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Slovo úvodem
Vážení a milí, předkládám vám Výroční zprávu a Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace
za rok 2016.
Chtěla bych se podělit se o informace, zážitky, úspěchy i zklamání, které v roce 2016 provázely uživatele,
rodinné příslušníky a pracovníky Síria, příspěvkové organizace.
Přála bych si, abyste se při čtení této zprávy nejen dozvěděli informace o organizaci, informace typu „má
dáti - dal“, ale abyste našli i několik témat k zamyšlení i pobavení při čtení příloh z našeho elektronického
časopisu Občasník. Snad se mi tyto smělé ambice podaří naplnit.
S pokorou a úctou chci dnes a znovu poděkovat všem pracovníkům i jejich rodinám, aktivním rodičům
našich uživatelů, přátelům, dobrovolníkům, všem, kteří dnes a denně podporují a pomáhají uživatelům
domova prožívat důstojný, pestrý a veselý život i mimo jejich rodinu. Oni jsou ti, kteří uživatelům
zprostředkovávají možnost komunikovat, prožívat nové a dosud nepoznané. Prožívat to, co prožívají lidé
bez postižení stejného věku, i když trochu jinak. Tohoto poslání se zhostili se ctí, vervou a úsměvem. Pro
dobrou věc dokážou spolupracovat napříč profesemi, nehledět na čas a výdaje. Věci jsou pomíjivé, zážitky
zůstávají.
Za podporu velice děkujeme zřizovateli. Rádi jsme využili dobrovolnickou pomoc pracovníků Krajského
úřadu v rámci Projektu společenské odpovědnosti.

Za spolupráci děkujeme
Všem 13 dobrovolníkům, kteří u nás odpracovali celkem 484,5 hodin.
Slezské univerzitě v Opavě, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově, Střední
zdravotnické škole v Opavě, Ostravské univerzitě v Ostravě, Vyšší odborné škole sociální Ostrava, Univerzitě
Palackého v Olomouci, MŠ Eliška, ZŠ a PŠ Slezského Odboje, SPC Srdce, Magistrátu města Opavy, Úřadu
práce, Odborný lékařům a dalším poskytovatelům sociálních služeb v městě Opava.

Poděkování sponzorům a dárcům
Firmě Navado – stavební s.r.o. panu Cechlovi za 3 kusy HEAPOD kid pro spastické děti a 2 ks
terapeutického kocoura Mikeš.
Paní Gajdošíkové za poskytnutí tolik potřebné odsávačky.
Paní Gisele Dirová za poskytnutí příspěvku na provoz motorového vozidla.
Firmám Tesař-mražené s.r.o a Martin Knappe za poskytnutí sýru cihla a pečiva na akci setkání se sousedy.
Paní Suchánkové Libuši za poskytnutí daru na zakoupení pohoštění.
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Základní informace o organizaci
Motto:
„Respekt – Spolupráce – Podpora - Řešení = Kvalita“

Název:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Statutární orgán:
Zřizovatel:
Rozhodnutí o registraci:
Identifikátor služby:
Druh služby:
Předmět činnosti:

Kapacita:
Kontakt:
Číslo účtu:

Sírius, příspěvková organizace
Mánesova 1684/7, Opava – Předměstí, 746 01 Opava
71197036
příspěvková organizace, ZL/352/2003 ze dne 25. 9. 2003
ředitel, Mgr. Soňa Lichovníková
Čj.: MSK 96682/2007 ze dne: 31. 8. 2007
355924
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
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.
29 osob
731482151; reditel@sirius-opava.cz nebo sirius.reditel@seznam.cz.
www.sirius-opava.cz
2112515104/2700 (UCB)

Kdo jsme?
Bezbariérový „Domov pro osoby se zdravotním postižením“, s kapacitou 29 osob. Poskytujeme celoroční
podporu a pomoc dětem a mládeži s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením ve věku
od 3 do 26 let, výjimečně i déle osobám zcela imobilním, s vysokou mírou podpory. Zajišťujeme ubytování,
stravování i ošetřovatelskou péči. V rámci doplňkové činnosti vaříme pro veřejnost.
Osobám se zdravotním postižením, žijících v rodinách, jsme schopni poskytnout krátkodobý pobyt.
Krátkodobými pobyty umožňujeme pečujícím osobám získat čas na oddych, vyřízení si osobních záležitostí,
a v konečném důsledku i prodloužení jejich péče o osobu blízkou v domácím prostředí.
Poslání domova
Poskytujeme celoroční pobytovou sociální službu dětem a mládeži s těžkým mentálním a kombinovaným
zdravotním postižením.
Motto:
„Respekt – Spolupráce – Podpora - Řešení = Kvalita“
K dětem a jejich rodinám přistupujeme s lidskostí a respektem. Garantujeme podporu a péči podle jejich
skutečných potřeb. Děti a jejich rodiny podporujeme v řešení nepříznivé sociální situace směřující k životu
mimo pobytovou sociální službu.
Principy činnosti, kterými se řídí pracovníci při přípravě a realizaci poskytovaných sociálních služeb:
 Princip normality
 Podpora komunikace a rozhodování
 Svoboda a bezpečí
 Týmová spolupráce
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Princip normality je vyjádřením toho, co je v životě člověka normální a na co má každý člověk, i člověk s
postižením právo, tedy zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení sféry vzdělávání a práce
od sféry bydlení a volného času, prožívání běžného ročního rytmu, respektování vývojových fází člověka,
respektování vlastních přání, potřebu rozhodování a potřebu uznání, život ve světě obou pohlaví,
dostupnost běžného životního standardu a podmínek.
V letech 2012-2013 proběhla v Síriu rozsáhlá rekonstrukce. V domově jsou nyní 3 plně bezbariérové byty,
vybaveny moderním zařízením odpovídajícím vysokým požadavkům na kvalitu podpory a péče. Domov
Sírius najdete v blízkosti centra města na Mánesově ulici. Jsme v dosahu MHD, školy, polikliniky i obchodů.
Kam
to
máme
daleko,
dojedeme
speciálně
upravenými
auty.
K lékaři,
na rehabilitaci, kamkoliv potřebujeme nebo chceme, nás vždy někdo doprovodí. Díky tomu je
pro nás téměř vše dostupné.
Co děláme a co nás baví?
Školou povinné děti dochází pravidelně do MŠ, ZŠ i SŠ. Využíváme nejrůznější možnosti k zapojení se do
společenského života. Navštěvujeme výstavy, kina, divadla, kostely. Často se však setkáváme s bariérami, ať
už v podobě schodů nebo úzkých prostorů. Naše nadrozměrné rehabilitační kočáry se nevejdou do běžného
výtahu
a
nás
to
velmi
limituje.
Nicméně
rádi
vyjíždíme
do
přírody,
kde
s odhodláním zdoláváme přírodní bariéry. Každý kopec je pro nás výzva. Účastníme se sportovních závodů,
plaveme, jezdíme na koni. Procházky městem si rádi zpestříme návštěvou cukráren a restaurací. Jsme rádi,
že můžeme využívat zahradu s bazénem a posezením. Ve volných chvílích nás navštěvují dobrovolníci z řad
studentů. Doma nás baví hrát hry na iPADu, vařit, hrát na hudební nástroje, tancovat. Rádi se necháváme
rozmazlovat relaxací ve snoezelenu na vodním lůžku, ve vířivce, bazální stimulací, masážemi a
muzikoterapií. Navštěvují nás psi v rámci canisterapie.
Přestože se nedokážeme verbálně vyjadřovat, komunikujeme. To znamená, že každý z nás, dítě
i „dospělák“ má nastavený svůj systém komunikace. Ten odpovídá našim potřebám a dovednostem, které
postupně rozvíjíme. Naučit se dorozumívat s člověkem s postižením vyžaduje mnoho času, trpělivosti,
vytrvalosti a vzájemné spolupráce. S pomocí obrázků, předmětů a hlavně gest můžeme v přiměřené míře
rozvíjet svou samostatnost v běžných denních činnostech.
Snažíme se žít a dělat věci jako ostatní, jen nás to stojí více úsilí.
Co řešíme? Co nás mrzí?
Chtělo by se říci, že peníze. Ano, ale ty řeší každý. Co však každý neřeší, jsou bariéry. Ty komunikační jsme
schopni zvládnout, co však s těmi fyzickými? Vedoucí bytu zhodnotila situaci:
„Je jedna věc, která mě trápí a značně ztěžuje naší práci. Když uživatelé musí navštívit lékaře, nemají
k němu jednoduchý přístup. Naše práce je už tak těžká, ale to není nic proti tomu, když se proti ni staví
bariéry. Bariéry společnosti, která se snaží vycházet vstříc lidem s handicapem, ale žijí mezi námi i lidé
s těžkým zdravotním a mentálním postižením, kteří nejsou schopni být polohováni do sedu
na invalidní vozík a tudíž lékaře navštěvují na speciálním vozíku či kočáře. I tito lidé mají právo
na návštěvu lékaře a ošetření u lékaře, návštěvu pošty, vyzvednout si léky v lékárně. Už jen tlačit 25 kg těžký
kočár s 25 kg těžkým uživatelem je práce pro zdatného jedince, ale ta dřina přijde v okamžiku, kdy se chcete
fakticky dostat k lékaři. Ještě jsem se nesetkala s výtahem, který by nás dopravil k ordinaci. Před vstupem
do výtahu musím nejprve kočár upravit tak, ať se do výtahu aspoň trošku vejdu, zmenšit podložky nohou,
zkrátit opěrky všeho druhu a nakonec ještě ten těžký kočár naklonit, aby se výtah vůbec zavřel. V tomto
momentě dbám na to, aby mi z kočáru uživatel nevyklouzl. A takové máme problémy, zatím nevidím jinou
možnost kam tyto informace předat, než se z nich vypsat a doufat, že bude líp.“
Docela nás vyděsil materiál MPSV: Materiálně-technický standard v sociálních službách a personální
standard v sociálních službách od roku 2017. Konkrétně personální standard s cílem stanovit minimální
počet personálního zabezpečení pro provozuschopnost a bezpečnost v sociální službě. Propočty jsou
zajímavé, je však evidentní, že předkladatelé nepřihlíželi k počtu klientů v domácnostech, které jsou
uváděny ve stejném dokumentu a nebrali do úvahy míru nezbytné podpory. Ano jedná se o návrh
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minimálního standardu, kdo ale zaručí, že nebude brán jako průměr? V dokumentu je uvedeno 5,71 úvazků
na zajištění 24 hod. přítomnosti. Jestliže počítáme, dle zmíněného dokumentu 30 klientů, kdy v jedné
domácnosti mají žít 4 klienti, potom oněch 5,71 úvazků zajišťuje 24 hodinovou podporu ve 7-8
domácnostech . V domácnosti ve které bydlí osoby zcela imobilní, trvale upoutané lůžko je potřeba dvou
pracovnic, nejen k zajištění bezpečné „manipulace“ ale i k prostému odchodu z domácnosti. Jednoho
uživatele musí doprovázet jeden pracovník – veze jej v kočáře nebo v lepším případě v invalidním vozíku. Co
budou dělat zbývající uživatelé? Dobrovolníci vše nevyřeší. Pokud nebudeme přihlížet k počtu klientů na
jednotlivé domácnosti a jenom si představíme při stejném počtu klientů (30) tři komunity, potom 1 úvazek
v noční službě, pro tři komunity je nepřijatelné riziko u osob s těžkým a kombinovaným postižením
(tracheostomie, PEG sondy) a opět se nedopočítáme. Ale dost už toho negativního, podívejme se, jaký byl
rok 2016.
Mrzí nás omezení spolupráce s dobrovolnickým centrem Elim, o.p.. Elim nezískal pro činnost
dobrovolnického centra na rok 2016 potřebnou výši finančních prostředků a musel činnost centra výrazně
omezit. Dobrovolníci uživatelům chybí.
Nižší počet pracovníků (ukončené Dohody VPP a SUMP) se negativně podepsal na průběhu služby.
Pracovníci tzv. „jeli nadoraz“, zvýšila se nemocnost. Ještě, že zůstala pohoda.
Jak hodnotili uplynulý rok pracovníci?
Cituji z hodnocení vedoucích bytů::
Po celý rok jsme se potýkali s nedostatkem pracovníků. Ukázalo se, že ukončení smluv uzavřených
na dobu určitou v rámci VPP s ÚP má větší dopad než jsme předpokládali. Navíc odcházelo
na zasloužený odpočinek hned několik pracovnic a mladé pracovnice zakládaly rodinu, potýkali jsme se
s dlouhodobou nemocností. V bytech se prostřídalo hodně pracovníků, sestavovali jsme nové pracovní
týmy, přesto nebo právě proto jsme s uživateli prožili i velké výzvy. „Co nejvíce oceňuji v našem bytě je
spolupráce a pracovní naladění a nasazení. I přes velkou krizi, která letos byla, držíme o to víc pospolu. Jsme
bojovníci, i když síly ubývají ale i přes všechno chodíme do práce s nadšením a chutí.“
Začátek roku se nesl v duchu příprav na jarní certifikaci domova v Bazální stimulaci. Všichni pracovníci
i uživatelé pilně trénovali všechny techniky a hmaty související s tímto konceptem, fotili jsme, natáčeli
videa… Veškerá činnost směřovala k jedinému, úspěšně projít supervizí a konečně získat pro domov
certifikát. V březnu vše vyvrcholilo, my se úspěšně předvedli PhDr. Karolíně Friedlové a zaslouženě získali
vytoužený diplom a spoustu nálepek, tak, aby nově příchozí byli informováni o tom, že zde pracujeme
v konceptu BS. Navíc velkou pochvalu.
AAK (alternativní a augmentativní komunikace) funguje docela dobře, nevíme, jak nejlépe popsat úspěchy
v této oblasti, spíše jsme spokojeni s tím, že se používá a uživatelé si zvykli, učí se, a nás pomocí AAK
prohánějí. I nadále je pro nás velkým pomocníkem podpora pí. Herzánové, jako externího podporovatele.
Zaznamenáváme čím dál tím větší úspěchy, od propojování se dostáváme k výběrům u více uživatelů. Pokud
nám něco nejde, umíme najít řešení a vrátit se i zpět na začátek. Zajímavé bylo také oční navádění, které
jsme zkoušeli u vybraných uživatelů, vidím v tom opět posun kupředu a více možností vyjádřit se, u obtížně
komunikujících lidí.
Také letos jsme se věnovali praktikantům se SZŠ a škol vysokých, dobrovolníkům a stážistům. Pěkným
pohlazením a motivací bylo pro nás jejich hodnocení i někdy humorné jako, „pracovníci se neštítí
po uživatelích jíst“ ale taky poznatek jak se jim líbí práce se znakovou řečí Makaton, kterou měli možnost
vidět přirozeně v praxi.
Od září 2015 do září 2016 pobývala v České republice Nika, která v rámci projektu Erasmus + nastoupila jako
dobrovolník v Síriu. V bytě 2 jsme s Nikou zažili spoustu legrace i těžkých chvilek a pěkně jsme se zapotili,
když jsme se snažili rukama i nohama Nice vysvětlovat například některá česká přísloví. Vrací se k nám
dobrovolnice, které k nám docházely při studiu střední školy a v současné době studují vysokou školu.
Nadále jsme pracovali s mladými lidmi, v rámci krátkodobých pobytů, kterých bylo letos opravdu hodně.
Odměnou je pro nás spokojenost dětí i rodičů a důvěra, kterou v nás mají, protože se k nám rádi vracejí,
někteří nechtějí ani odcházet. Vaneska si u nás zvykla tak dobře, že při balení věcí do kufru si je vybalovala
zpět do skříně. Tím pádem mamka sama viděla, že příště nemusí mít obavy. Pro nás to znamená nejen práci
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s dětmi, ale i s rodiči a prarodiči. Děti se nám vracejí a rodiče říkají, že si odpočinuli, jako nikdy předtím.
Mamky si potřebují odpočinout, vyrazit s přáteli, nebo jen pořádně uklidit byt, ale i absolvovat dovolenou,
kterou jejich postižené dítě nezvládne.
Jsou události, na které jsem pyšná, a to jsou takové akce, které směřují ven. Účast na běžném letním táboře
pro nás byla neopakovatelným zážitkem. Opavská míle, pečení cukroví a další. Chtěla bych poděkovat
za možnost, kterou nám připravili úředníci Krajského úřadu a to v rámci společenské odpovědnosti, kdy
k nám na akce přichází jako dobrovolníci. Úřednice nám pomáhaly na sportovních a společenských
aktivitách a taky k nám přijely pomoci upéct vánoční cukroví. Víme od nich, že by nám rády pomohly
na Lesní Bary v roce 2017, jsou mezi nimi i fyzicky zdatné ženy, zatím přijely jen ženy! Určitě se jim ozveme.
Příběhy, které nás obohatily:
Filip, který byl do Síria přijat v dubnu roku 2015 se vrátil zpět do rodiny v polovině září 2016. S rodinou Filipa
jsme navázali velmi dobrou spolupráci, s otcem Filipa jsme byli v písemném kontaktu, s babičkou byla
radost spolupracovat. Když ji to umožnil čas, účastnila se s námi aktivit v bytě.
Příběh slečny Kristýny a paní Ivety, na který určitě nikdo z nás jen tak nezapomene. Slečna Kristýna k nám
nastoupila říjnu, na základě předběžného, soudního opatření. Do sedmnácti let žila pouze s matkou, která
se o ni nepřetržitě starala, svým způsobem. Ještě téhož dne přijela matka za dcerou a zůstala v bytě až
do večera. Již na druhý den brzy ráno, přišla opět do domova, kde trávila celý den a chtěla se starat o dceru.
Zjistili jsme, že nocovala před Síriem, protestovala tak proti vydanému předběžnému opatření. Matka
i dcera chtěli být spolu nepřetržitě i v noci, proto jsme jim vyhověli a pí. Iveta byla u nás ubytována.
Rozhodnutí nechala paní ředitelka na všech pracovnicích bytu, ti s návrhem jednohlasně souhlasili. Bylo to
nejpřijatelnějším řešením pro všechny, nejlepší zejména pro Kristýnu, i když vycházet s pí. Ivetou nebylo
vždy jednoduché a už vůbec ne reagovat na její neustálé požadavky, které ne vždy měly souvislost s péčí
o Kristýnu. V konečném důsledku to byla dobrá zkušenost, která posílila a stmelila kolektiv.
V rámci projektu Přípravy k práci osobám se zdravotním postižením, zařazeným do pracovní rehabilitace,
byla uzavřena mezi ÚP, Fokusem Opava a Síriem Smlouva o provedení přípravy k práci. Přivítali jsme mezi
sebe pana Honzu. Pan Honza má velké fyzické postižení, které spolupracovníky docela zarazilo. To však
netrvalo dlouho, protože p. Honza brzo všem ukázal, že práci zvládá s přehledem, nadhledem i humorem.
Další osobou se zdravotním postižením, která se zapojila do přímé péče je sl. Veronika. Přivítali jsme také
paní a Zuzku, která by obtížně hledala práci, ne proto, že by pracovala hůře než ostatní, ale proto, jak je
v naší společnosti nastavený pohled na rozdílné etnikum např. Romy. Tito noví pracovníci jsou
pro fungování bytu a jeho atmosféru nepostradatelní!!! Dokazují nám zdravým, že mohou pracovat se
stejným nadšením a úsilím a že se jim práce daří. Pokud má někdo pocit, že má práce hodně a nestíhá, tak
ať se přijde podívat k nám do bytu, když má službu Honza nebo Veronika. S panem Honzou uzavřeme
pracovní smlouvu.
Co bylo v roce 2016 nového
Zahájili jsme projekt „Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu,
příspěvkové organizaci“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001031.
Hlavním cílem projektu je rozvoj kvality sociálních služeb poskytovaných v naší organizaci, a to díky realizaci
těchto komplexních aktivit: nákup nových pomůcek pro podporu AAK v organizaci, podpora procesů, které
povedou ke standardizaci kvality a alternativní komunikace, doplňkové vzdělávání pracovníků zaměřené
na práci s riziky, etikou, zlepšení přímé péče, principu normality a sexuality u osob s těžkým mentálním a
kombinovaným postižením.
Prostřednictvím plánovaných aktivit v projektu budou naplněny tyto dílčí cíle projektu:
zavedení nového řešení v oblasti alternativní a augmentativní komunikace, které budou mít pozitivní dopad
na uživatele služby, rozvoj kvality poskytované sociální služby, odborný rozvoj pracovníků za účelem
doplnění jejich znalostí a zlepšení specifické práce a komunikace s našimi dětmi a mládeží s kombinovaným
a mentálním postižením.
Výstupem projektu bude 6 napsaných a zveřejněných dokumentů:
Revidované standardy kvality, včetně souvisejících metodik
Metodiky a postupy při nastavování individuální alternativní komunikace
6

Manuál pro pracovníky
Metodika k hodnocení služby v návaznosti na veřejný závazek
Metodika zjišťování souladu individuálních plánů a veřejného závazku služby
Metodika k zjišťování vzdělávacích potřeb a tvorbě vzdělávacích plánů pracovníků
Dalším výstupem bude podpora účastníků projektu: 21 zaměstnanců (větší než bagatelní podpora 15
zaměstnanců)
Na základě supervize péče v konceptu Bazální stimulace za splnění všech podmínek byl k 30. 3. 2016
vystaven certifikát pracoviště Bazální stimulace. Supervizi vedla PhDr. Karolína Friedlová, ředitelka a
jednatelka společnosti INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o., certifikovaná lektorka, supervizorka a odborný
garant vzdělávacích programů.
I přes nedostatek pracovníků spousta akcí a zážitků.
Více o aktivitách se můžete dočíst v příloze z našeho „Občasníku“
Stálá praxe
Pravidelná účast na komunitním plánování města Opavy a to ve třech skupinách (DMR, OZP, ODP), podílení
se na vzniku nového komunitního plánu pro období 2017 – 2021. Také se účastníme každoročně Dne
sociálních služeb, kde prezentujeme organizaci Sírius.
Pravidelná účast na jedné z klíčových aktivit projektu Efektivní naplňování střednědobého plánu
v podmínkách MSK (Plánování III) - diskusní fóra. Cílem diskusních fór je vést dialog o sporných věcech
v jednotlivých druzích sociálních služeb za účelem sjednocení postupů vedoucích efektivnímu začleňování,
k narovnání parametrů, k optimalizaci sítě s důrazem na skutečné potřeby uživatelů služeb v kraji.
V průběhu celého roku pokračovaly pravidelné konzultace s externím odborníkem v oblasti AAK.
Hodnotíme silné a slabé stránky dovedností a schopností pracovníků, na jejich základě stanovujeme spolu
s pracovníky vzdělávací plány a objednáváme patřičná školení – zvyšujeme odbornost pracovníků.
Pracovníci se dále vzdělávají v rámci samostudia dle osobních vzdělávacích plánů. Podporujeme pracovníky
přímé péče v dalším vzdělávání. Pět pracovnic studuje vysokou školu.
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A nyní něco ze statistik

V roce 2016 jsme poskytovali službu domova pro osoby se zdravotním postižením celkem 28 uživatelům.
Věkové pásmo
do 6 let
7 - 12 let
13 - 18 let
19 - 26 let
27 - 65 let
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 96 let

Uživatelé
0
4
10
9
5
0
0
0
0

Věk uživatelů
do 6 let
7 - 12 let
13 - 18 let
19 - 26 let
27 - 65 let

14 dětem, z toho 12 s nařízenou ústavní výchovou, 9 mladým dospělým do 26 ti let a 5 dospělým
uživatelům, zcela imobilním.
Povinnou školní docházku plní v blízké Základní škole a Praktické škole Slezského odboje Opava, kam děti
denně doprovázíme.
Všichni uživatelé mají kombinované zdravotní a těžké mentální postižení, verbálně nekomunikují.
Krátkodobých pobytů využilo 13 osob z toho 1 osoba v mimořádné situaci.
Dva uživatelé se dočkali návratu zpět do rodiny.

Krátkodobý pobyt
Muži
Lůžkodny
Počet klientů - přijato
Počet klientů - ukončen pobyt

Ženy
--2
2

Celkem
--11
11

170
13
13
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Podporu, péči zajišťují pracovníci v sociálních službách (PSS), sociální pracovníci (SOC), zdravotní sestry bez
odborného dohledu (SZP), zdravotničtí asistenti (ZA), fyzioterapeut. V obslužných provozech pomocnice,
která zajišťuje v bytech úklid, praní osobního prádla, mytí nádobí…, pracovníci údržby, kuchařky a pomocný
kuchař. V administrativě ředitelka, ekonom, vedoucí stravovacího provozu, referent.

V domově našly pracovní příležitost 4 osoby se zdravotním znevýhodněním, z toho 2 osoby OZP ve III.
stupni. Pomáhají v údržbě i kuchyni.
Počet pracovníků v přímé péči

2016

2015

2014

2013

Přehled nemocnosti

2016

2015

2014

2013

V roce 2015 a 2014 jsme využili v plné míře možnost získat finanční prostředky z ÚP v rámci Dohod VPP a
SUPM pro práci v přímé péči. V roce 2016 nebyla podpora poskytnuta, poptávka po pracovnících
v sociálních službách převyšovala nabídku.
Spolupracujeme s dobrovolníky z našeho města, Krajského úřadu MSK, kteří pomáhají především v přímé
péči a letos u nás strávili celkem 484,5 hodin. Bez jejich pomoci bychom nedokázali zajistit našim
uživatelům společenské a sportovních aktivity.
Pokračovala spolupráce s dobrovolnicí ze zahraničí.
Porovnání počtu dobrovolníků
1 193,5
484,5
2016

2015
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Hospodaření Síria, příspěvkové organizace
Příspěvkové organizace jsou financovány z několika zdrojů: příspěvku zřizovatele, příspěvku ze státního
rozpočtu, úhrad zdravotních pojišťoven, úhrad od uživatelů, z vlastní činnosti a darů. Jsou povinny
hospodařit s nulovým hospodářským výsledkem.
Zdroje:
Příjmy organizace v roce 2016
1%

0%

2%
dotace státního rozpoču
příspěvek zřizovatele

21%

dotace ÚP
úhrady uživatelů
47%

zdravotní pojišťovny

7%

příspěvek na péči
stravné zaměstnanců

8%
0%

fakultativní služby
12%

cizí strávníci DČ

2%

Finanční zdroje ze státního rozpočtu
a rozpočtu zřizovatele

dotace MPSV
příspěvek
zřizovatele
2016

2015

2014

2013

2012

V letošním roce jsme dočerpali finanční prostředky čerpané v rámci ESF ve spolupráci s ÚP ČR na mzdové
prostředky.
Dotace na mzdové prostředky z úřadu práce
1 396 580
1 022 326

838 700

404 204
26 600
2016

2015

2014

2013

2012

Částky jsou uvedeny v Kč.
Byly ukončeny dohody VPP a SUPM. Nové nebyly uzavřeny, protože poptávka po pracovnících v sociálních službách
převyšovala nabídku ÚP.

10

Čerpání z projektů ESF
1035,95

1011,32
275,3

8,51
2016

2015

2014

2013

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.

V roce 2016 byly ukončeny všechny probíhající projekty. Organizace získala další projekt z OP LZZ z ESF,
jehož prostředky bude čerpat v roce 2017.
Zdroje z úhrad zdravotních pojišťoven zůstávají zhruba stejné.
VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2016
Pojišťovna
111 - VZP
201 - VOZP
205 - ČPZP
211 - ZP MV
213 - RBP
Celkem:

vykázaných
klientů
Průměrná
částka za
klienta

1

2

4,8
4,8
67,8
15,4
19,6
112,4

3

4,5
4,5
61,3
13,0
18,1
101,4

4

4,8
4,8
65,9
12,4
20,0
107,9

5

4,7
4,5
62,3
13,1
21,4
106,0

6

4,8
4,7
64,9
13,8
19,1
107,3

4,7
4,5
68,6
13,8
18,5
110,1

7

8

4,9
0,0
66,2
15,9
22,9
109,9

9

4,8
0,0
62,5
15,4
22,4
105,1

4,7
0,0
62,9
15,8
21,6
105,0

10
4,9
0,0
63,4
15,8
22,8
106,9

11
6,3
0,0
59,6
15,0
22,7
103,6

12
Součet
7,4
61,3
0,0
27,8
61,0
766,4
15,5
174,9
24,3
253,4
108,2 1 278,11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
24
25
24
24
24
24
24
24
23
24
24
(96%) (93%) (97%) (89%) (89%) (89%) (80%) (93%) (86%) (83%) (83%) (89%)
4 502

3 896

4 150

3 927

3 974

4 077 3 662

4 042

3 749

3 815

3 572

4 006

Vývoj úhrad zdravotních pojišťoven
1 278,11

1 210,32

2016

2015

1 022,40

1 094,00

1 170,50

2014

2013

2012
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Úhrady uživatelů v roce:
2016
670,014
774,902
3 794,62

bydlení
stravování
PnP

2015
608,65
807,98
3 647,94

2014
572,5
836,2
3 750,0

2013
599,7
948,3
3 988,8

Vývoj tržby za uživatele
bydlení
stravování
PnP
2016

2015

2014

2013

Zvýšit zdroje z úhrad uživatelů není v našich silách. Děti nehradí ze zákona úhradu za bydlení. Děti
ze zákona hradí pouze úhradu za stravu a péči (PnP – příspěvek na péči). U dětí s nařízenou ústavní
výchovou stanovuje úhradu za stravu a péči obec s rozšířenou působností. V souladu s § 74 z. 108/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, povinným úhradou dětí s nařízenou ústavní výchovou, pokud doloží, že jsou
sami poživatelé dávek v hmotné nouzi, se úhrada nestanoví. Pokud je úhrada stanovena a povinní neplní
závazky, není možné ukončit poskytování služby, protože je vykonávána ústavní výchova. Vzniká dluh, který
je prakticky nevymahatelný. Exekuční řízení většinou končí konstatováním soudu, že povinní úhradou jsou
nemajetní a nelze provést výkon rozhodnutí prodejem majetku a nemají příjem, z něhož by bylo možné
uskutečnit výkon rozhodnutí srážkami.
Dospělým uživatelům musí ze zákona zůstat 15% z příjmu. Z tohoto důvodu jim musí být snížena úhrada za
bydlení.
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Náklady
Nejvyšší náklady tvoří mzdy a odvody z mezd (soc. nákl.). Ve spotřebě materiálu jsou zahrnuty náklady
surovin na stravu, hygienické a čistící potřeby, potřeby pro děti (léky, obuv, ošacení…), zdravotnický
materiál…
Výše nákladů se odvíjí od výše zdrojů.

Náklady
1%5%

spotřeba materiálu

9%

pořízení majetku

7%
4%
3%

energie
služby
mzdové náklady
soc. nákl.

71%

odpisy

Náklady
11106,20

1410,41

1093,11

649,28

426,94

spotřeba pořízení
materiálu majetku

energie

služby

mzdové
náklady

164,60

729,57

soc. nákl.

odpisy

Částky v tisících.

Náklady a výnosy z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2017
18488,22

18488,22

286,02
výnos z HLČ

výnos z DČ

náklad na HLČ

233,35

0,00

52,67

náklad na DČ

hospodářský
výsledek z HLČ

hospodářský
výsledek z DČ

HLČ =hlavní činnost
DČ = doplňková činnost
VH = výsledek hospodaření.
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Vývoj nákladů na službu

18 488,22

19 122,30

19 580,87

2016

2015

2014

16 184,70

2013

Vývoj nákladů byl v roce 2015 a 2014 ovlivněn čerpáním prostředků z projektu ESF.

Vývoj mzdových nákladů
11 106,20

11 651,42

2016

2015

10 847,44

2014

9 429,60

9 570,50

2013

2012

Snížení počtu pracovníků ukončením uzavřených Dohod VPP a SUPM s ÚP.
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Naše plány do budoucna?
Úspěšně zvládnout rozšíření organizace.
Usnesením Zastupitelstva kraje č. 19/1961 ze dne 21. 4. 2016 byl schválen postup realizace dlouhodobé
koncepce organizace poskytování sociálních služeb, pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkovými
organizacemi v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska, a tím převodu sociální služby, identifikátor:
3428825, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, Denisovo náměstí 463/6, Opava-Předměstí,
746 01 Opava 1,
5933930, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, Holasická 1734/76, 747 05 Opava-Kateřinky,
1701825, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, Čajkovského 1565/8, Předměstí, 746 01
Opava 1,
9449820, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, Švestková 1381/50, Kylešovice, 747 06 Opava
6; Švestková 1382/52, Kylešovice, 747 06 Opava 6,
7229648, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, Na Pomezí 345/78, 747 06 Opava –
Kylešovice,
3329708, služba Chráněné bydlení, Pekliska 53, 747 31 Velké Hoštice,
2146629, služba Chráněné bydlení, Švestková 1372/32, Kylešovice, 747 06 Opava
3729197, služba Chráněné bydlení, Dostojevského 1594/15, Opava-Předměstí, 746 01 Opava 1,
6761356, služba Podpora samostatného bydlení, Lepařova 1417/12, Opava-Předměstí, 746 01 Opava 1
z dosavadního poskytovatele na nového poskytovatele Sírius, příspěvková organizace, a to k 1. 1. 2017.
Realizace projektu „Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu,
příspěvkové organizaci“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001031., konzultace s dodavateli,
realizace školení a metodické podpory.
Zjišťování a analýza potřeb uživatelů všech služeb (jednotlivých středisek).
Zajištění stravovacího provozu a administrativy pro organizaci.
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Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace
za rok 2016
1. Popis zařízení
Sírius, příspěvková organizace poskytuje pobytovou sociální služby domova pro osoby se zdravotním
postižením v nově zrekonstruovaném objektu na Mánesově ulici č. 7, v Opavě. Zařízení je zcela
bezbariérové.
Uživatelé služby mají k dispozici tři byty. V každém je mimo pokojů uživatelů společný obývák/herna, jídelna
s kuchyňkou a jídelním výtahem, terasy, místnost na praní prádla, komora. Do bytů je přístup samostatným
vchodem, schodištěm a výtahem.
Zázemí pro administrativu je od bytů odděleno. Jsou zde kanceláře vedení, ekonomického úseku a pracovna
sester. Ve sklepních prostorách je kuchyň, včetně skladů a pracoviště údržby.
Do každé části budovy se vstupuje jiným vchodem.
Předností domova je jeho umístění v klidné části města v bezprostřední blízkosti centra. Je tak zajištěna
ideální dostupnost veřejných služeb včetně dopravní obslužnosti.
2. Charakteristika poskytované služby
V souladu se Zřizovací listinou organizace
ZL/352/2003 a jejich dodatků a Rozhodnutí
o registraci sociálních služeb: domovy pro osoby se zdravotním postižením ze dne 31. 8. 2007, identifikátor:
3559424, poskytuje domov pobytové služby osobám s těžkým kombinovaným, mentálním a zdravotním
postižením ve věku od 3 do 26 let, výjimečně i déle osobám starším 26 let zcela imobilním.
Služba je dětem i dospělým uživatelům poskytována individuálně, dle potřeb a míry podpory. Vzhledem
k cílové skupině uživatelů se potřeby častěji mění, podle toho jak se daří naplňovat individuální plány
každého jedince.
V maximální možné míře využíváme návazných služeb. Denně zajišťujeme dětem a mládeži doprovod
do školy. Dle potřeby doprovázíme děti i dospělé uživatele k lékaři, na rehabilitaci, nákupy a podobně.
Realizujeme plány přechodů uživatelů zpět do rodiny nebo jiné služby či zařízení.
Jsme zařízením pro výkon ústavní výchovy.
3. Uživatelé služby:
3.1
3.2

Schválená kapacita zařízení pro rok 2015 – celkem 29 osob
Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka): 26
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POČTY UŽIVATELŮ

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

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY
12 14
26
0
10-41 10-38 10-41
0
22,58 20,14 21,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 14
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7
15
0
4
7
11
0

3.3.1 POHLAVÍ

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
POSTIŽENÍ (tělesné + mentální postižení)
12
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
0
psychiatrickou diagnózou
0
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
0
služby
bez omezení pohybu
0
s částečným omezením
1
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením
11
pohybu
3.3.2 VĚK

3.3

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH

MUŽI
1
1
17
0
0
0
0
1
0
0
1
0

14

26

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
3

0
4

0
0

0
1

11

22

0

0

Obložnost v uplynulém roce: 91,99 %
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26
26
26
26
26
26
26
26,53 26
26,47 26,68
Počet klientů 26
Kapacita
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
Obložnost (%) 89,66 89,66 89,66 89,66 89,66 89,66 89,66 89,66 91,49 89,66 91,26 91,99
3.4

Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015

Přijímáme děti s NÚV na základě předběžného opatření. Nepříznivou sociální situaci, jsme ze zákona povinni
řešit v rámci spolupráce s OSPOD, není možné bez předchozího řešení v rámci případových schůzek uzavírat
smlouvu o pobytové sociální službě za dítě.
Z tohoto důvodu neevidujeme žádosti. Pouze reagujeme v rámci řešení nepříznivé sociální situace dítěte.
Dvě žádostí bylo řešeno jiným typem služby – místo celoroční pobytové služby řešeno krátkodobými pobyty
a terénními službami umožňující uživatelům zůstat ve svém přirozeném prostředí. Přijímáme žádosti
o krátkodobé pobyty.
3.5

Průměrná čekací doba zájemců o službu není. Viz výše.
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4. Personál:

Vzdělání

Vysokoškolské
Vyšší odborné
Úplné střední
Vyučen
Základní
Celkem

Počet
pracovníků
celkem
Přepoč
tený
stav
(PS) ke %
dni
31.12.
2015
4,25
9,26
1
2,18
19
41,42
19,48 42,45
2,15
4,69
45,88 100

Počet pracovníků
Přímá péče
Pedago
Pracovníci
gičtí
v sociálních
pracov
službách
níci
1
2
PS % PS
%
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 12
26,16
0 0 11,5 25,06
0 0 1
2,18
0 0 24,5 53,40

Sociální
THP
Zdravotničtí
pracovníci
pracovníci
3
PS
1,25
1
4,5
0
0
6,75

4
%
PS
2,72 1
2,18 0
9,81 0
0
0
0
0
14,71 1

5
%
PS
2,18 2
0
0
0
2
0
0
0
0
2,18 4

Ostatní

6
%
PS
4,36 0
0
0
4,36 0,5
0
7,98
0
1,15
8,72 9,63

%
0
0
1,09
17,39
2,51
20,99

Pracovníci OZP: 3, z toho 1 ve III. stupni.
Absolventi: 1
Pracovníci starší 55 let: 15
Profesní rozvoj pracovníků prostřednictvím kurzů, školení a workshopů:

Odborný kurz bazální stimulace – supervize – 4h, 19 osob
Inkontinence – 6h, 13 osob
Kurz první pomoci – 2h, 43 osob
Omezení svéprávnosti a opatrovnictví – 8, 4 osoby
Práce v nepřetržitém provozu – 4h, 1 osoba
Základy augmentativní a alternativní komunikace – I. část – 16h, 5 osob
Hodnotíme silné a slabé stránky dovedností a schopností pracovníků, na jejich základě stanovujeme spolu
s pracovníky vzdělávací plány a objednáváme patřičná školení – zvyšujeme odbornost pracovníků.
Pracovníci se dále vzdělávají v rámci samostudia dle osobních vzdělávacích plánů. Podporujeme pracovníky
přímé péče v dalším vzdělávání. Pět pracovnic studuje vysokou školu.

5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2016
Za velmi dobrou praxi považujeme systematickou, cílenou podporu používání technik alternativní
komunikace při zjišťování potřeb, přání, spokojenosti a uplatňování vůle uživatelů. Probíhá soustavné
vzdělávání a podpora pracovníků i uživatelů externími odborníky, zejména v oblasti alternativní komunikace
a bazální stimulace, což považujeme za stěžejní pro poskytování kvalitní péče a podpory uživatelům, dětem
s kombinovaným zdravotním a těžkým mentálním postižením. Pracovní týmy se naučily efektivně využívat
analýzu videozáznamů podpory, díky nimž si sjednocují postupy a ujasňují nesrovnalosti. Činnosti běžného
dne (např. podpora při podávání jídla a pití, podpora při hygieně) mají vždy zároveň nácvikový charakter,
pracovníci důsledně podporují uživatele v soběstačnosti, resp. v tom, aby si toho co nejvíce udělali „sami.“
Při přijímání uživatelů, při odchodu uživatelů či poskytování krátkodobých pobytů pracujeme dle
přechodových plánů, kdy jsou jasně definovány potřeby participujících stran včetně záznamů o jejich
naplňování. Krátkodobými pobyty umožňujeme pečujícím osobám čas na oddych, vyřízení si osobních
záležitostí, a v konečném důsledku i prodloužení jejich péče o osobu blízkou v domácím prostředí.
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Snažíme se být v neustálém kontaktu se zákonnými zástupci a opatrovníky, poskytujeme jim potřebnou
podporu a pomoc nejen v sociálním poradenství, ale leckdy i v osobních záležitostech.
I v tomto roce se zdařil návrat dítěte zpět do rodiny.
Každoroční sledování a vyhodnocování kvality
Mimo pravidelného vyhodnocování a revizí individuálních plánů uživatelů kontrolujeme a hodnotíme
jedenkrát ročně soulad způsobu poskytované služby s veřejným závazkem organizace (posláním, cíli a
zásadami), který si organizace stanovila pro poskytování sociální služby uživatelům. Nastavený systém byl
loňským auditem kvality v rámci projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji II“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00005 označen jako „kvalitní zpracování
vyhodnocení kvality v souladu s veřejným závazkem“.
Evidujeme a vyhodnocujeme zpětné vazby praktikantů, stážistů, dobrovolníků, připomínky a podněty
k poskytované službě. V rámci plánované i průběžné kontrolní činnosti zajišťujeme dodržování standardů
kvality, metodických postupů, pravidel a veřejného závazku služby. Průběžné kontroly se ročně analyzují, a
jejich výstupy jsou podnětem k revizím popř. vytváření nových metodických postupů.
Pravidelná účast na komunitním plánování města Opavy a to ve třech skupinách (DMR, OZP, ODP), podílení
se na vzniku nového komunitního plánu pro období 2017 – 2021. Také se účastníme každoročně Dne
sociálních služeb, kde prezentujeme organizaci Sírius.
Pravidelná účast na jedné z klíčových aktivit projektu Efektivní naplňování střednědobého plánu
v podmínkách MSK (Plánování III) - diskusní fóra. Cílem diskusních fór je vést dialog o sporných věcech
v jednotlivých druzích sociálních služeb za účelem sjednocení postupů vedoucích efektivnímu začleňování,
k narovnání parametrů, k optimalizaci sítě s důrazem na skutečné potřeby uživatelů služeb v kraji.

6. Sociální podmínky uživatelů
6.1

Počet a kapacita pokojů

V bytě č. 1, ve kterém žijí mladí dospělí, jsou dva jednolůžkové pokoje, tři dvoulůžkové pokoje. Společný
obývací pokoj, pracovna, jídelna s kuchyňkou a jídelním výtahem, místnost s pračkou a sušičkou na praní
osobního prádla, komora, dvě terasy se vstupem na zahradu, evakuační výtah. Jeden z pokojů má
samostatnou
koupelnu
s WC.
Ostatní
pokoje
mají
koupelnu
s WC
společnou
pro dva pokoje.
V bytě č. 2 určeném pro děti, jsou dva pokoje jednolůžkové, tři dvojlůžkové a jeden třílůžkový, společná
herna, ke které přísluší navíc samostatná koupelna s WC, snoezelen, jídelna s kuchyňkou a jídelním
výtahem, místnost s pračkou a sušičkou na praní osobního prádla, komora, 2 terasy, evakuační výtah. Dvě z
ložnic mají samostatnou koupelnu s WC, ostatní ložnice mají koupelnu a WC společnou s druhou ložnicí.
V bytě č. 3 určeném pro dospělé uživatele, jsou dva dvoulůžkové pokoje, dva jednolůžkové pokoje. Vždy
dvě ložnice mají společnou koupelnu s WC, společný obývací pokoj, ke kterému přísluší navíc samostatná
koupelna s WC, jídelna s kuchyňkou a jídelním výtahem, místnost s pračkou a sušičkou
na praní osobního prádla, komora, terasa, evakuační výtah.
6.2

Možnost trávení volného času

Každý z bytů má k dispozici dostatek prostoru pro trávení volného času. Uživatelé mohou využívat svých
pokojů nebo společného obývacího pokoje/herny, dobře vybaveného snoezelenu. Lůžkový výtah umožňuje
přístup na zahradu.
6.3

Další poskytované služby

Uživatelům nabízíme a poskytujeme: sociální rehabilitaci, dotekovou terapii, bazální stimulaci, prvky
Montessori pedagogiky, multisenzorickou stimulaci – snoezelen, aromaterapii, chromoterapii, masáže
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masážními přístroji a masážními křesly, muzikoterapii, propriostimulaci, canisterapii – prováděnou na
základě osvědčení speciálně vycvičenými canisterapeutickými psy. Pohybový léčebný přístroj MOTOmed
letto 2. Přístroj využíváme k pasivnímu a aktivnímu rozpohybování dolních i horních končetin uživatelů,
doplňujeme magnetoterapií. Rehabilitační péče byla, díky tomuto pohybovému léčebnému přístroji výrazně
zkvalitněna. Zajišťujeme procvičování dovedností nabytých při školním vzdělávání, rozumovou výchovu,
rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, alternativní komunikaci. Všechny nabízené činnosti směřují
k rozvoji individuálních schopností uživatele, nácviku sebeobsluhy, rozvoji hygienických návyků a stolování
na základě přání uživatele nebo jeho zákonných zástupců. Organizace poskytuje také základní sociální
poradenství určené především pro opatrovníky, rodiče, uživatele a zájemce o službu. Poskytujeme
doprovody do školských zařízení (základní školy se speciálním vzděláváním programem a speciálně
pedagogického centra) a zařízení veřejných služeb.
7. Stavebně - technický stav objektu
V rámci projektu Regionálního operačního programu ROP Moravskoslezsko, byla ukončena rekonstrukce
objektu na Mánesově ulici. Objekt je zcela bezbariérový.
8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2016
Přehled plnění úkolů za rok 2016
Rada kraje na své schůzi dne 7. 6. 2016 usnesením č. 102/7883 stanovila organizaci Sírius, příspěvková
organizace, níže uvedené úkoly na rok 2016:
1. Nadále udržet minimálně 0,5 pracovního úvazku pro osoby s mentálním postižením z řad uživatelů
poskytovaných nebo jiných sociálních služeb nebo pro osoby s duševním onemocněním.
Splněno, příloha 1
2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé zaměstnávání
před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou formou než přímým
zaměstnáváním uvést zdůvodnění.
Splněno, příloha 2
3. V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje“ zabezpečit naplňování
základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského kraje, jehož prostřednictvím jsou realizovány
nákupy v rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
Splněno, příloha 3
4. Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně propagovat korporaci MSK
v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje.
Splněno, příloha 4
5. Aktivně se zapojit do realizace individuálního projektu kraje „Podpora transformace v Moravskoslezském
kraji III“, zejména do klíčové aktivity č. 4 - Systémové podpory organizací.
Splněno, příloha 5
6. Při individuální podpoře uživatelů služeb upřednostňovat aktivity v komunitě (mimo zařízení sociálních
služeb) oproti aktivitám v zařízení.
Splněno, příloha 6
7. Spolupracovat s organizací Marianum při zajištění převodu sociálních služeb z Mariana na organizaci
Sírius:
služby domova pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor 3428825,
služby domova pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor 5933930,
služby domova pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor 1701825,
služby domova pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor 9449820,
služby domova pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor 7229648,
služby chráněného bydlení, identifikátor 3329708,
služby chráněného bydlení, identifikátor 2146629,
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služby chráněného bydlení, identifikátor 3729197,
služby podpory samostatného bydlení, identifikátor 6761356.
Splněno, služby byly registrovány a zařazeny do sítě služeb MSK.
8. Za každou poskytovanou službu:
- Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby.
- Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby z jiných než kapacitních
důvodů. U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody neposkytnutí sociální služby.
- Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících uživatelů služby, vč. žádostí
v řízení a žádostí o navýšení výše přiznaného příspěvku na péči.
Přehledy zpracovat k 30. 6. a k 31. 12. a do 15 kalendářního dne následujícího měsíce zaslat na emailovou
adresu hana.ctverackova@msk.cz.
Splněno, příloha 8
9. Volná pracovní místa v organizaci hlásit zřizovateli prostřednictvím aplikace FormFlow Server.
Splněno, organizace neřešila problém volných pracovních míst.
10. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako stěžejní cíle k realizaci
v roce 2016 a které jsou v souladu se strategickými dokumenty Moravskoslezského kraje.
Splněno, příloha 10

9. Plány do budoucna

Úspěšně zvládnutí rozšíření organizace.
Realizace projektu „Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu,
příspěvkové organizaci“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001031., konzultace s dodavateli,
realizace školení a metodické podpory.
Zjišťování a analýza potřeb uživatelů všech služeb (jednotlivých středisek).
Zajištění stravovacího provozu a administrativy pro organizaci, rekonstrukce objektu Zelený Jelen.
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10. Ekonomické údaje
10.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 (tis. Kč)
Náklady

Výnosy

Výsledek hospodaření

Hlavní činnost

18 488,22

18 488,22

0

Doplňková činnost

233,35

286,02

52,67

Celkem

18 721,57

18 774,24

52,67

10.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2016

Z toho
převod do rezervního fondu

převod do fondu odměn

52 672,02

10 672,02

42 000,00

10.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích sociálních služeb* k 31. 12. 2016 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

Náklady

Výnosy

Výsledek hospodaření

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

18 721,57

18 774,24

52,67

Celkem

18 721,57

18 774,24

52,67

10.4 Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2016 (Kč)

Závazný ukazatel na rok 2016

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního Programu
na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2016

8 586 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

255 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti

1 965 000,00

Příspěvek na provoz ÚZ 104113013,104513013 – projekt OPZ 023

247 009,02

Investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 104113013,104513013
– projekt OPZ 023

129 390,00

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

16,48

Výsledek hospodaření

52 672,02
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10.5 Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro r. 2016 - UZ 13305
Druh sociálních služeb (dle registrace)

Výše (tis. Kč)

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

8 586,00

Celkem

8 586,00

10.6 Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)

Název fondu

k 1. 1. 2016

k 31. 12. 2016

Fond investic 416

2 804,99

3 057,58

FKSP 412

60,32

144,29

Rezervní fond 413

931,42

938,22

Rezervní fond 414

960,79

960,79

Fond odměn 411

263,68

290,68

10.7 Investiční akce v r. 2016
Zdroj (poskytovatel)

Účel akce

Výše (tis. Kč)
0,00

Příspěvek od zřizovatele do FI

0,00

Vlastní zdroj – Fond investic

0,00

Celkem

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

Celkem

Celkem

Finanční

Věcný

Rezervní fond

Finanční

Věcný

Fond investic

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

Ostatní dary
Věcné (v Kč)
Finanční použití v roce 2016 (v Kč)
Headpod Kit
24 647,30
0,00
Terapeutický kocour
2 705,00
0,00
Odsávačka
77,00
0,00
Sýr cihla
317,00
0,00
Pečivo
940,00
0,00
Účelový na provoz motorového vozidla
0,00
700,00
Neúčelový
0,00
500,00
Celkem
28 686,30
1 200,00
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10.9 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
Zdroje
Název akce

Celkem

celkem

vlastní

MSK

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.11 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2016 neproběhly.
10.12 Pojistné události na nemovitém i movitém majetku nebyly.
10.13 Zahraniční služební cesty
Místo

Účel cesty

od - do

Počet
zaměstnanců

--

0

0

10.14 Čerpání účelových dotací v r. 2016 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Použito

Vratka
dotace

Zdůvodnění
vratky

Úřad práce Opava

13 234

404,20

404,20

0

0

404,20

404,20

0

0

Celkem

10.15 Průměrné % nemocnosti za rok 2016 bylo 8,26 %.
10.16 Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti (v Kč)
SOUPIS POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI STARŠÍCH NEŽ 1 ROK
Datum
vzniku Přesná
identifikace Částka
Druh
Stav vymáhání
pohledávky
dlužníka
pohledávky
2015
Zákonný zástupce dítěte 15 031,00 strava uživatele Vymáháno exekučně u
matka
soudu
–
zamítnuto.
Kontaktovány
jiné
instituce.
l2013
Zákonný zástupce dítěte
12 687,00 strava uživatele nedobytná pohledávka,
soud, hmotná nouze
2013
Zákonný zástupce dítěte 47 868,00 strava uživatele soud, nevymáhatelný,
otec
otec nezvěstný
2013
Zákonný zástupce dítěte 8 989,00 PP,
strava vymáhá se
otec
uživatele
2013
Zákonný zástupce dítěte 33 465,00 strava uživatele splátky nepravidelné
matka
2007
Zákonný zástupce dítěte 98 930,00 strava uživatele exekuce 50,-- Kč/měsíčně
matka
celkem
216 970,00
Převážně se jedná o nedoplatky za úhradu stravy dětí s nařízenou ústavní výchovou, kdy úhradu za stravu a
péči povinným úhradou stanovují obce. Děti ze zákona nehradí úhradu za bydlení. Dluh 8 989,00 Kč –
dospělý uživatel
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10.17 Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)
Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zjišťovaných orgánem veřejné zprávy v oblasti vlastního
hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.
Vnitřní kontrolní systém je podrobně zpracován ve Směrnici č 15/2016 v souladu se zákonem zabezpečení
o
finanční
kontroly
č.
320/2001Sb.,
a
provádějící
vyhlášky
416/2004
Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy v oblasti
činnosti zajišťovaných příspěvkovou organizací a zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a
nesrovnalostem způsobených poručením právních předpisů nebo trestnou činností
S odvoláním na zákon 592/1992 Sb., v platném znění proběhla kontrola plnění povinností plateb pojistného
na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1.11.201330.9.2016 - VZP.
Nebyly zjištěny nedostatky.
Nezávislým auditorem byl proveden audit účetní závěrky k 31. 12. 2015, ověření vedení účetnictví v souladu
s účetní legislativou.
Výrok auditora: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní
jednotky Sírius, příspěvková organizace a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
k 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.“
10.18 Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.
Plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé zaměstnávání před
jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním
uvést zdůvodnění.
Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců v roce 2016.
Naše organizace Sírius, příspěvková organizace je povinna plnit povinný podíl zaměstnávání osob se
zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců dle podle §83 zákona číslo 435/2004 SB.,
o zaměstnanosti.
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činí 48,65 osob, z toho vyplývá povinný podíl (4%)
zaměstnávat v organizaci 1,94 zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
Vzhledem k náročnosti provozu v našem zařízení bylo ve sledovaném roce zaměstnáno 1,67 osob
(přepočtený počet zaměstnanců OZP).
Celková povinnost povinného podílu byla splněna odběrem výrobků od firem, které v roce 2016
zaměstnávaly více než 50% zaměstnanců OZP. Celkem jsme od těchto firem odebrali výrobky
za 227 111,44 Kč (bez DPH), potvrzen odběr dle dohod ve výši 227 111,44 Kč (bez DPH).
Plnění povinného podílu v roce 2016:
Zaměstnanců celkem:
48,65
Povinný podíl OZP 4%:
1,94
Zaměstnáním OZP:
Plnění odběrem výrobků:
Celkem:

1,67
1,19
2,86

Výpočet odběrem výrobků:
Výrobky ve výši 227 111,44 Kč vydělíme sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za 1. – 3. čtvrtletí 2016
v národním hospodářství tj. částkou 189 000,- Kč. Podílem vypočteno náhradní plnění odebrání zboží
za 1,19 osob.
Z výše uvedené skutečnosti vyplývá, že jsme splnili povinný podíl zaměstnanců OZP a nevznikl nám odvod
do státního rozpočtu za rok 2016.
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10.19 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů nebylo vyžadováno.
10.20 Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou
o činnosti.
Zpráva o činnosti bude uveřejněna ne serveru organizace a na webových stránkách v elektronické podobě.
Server je přístupný všem pracovníkům organizace.
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Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno:

Mgr. Soňa Lichovníková, Bc. Petra Matyščáková

datum:

28.2.2017

telefon:

553711803 kl. 11; mobil: 731482151

e-mail:

sirius.reditel@seznam.cz
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