

Zapojuje se podle svých schopností osobně nebo je přítomen denním činnostem v bytě, kde žije. 

Využívá příležitosti, které nabízí společnost a město ve kterém žije. 

Vyjadřuje své potřeby a má možnost se projevovat různými způsoby. 

Zásady služby:  

Týmová spolupráce – základem je práce v týmu pracovníků (PSS, sociální pracovník, zdravotní sestra, 

spolupráce s externími pracovníky).  

Naše práce vychází z mapování potřeb uživatele a individuálního plánu podpory uživatele, respektování 

dohodnutých pracovních postupů. 

Dodržování principu normality, tím, co je v životě člověka normální a na co má každý člověk i člověk  

s postižením právo.  

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020 

Rok 2020 byl zcela rokem výjimečným. Výjimečným z toho důvodů, že od února k nám všem doléhaly 

informace o COVID-19, a každý z nás očekával, co bude v našich životech jinak, jak dlouho to bude jiné. 

Uživatelé, pracovníci byli „nuceni“ se zcela nové situaci ať chtěli nebo ne přizpůsobit. Jen hrstka uživatelů 

zvládá mít zakrytá ústa rouškou. Pracovníky střediska to přimělo k větší aktivitě na jednotlivých bytech, 

aby co nejvíce zpříjemnili uživatelům nenadálou vzniklou situaci.  

Postupnými naplánovanými kroky má docházet ke změně cílové skupiny střediska. Uživatelé, kteří 

nepotřebují plně bezbariérové prostředí, nabízíme změnu služby a podporu během plánu přechodu  

do jiné služby v rámci organizace, na základě zmapovaných potřeb a IP. Tyto kroky však nebyly možné 

realizovat v roce 2020.  

Naši službu využívají dvě osoby s atypickým chováním. Na středisku byla nastavena individuální podpora, 

s přihlédnutím ke specifickým potřebám uživatelů, jsou ustáleny pracovní týmy. V systematickém 

nastavování AAK pokračujeme již rok u uživatelů s atypickým chováním. Jednotný přístup pracovníků, 

ustálení pracovníků na jednotlivých bytech, v rámci nastavených individuálních plánů podpory, zcela 

určitě přispívá ke snížení počtu nedobrovolných hospitalizací v PN Opava. Osoby s atypickým chováním 

mají zajištěno své soukromí na jednolůžkových pokojích. Pracovníci využívají k náročnosti pro práci s lidmi 

s atypickým chováním individuální i případové supervize.  

K tomu, abychom naplňovali doporučení metodiky MSK k práci s lidmi s atypickým chováním, bylo by 

nutné navýšit počet o jednoho pracovníka.  

Na podzim v roce 2020 byl naplánován procesní audit.  Vzhledem k pandemii a nastaveným opatřením byl 

tento audit přesunut na rok 2021. Cílem a smyslem procesního auditu je zjistit, zda poskytovaná sociální 

služba skutečně podporuje uživatele v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je 

normalizace života, zda jejich život neprobíhá ve specifických podmínkách (míněno nejen, kde bydlí, ale 

jaký vedou život, zda mají stejné příležitosti, jako jejich vrstevníci). 
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Prevence porušování lidských práv střediska při své činnosti předchází porušování lidských práv 

naplňováním jednotlivých standardů kvality, pracovníci organizace jsou povinni se s nimi seznamovat a  

při své práci podle nich postupovat. Také se řídíme etickými normami a zajišťujeme ochranu uživatele 

před předsudky a negativním hodnocením, pracujeme v souladu s principy (zásadami) a vnitřními 

předpisy. Identifikujeme situace možného porušení základních práv a svobod, stanovujeme postupy jejich 

řešení, se kterými se pracovníci seznamují. Do tvorby postupů řešení se pracovníci také zapojují. Jde-li  

o službu, která je poskytována na základě uzavřené smlouvy, zajišťujeme, aby uživatel vstupoval  

do smluvního vztahu plně informován a o své svobodné vůli, tj. vysvětlujeme a ověřujeme si, zda rozumí 

podmínkám služby, příp. jednotlivým ustanovením smlouvy, poskytujeme doplňující informace. K uzavření 

smlouvy nikoho nenutíme. Plánujeme a projednáváme průběh naší služby podle individuálně 

zmapovaných potřeb uživatele, s tím, že je zajištěno uplatňování práva svobodné volby uživatele a práva 

na přiměřené riziko. Hodnocení individuálních plánů provádíme za přítomnosti uživatele. U těch uživatelů, 

kteří mají komunikační obtíže, využíváme různé formy AAK, tak aby každý uživatel mohl vyjádřit svá přání 

a potřeby. Průběh služby zaznamenáváme. Shromažďovány jsou jen údaje potřebné k zajištění řádného 

průběhu služby. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. K osobní dokumentaci uživatele mají přístup jen 

určení pracovníci. Uživatel má svá práva. Zajišťování práva uživatele si stěžovat, je dodržování pravidel  

pro vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby, o této možnosti informujeme uživatele 

srozumitelným způsobem. Stížnosti vnímáme jako významnou zpětnou vazbu v oblasti dodržování práva 

uživatelů. Podporujeme uživatele ve vztazích a kontaktech s přirozeným sociálním prostředím. Klademe 

důraz na výběr kvalitních pracovníků s ohledem na jejich kvalifikační a osobností předpoklady, pracovníci 

jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy, směrnice, postupy, nařízení organizace, jsou proškolování v BOZP 

a PO. Pracovníci mají také možnost řešit problémy/ nejasnosti v týmu na poradách střediska, poradách 

bytu, s vedením organizace, využívat supervize. Zajišťujeme takové prostředí, pro poskytování sociální 

služby osobám s řádně zmapovanými a individuálně stanovenými potřebami, kdy podmínky střediska 

umožňují naplňování základních lidských potřeb, uplatňování práva svobody pohybu, práva na soukromí 

a možnost návštěv – kontaktu se společenským prostředím.  

Kontrolní činnost v oblasti dodržování lidských práv, jsou pracovníci seznámeni s opatřeními, důsledky 

porušování lidských práv a mají povinnost informovat o situacích porušení lidských práv na pravidelných 

poradách nebo vedení organizace. Na středisku je nastaven takový kontrolní systém, který je složen  

z řádných a průběžných kontrol. Tyto kontroly jsou zaměřené na pomoc/podporu uživatelů, dodržování 

nastavených pravidel (SQ, metodiky, …) a také na plnění pracovních povinností pracovníků.  

Organizace klade důraz na preventivní opatření, na jejichž naplňování se podílí každý pracovník s ohledem 

na svou pracovní pozici a kompetence: výběr nových pracovníků, jejich řádné zaškolení a zapracování  

pod dohledem vedoucího pracovníka střediska a kolegů, seznámení pracovníků se standardy kvality, 

ověřování získaných znalostí a průběžná kontrola v dodržování nastavených postupů, znalostí k ochraně 

práv uživatelů, pochopení a uvědomování si tzv. principu normality.  

V rámci střediska se uskutečňují kontroly pracovníků při sledování dodržování práv klientů, zda nedochází 

k jejímu porušování. Připomínky, podněty chápeme jako podnět ke zlepšení práce s uživateli. 

Konzultace v oblasti alternativní a augmentativní komunikace jsou prováděny na středisku s externím 

odborníkem Mgr. Bohdanou Herzánovou od listopadu 2019 a budou na ni navázány i v dalším roce. Tyto 

konzultace jsou pro pracovníky v přímé péči nepostradatelné. I když mají teoretické znalosti ze vzdělávání, 

je potřeba je neustále motivovat a podporovat při zavádění a rozvíjení AAK u jednotlivých uživatelů  

s obtížnou komunikací. Externí pohled odborníka jim pomáhá nalézat nové cesty, inspirovat je. Konzultace 

probíhají individuálně k jednotlivým uživatelům, u některých se nastavuje zcela nová komunikace,  

u dalších se pracovalo a nadále pracuje na rozvíjení komunikačních dovedností a schopností. Jsou 
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vyhledávány nové postupy za využití nejrůznějších pomůcek, které si pracovníci vytvářejí sami, nebo se 

hledají technologické prostředky – iPady včetně vhodných aplikací, počítačové programy. Tvoříme tak 

individuální materiály, které jsou zakomponovány do individuálních plánů uživatelů. V průběhu roku 

setkávání s podporovatelkou přešlo od osobní návštěvy na středisku, do úrovně počítačové přes SKYPE. 

Pracovníci pevně věří, že příští rok bude opět založen na osobním setkávání s konzultantkou, které je 

příjemnější, akčnější a přínosnější pro uživatele, ale také i pro pracovníky.   

V letošním roce se mělo uskutečnit rozsáhlé vzdělávání pracovníků, vzhledem k mimořádným opatřením 

v souvislosti s COVID-19 se musela mnohá zrušit, přeložit, nebo probíhala online.  

Individuální supervize byly poskytovány na našem středisku PaeDr. Miroslavem Pilátem, Ph.D., pomáhali 

pracovníkům se vypořádat s náročnou situací na středisku, zejména předcházet syndromu vyhoření. 

Individuální supervize byly také zaměřeny na témata v oblasti interpersonálních vztahů, komunikace, 

spolupráce.  

Případové supervize byly uskutečněny s externí odbornicí Mgr. Karin Bednárzovou a zaměřené na hledání 

strategie řešení a možností dalšího postupu u konkrétního uživatele přes SKYPE.  

Způsob poskytování služby byl v roce 2020 v souladu s posláním, cíli, zásadami sociální služby a osobními 

cíli jednotlivých osob.  

Nepodařilo se nám navázat spolupráci s dobrovolníky na konkrétní akce, změnit praktického lékaře, zajistit 

našim uživatelům návazné služby, kterých je velmi málo nebo téměř žádné.  

Významné události na středisku v uplynulém roce 

Rok 2020 byl pro všechny sociální služby náročný, krizový, na který nebyl nikdo z nás chopen se připravit 

dopředu. Hlavním úkolem bylo nás všech uchránit naše uživatele. V napětí a obavách jsme očekávaly, co 

přinese zítřek, jaká bude další budoucnost. V organizaci byl vytvořen krizový tým, na jehož vrcholu stála 

naše paní ředitelka, která se snažila předcházet případné nákaze všemi možnými i nemožnými prostředky. 

Reagovala pružně a zodpovědně na potřeby našich uživatelů a také pracovníků, přijímala nezbytná 

opatření spojená s tím, abychom zabránili tomu nejhoršímu, a to je nakažení našich uživatelů, kteří patří 

mezi tu nejvíce ohroženou skupinu.  O zdraví uživatelů jsme měly značné obavy. Proto chování všech 

pracovníků v přímé péči, pomocnice v domácnosti střediska Holasická, více než kdy jindy považuji za velmi 

zodpovědné.  

Abychom zvládli pandemii v souvislosti s COVID-19 bez větších problémů, bylo důležité zajištění osobních 

ochranných pomůcek, mezi které patří ústenky, filtry, rukavice, ochranné štíty, brýle, pláště atd. a také 

desinfekce naší organizaci. Na jaře s šitím roušek velmi obrovskou měrou pomohli pracovníci střediska. 

Díky aktivitě pracovníků střediska Holasická jsme byli zabezpečení dostatečným množstvím ústenek. 

Zvýšili jsme také četnost a důslednost dezinfekce prostorů střediska. Zavedli jsme, ještě než se to stalo 

povinností každodenní měření tělesné teploty pracovníků, u uživatelů pak 2x denně. Bylo nutné 

zabezpečit dostatečné množství zásob pro případ karantény na středisku. Pracovní týmy se potkávaly co 

možná nejméně.  

Nesmím, a nechci opomenout pracovníky v přímé péči a také naši pomocnici v domácnosti, kteří všichni 

dbali o bezpečný přístup k uživatelům. Mohu s čistým svědomím říci, že všichni pracovníci přistupují  

ke své práci zodpovědně, s profesionalitou, a i přesto to všechno s velkým nasazením.  

Na jaře roku 2020 byly návštěvy našich uživatelů omezeny, stanoveny opatření. Nikdo z nás si nedokáže 

představit, co to znamená pro naše uživatele, nemoci se setkávat se svými rodinami, příbuznými. Umožnili 

jsme jim videohovory prostřednictvím SKYPE. Někdy jsme byli svědky dojemných telefonátů, a v takový 

okamžik jsme věděli, že to byl dobrý nápad. Další nepříjemnou zprávou bylo, že nebylo možné více 
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navštěvovat sociálně-terapeutické dílny v ANIMĚ VIVĚ, SNOEZELEN na Slezské univerzitě, a využívat běžně 

dostupné služby jako je kadeřník nebo pedikúra, obchody a mnohé jiné, co město a blízké okolí nabízí. 

Veškeré nákupy (potraviny, drogérie, lékárna, zdravotnické potřeby) pro naše uživatele na jaře zajišťoval 

určený pracovník organizace. A seznam byl velice dlouhý…Tento pracovník úzce spolupracoval jak s naším 

střediskem, tak nelze opomenout ani řidiče organizace, kteří přejížděli z místa na místo, dle potřeb našich 

uživatelů. O to více jsme využívali naši zahradu, které dominují vzrostlé stromy, ovocné keře, záhony 

okrasných květin i bylinek. S uživateli chodíme na procházky, samozřejmě za dodržení všech pravidel. 

Někteří uživatelé roušku nezvládají, respektujeme to, ale o to více dbáme na to, aby okolí uživatelů mělo 

roušku. Od podzimu jsou pracovníci testováni každých 5 dní antigenními testy a od podzimu pracovníci 

mají povinnost nosit respirátory FFP2, které nejsou příliš komfortní při práci. Uživatelé si stále zvykají  

na komunikaci, hlas pracovníka s respirátorem. V prosinci byli uživatelé podrobeni také několikrát 

testování antigenními testy, které bylo naštěstí zrušeno a je to dobře, protože pro ně to bylo velmi 

náročné, hůře vysvětlitelné a nepochopitelné proč se tomu tak děje.  

Ceníme si podpory vedení organizace, v této, pandemií zkoušené době. Víme, že tato doba není lehká, 

jsme vystaveni tlaku, každý z nás má obavy o své zdraví, o zdraví svých dětí, rodičů, partnerů, my  

na středisku musíme fungovat na 150 %. Učili jsme se za pochodu vyrovnat s nedostatkem informací,  

s úzkostí, s napětím.  Nepočítám hodiny v práci, téměř všichni jsme své práci odevzdaní a odhodláni 

postupovat riziko nákazy, s cílem co nejlepší péče o naše uživatele. Ráda bych tedy využila této příležitosti 

a poděkovala VŠEM pracovníkům střediska za týmovou spolupráci, za to, jak snáší současné vysoké 

pracovní nasazení a obavy z rizika nákazy. Děkuji za lidský přístup, kterým se věnujete našim uživatelům. 

Věřím, že jednou, snad brzy, bude zase lépe a my budeme bohatší. Bohatší o informaci, že budeme vědět, 

kdo jsme, protože těžké chvíle ukazují naše charaktery. Ke zlepšení práce s uživateli na tomto středisku 

přispělo to, že dochází k postupné změně cílové skupiny, což podporuje individuální nastavení podpory a 

péče uživatelům. Podpora je zaměřená i na částečnou spoluúčast uživatele na činnostech a nácviku 

dovedností, s doprovodem vhodné slovní podpory. V polovině roku se ze služby odstěhovala 1 uživatelka, 

která využila nabídku služby s nižší mírou podpory DOZP Švestkova. V červenci se k nám přistěhovala 

uživatelka z DOZP Švestkova z důvodu změny jejího zdravotního stavu, které se nám podařilo výrazným 

způsobem zkvalitnit život. Tyto změny v životě uživatelů by nebylo možné realizovat bez řádně 

naplánovaného plánu přechodu, kde jsme velmi aktivně spolupracovaly s DOZP Švestkova. Přechodové 

plány byly dobře připravené i zvládnuté. V letošním roce pokračoval další přechodový plán s uživatelkou 

z DOZP Mánesova, který trvá dosud, byl přerušen z důvodu přestěhování uživatelky z DOZP Švestkova.  

V roce 2020 jsme pokračovali u jednotlivých uživatelů s nastavováním komunikačního systému s pomocí 

externí konzultantky paní Mgr. Bohdany Herzánové. Komunikace s našimi verbálně nekomunikujícími 

uživateli se zakládá především na proškolených pracovnících v alternativní a augmentativní komunikaci.  

V praxi to znamená, že komunikaci utváříme s uživatelem přímo na míru, komunikace se během života 

rozvíjí a přizpůsobuje se tak potřebám každého uživatele. Uživatelé se učí nová gesta, trénuji oční kontakt, 

snaží se o udržení očního kontaktu, někteří používají fotky v režimu dne. Komunikace tvoří základ  

pro uplatňování práv a rozhodování se. Naši uživatelé se učí ovlivňovat a řídit si tak svůj den. Považuji  

za důležité vyzdvihnout každodenní snahu pracovníků v komunikaci s uživateli, i když výsledky nejsou 

viditelné ihned, u některých uživatelů ani po roce. Pracovníky je důležité motivovat k novému způsobu 

práce, který přináší uživateli intenzivnější kontakt s pracovníkem.  

V roce 2020 jsme se zúčastnili grantového programu s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“, a vyhráli 

jsme částku ve výši 20 000 Kč. Za tyto finanční prostředky budeme vybavovat středisko senzorickými a 

polohovacími pomůckami určený našim uživatelům. Senzorické pomůcky budou stimulovat jeden nebo 

současně více smyslových systémů. Na jejich základě uživatelé budou získávat poznatky a zkušenosti. 
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Smyslové zkušenosti ovlivňují také komunikaci, která je pro vyjadřování potřeb a přání našich uživatelů 

velmi důležitá. Senzorické a polohovací pomůcky budou našim uživatelům přinášet příležitost pro nové 

poznávání, stimulaci nebo uvolnění napětí v částech těla. Pomůcky budou také sloužit k praktikování 

bazální stimulace, ke zmírnění spastických projevů na rukou a jejich uvolnění, k polohování problémových 

partií těla. Tyto pomůcky nám umožní obohatit aktivity, které s uživateli již děláme, ale zároveň také 

budeme také nové stimulující zážitky vytvářet.  

Vyhodnocení plánů z minulého roku 

Uživatelům bytu 2, kteří nepotřebují k hodnotnému životu bezbariérové prostředí nabídnout a zrealizovat 

změnu služby v rámci Sírius, p.o. Splněno částečně, v jeho naplňování budeme pokračovat v roce 2021.  

Pokračovat v nastavování AAK a jeho zavedení do praxe u uživatelů – využívání podpory externího 

pracovníka na AAK. Splněno.  

Procesní audit a zvyšování kvality poskytované služby směrem k uživatelům. Nesplněno. Bude realizováno 

v roce 2021. 

Bazální stimulace uživatelů – zavedení do praxe, vytvoření pracovních postupů, vybavení vhodnými 

pomůckami. Splněno částečně. V jeho naplňování budeme pokračovat v roce 2021. 

Snoezelen Slezské univerzity v Opavě – stimulace smyslů, učení se a rozvoj osobnosti uživatelů. 

Spolupráce. Splněno. 

Vzdělávání pracovníků: 

Využívání podporovatelky v AAK. Splněno. 

Bazální stimulace – prohlubující kurz. Nesplněno. V jeho naplňování budeme pokračovat v roce 2021. 

Supervizní setkání pracovníků – individuální, případová. Splněno.  

Dobrovolnická činnost – ELIM Opava, zajištění na konkrétní akce. Nesplněno. 

Plány na rok 2021  

Pokračovat v nastavování AAK a jeho zavedení do praxe u uživatelů – využívání podpory externího 

pracovníka na AAK. 

Bazální stimulace uživatelů – vybavení vhodnými pomůckami. 

SNOEZELEN Slezské univerzity v Opavě – stimulace smyslů, učení se a rozvoj osobnosti uživatelů. 

Spolupráce. 

Canisterapie – rozvíjení motoriky, podněcování k neverbální komunikaci, nácvik koncentrace, rozvíjení 

poznávání, navázání spolupráce. 

Muzikoterapie – navázání spolupráce. 

Supervizní setkání pracovníků – individuální, případová. 

Dobrovolnická činnost – ELIM Opava, zajištění na konkrétní akce. 

Je mi nesmírným potěšením vzdát velké díky pracovníkům střediska za velmi zvláštní, psychicky náročný 

rok plných nepředvídatelných a neočekávaných situací. Poděkování pracovníkům střediska za zvládání 

mimořádných opatření, v průběhu roku 2020 za několik „preventivních izolací“ z důvodu hospitalizací 

uživatelů v nemocnicích. Za úspěchem, že se na středisku u žádného z uživatelů neobjevil COVID-19 stojí 

silné, zodpovědné, odhodlané pracovní týmy na jednotlivých bytech.  

 

Zpracovala: Lenka Kaštovská 
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Střediska služby chráněné bydlení 

Středisko: Švestková 1372/32, 74706 Opava 

 

Popis střediska  

Chráněné bydlení Švestková se nachází v řadovém domě, v městské části Opava – Kylešovice, vzdálené je 

přibližně 2,5 km od centra města. Dům je umístěn v klidném prostředí. Zařízení je dostupné městskou 

hromadnou dopravou, zastávka MHD je vzdálena asi 500 m. V domě jsou dva dvoulůžkové pokoje a dva 

jednolůžkové pokoje, kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem a dvě koupelny včetně sociálních zařízení. 

Jedna koupelna je součástí pokoje, druhá se nachází mimo pokoje a je využívána 4 uživateli. Přízemí je 

bezbariérové, patro je bariérové. U domu je zahrada. Bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích 

nabízí uživatelům větší míru soukromí. V 1. patře je menší místnost, vyčleněná pro pracovníky služby, 

která však zcela nevyhovuje. Charakter služby předpokládá větší zapojení uživatelů do péče o svou osobu 

a domácnost. Služba se zaměřuje na rozvoj schopností, dovedností a znalostí uživatele s přihlédnutím 

k jeho zdravotnímu postižení, věku, osobnosti, s cílem dosáhnutí co nejvyšší možné samostatnosti a 

nezávislosti na sociální službě. Je poskytována podpora a příprava uživatele na přechod do služby s nižší 

mírou podpory nebo celkové opuštění sociální služby. Uživatelé jsou také podporování v rozvoji 

přirozených vztahů, kontaktu s vrstevníky, přáteli, rodinnými příslušníky a využívání veřejných služeb.  

Při dojíždění do práce, aktivizačních dílen nebo za zábavou, využívají uživatelé veřejnou dopravu. 

K naplnění svých potřeb využívají veřejné služby v okolí svého domova, zapojují se do kulturního dění 

města.  

Charakteristika poskytované služby 

Cíle služby: 

Uživatel se podílí na chodu domácnosti, hospodaří se svými penězi, nakupuje a zajišťuje si stravu 

individuálně. 

Uživatel je připraven na přechod do služby s nižší mírou podpory, popř. úplné opuštění sociální služby. 

Uživatel je aktivně zapojen do pracovních aktivit (zaměstnán na chráněném/volném trhu práce, popř. 

využívá služby sociální prevence ve formě sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen). 
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Zásady služby: 

Uživatele podporujeme v přirozeném způsobu života a plánování běžných denních činností (péče  

o domácnost a vlastní osobu, péče o zdraví, nákupy, zaměstnání, kontakt s rodinou a společenským 

prostředím, využívání veřejných služeb, hospodaření s penězi, záliby). 

Respektujeme přirozenost života ve světě dvou pohlaví, vývojové fáze člověka, oddělení pracovních 

povinností od soukromí, právo rozhodovat se o vlastním prožívání života (vlastní vůli a svobodnou volbu). 

Uživatelům umožňujeme prožívat život běžného občana, a to s ohledem na přiměřené riziko a možnost 

vlastního rozhodování (nepřebíráme nadměrnou odpovědnost, umožňujeme zažívat pocit úspěchu  

i neúspěchu, získávat dovednosti, jak lze zvládat rizika, se kterými se může běžně setkat). 

Podle individuálních možností a schopností se snažíme uživatele připravovat na možnost přechodu  

do služby s nižší mírou podpory, popřípadě úplné opuštění sociální služby. 

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020 

Jelikož byl rok 2020 pro všechny velmi náročný z důvodu onemocnění COVID-19 služba se snažila nadále 

podporovat uživatele v rozvoji k samostatnosti a individuální podpoře. Od ledna 2020 byla na středisku 

také nová vedoucí. V březnu se na středisku vystřídali pracovníci, přišla k nám nová posila, která se brzy 

zapojila do chodu střediska, a uživatelé si velmi brzy zvykli. Začátek roku byl velmi náročný, COVID byl 

všude kolem nás, snažili jsme se, abychom ochránili uživatele a také sami sebe, abychom případnou 

nákazu nedostali na středisko mezi uživatele. Uživatelé také byli omezeni na využívání aktivizačních dílen, 

zaměstnání apod., ale vše jim bylo vždy vysvětleno a nahrazeno na středisku plnohodnotnou aktivitou. 

Uživatelé chápali, že přednost je zdraví, a je nutné se chránit. Museli také omezit kontakty se svými 

rodinnými příslušníky, kamarády, ale vyřešili jsme to dnešními moderními technologiemi a s přáteli a 

rodinou komunikovali pomocí WhatsAppu či Skypu. Uživatelé byli rádi, že mohli své přátelé a příbuzné 

vidět aspoň takto, a my jako pracovníci jsme byli spokojení, že jsme mohli takto umožnit se s nimi vidět. 

V červnu k nám přišla nová uživatelka ze stejného typu služby, ale s vyšší mírou podpory. Velmi rychle se 

zabydlela a také navázala dobré vztahy s novými spolubydlícími. Také se mnohem více začala s uživateli 

na středisku individuálně připravovat strava, především vaření obědů. Uživatelé se zapojují do přípravy 

obědů, které se sami naplánují a vybírají si sami, co chtějí vařit. Někteří uživatelé si jsou schopní sami dojít 

do obchodu nakoupit potřebné suroviny.  

Když nám to situace dovolila, snažili jsme se využívat co nejvíce veřejných služeb a možnosti „opustit“ 

středisko s uživateli. V horké letní dny jsme navštěvovali Stříbrné jezero v Opavě, kdy byli uživatelé velmi 

rádi, protože se mohli konečně uvolnit a být mimo středisko. Také jsme absolvovali pár akcí na nedalekém 

fotbalovém hřišti, také jsme se byli podívat na fotbalové zápasy, kde jsme poseděli, dali si občerstvení, 

uživatelé si dali pivo, či jiný nápoj a takto jsme se snažili zapojit do běžného života, abychom aspoň trošku 

zpět se navrátili do života, který jsme do příchodu onemocnění COVID znali. Pokud to situace nedovolila, 

snažili jsme se trávit co nejvíce času na zahradě, grilovat a mít aktivity na zahradě. Letos jsme také měli  

na zahrádce rajčata, papriky a jako každý rok jahody, maliny, z kterých jsme potom společně dělali 

marmeládu, koláč a různé pochutiny pro uživatele. Jak to šlo, snažili jsme se ze všech sil uživatelům tyto 

těžké časy zpříjemnit a pomoci jim k tomu, aby to všechno snášeli lépe. Pro pracovníky to samozřejmě 

také nebylo jednoduché, museli provádět denně dezinfekci, dbát více na své zdraví a případně být 

připraven na karanténu a uzavření střediska v případě onemocnění. Naštěstí nás toto nepostihlo a naše 

středisko „přežilo“ ve zdraví.  

Na středisku proběhlo nové mapování potřeb uživatelů, zpracování nových plánů podpory, individuálních 

plánů a také proběhla revize rizik. Uživatele se snažíme více zapojit do rozhodování, také aby si sami 

plánovali svůj volný čas a den podle svých možností. Na středisku se přešlo na nový systém hospodaření 

s penězi, také podávání léků a stále naši uživatelé využívají veřejných služeb (pedikúra, kadeřník) a 
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navštěvují aktivizační dílny, někteří uživatelé pracují. Na středisku je pouze 1 uživatel, který vzhledem  

ke svému vysokému věku nevyužívá žádnou návaznou službu, či zaměstnání.  Uživatelé se velmi posunuli 

ve svých schopnostech a jsou již v některých činnostech zcela samostatní.  

Omezení služby, ale neznamenalo, že na středisku neprobíhaly kontroly dodržování práv uživatelů, 

naplňování individuálních plánů a také dodržování pracovní doby PSS. Kontroly neodhalily žádné závažné 

nedostatky. 

V roce 2020 jsme absolvovali stáž v Chráněném bydlení Vítkov, této stáže se zúčastnili obě pracovnice PSS 

i vedoucí služby. Další školení jsme absolvovali buď online, nebo s minimálním počtem účastníků.  Jako 

každý rok tak i tento pracovníci absolvovaly individuální supervize.  

Středisko CHB Švestková prošlo na konci roku procesním auditem, který dopadl pro naše středisko dobře 

s pár doporučeními. Audit trval týden, zúčastnili se jej všichni uživatelé služby a také byly provedeny 

rozhovory se všemi pracovníky služby.  

V listopadu přerušila své působení vedoucí služby, která na dobu 3 let odchází na mateřskou dovolenou a 

zastoupí jí tak nová vedoucí.  

Významné události na středisku v uplynulém roce 

Jako největší úspěch považujeme to, že jsme celý rok zvládli bez jediného pozitivního uživatele, či 

pracovníka PSS. I přesto, že se služba potýkala s nutnými zástupy z důvodu čerpání OČR, vše se zvládlo bez 

nutnosti nějakého velkého omezení či zástupů a pomoci od jiných středisek, či kolegů.  V roce 2020 jsme 

také přešli k jinému dodavateli obědů, se kterými jsou uživatelé velmi spokojení a změnu si chválí. Mezi 

významnou změnu považuji změnu v hospodaření s penězi a změnu v podávání léků.  

Vyhodnocení plánů z minulého roku 

Přechod uživatelky z jiného střediska – splněno 

Udržení pracovního uplatnění, udržení návazných služeb – splněno, probíhá 

Opatrovníci a změna dodatků a navýšení finančních prostředků – splněno 

Stravování a individuální podpora při vaření – splněno, probíhá 

Rizika a revize – splněn 

Plány na rok 2021 

Podpora při udržení pracovního uplatnění. 

Odbourat společné stravování včetně víkendů, více se zaměřit na individuální podporu. 

Zrevidovat účel a smysl zápisů denních záznamů, větší návaznost na osobní cíle. 

Pokračovat ve spolupráci návazných služeb, případně podpora u hledání nových možností. 

Úprava zahrádky. 

Za službu CHB Švestková děkuji zaměstnancům střediska za pracovitost a svědomitou práci v roce 2020, 

vedení organizace za podporu a zastupující vedoucí přeji hodně štěstí a zdraví v této nelehké době. 

 

Zpracovala: Burdová Táňa 

  



61 

 

Středisko: Pekliska 53, 74731, Velké Hoštice 

 

Popis střediska 

Středisko se nachází cca 6 km od města Opavy. Snadná dostupnost vlakem, autobusem i autem. Chráněné 

bydlení je tvořeno jednou budovou, která je rozdělena na dva byty. Kapacita každého bytu je 6 osob, 

celkem v budově bydlí 12 osob. Každý byt má svůj vchod. V každém bytě je jedna bezbariérová koupelna 

součástí jednolůžkového pokoje a jedna koupelna pro zbývajících 5 uživatelů. Součástí budovy je také 

pozemek s rozlehlou zahradou a ovocným sadem, kde mohou uživatelé trávit svůj volný čas. Středisko je 

částečně bezbariérové. Uživatelé přirozeně stárnou a začíná pro ně být problém vyjít prudké schody. 

Přínosem pro ně by byl výtah. Služba je zabezpečena po dobu 24 hodin denně a personálně jí zajišťuje  

8 zaměstnanců (1 vedoucí střediska, 5 pracovníků denní služby, 2 pracovníci noční směny). 

Charakteristika poskytované služby 

Cíle služby: 

Uživatel zvýší (nebo si udrží) svou soběstačnost v každodenních činnostech. 

Uživatel je samostatný a nezávislý. 

Uživatel si organizuje svůj čas a využívá běžné životní příležitosti ve společnosti. 

Zásady služby:  

Nezávislost a samostatnost, respekt, právo na přiměřené riziko 

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.  

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020  

Rok 2020 byl náročný z hlediska onemocnění covid-19, služba podporovala uživatele k samostatnosti. 
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Proběhlo stěhování uživatelů, byly vytvořeny koedukované byty. Jedna uživatelka se stěhovala také kvůli 

zdravotnímu stavu. Podařilo se nám zaměstnat dva uživatele na volném trhu práce.  

Podařilo se nám spolupráce se službou Jinak u jednoho uživatele. Při práci s uživateli má jeden klíčový 

pracovník max. na 3 uživatele. Při vzniku nějaké mimořádné situace vždy řešíme na místě v rámci služby. 

Na středisku probíhaly kontroly dodržování práv uživatelů, naplňování individuálních plánů a také 

dodržování pracovní doby PSS. Kontroly neodhalily žádné závažné nedostatky. Na středisku proběhlo nové 

mapování potřeb uživatelů, zpracování nových plánů podpory, individuálních plánů a také proběhla revize 

rizik. Uživatele se snažíme více zapojit do rozhodování, také aby si sami plánovali svůj volný čas a den 

podle svých možností. Dbáme na důstojnost uživatelů, proto uživatelům vykáme, při vstupu do bytu či 

pokoje vždy klepeme.  

V roce 2020 proběhlo několik konzultací s Bohdanou Herzánovou, začali jsme pracovat na komunikačních 

knihách, u jednoho uživatele jsme začali rozvíjet Makaton. Absolvovali jsme několik školení a 

akreditovaných kurzů, nabídka byla omezena, kvůli onemocnění Covid-19 

Na vyhodnocení SQ 15 za rok 2019 se svými podklady podíleli i pracovníci služby. Vyhodnotili jsme, že 

způsob poskytování služby byl v roce 2019 v souladu s posláním, cíli, zásadami sociální služby a osobními 

cíli jednotlivých osob. 

Při plnění rozvojového plánu za rok 2020 jsme byli ovlivnění onemocněním Covid-19. Pracovníci byli 

proškoleni v oblasti alternativní komunikace a navázala se spolupráce s externími odborníky. Byl vytvořen 

metodický materiál Vedení uživatelů k větší míře samostatnosti včetně práce s rizikem, který je veřejně 

přístupný na webových stránkách organizace. Probíhala práce na revizi Protokolu sexuality, plánují se další 

vzdělávání pracovníku. V roce 2020 byl naplánován procesní audit v rámci projektu z výzvy ESF Operačního 

programu Zaměstnanost č. 98, pro podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce, s 

názvem „Rozvoj procesů kvality v Síriu, příspěvkové organizaci“, reg. č.: CZ. 

03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015326. Vzhledem k pandemii a nastaveným opatřením byl tento audit 

přesunut na rok 2021. Cílem a smyslem procesního auditu je zjistit, zda poskytovaná sociální služba 

skutečně podporuje klienty v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je normalizace 

života, zda jejich život neprobíhá ve specifických podmínkách (míněno nejen, kde bydlí, ale jaký vedou 

život, zda mají stejné příležitosti, jako jejich vrstevníci). Probíhala aktualizace veškeré dokumentace dle 

individuálních potřeb jednotlivých uživatelů v návaznosti na podmínky a služby. Zapojili jsme se v místní 

komunitě věřících Římskokatolické farnosti (Senior klub). Vzhledem k pandemii a vysokému výskytu 

nákazy v obci byly omezeny sociální kontakty a hromadné aktivity. V rámci úspěšnosti projektu EVVO byly 

využity finanční prostředky k zakoupení mobilních zahrádek a hmyzích domečků. 

Významné události na středisku v uplynulém roce 

Jedna uživatelka se stěhovala do služby s nižší mírou péče 

Stěhování uživatelů kvůli zdravotnímu stavu 

Spolupráce se sociální službou Jinak 

Zasáhl nás Covid – 19, první vlna v březnu, kde se omezil kontakt s okolím, uživatelům nakupovali 

pracovníci, byla zvýšená hygienická opatření, uživatelé přestali chodit do aktivit i práce. V lítě se tato 

situace zlepšila, vše se vrátilo do normálu a uživatelé se začali opět zapojovat do všech aktivit. Na podzim 

přišla druhá vlna a opět se omezil kontakt s okolím. Na konci prosince se na našem středisku projevil Covid 

- 19 a všichni uživatelé byli pozitivní. Všichni měli lehký průběh. Onemocnění se vyskytlo také u pracovníků, 

i přes tyto těžkosti, jsme vše dobře zvládli. 
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Vyhodnocení plánů z minulého roku 2020 

Rozvést systém alternativní komunikace pro 3 klienty – Spolupráce s p. Herzánovou, vytvářely se 

komunikační knihy u 3 uživatelů 

Každý měsíc obědvání uživatelů v restauraci – nepodařilo se, po většinu roku byly zavřené restaurace. 

Pokračovat v krocích k úpravě dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové – aktuálně je projekt na kraji. 

Více se zapojovat do dění v obcí, návštěva společenských akcí – akce velmi omezené a kvůli vládním 

nařízením se nepodařilo uskutečnit 

Pěstování zeleniny na zahradě s uživateli – letos jsme měli nasazeny rajčata, byly pořízeny bezbariérové 

zahrádky  

Spolupráce s dobrovolníky, sehnat 1 dobrovolníka – vzhledem k pandemii nebyla aktivní spolupráce 

s dobrovolníky.  

Posunování uživatelů do bydlení s menší mírou podpory – podařilo se posunout jednu uživatelku na službu 

s menší mírou péče 

Plány na rok 2021 

Každý měsíc obědvání uživatelů v restauraci. 

Pokračovat v krocích k úpravě dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové. 

Úprava sprchových koutů. 

Více se zapojovat do dění v obci, návštěva společenských akcí. 

Pěstování zeleniny na zahrádce, osázení bezbariérových zahrádek. 

Spolupráce s dobrovolníky. 

Hlubší spolupráce s opatrovníky. 

 

 

Zpracoval: Ondřej Martinek  
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Středisko: Dostojevského 1594/15, 74601 Opava 

 

Popis střediska 

Chráněné bydlení Dostojevského se nachází v Opavě – předměstí v klidné čtvrti v dvoupodlažním domě 

s neobydleným podkrovím. V domě jsou dva byty, které jsou situovány ve zvýšeném přízemí a prvním 

patře. Oba byty mají společný vstup z ulice a chodbu. Dům je bariérový, do zvýšeného přízemí je možné 

se dostat po schodech nebo pomocí šikmé venkovní plošiny. V obou bytech jsou dva dvoulůžkové pokoje, 

kuchyň, předsíň, koupelna se sprchovým koutem a samostatné WC. Dům má zpevněnou příjezdovou 

cestu ke garážím za domem. Přestože se dům nachází ve čtvrti rodinných domů, nedisponuje žádnou 

zahradou. Za domem se nachází dvě garáže a před nimi pouze malá plocha s betonovým povrchem. 

V suterénu domu je místnost k uskladnění potravin, praní a sušení prádla, malá dílna, WC a šatna se 

sociálním zařízením pro pracovníky. Dílnu mohou využívat obyvatelé domu k trávení volného času, ale 

zejména dobře slouží k drobným opravám nábytku, nebo výrobě bytových či venkovních dekorací. 

V blízkosti střediska je několik obchodů, supermarketů i restaurací. Asi 50 m od domu je zastávka MHD. 

Nemocnice s lékárnou je vzdálena zhruba 600metrů od budovy. Služba je určena dospělým lidem, mužům 

i ženám s mentálním a vícenásobným postižením, kteří potřebují podporu v běžných oblastech života a 

v péči o svou osobu. Ubytovací kapacita je 8 osob. Obslužný personál tvoří 3 pracovníci a vedoucí 

střediska.  

Charakteristika poskytované služby  

Cíle služby: 

Uživatel vede přirozený způsob života  

Uživatel je s ohledem na své schopnosti a dovednosti podporován v rozvoji nebo udržení 

soběstačnosti. Uživatel se aktivně podílí na chodu domácnosti, nákupech, hospodaří se svými penězi, 

individuálně si zajišťuje stravu, pečuje o své zdraví. Uživatel v produktivním věku je zapojen  

do pracovních aktivit mimo svůj domov – zaměstnán na chráněném/volném trhu práce, využívá služby 

sociální rehabilitace, nebo sociálně terapeutické dílny.  



65 

 

Uživatel je samostatným a nezávislým občanem, který má právo vlastního rozhodnutí  

Uživatel je podporován v plánování vlastního života a řešení různých životních situací. Má právo 

prožívat podobný život jako běžný občan v souladu s právem na přiměřené riziko a možnost vlastního 

rozhodování, má možnost zažívat pocit úspěchu a zároveň získávat dovednosti zvládat rizika, se 

kterými se může setkat.  

Uživatel je podle svých možností a schopností podporován v přípravě na přechod do jiné služby, s nižší 

mírou podpory či budoucí opuštění sociální služby. 

Uživatel si organizuje svůj den a využívá běžně dostupné služby  

Uživatel je podporován ve svých zálibách a aktivitách. 

Uživatel je podporován při využívání veřejně dostupných služeb a účasti na kulturně společenském 

životě v okolí svého bydliště. Uživatel je podporován při navazování a udržování přirozených vztahů 

s rodinou, partnery, přáteli či sousedy. 

Zásady služby: 

Respekt – každý uživatel je jedinečná osobnost a k jeho potřebám vždy přistupujeme s ohledem na jeho 

životní situaci. Lidská důstojnost, individuálně určené potřeby – lidská práva a svobody. 

Spolupráce – dobré výsledky lze dosáhnout jen díky fungující spolupráci mezi uživatelem a pracovníky  

v sociálních službách, opatrovníky, rodinnými příslušníky i dalšími zainteresovanými osobami.  

Nezávislost a samostatnost – obyvatele chráněného bydlení podporujeme v samostatnosti „Co zvládá, 

dělá sám“.   

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020 

Když jsme si počátkem minulého roku dávali různá novoroční předsevzetí, nikdo z nás ještě netušil, jak 

složité úkoly budeme muset řešit v roce 2020. Žádný z nás neměl ponětí, co onen záhadný virus Covid 19, 

o kterém jsme se postupně dozvídali z médií, způsobí v naší dosud klidné zemi. Naše středisko toho nebylo 

výjimkou. Během roku sice nebylo zasaženo zákeřnou nemocí, ale související opatření výrazně 

poznamenaly činnost střediska po celý rok.  

Prvním nemilým překvapením bylo vyhlášení nouzového stav dne 12. 3. 2020, který nás zaskočil a postavil 

před zcela nové problémy. Najednou vše samozřejmé, už nebylo tak normální jako dosud. Někteří 

pracovníci museli nuceně zůstat doma s dětmi, uzavřela se většina obchodů, služby, kina, sportoviště  

i divadla. Uzavřeli jsme hranice, uzavřeli se před přáteli i příbuznými ve svých domovech. Náš pohyb se 

omezil jen na cestu mezi domovem a zaměstnáním či nákupem nezbytných potravin. Doposud rušný a 

pestrý život najednou prudce přibrzdil. Bylo nezbytně nutné chránit uživatele i pracovníky před nákazou. 

Všechny události s sebou přinesly také změnu v podpoře uživatelům. Po vyhlášení nouzového stavu se 

pozastavily veškeré aktivity i mimo středisko. Musela být přijata důsledná hygienická opatření. Uživatelé 

přestali docházet do zaměstnání i svých pravidelných aktivit. Abychom minimalizovali riziko zavlečení 

nákazy do střediska, zajištovala nákupy potravin pro uživatele naše kolegyně, která musela zůstat doma 

s dítětem. Zbývající část pracovního týmu prováděla na středisku denní dezinfekce a pomáhala uživatelů, 

alespoň udržet kontakt s rodinou pomocí rozhovorů přes Skype. Začaly se konat každodenní emočně 

vypjaté porady vedení. Přešli jsme od face to face komunikace do virtuálního prostředí, na které jsme si 

postupně museli všichni zvyknout. V této nelehké době ukončil pracovní poměr dlouholetý vedoucí 

střediska p. Majíček. Díky svým profesním schopnostem i lidskému přístupu, byl přirozeně uznávanou 

autoritou, a to nejen u svých kolegů, ale také uživatelů střediska. Ač se z počátku zdálo, že pandemická 

situace bude brzy pod kontrolou, nouzový stav trval dlouhých 66 dnů. Situaci značně komplikoval fakt, že 

středisko bylo navíc personálně oslabeno výpadkem dalších dvou kolegů. Ve službě jsme se zůstali  

na 12hodinových směnách a pohotovostech pouze dva pracovníci. Na izolovaném středisku, kde žijí 

uživatelé s atypickým chováním, bylo tvrdým oříškem „udržet na palubě dobrou náladu“. Nuceným 
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pozastavením pravidelných aktivit, omezením veškerých sociálních kontaktů mimo středisko, byli 

vystaveni neskutečně velkému psychickému vypětí nejenom uživatelé, ale i pracovníci. Stresu a sociálnímu 

strádání jsme byli vystaveni fakticky po celý rok, protože se vyhlášení nouzového stavu opět opakovalo.  

Za dané situace výrazně utrpělo vzdělávání našich zaměstnanců. Při personálním podstavu jsme totiž stěží 

zajištovali chod služby. V některých směnách jsme byli nuceni využít i pomoci sociální pracovnice DOZP 

Bc. Jitky Smyčkové. Byla zrušena mnohá školení, konzultace i supervize. Do konce roku se nepodařilo 

obsadit pozici vedoucího střediska, přestože na tuto pracovní pozici bylo v rámci organizace vyhlášeno 

výběrové řízení. O tuto nesnadnou pracovní pozici nebyl mezi kolegy projeven zájem. V rámci 

vyhodnocení SQ 15 za rok 2019 jsme mohli být spokojeni, neboť se podařilo výrazně omezit doprovody 

uživatelů, měli jsme i pozitivní zpětné vazby na kvalitu naší služby. I přes uvedené potíže jsme pokračovali 

v akčních individuálních plánech, v souladu s projektem „Aktivní život, cesta k normalitě“ a snažili se lépe 

pracovat s riziky, postupně odbourávali zbytky některých ústavních prvků.  

Významné události na středisku v uplynulém roce 

V průběhu roku se i přesto podařilo zrealizovat přechodové plány uživatelů. Jedna z našich uživatelek se 

přestěhovala za kamarádkou na středisko CHB Švestková. Uvolněné místo jsme poté nabídli uživatelce 

služby CHB Velké Hoštice, která projevila vůli po změně, a která nepotřebovala službu s 24hodinovou 

mírou podpory. Všechny přesuny a adaptace se podařilo zrealizovat ke spokojenosti uživatelů. Jedné 

uživatelce jsme z důvodu zhoršení zdravotního stavu pomohli vyhledat jinou vhodnější sociální službu.  

Ve spolupráci s opatrovníky se nám rovněž podařilo zvýšit kvalitu života uživatelů tím, že si polovina 

uživatelů dovybavila své pokoje vlastními lednicemi. V současné době má na středisku již každý uživatel 

ledničku s mrazničkou. Přestože se jedná o běžný domácí spotřebič, je toto standardní vybavení 

domácnosti cenným pomocníkem, který výrazně pomáhá snižovat spory mezi uživateli. Jednu sklepní 

místnost jsme vybavili velkou mrazničkou a uzamykatelnými skříňkami na potraviny. Uživatelé díky tomu 

lépe pečují o své potraviny, mají větší možnosti výběru surovin k přípravě stravy, vzájemně si potraviny 

nekonzumují.  

V průběhu nutných karanténních opatření jsme znatelně pocítili, že naše středisko nedisponuje žádným 

důstojným venkovním zázemím pro uživatele. Náš nevzhledný „betonový plac“ před garážemi, 

popraskané plastové židle a stůl, pro uživatele absolutně neposkytovaly vhodné prostředí k relaxaci. Díky 

ochotě a pěstitelskému nadšení naší kolegyně, se však uživatelé mohli alespoň realizovat při pěstování 

zeleniny a mít radost z vlastních rajčat, paprik či bylinek. Mobilní záhonky jsme na středisko bohužel 

dostali až poté, co jsme ukončili pěstitelskou sezónu ve vlastních kbelících. Každý problém lze řešit, proto 

jsme byli vděční, že nám organizace na konci roku uvolnila nemalé finanční prostředky na nákup 

zahradního nábytku a altánu, které pomohou estetizovat exteriér střediska. Organizace také vybavila 

středisko dvěma myčkami, pračkou a sušičkou, které nejenom zvýší komfort a kvalitu života uživatelů, ale 

umožní podporovat uživatele v nácvicích obsluhy dalších užitečných domácích spotřebičů.  

Vyhodnocení plánů z minulého roku  

V oblasti péči o zdraví se i vzhledem k dané situaci podařilo zajistit pro novou uživatelku dva lékaře – 

specialisty. 

Byl dokončen plán přechodu naší uživatelky na CHB Švestková. Navíc ve spolupráci s CHB Velké Hoštice 

bylo brzy obsazeno volné místo novou uživatelkou. Byl započat plán přechodu další uživatelky do jiné 

sociální služby. 

Ačkoli uživatelé naší služby nemohli po celý rok docházet do zaměstnání, byly s pochopením 

zaměstnavatelů jejich pracovní smlouvy a pracovní místa udrženy.  

I nadále pokračovala spolupráce s organizacemi Anima Viva a Fokus Opava. Tato však musela být omezena 

s ohledem na vyhlášení nouzového stavu.  
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S opatrovníky se podařilo změnit dohody o nakládání s finančními prostředky uživatelů, a to ve prospěch 

uživatelů – upravit a navýšit limity s ohledem k individuálnímu stravování.  

Pokračovalo individuální stravování uživatelů – pravidelné vaření klíčových pracovníků se svými uživateli. 

S ohledem na pandemická opatření musely být omezeny návštěvy veřejných služeb (jídelen, restaurací). 

Pohyb a orientace ve městě musely být rovněž výrazně omezeny.  

Velký dík patří pracovníkům služby, kteří tento mimořádný psychický tlak vydrželi a nevyhořeli. 

Plány na rok 2021  

Estetizace exteriéru a interiéru střediska, vybudování důstojného venkovního posezení k relaxaci 

uživatelů, vymalování pokojů a společných prostor, využití další sklepní místnosti pro volnočasové aktivity 

uživatelů, efektivní využití mobilních záhonů. 

Práce s riziky dokončit a přehodnotit již nastavená rizika v souladu s projektem „Aktivní život, cesta 

k normalitě“. 

Aktivnější zapojení uživatelů v přípravě stravy – při personální stabilizaci pracovního týmu bychom rádi 

rozšířili vaření uživatelů s klíčovými pracovníky. 

 

Zpracoval: Bc. Ivo Laník 
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Část III 

Ekonomické údaje  

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (tis. Kč) 

 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 106 914,95 106 914,95 0,00 

Doplňková činnost 199,14 211,26 12,12 

Celkem 107 114,09 107 126,21 12,12 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2020 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

12 124,06 12 124,06 0,00 

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

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

94 035,23 94 035,23 0,00 

Chráněné bydlení 12 879,71 12 879,71 0,00 

Celkem 106 914,94 106 914,94 0,00 

Závazné ukazatele na rok 2020 (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2020  Výše (Kč) 

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

44 477 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 500 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 15 160 580,74 

ÚZ 13 351 – mimořádná dotace MPSV – Covid C,D,E,individuální 12 356 224,00 

ÚZ 35442 – mimořádná dotace MZ ČR – Covid odměny  1 231 267,04 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 37,63 

Výsledek hospodaření  12 124,06 

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb 

pro r. 2020 - UZ 13305  

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Výše (tis. Kč) 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 37 969,00 

Chráněné bydlení 6 508,00 

Celkem 44 477,00 
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Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020 

Fond investic 3 811,52 4 823,84 

FKSP 992,69 1 173,24 

Rezervní fond 1 873,52 1 884,52 

Fond odměn 332,68 332,68 

Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

podložka Amethyst BIO-Mat 
PRO 

46,59 
 

0,00 0,00 0,00 
46,59 
 

nákup materiálu v době 
pandemie Covid-19 

35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 

ochranné pomůcky, lékovky 17,80 0,00 17,80 0,00 0,00 

potraviny, drogerie, oblečení 8,44 0,00 8,44 0,00 0,00 

zahradní altán, křesla, stůl 7,60 0,00 7,60 0,00 0,00 

rukavice vyšetřovací 44,87 0,00 44,87 0,00 0,00 

potraviny, drogerie 9,53 0,00 9,53 0,00 0,00 

set-top box 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 

akvárium pro rybičky 0,45 0,00 0,45 0,00 0,00 

radiomagnetofon SONY 1,69 0,00 1,69 0,00 0,00 

Airbi Aroma difuzéry  1,78 0,00 1,78 0,00 0,00 

čokoládový mikuláš Santa 1,69 0,00 1,69 0,00 0,00 

sítě do oken DOZP 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 

FN Ostrava 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 210,94 46,00 118,35 0,00 46,59 

Investiční akce realizované v roce 2020 (tis. Kč)* 

Název akce 

Zdroje 

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka druh zdroje 

Chladící lůžko pro zesnulé 79,27 79,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podložka Amethyst BIO 
Mat PRO  

46,59 0,00 0,00 46,59 0,00 0,00 

Celkem 125,86 79,27 0,00 46,59 0,00 0,00 
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Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2020 (tis. Kč) * 

Druh/účel 

Zdroje 

celkem vlastní zřizovatel dary 
jiné 

částka 
druh 
zdroje 

Výměna záložních baterií 
UPS  

60,42 60,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výmalba místnosti 53,21 53,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Čistění čalouněného 
nábytku  

42,66 42,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 156,29 156,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 
pojišťovny 

--   

Celkem   

Čerpání účelových dotací v r. 2020 (tis. Kč) 

Poskytovatel účelové dotace 
Účetní 
znak 

Poskytnutá 
dotace 

Použito Vratka dotace 

projekt „Sociální služby a 
související aktivity“ Statutární 
město Opava 

1 255,00 255,00 0,00 

projekt „Aktivní život – cesta 
k normalitě“ 
(OPZ/2.2/071/0007717 

13013 225,50 219,04 
111,76 (projekt ukončen, 
provedeno závěrečné 
vyúčtování) 

projekt „Rozvoj procesů kvality v 
Síriu, příspěvkové organizaci“ 
OPZ/2.2/098/0015326 

13013 389,62 170,91 
0,00 (projekt pokračuje 
v roce 2021) 

projekt „Podpora 
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty – příspěvkové 
organizace MSK“ 

142 0,00 70,00 
0,00 (dotace byla 
poskytnuta v roce 2019, 
použita v roce 2020) 

Celkem  1 739,40 1 605,00 0,00 

Průměrné % nemocnosti za rok 2020: 7 % 

 

Kontroly – opatření  

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zjišťovaných orgánem veřejné zprávy v oblasti 

vlastního hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. 

Vnitřní kontrolní systém je zpracován v interním předpisu k nastavení VŘKS – bez interního auditu a 

podrobně zpracován ve Směrnici č 15/2019 k finanční kontrole v souladu se zákonem zabezpečení o 

finanční kontroly č. 320/2001Sb., a provádějící vyhlášky 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

zabezpečuje hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy v oblasti činnosti zajišťovaných 

příspěvkovou organizací a zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem 

způsobených poručením právních předpisů nebo trestnou činností 



71 

 

Kontroly vnější 

Na základě §9 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů proběhla v organizaci: 

Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředků poskytnutých na základě Sdělení závazného 

ukazatele čj. MSK 24688/2019 v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ registrační číslo 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648 na sociální službu Podpora samostatného bydlení, registrační číslo 

5268825. 

Kontrola se uskutečnila v sídle organizace ve dnech 26. 8. – 27. 8. 2020. Nedostatky nebyly zjištěny. 

Kontroly vnitřní 

Probíhaly dle plánů kontrol. Kontroly prováděli vedoucí pracovníci na jednotlivých úsecích. Kontroly byly 

plánované i namátkové. Byly vypracovány zápisy. V případech, kdy byly zjištěny nedostatky nebo 

porušení, byla přijatá opatření. 

 

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

předpisů 

Organizace Sírius, příspěvková organizace má povinnost plnit povinný podíl zaměstnávání osob  

se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců dle podle §83 zákona číslo 435/2004 SB.,  

o zaměstnanosti. 

V roce 2020 byl celkový počet zaměstnanců 154,48 osob. Povinný podíl 4 % zaměstnávaných osob, které 

jsou osobami se zdravotním postižením (OZP), činí 6,17 zaměstnanců. 

Ve sledovaném roce bylo v Síriu, příspěvkové organizaci zaměstnáno 6,42 osob, které jsou osobami se 

zdravotním postižením (přepočtený počet zaměstnanců OZP). 

Plnění povinného podílu v roce 2020: 

počet zaměstnanců celkem  154,48 

povinný podíl OZP 4 %  6,17 

skutečně zaměstnaných OZP  6,42 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že organizace splnila povinný podíl zaměstnanců OZP a nevznikla 

povinnost odvodu do státního rozpočtu za rok 2020. 

 

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

pozdějších předpisů 

Nebyla vyžádána. 

 

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

Zpráva o činnosti bude uveřejněna v elektronické podobě na serveru organizace a na webových stránkách 

organizace do 31. 3. 2021.  

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Soňa Lichovníková a kolektiv pracovníků  

datum: 12. 3. 2021 

telefon: 731482151 

e-mail: reditel@sirius-opava.cz 

 


