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I. Základní informace o příspěvkové organizaci 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Sídlo organizace:   Pržno 239, 739 11 Pržno 
IČ:      00847046 
Ředitelka     Mgr. Anna Hamelová 
Adresa webových stránek:  www.centrumprzno.cz 
Kontakty:    tel. 558 605 603, mobil 720 538 428 
     a.hamelova@centrumprzno.cz 
Bankovní spojení:   UniCredit Bank 
Číslo účtu:    2112514961/2700 
 

 

II. Úvodní slovo ředitelky 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Vážené dámy, vážení pánové, naši příznivci a přátelé, 
 
prostřednictvím úvodního slova bych Vás ráda seznámila s průběhem roku 2018 v naší 
organizaci.   
 
Při ohlédnutí zpátky, rok 2018 byl zaměřen zejména na rozvoj kvality poskytovaných služeb. 
 
V domově se zvláštním režimem byla dokončena realizace projektu „Kde je vůle, tam je cesta 
– cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami 
chování,“ který byl realizován z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu jsme 
vydali závěrečný produkt Průběh, výsledky a výstupy projektu, který je publikován na stránkách 
organizace (http://www.centrumprzno.cz/index.php?s=226) 
 
V chráněném bydlení se pracovníci dále zaměřovali na podporu uživatelů v rozvoji 
sebeobslužných činností a na využívání dostupných veřejných služeb. Pro osoby s duální 
poruchou (hluchoslepotou) byly dále rozvíjeny komunikační systémy. Chráněné bydlení 
v Domově Anenská a v Pržně prošlo dvěma audity kvality. 
   
V domově pro osoby se zdravotním postižením v Pržně jsme se soustředili na podporu 
uživatelů při využívání služeb mimo organizaci. 
 
V domově pro osoby se zdravotním postižením v Domově Anenská pracovníci podporovali 
uživatelé zejména v rozvoji kompetencí pro zajištění samostatné přípravy stravy. 
  
Pracovníci sociálně terapeutických dílen organizovali mnoho prezentačních a prodejních 
výstav výrobků našich uživatelů. Provoz sociálně terapeutických dílen byl i v tomto roce 
významně finančně podpořen z projektu „Podpora služeb sociální prevence“. 

 
 

http://www.centrumprzno.cz/
mailto:a.hamelova@centrumprzno.cz
http://www.centrumprzno.cz/index.php?s=226
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Příležitost k přátelskému setkání uživatelů našich služeb, sponzorů a příznivců vznikla  na         
IV. ročníku reprezentačního plesu Našeho světa v obci Malenovice v restauraci Pod Borovou. 
 
Naše organizace se zapojila do projektu Podpora Transformace v Moravskoslezském kraji III., 
a to službami DOZP, CHB a DZR v Pržně, DOZP, CHB ve Frýdku – Místku. Zapojili jsme se do 
řízených stáží, auditů, supervizí, koučování a vzdělávání uživatelů služeb. 
 
A tak jako každý rok, na závěr, prosím, za sebe a za všechny naše kolegy, zachovejte nám přízeň 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Anna  Hamelová 
ředitelka organizace 
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III. Sociální služby v Našem světě 
 

Organizace Náš svět vznikla jako příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Historie 
zařízení se datuje do období roku 1974, kdy ubytovací kapacita byla ještě situována do obce 
Ostravice a název organizace byl „Ústav sociální péče pro mládež“. Uživatelé služby bydleli 
v nevyhovujících podmínkách bývalé ubytovny pro dělníky, kteří stavěli přehradní nádrž 
Šance. V roce 1998 se z Ostravice přestěhovalo 27 uživatelů do objektu rekonstruované 
mateřské školy, na ulici J. Lohrera 779, ve Frýdku-Místku, kde byla v roce 2007 registrována 
služba domova pro osoby se zdravotním postižením. V roce 2005 se ostatní uživatelé stěhovali 
do nově vystavěného areálu Našeho světa, p. o. v katastru obce Pržno, což byl další krok ke 
zkvalitnění služby v oblasti ubytování a materiálně technického zabezpečení.  
 
V roce 2009 organizace pronajala 1 byt pro chráněné bydlení 3 uživatelů ve Frýdku-Místku, 
ul. Horymírova 2287. V roce 2013 jsme v tomtéž objektu získali další byt pro 3 uživatele. V roce 
2018 se podařilo snížit kapacitu pouze na dva uživatele v každém bytě. 
 
V roce 2013 započala rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením – 
Domov Anenská -  na ulici J. Lohrera 779, ve Frýdku-Místku. Rozhodnutí o rekonstrukci 
předcházela analýza potřeb uživatelů, ze které vyplynuly takové potřeby uživatelů, které je 
možné kvalitně naplňovat ve službě chráněného bydlení. Proto byl objekt v letech 2013-2015 
uzpůsoben tak, aby kapacita služby Domovu Anenská byla rozčleněna na 25 míst v chráněném 
bydlení a 10 míst ve službě domova pro osoby se zdravotním postižením. 
V měsíci únoru roku 2016 došlo k dlouho očekávanému stěhování uživatelů do nově 
zrekonstruovaných prostor a dne 12. května 2016 proběhlo za účasti náměstka rady kraje pro 
sociální oblast a starosty města Frýdek – Místek slavnostní znovuotevření pobočky Anenská. 
Budova prošla celkovou rekonstrukcí – z původně větších prostor vznikly úpravou vnitřních 
dispozic menší pokoje se společenskou místností, kuchyňkou a komfortním sociálním 
zázemím. Všechny místnosti jsou bezbariérové.  
 
V roce 2018 byla snížena kapacita služby domova se zvláštním režimem Domov U Včelína na 
21 míst. Díky této změně každý uživatel bydlí na jednolůžkovém pokoji.  
 
Další aktivity v naší organizaci v roce 2018 byly spolufinancovány v níže uvedených projektech: 
 

- Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním 
režimem při práci s osobami s poruchami chování, reg. č. projektu 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001077, který je realizován v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost ve výši 1.598.748,-Kč. 

-  „Podpora služeb sociální prevence 1“- příspěvek na financování provozu sociálně 
terapeutických dílen v Pržně ve výši 3.060.000,-Kč. 

 

Celková kapacita pobytových služeb poskytovaných v Našem světě v průběhu roku 2018 byla 
141 míst v pobytové službě v Pržně, 41 míst ve Frýdku-Místku (od 1. 1. 2019  - 39), tj. celkem 
182 míst (od 1. 1. 2019 – 180). 
Ambulantní služba – sociálně terapeutické dílny je koncipována pro 50 uživatelů. 
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Druh sociálních služeb, registrace:  
Rozhodnutí o registraci – č. j. MSK  109566/2013 ze dne 5. 8. 2013 
 
Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením 
Identifikátor služby: 8141655 
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno 
Kapacita: 101 
 

 
 

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně, je součástí organizace Náš svět, 
příspěvkové organizace se sídlem Pržno 239, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Domov pro 
osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční služby sociální péče ve dvou domovech 
(Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice) a šesti domcích rodinného typu (Domky U Lesa a 
Domky Pod Lysou). 

Příspěvková organizace Náš svět přijímá pouze žadatele z Moravskoslezského kraje. 
 
Poslání  
 
Posláním Domova U Zvonu a Domova U Slunečnice je poskytovat bydlení a sociální služby 
osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podporovat je v jejich dovednostech, 
schopnostech a vést je k zapojení do běžného společenského života. 
 
Posláním Domků U Lesa a Pod Lysou je poskytovat bydlení a sociální služby osobám 
s mentálním a kombinovaným postižením, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které 
posilují jejich samostatnost a začlenění do běžného společenského života.  

Profil (charakteristika) domovů 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně poskytuje péči a podporu v následujícím 
ubytování: 
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Domov U Slunečnice 
 
Domov U Slunečnice je určen dospívajícím a mladým osobám s těžkým mentálním  
či kombinovaným postižením (přízemí) a dospělým osobám s těžkým mentálním  
či kombinovaným postižením (patro). Soukromí uživatelům zajišťují jednolůžkové  
a dvoulůžkové pokoje, pro volný čas a zájmovou činnost mají uživatelé k dispozici společenské 
prostory (včetně relaxační místnosti). Služba uživatele podporuje v rehabilitaci, rozvoji 
komunikačních dovedností a základní soběstačnosti. Poskytuje uživatelům individuální 
přístup, klidné a důstojné prostředí. 
 
Domov poskytuje službu 29 uživatelům (mužům i ženám). 

 
Domov U Zvonu 
Domov U Zvonu poskytuje péči a podporu převážně dospělým mužům a ženám s těžkým 
mentálním či kombinovaným postižením. Domov vytváří přátelskou atmosféru a zajišťuje 
uživatelům potřebné soukromí při ubytování. Uživatelé mají k dispozici společenské prostory 
(včetně relaxační místnosti). Služba usiluje o to, aby uživatelé byli v kontaktu s vnějším 
prostředím. Poskytuje uživatelům individuální přístup, klidné a důstojné prostředí. 
Domov poskytuje službu 28 uživatelům (mužům i ženám). 
 
Bydlení Pod Lysou a U Lesa 
Domky Pod Lysou a U Lesa jsou sociální službou domova pro osoby se zdravotním postižením, 
která je poskytována v podmínkách běžných domácností. Bydlení je vybudováno jako 
„satelitní městečko“ a je určeno pro uživatele s menší mírou podpory. Služba připravuje 
uživatele na budoucí možný život v chráněném bydlení. Uživatelé se podílejí na přípravě stravy 
(např. víkendové vaření), nakupování, péči o domácnost a své osobní věci. Sociální služba vede 
uživatele k samostatnému způsobu života, vzájemné spolupráci a společnému soužití. 
Uživatelé zpravidla rozvíjejí své pracovní dovednosti v sociálně terapeutických dílnách, jsou 
podporováni v samostatnosti mimo domov (procházky, nákupy, výlety). 

 
 Domky Pod Lysou (4 domky) obývají muži i ženy (2 domy pro 6 uživatelů, 2 

domy pro 8 uživatelů). 
 Domky U Lesa (2 domky), každý pro 8 uživatelů. 

 
 
 Cíle domova pro osoby se zdravotním postižením v Pržně 

Hlavním cílem sociální služby je vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život, zajišťovat 
rozvoj jejich dovedností i celkovou spokojenost. 

 Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice 
        

Dílčí cíle: 

1. Upevňovat a rozvíjet u uživatelů vlastní schopnosti, a dovednosti (v oblasti 
hygieny, oblékání, stravování, pohybu), a kompetence – účast na konkrétních 
činnostech (vaření, volnočasové aktivity apod.). 
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2. Rozvíjet u uživatelů komunikační dovednosti a podporovat je v naplňování jejich 
komunikačních potřeb. 

3. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (doprava, nákupy, návštěva 
restaurace, kina, sportovní akce apod.).  

4. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy 
(opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci). 

 

Bydlení U Lesa a Pod Lysou 
    

Dílčí cíle: 
 

a) Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem (domácí činnosti-domácí 
práce, komunikace, volnočasové aktivity.  

b) Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory, která posiluje samostatnost 
a nezávislost uživatele. 

c) Individuálně uživatele podporovat ve využívání vnějších zdrojů. 
d) Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat kontakty s blízkými 

osobami (opatrovníci, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci). 
 

Cílová skupina 

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením 
(tělesným a smyslovým), kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. 
 
Věková struktura: 16 – 80 let. 
 

Služby nemohou být poskytovány osobám: 

 jejichž zdravotní stavu vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravot. zařízení 

 s akutním infekčním onemocněním, které závažným způsobem ohrožuje ostatní 
uživatele (nebezpečí infekce); 

 s psychickým onemocněním či psychickou poruchou (např. akutní schizofrenií či 
poruchou nálad);  

 s nekompenzovanou závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách; 

 které závažným způsobem narušují soužití s ostatními uživateli a porušují 
pravidla organizace. 
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Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Identifikátor služby: 7754292 
Místo poskytování služby: J. Lohrera 779, Frýdek-Místek 
Kapacita: 10 
 
 
 

 
 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov Anenská (dále jen DOZP/DA),         
J. Lohrera 779, Frýdek - Místek, je součástí organizace Náš svět, příspěvkové 
organizace se sídlem Pržno 239, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. DOZP/DA 
poskytuje celodenní pobytové služby sociální péče. Příspěvková organizace přijímá 
pouze žadatele z Moravskoslezského kraje. 

Poslání 
 
Posláním DOZP/DA ve Frýdku-Místku je poskytovat celoroční pobyt lidem 
 s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální služba usiluje o rozvíjení a udržení 
takových schopností a dovedností uživatelů, které vedou k jejich samostatnosti. 
Rozsah a způsob podpory pracovní tým poskytuje tak, aby zachovával lidskou 
důstojnost osob. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů a musí 
působit na osoby aktivně. Vytváří podmínky, které motivují uživatele k činnostem, 
které posilují jejich sociální začleňování. Sociální službu DOZP/DA poskytuje kvalitně 
a v zájmu osob, tak aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních 
svobod osob. 

Cílová skupina 

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením 
(mentální a tělesné) ve věku od 19 - 64 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. 
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Služby nemohou být poskytovány osobám: 

 jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení, 

 které nejsou schopny pobytu v DOZP z důvodu akutní infekční nemoci, 

 nebo by chování osob z důvodu duševní poruchy závažným způsobem 
narušovalo kolektivní soužití. 

 

Cíle DOZP/Domova Anenská (DOZP/DA) 

Hlavním cílem služby je vytvářet takové životní podmínky, které budou přispívat 
k rozvoji a udržení dosavadních schopností uživatelů. 

Dílčí cíle: 
 
1. Sociální službu poskytovat s adekvátní mírou podpory, která motivuje 
k samostatnému způsobu života (např. v oblasti hygieny stravování, pohybu péčí o své 
věci apod.). 
2. Naplňovat potřeby dle Individuálních plánů uživatele. 
3. Podporovat uživatele při rozvíjení jeho zájmů, koníčků a k aktivnímu trávení 
volného času. 
4. Podporovat uživatele v rozvoji a udržení běžného způsobu života.  
5. Vytvářet příležitosti pro vznik sociálních vztahů a jejich udržování (opatrovníci, 
rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci).  
6. Podporovat uživatele ve využívání vnějších zdrojů (např. holič, pedikúra apod.). 
7. Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem. 
 
 
3.5 Zásady služby 

 

 Přiměřená podpora – nezneschopňovat, nepřeceňovat uživatele, 
nerozhodovat  
za uživatele, službu poskytovat individuálně dle jeho potřeb a schopností. 

 Povzbuzující a motivující přístup – uživatel je při poskytování sociálních služeb 
povzbuzován a motivován v jeho každodenních činnostech. 

 Partnerský přístup - vztah mezi uživatelem a pracovníkem je partnerský a 
rovnocenný  
na základě dohody.  

 Profesionální přístup – jednání s respektem a úctou k uživateli i ke kolegům. 

 Loajalita  - směrem k uživateli – o uživateli nemluvit v jeho nepřítomnosti mezi 
jinými uživateli, mlčenlivost, jednání v zájmu uživatele. 

 Loajalita směrem k zaměstnavateli a nadřízenému –  
 poukázat na problém, nebát se říci pravdu, 
 říci svůj názor, 
 mlčenlivost, 
 řešení v týmu, týmová spolupráce. 
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Druh služby: domov se zvláštním režimem 
Identifikátor služby: 2001993 
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno 
Kapacita: 21 

 

Domov U Včelína je součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace se sídlem Pržno 239, 
739 11 Pržno, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Poskytuje pobytové služby sociální péče v 
domově se zvláštním režimem. Příspěvková organizace Náš svět přijímá pouze žadatele 
z Moravskoslezského kraje. 

Poslání 

Posláním Domova U Včelína je vytváření důstojného a bezpečného prostředí pro své uživatele, 
které podporuje při naplňování jejich individuálních potřeb a přání.  
Domov motivuje uživatele k aktivnímu způsobu života, udržení a rozvíjení svých dovedností a 
schopností včetně posilování jejich soběstačnosti. 
 
Sociální služba je poskytována ve dvou typech bydlení:  
Bydlení Archa  
Služba je poskytována v přízemí Domova U Včelína, kdy je bydlení rozděleno na další dvě 
bydlení A, B.  
Bydlení Eden  
Služba je poskytována v 1. patře Domova U Včelína a je rovněž rozdělena do dvou 
samostatných bydlení C, D.  

 
Cílem domova je podpořit uživatele a dosáhnout u nich: 

1. zachování či zvýšení stávající soběstačnosti v péči o sebe a své prostředí; 
2. účasti v pracovních a volnočasových aktivitách domova; 
3. kontaktu se společenským prostředím; 
4. rozhodování ve věcech každodenního života. 
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Dílčí cíle Bydlení Archa:  
 

a) Zachovat a zvýšit u uživatelů jejich dovednosti například v oblasti oblékání, hygieny, 
stravování, péči o své věci, aj. Podporovat a pomoci uživatelům při péči o své prostředí, 
jako jsou pracovní činnosti okolo domova, pěstování a sklízení plodin, úprava zahrady. 

b) Nabízet uživatelům aktivity vycházející z jejich individuálních potřeb a přání. Motivovat 
je k těmto aktivitám a dosáhnout požadované účasti uživatelů na nich. 

c) Podporovat uživatele v kontaktech s blízkými osobami. Prostřednictvím individuální 
podpory systematicky nabízet uživatelům kontakt s vnějším, prostředím (pedikúra, 
kadeřník-holič, obchod, restaurace, využití MHD, výlety, využití kulturních a sportovních 
akcí, návštěvy přátel a rodiny apod.).  

d) Podporovat uživatele v jejich rozhodování např. ve volbě svého klíčového pracovníka, 
volbě volnočasových aktivit a vyjádření vlastních potřeb. Uvědomění si zodpovědnosti 
za svá rozhodnutí a chování (hospodaření s kávou, cigaretami, zneužití důvěřivosti, 
agrese vůči ostatním) aj. 

 
Dílčí cíle Bydlení Eden: 
 

1. Zachovat či zvýšit samostatnost uživatelů, jejich dovednosti např. v péči o své bydlení, 
osobní věci, o svou osobu, při vyřizování osobních záležitostí, nakupování, hospodaření 
s finančními prostředky, používání veřejných dopravních prostředků aj. 

2. Podporovat uživatele v pracovních dovednostech a návycích. Nabízet uživatelům 
smysluplné využití volného času.    

3. Podporovat uživatele v dovednosti vytvářet a udržovat sociální vztahy.  
Prostřednictvím individuální podpory systematicky nabízet uživatelům kontakt s 
vnějším (běžným) prostředím (pedikúra, kadeřník-holič, obchod, restaurace, využití 
MHD, výlet, využití kulturních a sportovních akcí). Podporovat uživatele ve vytváření 
vztahů mimo domov, které uživatelům umožní naplňování jejich potřeb (návštěvy 
přátel i rodinných příslušníků). 

4. Podporovat uživatele v jejich rozhodování např. ve volbě klíčového pracovníka, 
volnočasových aktivit a vyjádření vlastních potřeb.        

Cílová skupina  

1. Bydlení Archa je určeno mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
mentálního postižení v kombinaci s poruchami chování, specifickými potřebami, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.  

2. Bydlení Eden je určeno mužům a ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
mentálního postižení v kombinaci s chronickým duševním onemocněním (např. 
schizofrenie), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.   

Věková struktura: 19 – 64 let 
 
Služby nemohou být poskytnuty osobám:  
 

1. jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení; 
2. které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní infekční nemoci. 

 



 

11 

 

 
Druh služby: chráněné bydlení 
Identifikátor služby: 9490817 
Místo poskytování služby:  
Horymírova 2287, Frýdek-Místek 
J. Lohrera 779, F-M 
Pržno 239, Pržno 
Kapacita: 50 - Pržno (19), Frýdek-Místek, Horymírova (6, od 1. 1. 2019 - 4) a Frýdek- Místek, J. 
Lohrera  (25) 

 

 

Chráněné bydlení je součástí organizace Náš svět, příspěvkové organizace se sídlem Pržno 239, 
739 11 Pržno, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Chráněné bydlení poskytuje sociální služby 
v domcích rodinného typu v Pržně a v bytech v přirozené zástavbě ve Frýdku-Místku. 

Příspěvková organizace Náš svět přijímá primárně žadatele z Moravskoslezského kraje. 
 
Poslání 

Posláním chráněného bydlení Náš svět Pržno je poskytovat každodenní pobyt a aktivní 
podporu lidem s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci s PAS a 
s duálním postižením – hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby za účelem 
sociálního začleňování do běžného života, aby mohli žít způsobem života, který je obvyklý pro 
jejich vrstevníky. Podpora spočívá v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování 
potřeb a zachování lidské důstojnosti.  

Chráněné bydlení v Pržně je poskytováno ve čtyřech domcích, které jsou v areálu organizace 
Náš svět Pržno: 

- Bydlení V Zahradě – pro čtyři osoby, uživatelé s mentálním postižením s PAS. 
- Bydlení Pod Lípami – pro tři osoby, uživatelé s mentálním postižením v kombinaci 

s duálním postižením. 
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- Bydlení Na Rozcestí (dva domky) - pro dvanáct osob, uživatelé s mentálním 
postižením. 
 

V přízemí domků Na rozcestí je kuchyňka, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. V patře 
jedno a dvoulůžkové pokoje.  
 
Domek V Zahradě a Pod Lípami je přízemní.  
 
Hlavním cílem sociální služby je usilovat o zkvalitňování a naplňování života uživatelů. Vytvářet 
uživatelům podmínky pro kvalitní život, které budou přispívat k rozvoji schopností a 
dovedností a udržení míry soběstačnosti uživatelů a to dle jejich individuálních schopností.  
 
Dílčí cíle:  
 

1. Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem. 
2. Podpora uživatelů v samostatnosti v sebeobslužných činnostech a procesech 

situačního chování. 
3. Podpora uživatele v péči o sebe a své okolí. 
4. Podpora uživatelů v zapojení se do pracovních aktivit a návyků (sociálně terapeutické 

dílny, zaměstnání) 
5. Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu 

trávení volného času 
 

Cílová skupina 

Sociální služba je určena pro muže a ženy od 19 -  64 let s mentálním postižením, s mentálním 
postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním postižením – 
hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.  

Služby nemohou být poskytovány osobám: 

1. jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení. 
2. které nejsou schopny pobytu v CHB z důvodu akutní infekční nemoci. 
3. opakovaně narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla společného 

soužití.  
 

 Kapacita a rozsah poskytované sociální služby 

Kapacita služby je pro 19 uživatelů. 

 Služba CHB V Zahradě je pro 4 uživatele, pracovníci v sociálních službách poskytují péči a 
podporu 24 hod. denně. 

 Služba CHB Pod Lípami je pro 3 uživatele, pracovníci v sociálních službách poskytují péči a 
podporu 24 hod. denně. 

 Služba CHB Na Rozcestí je pro 12 uživatelů, pracovníci v sociálních službách poskytují 
podporu 12 hod. denně. 
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Chráněné bydlení Domov Anenská, J. Lohrera 779, Frýdek – Místek 

 

Chráněné bydlení – Domov Anenská dále jen CHB/DA, J. Lohrera 779, Frýdek – Místek, je 

součástí organizace Náš svět, příspěvková organizace se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno, 

kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Chráněné bydlení Domov Anenská poskytuje sociální 

služby v bytových jednotkách, nebo samostatných bytech. 

Poslání 

Posláním Chráněného bydlení Náš svět, p. o. ve Frýdku Místku je poskytovat každodenní 
pobyt, aktivní podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují 
přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování do běžného života, žít 
způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na 
samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování jejich potřeb a 
zachování lidské důstojnosti. 

Profil (charakteristika) jednotlivých chráněných bydlení 

Chráněné bydlení - Domov Anenská 

Je koedukovaná sociální služba poskytována v objektu dvoupodlažního domu  
o 11 bytových jednotkách a třech samostatných bytech. 

Ubytovací kapacita je pro 25 osob, pracovníci v sociálních službách poskytují podporu 12 hod. 
denně. 

Chráněného bydlení ve Frýdku Místku je rozdělené na skupiny: 

1. bydlení v 1. patře Domova Anenská: 
2. skupina LYRA – pro 6 osob, 
3. skupina ORION – pro 7 osob, 
4. skupina FENIX – 6 osob, 
5. bydlení se samostatným vchodem Domova Anenská: 
6. skupina SIRIUS – pro 6 osob, 
7. bydlení Slunečný domov: 2 byty – pro 6 osob.  
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Skupina LYRA se skládá z třech dvoupokojových bytových jednotek, kde každá bytová jednotka 

má společnou předsíň a sociální zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor 

s kuchyňským koutem, dále prádelnu a úklidový sklad.  

Skupina ORION se skládá z třech dvoupokojových bytových jednotek a jedné jednopokojové 

bytové jednotky, kde každá bytová jednotka má v předsíni společný kuchyňský kout a sociální 

zařízení. Celá skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu a 

úklidový sklad.  

Skupina FENIX se skládá z dvou dvoupokojových bytových jednotek a dvou jednopokojových 

bytových jednotek, kde každá bytová jednotka má společnou předsíň a sociální zařízení. Celá 

skupina má společný obývací prostor s kuchyňským koutem, dále prádelnu. 

Skupina SÍRIUS se skládá z třech bytů 2+1, tzn. 2 pokoje, kuchyňka, předsíň a sociální zařízení. 

Bydlení SLUNEČNÝ DOMOV na ul. Horymírova 2287 ve Frýdku – Místku je situováno do dvou 

třípokojových bytů v přirozené občanské zástavbě.  

Hlavním cílem sociální služby je podpora uživatelů k přechodu do samostatného bydlení.  

Vytvářet uživatelům podmínky pro kvalitní život, které budou přispívat k rozvoji schopností a 

dovedností, k udržení míry soběstačnosti uživatelů dle jejich individuálních schopností.  

Dílčí cíle: 

1. Prostředí sociální služby přiblížit běžným domácnostem. 
2. Podpora uživatele v samostatnosti při sebeobslužných činnostech a v procesech 

situačního chování. 
3. Podpora uživatele v péči o sebe a své okolí. 
4. Podpora uživatelů v pracovních dovednostech a návycích potřebných k udržení již 

získané pracovní pozice nebo k získání pracovní pozice. 
5. Motivace a podpora uživatelů ve vyhledávání zaměstnání, v zapojení se do pracovních 

aktivit a návyků (sociálně terapeutické dílny). 
6. Podpora uživatelů v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a k aktivnímu 

trávení volného času. 
 
Cílová skupina 

Sociální služba je určena pro muže a ženy od 19 -  64 let s mentálním postižením, v kombinaci 

se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby. 

Služby nemohou být poskytovány osobám: 

 Jejichž stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení. 

 Osoby, které nejsou schopny pobytu v chráněném bydlení z důvodu akutní infekční 
nemoci. 

 Opakovaně narušují soužití s ostatními uživateli a porušují pravidla společného soužití.  
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Druh služby: sociálně terapeutické dílny 
Identifikátor služby: 3785984 
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno 
Počet klientů: 50 
 

 
 

„Tvůrčí činnost a práce dokáže naplnit člověka radostí. Výrobek, který byl vytvořen 
vlastníma rukama je nezaměnitelným originálem. Výsledek rukou se tak stává jedinečnou 
stopou, kterou si každý z nás přeje na tomto světě zanechat.“ 
Motto Sociálně terapeutických dílen Pržno 
 
Poslání 
Posláním sociálně terapeutických dílen je dlouhodobé a pravidelné poskytování podpory 
osobám s mentálním postižením, chronickým duševním onemocněním a kombinovaným 
postižením při rozvíjení jejich pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně 
pracovní terapie. Služba usiluje o to, aby práce v dílnách byla vyhledávanou a smysluplnou 
součástí života uživatelů a zároveň poskytovala příležitost k navazování a upevňování 
mezilidských vztahů. 

Cíle sociálně terapeutických dílen v Pržně 
Hlavním cílem služby je dlouhodobá podpora uživatelů zacílená na upevňování a 
zdokonalování již nabytých dovedností, schopností, pracovních návyků a kompetencí včetně 
získávání nových. Služba usiluje o zvýšení možnosti uplatnění na volném trhu práce či v 
chráněných dílnách. 
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Dílčí cíle: 
 

 Podporovat uživatele v rozvoji pracovních návyků a dovednosti 
 Podporovat uživatele při navazování nových kontaktů a upevňování stávajících 
 Podporovat uživatele v soběstačnosti 
 Podporovat uživatele ve využití potenciálu k rozvoji rukodělných a motorických 

dovedností 
 Sociální službu poskytovat tak, aby uživatelům zajišťovala důstojnost 
 Chránit práva a zájmy uživatelů 

 
 
Cílová skupina 
 
Služba je určena dospělým mužům a ženám se sníženou soběstačností z důvodu, mentálního, 
chronického duševního onemocnění a kombinovaného postižení, v jehož důsledku 
dlouhodobě nemohou získat práci na otevřeném ani chráněném trhu práce. 
Věková struktura cílové skupiny uživatelů je 19–64 let. 
 
Služby nemohou být poskytovány osobám: 
 

 které nespadají do cílové skupiny služby; 

 jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení, včetně osob s 
akutním infekčním onemocněním 

 s nekompenzovanou závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách 

 které potřebují nepřetržitý dohled nebo pravidelnou a rozsáhlou pomoc jiné fyzické osoby;  

 které závažným způsobem porušují pravidla služby a narušují činnosti, jichž se účastní 
ostatní uživatelé. 
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IV. Zpráva o činnosti organizace 
 

4. 1. Počty uživatelů služeb 
 
K 31. 12. 2018 využívalo v Našem světě sociální služby celkem 176 uživatelů, z toho 148 mužů 
a 28 žen. Věkový průměr u mužů je 49,2 let, u žen je 41,4 let.  

 
4. 2. Personální zajištění služby  
 

 
 
V průběhu roku 2018 jsme se potýkali s nedostatečným personálním zajištění služby zejména 
ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně Domovu U Slunečnice. 
 
I přes nepříznivou personální situaci jsme pracovníky vzdělávali externí a interní formou viz 
následující text, bod 4.4. 1.  
 
 
4. 3. Aktivity organizace v roce 2018    
 
Významné aktivity                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Konání IV. společenského plesu Našeho světa, p. o. v Malenovicích. 

Dne 17. 2. 2018 se konal IV. Reprezentační ples naší organizace v obci Malenovice v restauraci 
Pod Borovou. Plesu se zúčastnili nejen klienti a pracovníci našich služeb, ale mnoho dalších 
přátel naší organizace. 

 

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

Vysokoškolské 17 10,2 0 0 9 5,42 2 1,2 4 1,8 2 1,8 0 0

Vyšší odborné 3 1,81 0 0 2 1,2 1 0,6 0 0 0 0 0 0

Úplné střední 86 51,8 0 0 73 44 5 3,01 0 0 5 3 3 1,81

Vyučen 47 28,3 0 0 29 17,5 0 0 0 0 0 0 18 10,8

Základní 13 7,89 0 0 12 7,29 0 0 0 0 0 0 1 0,6

Celkem 166,00 100 0 0 125 75,4 8 4,82 4 1,8 7 4,8 22 13,3

166 (VEMA SO9)

5 6

Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2017

Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy 

z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků 

v organizaci je 45, pracuje v organizaci  11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním.

Ostatní
Pedagogičtí pracovníci 

Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,…

Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři,…

Pracovníci v sociálních 

službách
Zdravotničtí pracovníci

1 2 3 4

Vzdělání 

Počet pracovníků 

celkem
Počet pracovníků

Přepočtený 

stav (PS) ke 

dni 

31.12.2018

%

Přímá péče

Sociální pracovníci THP
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Aktivizační pracovníci s pracovníky STD pořádali pro naše uživatele z celé organizace větší 

akce – pro tento rok 2018 to byly např. Duhový den, To triko je moje, Den Země, Loučení 

s létem, Pískování, aj. 

 

 

                                        Duhový den     To tričko je moje 

 

                                                               Loučení s létem 
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Ostatní aktivity 

Sociálně terapeutické dílny 

Výstavy a prezentace 

 Konference KÚ Ostrava – Život školou nekončí 

 Krajský úřad Ostrava – Velikonoční jarmark pro zaměstnance KÚ MSK  
 Frýdecký zámek – Velikonoční jarmark 
  Obec Pržno – Velikonoční jarmark 
 NS Pržno – Návštěvní neděle 
 Frýdlant n. O. – Den soc. služeb  
 Frýdek – Místek, Slezan – Den soc. služeb 
 Obec Malenovice – Projekt, „Kde je vůle, tam je cesta“ 
 NS Pržno – Týden soc. služeb 

 Konference KÚ Ostrava – Duševní onemocnění 
 Domov pro seniory, Frýdlant n. O. – Vánoční dárky 
 Krajský úřad Ostrava – Vánoční prodej pro zaměstnance KÚ 
 Obec Pržno – Vánoční jarmark 
 Ostrava GONG – Křídlení – neziskové organizace představují … 
 Frýdecký zámek – Vánoční jarmark 

Akce pořádané sociálně terapeutickými dílnami 

 Návštěva psího útulku v Sedlištích – navázaní spolupráce (nákup pamlsků, venčení 
pejsků, aj.) 

 Vaječina v Hodoňovicích s opatrovníky 
 Smažení bramborových placek 
 Podílení se spolupráci s aktivizačními pracovníky na akcích pro uživatelé NS a byly to 

tato akce – To tričko je moje, Duhový den, Pískování, Den země, Loučení s létem a 
motorkáři 

 Opékání párků u řeky 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením/Domov Anenská 

 Koncert Střepy 
 Bazén FM a 11. ZŠ minimálně 2x měsíčně 
 Výstava ledových soch Frenštát pod Radhoštěm 
 Ples organizace Náš Svět Borová 
 Hokej v Ostravě Vítkovice - Liberec 
 Nová Karolína – Kino 
 Ples Národní Dům F-M 
 Velikonoční trhy FM 
 Opékání párků F-M 
 Brigáda na zahradě, natírání a údržba ploch s grilováním 
 Sportovní den F-M 
 Akce s motorkáři – Pržno 
 Smažení vaječiny 
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 Festival FM CITY 
 Relax centrum Kotelna FnO 
 Výlet Olešná 
 Tenisové kurty, pizzerie 
 Lískovec – Hájek studánka 
 Čeladná Podolanky - opékání párků 
 Řeka Ostravice – koupání, grilování 
 Malování kamenů FM 
 Aquapark Olešná 
 Přehrada Baška 
 Baškohrátky 
 Řeka – koupání u splavu 
 Gastrofestival FM 
 Hasičská soutěž Metylovice 
 Radegast den – Nošovice 
 Akce s hasiči – Pržno 
 Přehrada Olešná 
 Den sociálních služeb FM 
 FERRARI projížďka – Ostrava Brabantice 
 Rozloučení s létem Pržno 
 Vánoční tvoření 
 Rozsvícení vánočního stromu FM 
 Pečení cukroví 
 Tvorba a zapálení adventního věnce 
 Zdobení vánočních stromečků 
 Štědrý den – koledování 
 Silvestrovská oslava 

 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně 

Domov U Slunečnice 

 Koncert skupiny Střepy  
 Oslavy narozenin  
 Účast na plese v Malenovicích 
 Akce zařízení „Vítání jara“ 
 Výlet na pouť 
 Akce motorkářů se sportovním dnem 
 Smažení vaječiny v Hodoňovicích 
 Akce „Duhový den“ 
 Výlet na Olešnou 
 Výlet do Opavy 
 Nákupy a návštěva holiče 
 Akce „Baškohrátky“ 
 Koncert Církve bratrské 
 Pečení vánočního věnce 
 Pečení vánočního cukroví 
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 Nákup vánočních dárků 
 Vánoční posezení 
 Silvestrovské dopoledne 
 Silvestr na domově 

 

 

Domov U Zvonu 

 Návštěva kadeřníka ve Frýdku Místku 
 Ples Malenovice Borová 
 Návštěva koně na domově 
 Den Země 
 Výlet na Radnici v Ostravě                                                                         
 Sportovní den v organizaci 
 Motorkáři 
 Výlet – Skanzen Rožnov pod Radhoštěm 
 Smažení vaječiny Hodoňovice  

 Duhový den 
 Collours of Ostrava 
 To tričko je moje akce v organizaci 
 Chotěbuz Rybí dům 
 Baškohrátky 
 Výlet na přehradu Olešná 
 Návštěva MC DONALDS 
 Výlet – Náměstí OPAVA 
 Akce Pískování v organizaci 
 Akce Hasiči v organizaci 
 Akce Vaječina v organizaci 
 Loučení s létem 
 Vaření na domově 
 Výlet na vánoční strom Frýdlant nad Ostravicí 
 Oslava narozenin 
 Vánoční večírek 
 Vánoce a silvestr na domově 
 Kloboučkový bál 
 Akce vytvoř si své přání 

 

Domky 

 Smažení vaječiny s opatrovníky v Hodoňovicích  
 Akce ve spolupráci s AP a STD – duhový den 
 Letní grilování a setkání, a to nejen v areálu organizace, Lubno u splavu i 

s doprovodem hudbou na kytaru 
 Výroba triček s potisky ve spolupráci s STD a AP – akce To tričko je moje 
 Oslavy narozenin a svátků 
 Hukvaldy se staly pro letošní rok oblíbenou destinací k turistice i relaxaci 
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 Oslava narozenin uživatelů 
 Ostravský hrad a výstaviště 
 Bowling 
 Kreativní tvoření – pletení košíků na sběr hub 
 „Baškohrádky“ 
 Výlet Český Těšín 
 Účast hasičů v NS Pržno 
 Účast olympiády ve FM 
 Výlet Pusteven a Radhoště 
 Loučení s létem ve spolupráci s STD a AP 
 Turistický výlet Ondřejník 
 Koncert církve bratrské  
 Vánoční setkání uživatelů Našeho světa  

 

Domov se zvláštním režimem 

 Výlety do Ostravy, Štramberku, Prahy, Rožnova pod Radhoštěm, Frýdku - Místku, 
Frýdlantu n. O., Frenštátu p. R., Bruntálu, Bílé, Štramberku, Čeladné, Palkovic 

 Společné oslavy narozenin všech uživatelů 
 Exkurze do Marlenky 
 Ples Našeho světa na Borové 
 Masopust Hodoňovice 
 Výlet do Bruntálu na zámek 
 Výlet do Ostravy – návštěva Slezsko-ostravského hradu 
 Návštěva restaurace v Janovicích 
 Výšlap na Lysou horu a na Ondřejník 
 Výlet na přehradu Bašku s občerstvením 
 Stavění a kácení májky 
 Smažení vaječiny 
 Grilování párků, masa, hermelínu 
 Pečení buchet, smažení hranolek, vaření marmelád z výpěstků na francouzské 

zahradě a plodů z našich sadů 
 Výlet na Ostravici – výstava dřevěných soch 
 Diskotéka v zařízení spojená s opékáním párků 
 Akce s motorkáři 
 Návštěva koncertu Michala Davida v Havířově 
 Baškohrátky 
 Colours of Ostrava 
 Akce s hasiči 
 Akce - pískování 
 Akce – to tričko je moje – zdobení triček 
 Langošový den 
 Návštěva u koní - Dobrá 
 Výlet do Prahy u příležitosti oslavy 100 let vzniku republiky 
 Akce – tvorba vánočních přání 
 Koncert církve Českobratrské – zpívání koled 
 Společné zpívání koled ve víceúčelovém sále 
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 Vánoční jarmark ve Frýdku-Místku 
 Nakupování vánočních dárků pro sebe a své blízké 

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku 

 Výlet Ostrava OC Karolina 
 Diskotéka, grilování 
 Ples Linie Radosti 
 Ples organizace na Borové 
 Hokej v Polárce 
 Velikonoční městečko 
 Fotbal 
 Opékání párků 
 FM CITY FEST 
 Gril – smažení vaječiny 
 Výlet Bílá 
 Výšlap Smrk 
 Výlet do žel. muzea 
 Arboretum Frýdek 
 Opékání párků 
 Dovolená Chorvatsko 
 Guláš na zahradě 
 Baškohrátky  
 Hasiči Baška                               
 Oktobeerfest Ostrava 
 Sveetsenfest Frýdek 
 Radegast den 
 Kino Vlast – Pepa 
 Vánoční jarmark Havířov – koncert Mirai 
 Čaj o páté 
 Cimbál Kotci 
 Hra s bubnem-muzikoterapie   
 Fotbalový turnaj – Havířov      
 Pěvecký sbor ECHO 
 Cimbálová muzika Gajdušek 
 Vánoční městečko, jarmarky, kamion COCA-COLA 
 Beskydský slavík 

 

Chráněné bydlení v Pržně 

V Zahradě 

 Výlety :  Čeladná, Morávka a okolí, Sviadnov, Krásná, Janovice, Podolánky, Nošovice, 
Trojanovice, letiště Frýdlant, Ráztoka, Raškovice, Třinecko, Baška, Kunčice p.O., 
Žermanice 

 Ples organizace na Borové 
 Festival Colours 
 Skansen Rožnov pod Radhoštěm 
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 Grilování u vody 
 Motorkáři 
 Letiště Frýdlant 
 Pískování 
 Vaření kotlíkového guláše 
 Festival Colours 
 Dopoledne s Hasiči Baška 
 Kavárna Morávka 
 Návštěva rodiny Bystřice 
 Jízdárna Sviadnov 
 Ostrava Ikea 
 Silvestrovské dopoledne 
 Canisterapie 

Na Rozcestí 

 Koncert Střepy 
 Ples Kopřivnice  
 Nedělní bohoslužby v Pržně 
 Masopust Hodoňovice 
 Ples Frýdek Linie radosti 
 Ples organizace na Borové 
 Velikonoční jarmark Frýdek 
 Stacionář Kopřivnice -  dílničky 
 Letecký den v Hradci Králové 
 Chotěbuz – Rybí dům 
 FM CITY Frýdek 
 Lázně Darkov 3 denní pobyt 
 Bowling Imrvére 
 Festival Hrady – Hradec nad Moravicí 
 Ikea Ostrava 
 4 denní pobyt chata Horní Bečva 
 Festival Colours 
 Malenovice jízdárna 
 Grilování 
 Koncert církve bratrské 
 Výšlap Hukvaldy 
 Lampionový průvod Frýdkem 
 Kokosování  Hodoňovice – soutěž v pečení rolád 
 Návštěva Fary Frýdek 
 Vánoční strom Frýdek 
 Výstava Frýdecký zámek 
 Oslava 60. a 65. narozenin v restauraci „ U Čendy 

Pod Lípami  

 Výšlapy do okolí Pržna, Janovic 
 Výlety: Hůrky Palkovice, Čeladná, Prašivá, Malenovice, Ostravice, Podolánky 
 Knihovna Místek (po celý rok) 
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 Ikea Ostrava 
 Přehrada Baška 
 Výšlap Staré Hamry 
 Motorkáři 
 Oslava 30. tých narozenin 
 Festival Colours 
 Skanzen Rožnov 
 Koncert církve bratrské  
 Pizzerie Hodoňovice 
 Pískování 
 Dopoledne s hasiči 
 Výšlap Vyšní Lhoty 
 Výšlap Kohútka 

 

4. 4.  Práce s kvalitou 
 
V průběhu roku jsme aktualizovali vnitřní pravidla zejména pro službu chráněného bydlení. 
 
V termínu 26. 2. – 2. 3. 2018 proběhl procesní audit v chráněném bydlení v Pržně. 
 
V termínu 3. 4. – 5. 4. 2018 proběhl audit v chráněném bydlení ve Frýdku-Místku v Domově 
Anenská. 
 
Zúčastnili jsme se aktivity „řízených stáží“ v rámci individuálního projektu „Podpora 
transformace v Moravskoslezském kraji III., kdy jsme se pořádali stáž v měsíci červnu a říjnu s 
tématem: „Podpora lidí, jejíž chování se jeví jako problémové“ a „Spolupráce člověk – služba 
– opatrovník. Střety zájmu člověka, jeho podpora“. 

V rámci výše zmíněného individuálního projektu proběhly konzultace v chráněném bydlení ve 
Frýdku-Místku a v domově pro osoby se zdravotním postižením v Pržně s Mgr. J. Musálkovou. 
Z těchto konzultací se vedly zápisy. Nové poznatky aplikujeme při aktualizaci vnitřních pravidel 
k zavádění standardů kvality a zavádění dobré praxe. Dalším výstupem je zpracování 
rozvojového plánu. 

V rámci dalších aktivit proběhly v naší organizaci případové supervize pro služby DOZP, 
DOZP/DA, DZR, CHB, STD. 

Ředitelka organizace se účastnila koučování pod vedením PhDr. Sýkorové. Vedoucí služeb 
CHB, DOZP/DA, DZR a vedoucí útvaru přímé péče absolvovali supervize u této lektorky. 

 

Vzdělávání osob se zdravotním postižením  

Kurs „Moje práva“  - účast 7 uživatelů 
Snadné čtení – účast 5 uživatelů 
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Při hodnocení zvyšování kvality a způsobu poskytování služby pracujeme se stížnostmi 
uživatelů, opatrovníků a rodinných příslušníků. Také aktivně reflektujeme podněty, 
připomínky uživatelů služeb, zaměstnanců a dalších fyzických osob (opatrovníci, rodinní 
příslušníci, stážisté, dobrovolníci). Od uživatelů získáváme aktuální zpětnou vazbu pomocí 
setkání na komunitách, na kterých vyjadřují míru spokojenosti/nespokojenosti s poskyto-
vanými službami. 
 
Za ukazatele pro hodnocení zvyšování kvality poskytovaných služeb, tedy zejména, 
považujeme míru spokojenosti uživatelů, zvyšování profesionálních kompetencí zaměstnanců, 
rozvíjení stálých vztahů se spolupracujícími subjekty a vnímání služby okolím.  

Pokračovali jsme v realizaci projektu „Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníků 
domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování“. 

 
V roce 2018 jsme v tomto projektu realizovali níže uvedené aktivity. 
 
Případové studie 

 Případové studie realizované od začátku projektu (tj. od prosince 2016) se postupně 
v prvním pololetí 2018 ukončovaly. Jednotlivé týmy pracovaly spolu s evaluátorem na 
tom, aby vyhodnotily postup intenzivní práce s klientem, a vyhodnocovaly dopady této 
práce. Nadále se nastavovaly potřebné postupy a tím formulovaly podmínky, které je 
třeba nastavovat pro další výsledky. 
 

Následná mezioborová setkání 

 V projektu naplánovaná mezioborová setkání byla nakonec uspořádána jen ve dvou 
případech, kde byli přizváni noví odborníci (adiktolog, logoterapeut), ve zbylých 
případech se týmy v poslední etapě soustředily na interní řešení a stabilizaci 
navržených postupů. 
 

Odborné vzdělávání pro pracovníky DZR 

 Práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochrana, uzavřený kurz,15 účastníků, 15 
úspěšných absolventů, 8 vyuč. hodin. 

 Obtížná komunikace v pomáhající profesi, čtyřdenní uzavřený kurz, 12 účastníků. 
 

Zpracování produktu 
V rámci projektu vznikly dva typy produktů: 

 Evaluace jednotlivých případových studií - shrnutí každého případu, postupů, 
intervencí, zapojených osob, posouzení vývoje nebezpečných situací oproti výchozímu 
stavu. Evaluátor spolupracoval s vedoucími užších pracovních týmů a s metodikem, 
zmapoval a popsal jednotlivé případy na základě zápisů z jednotlivých setkání užších 
týmů a údajů o vývoji v poskytované sociální službě. Vzniklo osm interních pracovních 
materiálů, které vzhledem k velké míře citlivých osobních údajů o jednotlivých osobách 
z případů nebudou zveřejňovány. Obecné závěry, které evaluátor poté připravil, 
sloužily jako materiál při tvorbě závěrečného produktu. 

 Závěrečný produkt vychází ze sumarizace, analýzy a syntézy případových studií. Vznikla 
šiřitelná publikace s názvem Průběh, výsledky a výstupy projektu. V publikaci je 
představen projekt, principy mezioborové spolupráce, doporučení pro řešení situací v 
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sociální službě domov se zvláštním režimem, zaměřený na osoby s chronickým 
duševním onemocněním a s mentálním postižením v kombinaci s poruchami chování, 
které výraznou měrou narušují soužití s ostatními uživateli. Jsou zde shrnuta také 
doporučení pro úpravy metodik a popis potřebných postupů u osob přesahujících 

 hranice sociální služby DZR. Publikace v anonymizované formě uvádí příklady dobré 
praxe. Autoři: odborný garant PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.), manažer kvality Mgr. 
Martin Haicl, experti (PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, Mgr. Jiří Šupa, Ph.D., Mgr. Jana 
Musálková). Produkt v tištěné podobě obdrželi účastníci konference, produkt byl 
publikován na stránkách organizace (http://www.centrumprzno.cz/index.php?s=226) 
k volnému šíření a také byl zveřejněn v databázi produktů.  
 

Šíření výstupů 

 V závěru projektu byl realizován kulatý stůl pro odbornou veřejnost. Na akci 
prezentovány projektové výstupy, řečníci byli realizátoři projektu. Na tuto akci byli 
pozváni zástupci poskytovatelů DZR, zástupci Moravskoslezského kraje a všichni 
odborníci, kteří byli v projektu postupně jakkoliv zapojeni. Umožnila se tak odborná 
platforma k šíření výstupů a sdílení zkušeností dobré praxe. 

 Také byla realizována prezentace konečného výstupu na pracovní skupině MSK pro 
transformaci - Účelem prezentace bylo představit výstup projektu, jeho závěry a 
nabídnout spolupráci aktérů projektu při nastavování systémového řešení v rámci 
sociálních služeb působících v Moravskoslezském kraji pro tuto cílovou skupinu. 

 Také jsme na základě analýz případových studií identifikovali individuální a specifické 
potřeby uživatelů s poruchami chování. Abychom kvalitu poskytované služby i nadále 
rozvíjeli, musíme realizovat opatření, která popisujeme v materiálu „Transformace 
DZR pro osoby s poruchami chování a rizikem agrese Náš svět Pržno“. 

 
 
4.4.1 Vzdělávaní pracovníků  
Níže uvádíme celkový přehled hodin vzdělávaní a názvy kurzů, kterých se pracovníci organi-
zace v průběhu roku 2018 účastnili. 

Souhrn vzdělávání 2018    

Název střediska Akredito 
- vané  

Interní 
forma  

Supervize Celkem 

DOZP - Domky 282 528 12 822 

DOZP - U Zvonu 547 151 16 714 

DOZP - U Slunečnice 328 291 4 623 

DZR  579 179 12 770 

STD 16 196 40 252 

CHB 642 489 40 1171 

Domov Anenská 77 93 8 178 

Celkem    4530 

     

http://www.centrumprzno.cz/index.php?s=226
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   Celkem hodin 
vzdělávání 

4530 

 

Témata vzdělávacích aktivit: 

Témata vzdělávacích aktivit: 
 
- s akreditací MPSV: 
 
Psychiatrické minimum 
Psychiatrické minimum pro sociální práci s osobami duševně nemocnými 
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 
Problematika inkontinence 
Metody šetrných úchopů a držení – opakovací kurz 
Práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochrana 
Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i  
opatrovníka 
Obtížná komunikace v pomáhajících profesích 
Základy týmové práce a spolupráce v sociálních službách 
Rehabilitační péče o klienty s poruchami hybnosti v kontextu sociálních služeb 
Nabídka činností pro osoby se zvýšenou mírou podpory v aktivní části dne 
Ergoterapie u klientů seniorského věku v zařízeních sociálních služeb 
Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III 
Sociální služby – aktuality a praxe 
Základy práce s lidmi s demencí 
Zvládání agresivního klienta pomocí úchopů a držení – metoda šetrného zvládání agrese 
 

Interní vzdělávání a nácviky dovedností 
 

Autismu zblízka A1-A5 
Školení ke standardům kvality 
Metodická podpora k plánovanému auditu 
Školení řidičů 
Jak v praxi funguje AAK 
Práce s metodou podporovaného rozhodování 
Komunikace AAK 
Navazující školení Komunikace AAK 2 
Školení hygieny rukou 
Diskusní fórum STD 
Práce sexualitou lidí žijících v pobytových soc. službách, podpora vztahů a rolí muže a ženy 
Základy znakového jazyka 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
Seznámení se službou, jednotlivými aktivitami a individuálním plánování střediska EFFATHA 
Únikové možnosti při napadení uživatelem 
Bezpečnostní školení základní a navazující 
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4.4.2 Tvorba a zavádění vnitřních pravidel ke standardům kvality 
 
 
Noví zaměstnanci jsou proškolováni v platných pravidlech (především Veřejný závazek 
organizace, ochrana práv, pravidla pro podávání a přijímání stížnosti, apod.) na pravidelných 
školeních vedených ředitelkou organizace.  
 
Popis aktualizace vnitřních pravidel k zavádění standardů kvality popsáno viz výše bod 4. 4. 
 
4.4.3 Stížnosti, podněty, připomínky 
 
Počet řešených stížností v roce 2018: 1 
 
Podněty a připomínky jsou řešeny operativně v průběhu poskytování služby. Používané 
nástroje: sešit podnětů a připomínek; řešení v rámci pravidelných komunitních setkání. 
 

4.4.4 Zjišťování spokojenosti s poskytovanými službami 

V rámci hodnocení spokojenosti s poskytovanými službami se organizace zaměřuje 
na průběžné hodnocení kvality a získávání zpětné vazby ze strany uživatelů, opatrovníků, 
rodinných příslušníků, dobrovolníků, studentů, stážistů apod. Hodnocení probíhá nejen 
průběžně ústní formou a jedenkrát ročně v podobě písemné ankety. Uživatelé hodnotí 
spokojenost s poskytovanými službami i v rámci individuálního plánování.  
 
Písemné ankety jsou zpracovány také pro zjišťování kvality způsobu poskytování služby, které 
vyplňují uživatelé jednotlivých služeb, zaměstnanci, opatrovníci a jiné nezávislé fyzické osoby.  
Výsledky této ankety jsou zohledněny v plánu korekcí vnitřních pravidel zejména veřejných 
závazků jednotlivých služeb. 
 
 
4.4.5 Spolupráce s externími odborníky a supervizory 
 
Supervizi v uplynulém období vedli:  
PhDr. Jaroslava Sýkorová – supervize pro střední management, koučování – ředitelka 
organizace. 
PhDr. Petr Adamus – supervize pro službu  DZR a CHB/PAS 
Mgr. Jana Malásková – případové supervize pro DOZP, DOZP/DA, DZR, CHB, STD 
 
Podpůrné konzultace a metodickou podporu poskytli: 
Mgr. Martin Haicl 
PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. 
Mgr. Jana Musálková 
PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková 
Mgr. Jiří Šupa, PhD. 
Mgr. Naděžda Škrabalová 
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4.4.6 Spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb 
 
Slezská diakonie  
STD Effatha - Frýdlant nad Ostravicí 
RÚT Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek 
 
4.4.7 Spolupráce s ostatními subjekty 
 
Okresní soudy 
S okresními soudy spolupracujeme zejména v oblasti posuzování svépravnosti a opatrovnictví 
našich uživatelů.  
 
Komunitní plánování Magistrátu města Frýdku-Místku 
Komunitní plánování ve Frýdku-Místku je rozděleno na několik pracovních skupin. Naše 
organizace je zařazena do skupiny pro osoby se zdravotním postižením, společně s pracovníky 
sociálního odboru Statutárního města Frýdku-Místku a členy jiných služeb na území města 
Frýdku-Místku. Na jednotlivých setkáních řeší členové skupiny úkoly a spolupráci s ostatními 
službami. 

Skupina pro osoby se zdravotním postižením (tým OMP) – členy týmu tvoří zástupci státních i 
nestátních subjektů poskytujících služby ve Frýdku-Místku. Tento tým se konkrétně zabývá 
spoluprací mezi jednotlivými službami, Statutárním městem Frýdek-Místek, řeší například 
bezbariérovost, dostupnost sociálních služeb, informovanost o sociálních službách, osvětu 
veřejnosti o možnostech využití a nabídku sociálních služeb na území města, transformační 
záměry, opatrovnictví apod. 
 
Další spolupracující subjekty 

Hippoterapie Malenovice 
Jízdárna Sviadnov 
Záblesk – sdružení rodičů dětí s duálním postižením 
Podané ruce 
Adra, o.p.s. – dobrovolnické centrum 
Úřad práce ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí 
Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant nad Ostravicí 
T WOOD 
 
 
4.4.8 Zaměstnávání uživatelů 
 
4.4.8.1 V organizaci 
 
V roce 2018 jsme zaměstnávali v hlavním pracovním poměru v úvazku 0,5 jednoho uživatele 
našich služeb.  Dále pak pracovali v hlavním pracovním poměru 3 bývalí uživatelé našich 
služeb: 0,5 úvazku v prádelně, 0,3 úvazku v úklidu, 0,75 úvazku v kuchyni. 
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V roce 2018 také pracovalo 20 uživatelů na dohody o provedení práce a 2 dohody o pracovní 
činnosti. Pracovali na těchto úsecích naší organizace: úklid, prádelna, údržba, rozvoz stravy a 
výroba hracích stěn.  
 

 

 

 

                       

 

 

 

Uvádíme meziroční srovnání zaměstnávání uživatelů v organizaci v letech 2015, 2016, 2017, 

2018. 

 

   Rok 

Druh pracovního vztahu 2015 2016 2017 2018 

Dohoda o pracovní činnosti 1 1 1 2 

Dohoda o provedení práce 23 26 31 20 

Hlavní pracovní poměr  4 4 4 4 

 

 

                    

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

2015
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Meziroční srovnání zaměstnávání 
uživatelů

Hlavní pracovní poměr Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti

Obor činnosti 

Počet 

zaměstnaných 

uživatelů 

úklid 5 

prádelna 3 

údržba, pomocné práce 2 

výroba hracích stěn 10 
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4.4.8.2 Mimo organizaci 
 
1 uživatel    -   bramborárna Fryčovice 
5 uživatelů   -  roznos letáků Mediapress 
1 uživatel  -  úklid hala Polárka, Frýdek 
1 uživatel   -  Hyundai Nošovice 
1 uživatel   -  úklid panelových domů Ostrava, Frýdek-Místek 
1 uživatel   -  úklid čekárny a prostor ČD Frýdlant 
 
 
4.4.9 Spolupráce s lékaři a zdravotnickými zařízeními  

Dále spolupracujeme s odborníky – lékaři: psychiatr, obvodní lékař a další specialisté 
ve zdravotnických zařízeních, Psychiatrická nemocnice v Opavě, Městská nemocnice ve 
Frýdku-Místku, Polikliniky ve Frýdlantu nad Ostravicí a Frýdku-Místku, Fakultní nemocnice v 
Ostravě apod. 
 
4.4.10 Spolupráce s okolními obcemi: 
Metylovice  
Hodoňovice  
Baška 
Malenovice 
Frýdlant nad Ostravicí 
 
4.4.11 Dobrovolnictví  
Naše organizace od roku 2010 spolupracuje s dobrovolnickým centrem ADRA, které 2x ročně 
organizuje supervize pro podporu dobrovolníků. 
 
Dobrovolníci věnovali naším uživatelům 384,5 dobrovolnických hodin. V organizaci působilo 
11 dobrovolníků – 6 dobrovolníků v Pržně a 5 dobrovolníků ve Frýdku – Místku. 
 
4.4.12 Návazné služby 
Holičství a kadeřnictví ve Frýdlantu nad Ostravicí a Janovicích. 
Obchody a obchodní centra ve Frýdlantu nad Ostravicí, Frýdku-Místku, Ostravě. 
Bazén Kotelna ve Frýdlantu nad Ostravicí, Hotel Odra Ostravice. 
Kino ve Frýdku-Místku. 

 
V. Vize a dlouhodobé cíle 

 
Chráněné bydlení Frýdek - Místek na ul. J. Lohrera 
 
1.   Udržování příjemného prostředí zahrady – sečení trávníku, výsadba keřů a květin. 
2.   Pokračovat v přípravě uživatelů na přechod do samostatného bydlení. 
 

Termín: průběh roku 2019 
Zodpovědný: pracovní tým CHB/Domov Anenská 
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Chráněné bydlení Pržno: Bydlení V Zahradě – cílová skupina: uživatelé s PAS 

 
1. Pokračovat v zdokonalení se v samostatnosti a soběstačnosti (vaření si obědů, udržování 
čistoty kolem sebe a společných prostor, které využívají). 
2. Pravidelná hippoterapie, canisterapie. 
 
Termín: v průběhu roku 2019 
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení V Zahradě 
 
Chráněné bydlení Pržno: Bydlení Na Rozcestí 
 
1. Zemědělská terapie – dokončení rekonstrukce výběhu slepic a oplocení 
2. Dokončení výsadby ovocných keřů v zahradě objektu 
 
Termín: v průběhu roku 2019 
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Na Rozcestí 
 

Chráněné bydlení Pržno: Bydlení Pod Lípami - cílová skupina: uživatelé s duální poruchou 
 

1. Proškolení pracovníků v kurzu znakového jazyka. 
2. Rozšíření komunikace znakové abecedy mezi pracovníky a spolubydlícími. 
 
Termín: v průběhu roku 2019 
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Pod Lípami 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov Anenská 

 
1. Postupně odstraňovat ústavní prvky (využít vybavené kuchyňské kouty na pokojích, 

minimalizace hromadného stravování).  
2. Vést uživatele k samostatnému zajištění svých potřeb. 
3. Využít vypěstovanou zeleninu a ovoce při přípravě stravy. 
4. Pokračovat ve vedení zážitkových deníků s uživateli. 
5. Udržovat zahradu a obnovovat původní výsadbu. 

 
Zodpovědný: tým pracovníků DOZP/DA 
Termín: v průběhu roku 2019 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pržno 
 
Domov U Slunečnice, Domov U Zvonu 

 

1. Podporovat uživatele ve využívání návazných služeb mimo areál Našeho světa (ve větší 
míře).     
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2. Vyškolit další pracovníky v bazální stimulaci a v návazném kurzu bazální stimulace. 
3. Vyškolit alespoň 5 pracovníků v Psychiatrickém minimu.  
4. Vyškolit alespoň 5 pracovníků práci s lidmi s demencí. 
5. Vyškolit další pracovníky v AAK a zavést dovednosti a poznatky do praxe – zkvalitnit 

komunikaci s uživateli. 
6. Vyškolit nově příchozí pracovníky v Individuálním plánováním. 

 

Termín: v průběhu roku 2019 

Zodpovědný: pracovní tým Domova U Slunečnice, Domova U Zvonu 

 

 

Bydlení U Lesa a Pod Lysou 

 

1. Podporovat uživatele ve využívání návazných služeb mimo areál Našeho světa (ve větší 
míře).  

2. Vyškolit alespoň 5 pracovníků v Psychiatrickém minimu.  
3. Vyškolit nově příchozí pracovníky v Individuálním plánováním. 
4. Udržovat dosavadní návyky a dovednosti uživatelů a podporovat je v získávání nových 

dovedností. 
5. Přiblížit život uživatelů co nejvíce životu jejich vrstevníků. 

 

Termín: v průběhu roku 2019 

Zodpovědný: pracovní tým Bydlení U Lesa a Pod Lysou 

 
 

Domov se zvláštním režimem 

Společný cíl Domova U Včelína  

Bydlení Archa i Eden 

1. Dodržování společenských norem, upevňování role dospělých lidí (muž, žena, ne dítě). 
 

Termín: v průběhu roku 2019 

Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa  

 

2. Zapojení všech pracovníků do teorie a praxe asertivních technik pro zvládání verbálně 
agresivního chování a předání základů krizové intervence vyškolenými pracovníky 
ostatnímu personálu (vyhodnocení, schůzky, návrhy, opatření). Zavedení systému práce 
dle přístupu „Cesta k zotavení“. 

      Termín: v průběhu roku 2019 

Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa  

3. Zapojení všech pracovníků na tvorbě sjednaného rozsahu a průběhu poskytování služby 
pro uživatele s cílem maximálního zapojení uživatelů do rozhodování, sebeobslužných 
činností, volnočasových aktivit a přebírání zodpovědnosti. 
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Termín: v průběhu roku 2019 

Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa  

 

Bydlení Archa 

 

1. I nadále budeme pokračovat v upevňování slušného chování uživatelů (poděkování, 
prosba, pozdrav). Tvorba a upevňování sociálních vazeb (mezilidské vztahy mezi uživateli).  
 

      Termín: v průběhu roku 2019 

      Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa  

 

2. Zaměření se na individuální potřeby uživatelů. Získat důvěru uživatelů, podpora 
v seberealizaci, v dovednosti říci si o svou potřebu, sdělení svého názoru a rozhodnutí 
(souhlas, nesouhlas). 
 

Termín: v průběhu roku 2019 

Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa  

 

3. Pokračovat v práci v dřevařské dílně, získávání nových schopností a smysluplné činnosti, 
které přinesou uživatelům, radost a užitečnost. Práce na zahradě, využití výpěstků 
k dalšímu zpracování. 

 

Termín: v průběhu roku 2019 

Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa  

 

Bydlení Eden  

 

1. I nadále budeme pokračovat v podpoře uživatel k toleranci a slušnému chování mezi 
sebou. Podporovat uživatele v důstojném oblékání (čistota oblečení, vhodný výběr 
oblečení). Podpora uživatelek v ženské roli.  
Termín: v průběhu roku 2019 

Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden 

2. Podporovat a respektovat uživatele v jejich rozhodnutí a převzetí zodpovědnosti za své 
rozhodnutí. Vést uživatele k tomu, že mají nejen svá práva ale i své povinnosti. 
 

Termín: v průběhu roku 2019 

Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden 

 

3. Maximální úsilí pracovníků v zachování důstojnosti uživatelů při zhoršení zdravotního 

stavu (fyzického i psychického). 

 

Termín: v průběhu roku 2019 

Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden 
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Sociálně terapeutické dílny 
 

1. Výsev a pěstování technického konopí ve skleníku. 
2. Následná péče o nově vysazené rostlinky kanadských borůvek, popř. sklizeň prvních 

plodů. 
3. Dřevěné obrubníky záhonu na francouzské zahradě – oprava, výměna (spolupráce STD a 

údržby). 
 

 
Termín: v průběhu roku 2019 
Zodpovědný: Milatová Marie s pracovním týmem, vedoucí STD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Ekonomické údaje – Náš svět, p. o. 
 

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

Hlavní činnost 92 291 92 291 0 

Doplňková činnost 72  166 94 

Celkem 92 363 92 457 94 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 
Výsledek hospodaření 

za rok 2018 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

93 709,56 93 709,56  
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Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2018 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy Výsledek 
hospodaření 

Doplňková činnost 72 166 94 

Domov pro osoby se zdrav. postiž. 

SO 

 

46 810 47 970 1 160 

Sociálně terapeutické dílny 5 751 5 751 0 

Domov se zvláštním režimem 17 275 18 163 888 

Chráněné bydlení 17 073 14 829 -2 244 

DOZP – pobočka Anenská 5 382 5 578 196 

Celkem 92 363 92 457 94 

 
Závazné ukazatele na r. 2018 (Kč)*  

Závazný ukazatel na rok 2018 ** Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 
44 894 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 5 200 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 1 533 398 

Příspěvek na provoz ÚZ 13013 a ÚZ 253 – v rámci projektu 
„Podpora služeb sociální prevence 1“ pro sociální terapeutické 

dílny, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648 

3 060 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 104513013 a ÚZ 104113013 – projekt 
„Kde je vůle, tam je cesta“ v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, rozhodnutí č. OPZ/2.2/023/0001077 

1 598 748 

Příspěvek na provoz ÚZ 0 – na „Opravy majetku realizované 

z pojistných náhrad v odvětví sociálních věcí“ 
534 596 

Příspěvek na provoz ÚZ 142 – na projekt „Prostředí v kterém žiji“ 

s časovým použitám do 30.8.2019 
70 000 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 15,15 

Výsledek hospodaření  
vyrovnané případně mírně 

přebytkové hospodaření za rok 2018  

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

Druh sociálních služeb 

(dle registrace) 
Výše (tis. Kč) 

Domov pro osoby se zdravot.postiž. 21 904 

Domov se zvláštním režimem 11 090 

Chráněné bydlení 8 500 

Domov pro osoby se zdravot.postiž.-pobočka Anenská 3 400 

Celkem 44 894 
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Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 

Stav (v tis. Kč) 

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

Fond investic 31 499 34 977 

FKSP 1 029 1 629 

Rezervní fond 2 237 2 257 

Fond odměn 215 305 

 

 

Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Semileas/kulturní akce 2 2    

Nadace Agrofert/vybavení 

stimulační místnosti 

 

70 70    

Plynoservis Jan 

Mazal/neúčelový dar 
10 10    

Bukowski Michal/neúčelový 

dar 
3 3    

Mrkvan Josef/neúčelový dar 2,5 2,5    

Exasoft/spotřebiče 21  21   

Frankotová Eva/křeslo 23  23   

Záblesk-sdružení/ventilátor 1  1   

Skotnica 

Lubomír/projektor,plátno 
13  13   

Ovocentrum/potraviny 3  3   

Pekárna Tichá 2  2   

Celkem 150,5 87,5 63   

 
Investiční akce v roce 2018 (tis. Kč)* 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Automobil VW Caddy 568 568     

Smažící pánev 127 127     
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Automobil Ford Transit 182 182     

Zhotovení šachtic 110 110     

Projekt.dokumentace 211 211     

Vypracování dispoziční 

studie 
17 17     

Celkem 1 215 1 215     

 

 

 

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2018 (tis. Kč) * 

Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Oprava systému EPS na 

CHB 
55 55     

Výměna zásobníku vodu-

DOZP 
57 57     

Výměna plynového kotle-

DOZP 
82 82     

Výměna plynového kotle-

STD 
63 63     

Oprava francouzské 

zahrady - DZR 
51 51     

Výměna plynového kotle-

DOZP 
89 89     

Celkem 397 397     

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

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 

pojišťovny 

DOZP – Domek B4 – havárie vody – náhrada 

škody formou závazného ukazatele ÚZ 0 
536 535 

Celkem 536 535 

 

Čerpání účelových dotací v r. 2018 (tis. Kč)* 
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Poskytovatel účelové dotace 
Účetní 

znak 

Poskytnut

á dotace 
Použito 

Vratka 

dotace 

Zdůvodnění 

vratky 

Účelový neinvestiční příspěvek 

na provoz ÚZ 104513013 a ÚZ 

104113013 – projekt „Kde je 

vůle, tam je cesta“ v rámci 

Operačního programu 

Zaměstnanost, rozhodnutí č. 

OPZ/2.2/023/0001077 

104513013 

104113013 
1.751 1.598 153 

Skutečný objem 

externí spolupráce- 

nižší 

Celkem  1.751 1.598 153  

 

Průměrné % nemocnosti za rok 2018 – 15,15%  

      

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti   

O.K.D.C mont,s.r.o. (18 282,09 Kč) 

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 

Externí kontroly Předmět kontroly Dne Závěry 

Krajská hygienická 
stanice MSK v 
Ostravě 

Kontrola obecných 
zásad a požadavků 
potravinového 
práva v Pržně 
 
 

6. 2. 2018 
 
 
 
 

Bez opatření 
 

 

 

 

Krajská hygienická 
stanice MSK v 
Ostravě 

Kontrola obecných 
zásad a požadavků 
potravinového 
práva ve Frýdku - 
Místku 
 
 

5. 4. 2018 
 
 
 
 

Bez opatření 
 
 
 
 

Regionální rada 
regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko 
Úřad Regionální 
rady 

Pořízení vozidel do 
sociálních zařízení 

6. 8. 2018 Bez opatření 
(kontrolovaná 
osoba: MSK) 

Moravskoslezský 
kraj 

Veřejnosprávní 
kontrola 

8.10.-15. 10. 2018 Viz zpracovaný zápis 

Okresní správa 
sociálního 
zabezpečení ve 
Frýdku-Místku 

Kontrola plátce 
pojistného na 
sociálním 
zabezpečení a 

16. 10. 2018 Nedoplatek 
pojistného 145,-Kč  
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příspěvku na státní 
politiku 
zaměstnanosti za 
období 1.8.2015 do 
31.8.2018 

 

Interní kontroly proběhly dle směrnice č. 2/2017 Vnitřní řídící a kontrolní systém 

v organizaci.  

 

 

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů 

V roce 2018 byl v organizaci průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců 169,81 osob. Z toho byl 

stanoven 4 % povinný podíl osob se zdravotním postižením na 6,79 osob. Organizace splnila povinnost 

na 10,24 osob zaměstnáním u zaměstnavatele. 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Datum 

přijetí 

žádosti 

Označení 

žadatele 

Datum 

vyřízení 

žádosti 

Způsob 

vyřízení 

žádosti    

Informace 

poskytnuta 

na základě 

výhradní 

licence 

Odvolání 

Stížnost  

důvod 

podání 

Stížnost 

 způsob 

vyřízení 

Soudní 

přezkum  
Poznámka                       

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou 

o činnosti  

Zaměstnanci budou seznámeni se zprávou o činnosti na Výroční schůzi zaměstnanců, která 

proběhne nejpozději do 1 měsíce ode dne schválení této zprávy radou Moravskoslezského 

kraje. 
 

VII. Poděkování sponzorům 
 

Vedení organizace velmi děkuje sponzorům za podporu finanční či materiální, jejíž 
prostřednictvím byly uživatelům služeb zprostředkovány nové zážitky a přání. 
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Finanční dary 

     87 500,00 Kč 

                        

       

Věcné dary 

Exasoft/spotřebiče 21 065,33 Kč 
 

Frankotová Eva/křeslo 23 020,00 Kč 
 

Sdružení Záblesk/ventilátor 797,00 Kč 
 

Lubomír Skotnica/projektor 13 328,00 Kč 
 

Ovocentrum/potraviny 3 105,00 Kč 
 

Pekárna Turkův mlýn/potraviny 2 070,00 Kč 

Semileas/kulturní akce 
 

  2 000,00 Kč  
 

Nadace Agrofert/vybavení stimulační 
místnosti 

70 000,00 Kč 
 

Plynoservis Jan Mazal/neúčelový dar 10 000,00 Kč 
 

Bukowski Michal/neúčelový dar   3 000,00 Kč 
 

Mrkvan Josef/neúčelový dar   2 500,00 Kč 
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                         63 385,33 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII. Zpráva o tiskové činnosti a medializace 

 
 

Průběžně během celého roku 2018 jsme v deníku Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy 

uveřejňovali významná jubilea našich uživatelů.  

 

 

 
PODPORA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 1 
 

 

 Podpora služeb sociální prevence 1 

registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648 

Organizace Náš svět p. o. zahájila dne 1.1.2016 realizaci tříletého projektu určeného na 
financování sociální služby Sociálně terapeutické dílny s registračním číslem 3785984, na 
období let 2016-2018, v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1" financované z 
dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu. 
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PŘÍSPĚVEK Z MSK 
 

 

Příspěvek z Moravskoslezského kraje z Programu na podporu poskytování sociálních služeb 
financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 

Sociálním službám v naši organizaci jsou poskytovány finanční prostředky z 
Moravskoslezského kraje, které jsou účelově určeny na financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb zařazených v krajské 
síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v 
Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, a to z dotačního Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. 

 

 

 

 

 

  

Kde je vůle, tam je cesta - cílená podpora pracovníků domova se zvláštním režimem při 
práci s osobami s poruchami chování 

 registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001077 

Organizace Náš svět p. o. zahájila v říjnu 2016 realizaci projektu  Kde je vůle tam je cesta. Více 
informaci naleznete v přiloženém dokumentu. 

 

 

POŘÍZENÍ VOZIDEL 2016 
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"Pořízení vozidel do sociálních zařízení" 

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/38.01795 

Organizace Náš svět p. o. pořídila vozidla s operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko 
2007 -2013. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalizace služeb 2013 

 
 

Datum přidání: 14.11.2016 | Staženo: 3x 

 

  

Organizace Náš svět p. o. je zapojena do projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v 
Moravskoslezském kraji " v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblast 
podpory 3.1 

registrační číslo: CZ.1.04./3.1.00/05.00070 

 

 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ 2013 - 2015 

Podpora vzdělávání v p. o.  
 

http://www.centrumprzno.cz/download.php?file=244
http://www.centrumprzno.cz/download.php?file=244
http://www.centrumprzno.cz/download.php?file=241
http://www.centrumprzno.cz/download.php?file=241
http://www.centrumprzno.cz/download.php?file=242
http://www.centrumprzno.cz/download.php?file=242
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"Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět" 

Registrační číslo: CZ.104/3.1.03/A7.00059 

V rámci realizace projektu bude podpořeno další vzdělávání pro celkem 105 pracovníků 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotační projekt financovaný z  Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko  2007-2013 

 

„Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící“ 

 registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/35.01757 

období realizace projektu od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015 

Projekt s názvem „Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící“ byl realizován s cílem 

zřízení a zavedení služby chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob s hluchoslepotou 

v kombinaci s mentální retardaci a prvky autismu prostřednictvím rekonstrukce objektu 

původně navrženého jako dům správce areálu. Díky realizaci projektu došlo ke zkvalitnění 

života a životních podmínek těchto osob. Přínosem projektu bylo také vytvoření 6 nových 

pracovních míst. 

 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Mgr. Anna Hamelová se svým pracovním týmem 
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datum: 27. února 2019 

telefon: 558 605 603, 720 538 428 

e-mail: a.hamelova@centrumprzno.cz 
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