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I.  ČÁST ZPRÁVY O ČINNOSTI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1. Základní informace o příspěvkové organizaci 
 
 
Sídlo organizace:   Pržno 239, 739 11 Pržno 
IČ:      00847046 
Ředitel:     Ing. Jan Zvoníček 
Adresa webových stránek:  www.centrumprzno.cz 
Kontakty:    tel. 558 605 603, mobil 720 538 428 
     j.zvonicek@centrumprzno.cz 
Bankovní spojení:   UniCredit Bank 
Číslo účtu:    2112514961/2700 
 
 
 
 

 
 

http://www.centrumprzno.cz/
mailto:j.zvonicek@centrumprzno.cz
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2. Úvodní slovo ředitele 
 
 
Náš Svět se otevírá světu… Náš svět není jen náš… Náš svět je i Váš…  

Těmito slovy by se dala popsat vize, kterou jsme si vytyčili do dalších let činnosti organizace.  
Nechceme se uzavírat v naší „vesničce“ na okraji Pržna ani na pobočce ve Frýdku – Místku, 
chceme propojovat světy a životní příběhy lidí s handicapem s lidmi bez handicapu.  

Náš svět je výjimečný v mnoha ohledech. Svým zaměřením, svým umístěním, svou velikostí. 
Chceme stavět na všem, v čem je Náš svět dobrý, a dělat vše proto, aby byl stále lepší. Lepší 
zejména pro naše klienty a jejich rodiny či opatrovníky, lepší pro pracovníky, pro spolupracující 
organizace, naše podporovatele a lepší pro veřejnost.  

Rok 2019 přinesl do organizace řadu změn zejména a v personální oblasti. Nejzásadnější byl 
odchod paní Mgr. Anny Hamelové z pozice ředitelky, kdy na její místo od července nastoupil 
Ing. Jan Zvoníček. Rád bych na tomto místě znovu vyjádřil poděkování paní ředitelce  
za všechnu její dobrou práci pro organizaci. Na pozici ředitelky působila 7 let od července 2012. 

Zadáním a úkolem pro druhou polovinu roku 2020 a nejbližší roky byla a je stabilizace. 
Stabilizace organizace ve všech jejích strukturách, procesech a aktivitách. S tímto vědomím 
jsme se v polovině roku 2020 pustili nejdříve do stabilizace personální oblasti, protože sociální 
služby jsou hlavně o lidech, a dokonce se říká, že „všechno je o lidech“.  

Začali jsme intenzivně hledat nové kolegy na různé pracovní pozice. Nejintenzivnější 
obohacení hned o 4 nové skvělé kolegy jsme zažili 1. října, kdy nastoupila vedoucí sociálního 
a zdravotního úseku, vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením v Pržně, vedoucí 
technického útvaru a koordinační pracovník. A v průběhu celého druhého pololetí jsme 
přijímali další drahé kolegyně a kolegy na pozice pracovníků v sociálních službách, zdravotních 
sester či kuchařů nebo pomocných sil.   

Vzhledem k tomu, že se celý manažerský tým nejužšího vedení organizace v roce 2019 
obměnil, byl to pro nás všechny půlrok velmi speciální - hektický, objevovací a „sžívací“. Ale 
v duchu hesla „Zážitky nemusí být pozitivní, stačí, když jsou intenzivní“ nás to všechny bavilo. 
Slovy kolegyně ekonomky: „Dělali jsme, co jsme mohli“. Věříme, že se toho podařilo dost  
a jsme za to rádi.  

Napříč všemi službami jsme analyzovali potřeby klientů a žadatelů o služby a rozpracovali jsme 
návrh rozvojového záměru, který zahrnuje podstatnou část námi poskytovaných služeb.  
Záměr byl na konci roku konzultován se zástupci odboru sociálních věcí KÚ MSK a bude dále 
diskutován v roce 2020. Podstatou záměru je příklon k osobám s vyšší mírou podpory v areálu 
v Pržně a naopak osobám s potřebou nižší podpory poskytovat služby na pobočce  
ve  
Frýdku-Místku. S tím souvisí změny kapacit aktuálně poskytovaných služeb a stavební úpravy. 

V oblasti kvality jsme se zaměřili zejména na službu domova se zvláštním režimem a uváděli 
jsme do praxe další výstupy z projektu Kde je vůle, tam je cesta. Intenzivně jsme se zamýšleli 
nad možnostmi přesunu služby pro některé klienty z velkého domova do menších domků, 
čehož výstupem byla úprava studie rekonstrukce domku A4. Dalším krokem bylo zadání 
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vypracování studie rekonstrukce domova se zvláštním režimem. Důležitým počinem byla také 
příprava navýšení kapacity domova o jedno lůžko na celkem 22 lůžek od ledna 2020.  

V souvislosti s rekonstrukcí domků v areálu jsme se zamýšleli nad možností výstavby nových 
objektů v areálu. Výsledkem těchto úvah je záměr, pro nejbližší období využít plně stávající 
budovy v areálu. V rámci tohoto záměru jsme definovali průřezové aktivy pro více našich 
služeb, které bychom chtěli realizovat v nevyužitých prostorách budovy STD (v bývalé škole). 
Zde jsme proto na konci roku prováděli přípravu pro znovuotevření dřevařské dílny a zřízení 
cvičné kuchyně.  

Náš rozsáhlý a krásný areál potřebuje hodně péče, proto jsme provedli v rámci časových  
a kapacitních možností nejnutnější údržbu a opravy, jelikož zde již bylo zřetelných 14 let 
provozu. Do konce roku jsme stihli zejména toto: 

- opravit elektronický požární systém (EPS) v části areálu, aby byl v souladu s novější 
částí systému EPS, 

- vyměnit balkonová okna ve službě DOZP (Slunečnice, U Zvonu), 
- vyměnit TV v souvislosti s přechodem na DVB-T2, 
- revitalizovat francouzské zahrádky, 
- provést dílčí ořez stromů a analýzu stavu zeleně, 
- opravit amfiteátr. 

V duchu naší vize „Náš svět se otevírá světu“: 

- se v srpnu po letech rozezněl zvon naší kaple a od té doby svým zvukem zpříjemňuje 
každé poledne nejen nám, ale také sousedům v obci. Od podzimu se v kapli pravidelně 
konají bohoslužby a setkání. Mimoto kaple sloužila k výstavám děl našich klientů  
a v předvánoční době se zde konal adventní koncert za účasti klientů, pracovníků  
i občanů obce.  

- jsme na začátku září ve spolupráci s obcí Pržno uspořádali 1. ročník Loučení s čápy. Tato 
kulturně společenská akce se velice vydařila a dala vzniknout tradici.  

- zůstává brána do areálu v Pržně přes den otevřená a zavírá se pouze na noc (s výjimkou 
mimořádných událostí). V důsledku toho mají volný průchod nejen klienti, návštěvníci, 
dodavatelé a pracovníci, ale také srnky, které k nám do areálu rády chodí na návštěvu.  

- jsme začali pronajímat hostinské pokoje ve správní budově kromě pracovníků také 
veřejnosti. Přivítali jsme první hosty, kteří si pokoje rezervují přes booking.com. 

- obohatili naše „mini zoo“ o 3 koně a 3 pávy. Koně jsou u nás na dovolené, pávi jsou 
naši. Klienti za zvířaty rádi chodí a pro veřejnost je to další důvod, proč se u nás zastavit. 

V roce 2020 oslavíme na konci května 15. narozeniny areálu Náš svět v Pržně, během léta 
budeme „propojovat světy“ ve spolupráci s obcí při promítání Letního kina v opraveném 
amfiteátru a na začátku září se zase všichni potkáme na druhém Loučení s čápy. To vše  
pro naše klienty, jejich blízké a pro všechny z vás. Zkrátka: „Náš svět není jen náš… je i Váš“ ☺ 

Děkuji jménem organizace všem, kteří s námi spolupracují a podporují nás. Zvláštní dík patří 
všem kolegyním a kolegům z Našeho světa – děláte skvělou práci.  

 

Jan Zvoníček 
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3. Poslání a cíle organizace, poskytované služby 
 

 
Organizace Náš svět, p. o., poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služby poskytuje osobám s mentálním  
a kombinovaným postižením, osobám s mentálním postižením v kombinaci s PAS a s duálním 
postižením – hluchoslepotou, a osobám s mentálním postižením v kombinaci s chronickým 
duševním onemocněním, které mají sníženou soběstačnou ze zdravotních důvodů  
a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Cílem organizace je poskytovat těmto osobám 
podporu a péči na základě jejich individuálních potřeb, posilovat jejich samostatnost, rozvíjet 
jejich schopnosti a dovednosti, motivovat a podporovat uživatele v činnostech, které posilňují 
jejich sociální začleňování. 
Sociální služby poskytujeme v obci Pržno a městě Frýdku-Místku.  
 
 

Poskytované 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 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 primárně žadatele 
z Moravskoslezského kraje. 
 
 

Domov 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),                        
poskytuje celoroční služby sociální péče. Příspěvková organizace přijímá primárně žadatele z 
Moravskoslezského kraje. 
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Domov se zvláštním režimem 
 
Identifikátor služby: 2001993 
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno 
Kapacita: 22 
 
Domov U Včelína poskytuje pobytové služby sociální péče v domově se zvláštním režimem.  
Příspěvková organizace Náš svět přijímá primárně žadatele z Moravskoslezského kraje. 
 

Chráněné bydlení 
 
Identifikátor služby: 9490817 
Místo poskytování služby:  
Horymírova 2287, Frýdek-Místek 
J. Lohrera 779, F-M 
Pržno 239, Pržno 
Kapacita: 48 – Pržno (19), Frýdek-Místek, Horymírova (4) a Frýdek-Místek, J. Lohrera (25) 
 
Chráněné bydlení poskytuje sociální služby v domcích rodinného typu v Pržně a v bytech  
a bytových jednotkách ve Frýdku-Místku. Příspěvková organizace Náš svět přijímá primárně 
žadatele z Moravskoslezského kraje. 
 
 

Sociálně terapeutické dílny 
 
Identifikátor služby: 3785984 
Místo poskytování služby: Pržno 239, 739 11 Pržno 
Počet klientů: 50 
 
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní službou sociální prevence a jsou umístěné v plně 

bezbariérové dvoupodlažní budově v areálu organizace. Pod službu STD patří také prostory 

skleníku a francouzské zahrady. 
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4. Zpráva o činnosti organizace 
 
 
Počty uživatelů 
 
Schválená kapacita zařízení pro rok 2019 je 180 míst, z toho 141 míst v pobytových službách 
v Pržně a 39 míst ve Frýdku-Místku. 
Ambulantní služba – sociálně terapeutické dílny je koncipována pro 50 uživatelů. 
 
K 31. 12. 2019 využívalo v Našem světě sociální služby celkem 174 uživatelů, z toho 146 mužů 
a 28 žen. Věkový průměr u mužů je 48,3 let, u žen je 42,7 let.  
 
Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 174 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 28 146 174 1 4 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 22-62 20-66 20-66 22-62 20-66 

průměr 42,7 48,3 47,9 32 35,7 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 1 0 1 0 0 

I    lehká závislost 6 15 21 0 1 

II   středně těžká 
závislost 

4 32 36 0 2 

III těžká závislost 6 50 56 0 0 

IV úplná závislost 11 49 60 1 1 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 12 19 31 0 1 

střední 18 28 46 1 3 

těžké 8 89 97 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

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

8 37 45 1 2 

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

6 15 31 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

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

22 117 139 0 3 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 22 117 139 0 3 

s částečným 
omezením  

6 27 33 1 1 

s úplným omezením 
pohybu 

0 2 2 0 0 

 
Celková obložnost v uplynulém roce činila 98 %. 
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Personál celkem 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 

celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 

stav (PS) ke 

dni 

31.12.2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 

pracovníci 
THP Ostatní 

Pedagogičtí 

pracovníci  

Pracovníci 

v sociálních 

službách 

Zdravotničtí 

pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 18,85 11,61   6,00 3,70 3,50 2,16 5,00 3,08 4,35 2,68   

Vyšší odborné 1,50 0,92   1,00 0,62   0,50 0,31     

Úplné střední 70,90 43,68   54,50 33,58 5,50 3,39   8,90 5,48 2,00 1,23 

Vyučen 57,85 35,64   42,00 25,88       15,85 9,77 

Základní 13,20 8,13   13,00 8,01       0,20 0,12 

Celkem 162,30 100,00 - - 116,50 71,78 9,00 5,55 5,50 3,39 13,25 8,16 18,05 11,12 

 
 
Významné události v roce 2019 

 

• V únoru se uskutečnil tradiční ples v Malenovicích. Uživatelé měli možnost setkat  
se s přáteli a svými blízkými, zatančili si, dali si dobré jídlo. Plesu se zúčastnili uživatelé 
jiných organizací a další hosté. 

• V Domově U Slunečnice byla pro potřeby uživatelů zřízena relaxační místnost s využitím 
prvků snoezelenu. 

• Jako každoročně se uživatelé zúčastnili soutěže netradičních plavidel Baškohrátky  
na přehradě v Bašce. 

• V září se uskutečnila akce „Loučení s čápy“. Uživatelé si pochutnali si na bramborácích  
a koláčích, poslechli si pěknou hudbu. Akce se účastnila široká veřejnost – zastupitelé obce 
Pržna, občané Pržna, hasiči z Frýdlantu nad Ostravicí. 

• V roce 2019 byla provedena oprava EPS na Domově U Zvonu, v Domově U Slunečnice  
i v Bydlení Pod Lysou. 

• V Domově U Zvonu v roce 2019 dále proběhla výměna sedmi oken a šestnácti balkonových 
sestav. Byly provedeny nátěry dřevěných balkonových palisád a nátěry dřevěných oken 
rehabilitace. Ve dvou pokojích uživatelů také proběhla výměna PVC. 

• V Domově U Slunečnice byla vyměněna čtyři okna a čtvery balkonové dveře. Také došlo 
k částečné výmalbě objektu. 

• V roce 2019 byla provedena oprava elektroinstalace výtahů v Domově Anenská. Dále došlo 
k opravě sprchovacích koutů uživatelů. V objektu byla instalována nová výjezdová brána. 

• V chráněném bydlení – bydlení Pod Lípami proběhla v roce 2019 výměna kotle TUV, ÚT. 

• Povedlo se nám zprostředkovat zaměstnání dalšímu uživateli ve firmě, která roznáší letáky.  

• Jedna uživatelka začala pracovat v restauraci jako pomocná síla v kuchyni a jeden uživatel 
pracuje pro neziskovou organizaci, kde vykonává práce na zahradě.  
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• Další uživatelka chráněného bydlení s podporou rodičů a služby RÚT, našla vhodný byt 1+1 
a začátkem roku 2019 se do něj přestěhovala. Nyní žije již zcela samostatným životem. 

• V roce 2019 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, 0,5 úvazku v úklidu, 0,75 úvazku v kuchyni. 20 
uživatelů pracovalo na dohody o provedení práce a 2 uživatelé  
na dohodu o pracovní činnosti. Pracovali na úsecích úklidu, prádelny, údržby, rozvozu 
stravy a výrobě dekoračních předmětů 

• Mimo organizaci bylo v roce 2019 zaměstnáno celkem 9 uživatelů. 
 
 
Práce s kvalitou poskytovaných služeb v roce 2019 
 

• Služba sociálně terapeutické dílny byla zapojena do projektu Moravskoslezského kraje 
„Podpora služeb sociální prevence 2“, spolufinancovaného Evropskou unií a státním 
rozpočtem ČR. 

• Z dotačních prostředků nadace Agrofert, které jsme získali v roce 2018, se nám v roce 2019 
podařila vybavit místnost pro snoezelen, což je specificky vytvořené prostředí pro účely 
senzorické stimulace a relaxace. V rámci vybavení byl zakoupen bublinkový světelný vodní 
sloup, dále hvězdné nebe, projektory s tematickými kotouči, optická vlákna, aroma lampy 
a křesla pro pohodlnější sezení uživatelů. 

• V rámci vzdělávání pracovníků jsme se zaměřili na témata bazální stimulace, minimum  
z psychiatrie, alternativní a augmentativní komunikace, techniky pro zvládání verbálně 
agresivního chování a základy krizové intervence. 

• Pracovníků byla prostřednictvím externích odborníků poskytována metodická podpora, 
podpůrné konzultace a supervize. 

• Nakoupili jsme nová sprchovací lůžka pro domov pro osoby se zdravotním postižením. 

• V roce 2019 začaly pracovnice chráněného bydlení navštěvovat kurz znakového jazyka, 
který pak v dubnu završily úspěšnou zkouškou. Znakovou abecedu tak převádějí do taktilní 
znakové abecedy a tím rozšiřují uživatelům slovní zásobu. 
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Stěžejní cíle pro rok 2020 
 

• Vypracovat komplexní návrh dlouhodobého směřování organizace. 

• V duchu vize „Náš svět se otevírá světu“ uspořádat několik kulturně-společenských akcí, 
ze kterých budou profitovat klienti a jejich rodiny, pracovníci a jejich rodiny, spolupracující 
organizace, podporovatelé a širší veřejnost.   

• V objektu chráněného bydlení – Bydlení Na Rozcestí je v roce 2020 plánována kompletní 
projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu. 

• Zapojit se do projektu Moravskoslezského kraje „Podpora služeb sociální prevence 3.“ 

• Přijmout 1 aktivizačního pracovníka do dřevařské dílny. 

• Přijmout 1 sociálního pracovníka, aby byla zajištěna kvalitnější metodická podpora 
uživatelů i pracovníků. 

• Vyškolit další pracovníky v oblasti alternativní a augmentativní komunikace  
a individuálního plánování. Nové poznatky zavést do praxe a zkvalitnit způsoby 
komunikace s uživateli. 

• Vytvoření nácvikové kuchyně v prostorách sociálně terapeutických dílen (bývalá učebna 
školy). 

• Vyškolit minimálně 10 pracovníků v práci s lidmi s demencí. 

• Pokračovat v přípravě uživatelů na přechod do samostatného bydlení.  

• Sanace střech nad rehabilitací a víceúčelovým sálem. 

• Výměna střešních oken na domcích B1, B2, B4 a na Domově U Slunečnice. 



10 

 

• Výměna kotlů na ohřev TUV, ÚT a střešních oken na Domově U Včelína. 

• Plánovaná rekonstrukce koupelny a podlahových krytin v Chráněném bydlení – Bydlení 
V Zahradě.  

• Obnova a úprava francouzské zahrady po rekonstrukci, vysázení bylinkových záhonu. 
 
 

Hospodaření organizace 
 
Organizace v roce 2019 hospodařila v hlavní činnosti s celkovým objemem 103,557 mil. Kč. 
Mezi nejvýznamnější zdroje patří Příspěvek na provoz z kapitoly 13013 – MPSV v objemu  
48,652 mil. Kč, úhrady uživatelů za poskytované služby ve výši 33,548 mil. Kč, příspěvek 
zřizovatele ve výši 12,588 mil. Kč, příspěvek v rámci programu OPZ ve výši 4,582 mil. Kč, úhrady 
zdrav. pojišťoven ve výši 2,080 mil. Kč, výnosy z transferů 472 tis. Kč, ostatní výnosy 1,635 mil. 
Kč (výnosy z bankovních úroků 707 tis, výnosy za stravování zaměstnanců 475 tis. Kč, náhrady 
za škody a ztráty 271 tis. Kč, výnosy z prodeje DDHM 130 tis. Kč, ostatní výnosy 52 tis Kč). Vedle 
mzdových nákladů a nákladů na energie a služby spojené s bydlením uživatelů za zmínku stojí 
realizace oprav, které přispěly k zachování funkčnosti ubytovacích kapacit (oprava části 
elektronického požárního systému, výměny části oken, balkonových sestav, opravy střech, 
podlah, výtahů apod). Jednotlivá pracoviště byla významně dovybavena (kompenzační 
pomůcky – zvedáky, postele, sprchovací lůžka; sedací soupravy, vybavení stravovacího 
provozu, pořízení venkovních posezení, výměna televizí atp.). 

Ve vedlejší činnosti organizace vytvořila za rok 2019 hospodářský výsledek 102 tis. Kč, který 
využije pro tvorbu rezervního fondu. 

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

 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 103 557    103 557    0 

Doplňková činnost 38  140 102 

Celkem 103 595 103 697 102 

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

Plynoservis Mazal  
TDS ZAMPRA  
Šmíd Vlastimil  
Hartmann-Rico a.s.  
Hyundai Motor Manufacturing 
Těšínské papírny s.r.o. 
Obec Ostravice 

Lubomír Skotnica 
Kalma k.s. 
Lenka Kramná 
Genus spol. s r.o. 
ABEX substráty a.s. 
Maso V+W s.r.o. 
Ing. Miroslav Vrána  
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Zpráva o tiskové činnosti a medializace 

 
Průběžně během celého roku 2019 jsme v deníku Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy 

uveřejňovali významná jubilea našich uživatelů a byly zveřejněny články o kulturně-

společenských akcích jako Loučení s čápy. Na internetových stránkách organizace byly 

průběžně zveřejňovány aktuality z činnosti organizace.  

 
PODPORA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE 2 
 

 

registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758 

Organizace Náš svět p. o. byla v roce 2019 zapojena do realizace projektu „Podpora služeb 
sociální prevence 2"  spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. Projekt zajistil financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním sociální služby Sociálně terapeutických dílen.  

 
PŘÍSPĚVEK Z MSK 
 

 

Sociálním službám v naší 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. 
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II. ČÁST ZPRÁVY O ČINNOSTI 
 
 

Podrobná zpráva o činnosti příspěvkové organizace Náš svět za rok 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Pržno 239 
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1. Popis zařízení 
 
Pobytová služba domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v jedné 
dvoupodlažní budově, kde žije 29 uživatelů (Domov U Slunečnice), v jedné třípodlažní budově 
(Domov U Zvonu) s 28 uživateli a v šesti domcích rodinného typu, kde žije 44 uživatelů.  

Domov U Slunečnice 
Ubytovací kapacita je rozčleněna do jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů. V přízemí           
i v patře je výdejna stravy, do které se dováží strava pro uživatele z centrální kuchyně. 
V přízemí budovy je ubytováno 13 uživatelů na 6 dvoulůžkových a 1 jednolůžkovém pokoji. 
Sociální zařízení je společné vždy pro dva pokoje, jeden pokoj má sociální zařízení v blízkosti 
na chodbě a jeden pokoj má vlastní koupelnu se sociálním zařízením. Centrální koupelna je 
v blízkosti pokojů na chodbě. První patro je rozděleno do dvou částí, jednu část obývá  
8 uživatelů, druhou dalších 8 uživatelů. V každé části jsou 4 jednolůžkové a 2 dvoulůžkové 
pokoje. Sociální zařízení a koupelny jsou v rámci každé části v blízkosti pokojů na chodbě. 
V přízemí i na patře je společenská místnost s jídelním koutem. V přízemí se nachází místnost 
pro snoezelen a místnost sloužící pro bazální stimulaci a individuální práci s uživateli. 

Domov U Zvonu 
Ubytovací kapacita je rozčleněna do jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů. V přízemí 
budovy je ubytováno 14 uživatelů na 6 dvoulůžkových a 2 jednolůžkových pokojích. V přízemí 
je rovněž umístěna výdejna stravy, do které se dováží jídlo pro uživatele z centrální kuchyně. 
Na výdejnu navazuje jídelna pro uživatele. Přízemí i první patro má společenskou místnost  
pro uživatele. V 2. patře je ubytováno 14 uživatelů v 7 dvoulůžkových pokojích. Z každého 
pokoje je umožněn vstup na společný balkon. Součástí objektu je komplex rehabilitace  
a víceúčelový sál. Třetí patro tvoří prádelenský komplex a místnost pro švadlenu.   

Bydlení Pod Lysou a Bydlení U Lesa 
Ubytovací kapacitu tvoří jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Bydlení je poskytováno  
ve čtyřech domcích pro osm uživatelů a ve dvou domcích pro šest uživatelů. Každý domek je 
vybaven sociálním zařízením, koupelnou, kuchyňkou, jídelnou a obývacím pokojem. Strava je 
zajišťována z centrální kuchyně. Pro snídaně, obědy a večeře si uživatelé v rámci nácviku 
chodu domácnosti docházejí s doprovodem pracovníka. V koupelnách jsou umístěny pračky             
a sušičky pro praní drobného prádla uživatelů. Ostatní prádlo se pere v prádelně organizace. 
Každý domek má malou terasu s posezením, kterou si uživatelé dle vlastních preferencí 
upravují. 

 
 
2. Charakteristika poskytované služby 

 
Služba je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným (smyslovým a tělesným) 
postižením. 
Uživatelé Bydlení Pod Lysou a Bydlení U Lesa jsou podporování v nácviku v oblasti 
sebeobslužných činností (vaření, praní prádla, úklid, nákup potravin a dalších drobných 
potřeb). Tito uživatelé se připravují na případný přechod do chráněného bydlení. Pro nácvik 
jsou v koupelnách umístěny pračky a sušičky (praní drobného a osobního prádla uživatelů). 
Ostatní prádlo se pere v prádelně organizace. Strava je zajišťována z centrální kuchyně.  
Pro snídaně, obědy a večeře si uživatelé v rámci nácviku chodu domácnosti docházejí 
s doprovodem pracovníka a jsou podporování v samostatném vaření, a to alespoň 1x týdně.  
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Uživatelé Domova U Zvonu se postupně zapojují do jednoduchých nácviků sebeobslužných 
aktivit. Strava je dovážena z centrální kuchyně. Praní prádla je zajištěno v prádelně organizace.  
V Domově U Slunečnice bydlí převážně uživatelé s těžkou mentální retardací. Zde 
poskytujeme péči s vysokou mírou podpory. Při poskytování péče jsou využívány prvky bazální 
stimulace. Nicméně i u těchto uživatelů je kladen důraz na zachování a rozvoj sebeobslužných 
činností. V rámci individuálních možností jsou uživatelé zapojováni do běžných denních aktivit 
(společně s pracovníkem se podílejí na přípravě svačin, praní prádla, péče o zahradu). Strava 
je dovážena z centrální kuchyně. Praní prádla je zajištěno v prádelně organizace. 

 
 
3. Uživatelé služby 

 
3.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem – 101 

 
3.2 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 100 

 Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

3.2.1 Pohlaví 12 88 100 1 2 

3.2.2 Věk 
rozpětí 16-80 16-80 16-80 16-80 16-80 

průměr 38-12 53,36 45,74 49,70 40,30 

303.2.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 1 2 3 0 0 

II   středně těžká 
závislost 

1 14 15 0 1 

III těžká závislost 1 30 31 0 0 

IV úplná závislost 9 42 51 1 1 

3.2.4 Typ 
postižení 

3.3.4.1 Osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 2 3 0 0 

střední 8 14 22 1 2 

těžké 3 72 75 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

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

6 24 30 1 2 

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

1 5 6 0 0 

3.3.4.4 Osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

3.2.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 6 63 69 0 1 

s částečným 
omezením  

6 24 30 1 1 

s úplným omezením 
pohybu 

0 1 1 0 0 

 

3.3  Obložnost v uplynulém roce (v %): 99,26 
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3.4  Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019: 30 
 

3.5  Průměrná čekací doba zájemců o službu: do tří let 
 
 

4. Personál 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 

DOZP celkem 

Počet pracovníků DOZP 

Přepočtený 

stav (PS) ke 

dni 

31.12.2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 

pracovníci 
THP Ostatní 

Pedagogičtí 

pracovníci  

Pracovníci 

v sociálních 

službách 

Zdravotničtí 

pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 10,50 11,80   3,00 3,37 3,00 3,37 2,50 2,81 2,00 2,25   

Vyšší odborné - 0,00             

Úplné střední 31,20 35,06   19,00 21,35 5,30 5,96   5,30 5,96 1,60 1,80 

Vyučen 38,30 43,03   24,00 26,97       14,30 16,07 

Základní 9,00 10,11   9,00 10,11         

Celkem 89,00 100,00 - - 55,00 61,80 8,30 9,33 2,50 2,81 7,30 8,20 15,90 17,87 

 
 
 

5. Práce s kvalitou a významné události v roce 2019 
 
Domov U Zvonu 
Uživatele jsme podporovali v udržení a upevňování vlastních schopností a dovedností 
především v oblasti hygieny, stravování či oblékání. Ve spolupráci s aktivizačním pracovníkem 
jsme uživatele našeho domova pravidelně zapojovali do aktivit, které mají rádi a zároveň 
napomáhají jejich tvůrčím schopnostem. Uživatelé si s podporou pracovníků zařizují pokoje 
svým osobním majetkem, vybavením nebo dekoracemi. 
V praxi jsme uplatňovali využívání Bazální stimulace, kterou prováděli proškolení pracovníci.  
V domově byla pro potřeby uživatelů zřízena relaxační místnost s využitím prvků snoezelen. 
Aktivizační pracovníci služby DOZP ve spolupráci s dalšími službami organizace pořádali  
pro uživatele zajímavé akce, např. „Sám sobě umělcem“ (hrníčky, vajíčka), Jarní sportovní 
klání, Sportovní den, Halloweenská zábava, „Pojďme si vyrobit Vánoční dárek“, Vánoční 
baňkování a jiné. 
Snažili jsme se uvařit jednoduché jídlo a pouštěli se i do pečení. Podnikli jsme mnoho výletů či 

posezení v restauracích, kde uživatelé slavili své narozeniny, případně si jen tak zašli  

na kávu nebo oběd. Opakovaně jsme se zúčastnili akce „Život bez bariér“ v rámci Dne  

bez Handicapu, který se konal v Ostravě na Černé louce. Uživatelé, kteří měli zájem,  

se zúčastnili tradičního plesu pořádaného naší organizací. 
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Příklad dobré praxe – příběh paní J: 

Uživatelka přichází z jiné sociální služby, kde se jí, jak uvádí rodina, nedostávalo požadované  

a potřebné péče s ohledem na její zdravotní postižení. V minulosti slečna J. aktivně trávila volný 

čas, hrála na flétnu, malovala, chodila do keramiky, používala PC na komunikaci přes Skype, 

mobilní telefon, ráda chodila ven na výlety, na kávu, ráda zpívala. Jak uvádí rodina, před 

příchodem do naší služby, nedělala mimo malování už skoro nic. Za 4 roky v předchozí sociální 

službě přibrala 35 kg, bála se většiny lidí (nechodila ven, protože se bála aut a tramvají  

– sociální služba byla naproti trolejbusového stanoviště), uživatelé se nesdružovali (max. 2-3 

osoby), komunikace slečny J. byla na nízké úrovni.  Do předchozí služby přišla  

bez inkontinenčních pomůcek a léků, ale po 4 letech pobytu používá inkontinenční pomůcky 

celodenně, bere spoustu léků, které ji přidaly na váze a ochablo jí svalstvo. Rovněž se 

pohybovala sama na vozíku, nyní to nejde. Chtěla by žít v kolektivu, zhubnout, snížit dávky léků 

a vrátit se alespoň trošku k tomu, co dělala dříve.   

Na základě těchto informací byly společně s opatrovníkem a slečnou J. dohodnuty cíle, kterých 

by chtěla dosáhnout. Základem bylo snížení hmotnosti, která omezuje slečnu J. v jejím pohybu 

a aktivitách. S lékařkou proběhla konzultace, zda by sl. J. mohla přijímat redukční stravu.  

Ze strany lékaře nebyly žádné námitky, a tak sl. J. začala s dietním plánem. V adaptaci je  

od dubna a k měsíci prosinci snížila svou hmotnost o 13 kg. Tím se jí velmi zkvalitnil život tak, 

že je pohyblivější a začíná projevovat zájem o aktivity, které dříve odmítala. Sama se snaží 

pohybovat na svém transportním vozíku, zlepšila se jí koordinace rukou a začala se věnovat 

aktivizačním činnostem s podporou aktivizačního pracovníka. S oblibou navštěvuje aktivizační 

místnost, baví ji malování, ruční práce, čtení a výroba dárků pro svou rodinu. Ráda se 

zúčastňuje akcí, které se konají v areálu našeho zařízení, pravidelně se účastní muzikoterapie 

a canisterapie. Na akce mimo zařízení si zatím vybírá pracovníky, kteří ji poskytnou podporu 

(domníváme se, že si ještě nezískala důvěru ke všem pracovníkům). Nadále budeme sl. J. 

podporovat v běžných denních činnostech a aktivitách, které jsou pro ni důležité, a které si 

přeje.  

 
Domov U Slunečnice 
Uživatele domova jsme podporovali v sebeobslužných činnostech a s podporou pracovníků 
byli zapojováni do jednoduchých prací (vaření, skládání prádla, praní, péče o květiny  
na domově). Snažili jsme se podporovat uživatele v rozvíjení nebo alespoň zachování jejich 
dosavadních schopností a dovedností. Ve spolupráci s aktivizačními pracovníky a pracovníky 
sociálně terapeutických dílen byly uživatelům nabízeny aktivity, které mají rádi a rozvíjí jejich 
tvůrčí dovednosti. 
Z dotačních prostředků nadace Agrofert, které jsme získali v roce 2018, se nám v roce 2019 
podařila vybavit místnost pro snoezelen, což je specificky vytvořené prostředí pro účely 
senzorické stimulace a relaxace. V rámci vybavení byl zakoupen bublinkový světelný vodní 
sloup, dále hvězdné nebe, projektory s tematickými kotouči, optická vlákna, aroma lampy  
a křesla pro pohodlnější sezení uživatelů. 
Pracovníci společně s uživateli a opatrovníky organizovali oslavy narozenin jak na domově, tak 
i v restauracích mimo naše zařízení. Dále se snažíme ve spolupráci s opatrovníky nebo 
rodinnými příslušníky organizovat společná setkání. 
Uživatelé se jako každý rok zúčastnili plesu organizace.   
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Příklad dobré praxe – příběh pana P. 
Pan P. k nám nastoupil na konci roku 2018. Opatrovník nám sdělil, že se pan P. nezvládá 
samostatně najíst a je nutné podávání jídla pracovníkem. Pravidelným pozorováním p. P jsme 
zjistili, že by mohl zvládnout jíst některá jídla samostatně. Začali jsme pečivem. Pracovník panu 
P. vždy pečivo nakrájel na menší kousky tak, že pan P. byl schopen si pečivo sám vkládat  
do úst. Panu P. jsme opatřili speciální lžíci, se kterou zkouší jíst i hlavní jídlo. Velký pokrok nastal 
u pana P. při přijímání tekutin. Od podávání tekutin lžící, postupně přešel na přijímání tekutin 
ze speciální láhve za pomoci personálu, a nakonec k samostatnému přijímání tekutin  
ze speciálního hrnku s malou podporou pracovníků. 
 
Bydlení U Lesa a Pod Lysou – Domky DOZP 
Uživatelé domků byli podporováni a vedeni k větší samostatnosti v sebeobslužných 
činnostech, k zapojování do běžných činností (vaření, pečení, mytí nádobí, praní, věšení 
prádla), k vytváření příjemného prostředí jak na domku (úklid, voňavé prostředí, dovybavení 
pokojů), tak v jeho okolí (sekání trávy, stříhání živého plotu, práce na francouzské zahradě 
apod.). Rovněž byli vedeni k využívání hromadné dopravy k nákupům, návštěvám holiče, 
kadeřníka. Účastnili se výletů, zašli do restaurace, na koncerty, pořádali oslavy narozenin. 
Zapojili se do sportovních aktivit (ping-pong, fotbal, turistika) a ve spolupráci s aktivizačními 
pracovníky a pracovníky sociálně terapeutických dílen se uživatelé zapojovali do dalších aktivit, 
které mají rádi a rozvíjí jejich tvůrčí dovednosti. 
 
Příklad dobré praxe 

Pana M. se podařilo motivovat k pravidelné návštěvě Muzikoterapie – relaxační forma. Pan M. 
se vždy ve čtvrtek těší a v doprovodu pracovníka se účastní individuálního setkání 
v muzikoterapii, kde se mu terapeutka plně věnuje. Po této aktivitě je vždy spokojený  
a relaxovaný. 
Do muzikoterapie začali v roce 2019 docházet 4 noví uživatelé. Po domluvě s terapeutkou byla 
vytvořena nová, tzv. dynamická skupina, která se scházela pravidelně 2x týdně. Uživatelé byli 
v rámci terapie vedeni ke hře na rytmické nástroje a bubny. Všichni byli s muzikoterapií 
spokojeni a rádi by pokračovali i v novém roce. Při hudebních zkouškách doprovázel uživatele 
i pracovník domova, který posiloval skupinu i při vystoupeních. 
 
Významné události v roce 2019 

• V únoru se uskutečnil tradiční ples v Malenovicích. Uživatelé měli možnost setkat se 
s přáteli a svými blízkými, zatančili si, dali si dobré jídlo. Plesu se zúčastnili uživatelé jiných 
organizací a další hosté. 

• V Domově U Slunečnice byla pro potřeby uživatelů zřízena relaxační místnost s využitím 
prvků snoezelenu. 

• V září se uskutečnila akce „Loučení s čápy“. Uživatelé si pochutnali si na bramborácích  
a koláčích, poslechli si pěknou hudbu. Akce se účastnila široká veřejnost – zastupitelé obce 
Pržna, občané Pržna, hasiči z Frýdlantu nad Ostravicí. 

• V roce 2019 byla provedena oprava EPS na Domově U Zvonu, v Domově U Slunečnice  
i v Bydlení Pod Lysou. 

• V Domově U Zvonu v roce 2019 dále proběhla výměna sedmi oken a šestnácti balkonových 
sestav. Byly provedeny nátěry dřevěných balkonových palisád a nátěry dřevěných oken 
rehabilitace. Ve dvou pokojích uživatelů také proběhla výměna PVC. 
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• V Domově U Slunečnice byla vyměněna čtyři okna a čtvery balkonové dveře. Také došlo 
k částečné výmalbě objektu. 

 
Akce uživatelů v roce 2019 
V roce 2019 se uživatelé zúčastnili mnoha akcí, a to v zařízení i mimo organizaci. Uvádíme 
některé z nich: Festival „Pivopění,“ Promenádní koncert ve Frýdku-Místku, Havajský ples  
ve Frýdku-Místku, Muzeum automobilky Tatra Kopřivnice, Krasobruslařské představení „Fire 
on ice“ v Ostravě, Rádio Čas v Ostravě. V zařízení se zúčastnili akcí Z minulosti  
do budoucnosti, Sám sobě umělcem, Halloweenská zábava, Zdobení triček, Vánoční baňkování 
aj. 

 
Vzdělávání pracovníků v roce 2019 

Vzdělávání pracovníků bylo zaměřeno především na témata – bazální stimulace, minimum  
z psychiatrie, alternativní a augmentativní komunikace, techniky pro zvládání verbálně 
agresivního chování, základy krizové intervence. 
 

Akreditované kurzy             2176 hod. Pozn. (4 PSS akreditovaný kurz PSS 150 hod.) 
     (3 PSS akreditovaný kurz PSS 160 hod.) 

Interní vzdělávání            649,5 hod.  

supervize       6 hod.  

 

Uskutečnily se také další vzdělávací aktivity: 

• Podpora sociálního začleňování 

• Úvod do základů komunikace s konfliktním klientem 

• Sexualita lidí s handicapem 
 
Stížnosti, podněty, připomínky 
V roce 2019 byla řešena 1 stížnost, a to v oblasti chování personálu. Stížnost byla řádně 
vyřešena. Podněty a připomínky jsou evidovány v sešitech podnětů a připomínek nebo v rámci 
pravidelných komunitních setkání. Řešeny jsou operativně v průběhu poskytování služby. 
 
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 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. 
 
Spolupráce s externími odborníky 
Podpůrné konzultace a metodickou podporu poskytovali Mgr. Martin Haicl a Mgr. Jana 
Musálková. 
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Spolupráce s dobrovolníky a studenty 

• Adra, o.p.s. – dobrovolnické centrum Frýdek-Místek 

• Ostravská univerzita v Ostravě 

• Slezská univerzita v Opavě 

• Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory 
 
Další spolupracující subjekty 

• Hippoterapie Malenovice 

• Jízdárna Sviadnov 

• Podané ruce Frýdek-Místek 

• Adra, o.p.s. – dobrovolnické centrum 

• Úřad práce ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí 

• Magistrát města Frýdku-Místku 

• Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant nad Ostravicí 
 
 

6. Sociální podmínky uživatelů 
 
Domov u Slunečnice má 9 jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojů.  
Z toho v přízemí je 1 jednolůžkový pokoj, který má sociální zařízení (WC a sprchu) v blízkosti 
pokoje. Jeden dvoulůžkový pokoj má koupelnu (sprchový kout) s WC přímo na pokoji a další 
dvoulůžkový pokoj má sociální zařízení v blízkosti pokoje. U ostatních 4 dvoulůžkových pokojů 
je sociální zařízení společně vždy pro dva sousedící pokoje. Koupelna s vybavením  
pro imobilní uživatele je umístěna v blízkosti pokojů na chodbě. První patro je rozděleno  
do dvou částí, levá část je obývána 8 uživateli, pravá část je určena také pro 8 uživatelů. 
Celkově je na patře 8 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje. Sociální zařízení a koupelny jsou 
v každé části v blízkosti pokojů na chodbě.  
Pro dvacet devět uživatelů slouží 13 toalet a 3 koupelny + 2 sprchové kouty. 
 
Domov U Zvonu má 2 jednolůžkové pokoje a 13 dvoulůžkových pokojů. 
Z toho v přízemí je 6 dvoulůžkových pokojů a 2 jednolůžkové pokoje. Sociální zařízení v přízemí 
je společné vždy pro dva pokoje. Koupelna je umístěna v blízkosti pokojů a je vybavena 
zařízením pro imobilní uživatele. V patře je sedm dvoulůžkových pokojů. Dva pokoje mají 
samostatné sociální zařízení, jeden pokoj má sociální zařízení ve své blízkosti  
na chodbě a ostatní čtyři pokoje mají sociální zařízení společné vždy pro vzájemně sousedící 
pokoje. Koupelna je umístěna v blízkosti pokojů a je vybavena zařízením pro imobilní uživatele.  
Pro dvacet osm uživatelů slouží 10 toalet a 2 koupelny. 
 
Třetí část DOZP tvoří Bydlení U Lesa a Pod Lysou: 6 domků rodinného typu s jednolůžkovými 
a dvoulůžkovými pokoji, jsou vybaveny kuchyňkou, jídelnou a obývacím pokojem včetně 
nábytku (stoly, židle, sedací soupravy).  Čtyři domky jsou zařízeny pro 8 uživatelů, 1 domek  
pro 6 uživatelů a 1 domek pro 5 uživatelů. Každý domek je vybaven sociálním zařízením  
a koupelnou. Pro čtyřicet tři uživatelů slouží 18 toalet a 10 koupelen. 
 
Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice mají k dispozici společenské místnosti vybavené 
nábytkem, sedacími soupravami. V přízemí domova U Slunečnice je jedna místnost zařízena 
pro snoezelen a jedna místnost zařízena pro poskytování bazální stimulace, relaxaci  
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a individuální práci s uživateli. Na patře Domova U Zvonu je také místnost zařízená  
pro snoezelen a pro poskytování bazální stimulace. V patře i v přízemí jsou domovy vybaveny 
kuchyňkami s jídelnou. 
Všichni uživatelé mohou využívat prostory zahrady areálu, hřiště, tělocvičny (vybavené 
různým sportovním nářadím), dále mohou docházet do knihovny. 
 
Uživatelé mohou docházet do sociálně terapeutických dílen, účastnit se canisterapie, mají 
přístup k PC s internetem. Mohou využívat služeb muzikoterapie. 
 
 

7. Stavebně – technický stav objektu 
 
Stav stavby: statika – velmi dobrá. Vnější plášť byl v roce 2014 sanován a natřen silikonovou 
barvou, střechy na všech objektech jsou po celkové rekonstrukci. Pouze v Domově U Zvonu 
částečná rekonstrukce střechy (část nad rehabilitací a tělocvičnou je původní). 
Technický stav: elektroinstalace, rozvody tepla, rozvody vody, odpady jsou velmi dobré. 
Vytápění objektu je vyhovující. 
Domov U Zvonu, Domov U Slunečnice jsou zcela bezbariérové. Bydlení U Lesa, Bydlení  
pod Lysou jsou částečně bezbariérové. 
 
 
 8.  Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let 
 
Domov U Slunečnice, Domov U Zvonu 

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

2. Získat recertifikaci pracoviště Bazální stimulace.  
3. Vyškolit alespoň 5 pracovníků v práci s lidmi s demencí. 
4. Vyškolit další pracovníky v AAK a zavést dovednosti a poznatky do praxe – zkvalitnit 

komunikaci s uživateli. 
5. Vyškolit nově příchozí pracovníky v Individuálním plánováním. 
6. Plánovaná sanace střech nad rehabilitací a víceúčelovým sálem. 
7. Výměna střešních oken na domcích B1, B2, B4 a na Domově U Slunečnice. 

 
Termín: v průběhu roku 2020 
Zodpovědný: pracovní tým Domova U Zvonu a Domova U Slunečnice 

 
 

Bydlení U Lesa a Pod Lysou 
1. Podporovat více uživatelů ve využívání běžně dostupných služeb mimo areál Našeho 

světa (ve větší míře).  
2. Vyškolit nově příchozí pracovníky v Individuálním plánováním. 
3. Vyškolit alespoň 5 pracovníků práci s lidmi s demencí. 
4. Ve větší míře uživatele zapojit do chodu domácnosti, předat větší zodpovědnost 

uživatelům za plnění si společně stanových úkolů domácích prací a v blízkém okolí 
domku. 
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             Termín: v průběhu roku 2020 
             Zodpovědný: pracovní tým Bydlení U Lesa a Pod Lysou 
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DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

J. Lohrera 779, Frýdek-Místek 
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1. Popis zařízení  
 
Pobytová služba domova pro osoby se zdravotním postižením Domov Anenská je poskytována 
v přízemí dvoupodlažní budovy na ulici J. Lohrera 799 ve Frýdku-Místku. Budova se nachází 
v běžné městské zástavbě a je dobře dostupná MHD. Celkovou rekonstrukcí budovy bylo  
v objektu vytvořeno pět pokojů pro službu domova pro osoby se zdravotním postižením.  
 
 

2.  Charakteristika poskytované služby  
 

Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením, kteří 
potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. 
Uživatelům je služba poskytovaná v přízemí zrekonstruované dvoupodlažní budovy na ul.  
J. Lohrera 779 ve Frýdku Místku (část Místek), v zástavbě panelových domů sídliště Anenská, 
se zahradou a v dosahu příměstské hromadné dopravy. Uživatelé mají k dispozici 5 plně 
vybavených pokojů s vlastním kuchyňským, koutem, koupelnou a WC. Nedílnou součástí je 
vybavená společenská místnost, galerie, aktivizační místnost a prádelna. Celý objekt je 
bezbariérový.  
Okolo domova je rozlehlá zahrada, jejíž součástí je skleník, bylinková a zeleninová zahrádka. 
Zde mohou ve volném čase uživatelé v rámci terapeutických činností s podporou pracovníků 
realizovat různé zahradnické činnosti jako je kosení trávy, hrabání listí, péče o přilehlé prostory 
domova, výsadbu rostlin, údržbu záhonků, zalévání, následnou sklizeň a zpracování drobného 
ovoce, zeleniny a bylinek. 
 

 
3. Uživatelé služby 

 
3.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem: 10 

 
3.2 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 10 

 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

3.2.1 Pohlaví 0 10 10 0 0 

3.2.2 Věk 
rozpětí 19-64 19-64 19-64 19-64 19-64 

průměr 0 49 49 0 0 

3.2.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II   středně těžká 
závislost 

0 3 3 0 0 

III těžká závislost 0 5 5 0 0 

IV úplná závislost 0 2 2 0 0 

3.2.4 Typ 
postižení 

3.3.4.1 Osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 5 5 0 0 

střední 0 5 5 0 0 
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těžké 0 0 0 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

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

0 10 10 0 0 

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

0 0 0 0 0 

3.3.4.4 Osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

3.2.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 0 7 7 0 0 

s částečným 
omezením  

0 2 2 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

0 1 1 0 0 

 

3.3 Obložnost v uplynulém roce (v %): 100% 
 

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019: 9 
 

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu: do tří let  
 
 
      4.  Personál 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 

DOZP FM celkem 

Počet pracovníků DOZP FM 

Přepočtený 

stav (PS) ke 

dni 

31.12.2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 

pracovníci 
THP Ostatní 

Pedagogičtí 

pracovníci  

Pracovníci 

v sociálních 

službách 

Zdravotničtí 

pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 1,25 13,09       1,00 10,47 0,25 2,62   

Vyšší odborné               

Úplné střední 6,50 68,06   6,00 62,83 0,10 1,05   0,35 3,66 0,05 0,52 

Vyučen 1,80 18,85   1,00 10,47       0,80 8,38 

Základní      0,00         

Celkem 9,55 100,00 - - 7,00 73,30 0,10 1,05 1,00 10,47 0,60 6,28 0,85 8,90 
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5.  Práce s kvalitou a významné události v roce 2019 
 

Během celého roku 2019 byli uživatelé zapojováni do přípravy své stravy. Dvakrát týdně si 
nakupovali suroviny a připravovali snídaně a večeře dle jejich volby. Tuto činnost si velmi 
oblíbili. Dva uživatelé si takto snídaně a večeře připravovali celoročně. Oblast nakupování  
a přípravy stravy jsme proto s uživateli rozšířili na pravidelné vaření víkendových obědů. 
Pracovníci služby nadále vedli uživatele k tvorbě zážitkových deníků a komunikačních knih. 
 
Všichni uživatelé služby využívali veřejné služby mimo organizaci Náš svět. Pouze u jednoho 
uživatele probíhala pedikúra ze zdravotních důvodů v Domově Anenská, kterou si individuálně 
dojednával ve spolupráci s klíčovým pracovníkem. 
 
Dále jsme se s uživateli zapojovali do veřejného dění města Frýdku-Místku a okolí. 
 
Uživatele jsme podporovali při návštěvě sociálně terapeutických dílen v Pržně (6 uživatelů)  
a sociálně terapeutických dílen Effatha (2 uživatelé). Jeden uživatel navštěvoval středisko 
sociální rehabilitace RÚT. 
 
V domově probíhala pravidelně canisterapie, za uživateli docházeli dobrovolníci.     
 
Velkým úspěchem našeho týmu pracovníků je příběh pana T.: 
Pan T.  bydlí v DA DOZP od roku 2016. Obývá dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením  
a malou kuchyňkou s příslušenstvím. Zpočátku byl v soběstačnosti, aktivitách  
a pohybu po domově, závislý na podpoře pracovníka. Pohyboval se pouze pomocí 
transportního vozíku, částečně s pomocí chodítka. Byl ale velmi zvídavý, četl, poslouchal 
hudbu, hrál šachy, rád navštěvoval společenské akce.                                                                                                                                                         
Na základě sjednaného Individuálního plánu se p. T. krůček po krůčku posouval ve svých 
schopnostech. Sám sobě posouval laťku stále výš. Jeho cílem bylo pohybovat se bez pomocí 
chodítka a vozíku po domově, zvládat základní potřeby sebeobsluhy, zapojit se aktivně  
do akcí pořádaných sociální službou případně se účastnit aktivit mimo zařízení.                                                                                                                                                            
Vše se odvíjelo od zlepšení kondice, pan T. měl problém s přijímáním potravy. Docházel  
do nutriční poradny a s doplňky stravy pak zlepšoval svou kondici, až se plně udržel na nohou. 
Bez podpory chodítka začal chodit i na procházky mimo domov. Zajímal se o nákupy, přípravu 
stravy a přál si nakupovat ke snídani a večeři vlastní potraviny a využít tak plně kuchyňku  
ve svém pokoji. Pitný režim si obstarává taktéž sám, zvládá si uvařit čaj i kávu.                                                   
Jak se postupně zdokonaloval v sebeobsluze a samostatnosti, tak taky začal kouřit. Svou 
aktivitou někdy dělá potíže spolubydlícím a mnohdy se vydá opatřit si peníze na cigarety mimo 
domov, kde loudí po občanech. Cigaret ke své potřebě má však dostatek. Přesto  
pro svou zábavu odchází mimo domov. Jeho odchody a s tím spojená rizika jsou popsána  
v rizikovém plánu. Pan T. je velmi společenský, aktivní mladý muž, který se stále ve svých 
schopnostech posouvá kupředu. 
 
 
Významné události a akce uživatelů 

• Návštěva bazénu ve Frýdku-Místku a 11. ZŠ minimálně 2x měsíčně 
• Účast na tradičním plesu organizace v Malenovicích. 
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• Uživatelé se zúčastnili plesu pořádaného organizací Linie Radosti a plesu se Školou 
života. 

• Účastnili jsme se soutěže netradičních plavidel Baškohrátky, kde jsme zůstali přes noc 
a přespali ve stanech. 

• Účastnili jsme se mnoha akcí ve Frýdku-Místku a jeho okolí, a to zejména: Masopustní 
jarmark, Kino Cinestar Ostrava, Aquapark Olešná, Otevírání hradu Hukvaldy, 
Mistrovství světa v para hokeji v Ostravě, návštěva divadla v Českém Těšíně, Tančíme 
v rytmu aj. 

 
Stížnosti, podněty, připomínky 
V roce 2019 nebyla řešena žádná stížnost. Podněty a připomínky jsou evidovány v sešitech 
podnětů a připomínek nebo v rámci pravidelných komunitních setkání. Řešeny jsou 
operativně v průběhu poskytování služby. 
 
Spolupráce s externími odborníky 
Podpůrné konzultace a metodickou podporu poskytovala Mgr. Jana Musálková. 
 
Spolupráce s dobrovolníky a studenty 

• Adra, o.p.s. – dobrovolnické centrum Frýdek-Místek 

• Ostravská univerzita v Ostravě 
 
Zjišťování spokojenosti s poskytovanými službami 
Zaměřujeme se na průběžné hodnocení kvality a získávání zpětné vazby ze strany uživatelů, 
opatrovníků, rodinných příslušníků, dobrovolníků, studentů, stážistů apod. Hodnocení probíhá 
průběžně ústní formou a jedenkrát ročně v podobě písemné ankety. Uživatelé hodnotí 
spokojenost s poskytovanými službami i v rámci individuálního plánování.  
Pro zjišťování kvality způsobu poskytování služby jsou zpracovány písemné ankety, které 
vyplňují uživatelé jednotlivých služeb, zaměstnanci, opatrovníci a jiné nezávislé fyzické osoby.   
 

Vzdělávání pracovníků v roce 2019 

Akreditované kurzy 464 hod. Pozn. 2 PSS akreditovaný kurz PSS 160 hod. 

Interní vzdělávání 12,5 hod.  

supervize      2 hod.  

 
 

5. Sociální podmínky uživatelů 
 

V přízemí nově zrekonstruovaného objektu na ulici J. Lohrera 779, Frýdek-Místek mají 
uživatelé služby DOZP k dispozici 5 dvoulůžkových pokojů s vestavěným kuchyňským koutem 
a sociálním zařízením (WC a sprcha). Každý uživatel má k dispozici vlastní stůl, skříně a polici. 
Všechny prostory DOZP DA jsou bezbariérové. Volný čas mohou uživatelé trávit  
ve společenské místnosti, která slouží také jako jídelna a jejíž součástí je otevřený vstup  
do kuchyňky, kde uživatelé s podporou pracovníků společně připravují stravu a občerstvení.  
Součástí přízemí budovy je tzv. Galerie, kde se konají besedy, společná setkání uživatelů  
při různých příležitostech (narozeniny, oslava Vánoc). Postupně dochází k zútulňování pokojů 
ve spolupráci s uživateli.  
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8. Stavebně – technický stav objektu 

 
Domov Anenská, objekt na ul. J. Lohrera 779: statika – vynikající. Objekt je po celkové 
rekonstrukci. 
Účinnost sanace z roku 2016 se dosud jeví jen částečně účinná. 

• V roce 2019 byla provedena oprava elektroinstalace výtahů.  
• Dále byly opraveny sprchovací kouty uživatelů.  
• V objektu byla instalována nová výjezdová brána. 

 
9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let 

 
1. Využívat prostory galerie – promítání, sociálně-terapeutické činnosti apod. 
2. Využít vypěstovanou zeleninu a ovoce při přípravě stravy. 
3. Zvelebit společné prostory – chodby 
4. Udržovat zahradu a obnovovat původní výsadbu. 
5. Proškolit nové pracovníky v Individuálním plánování. 
6. Proškolit nové pracovníky v alternativní a augmentativní komunikaci, pokračovat  

ve vedení komunikačních a zážitkových knih. 
Zodpovědný: tým pracovníků DOZP/DA 
Termín: v průběhu roku 2020 
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
Pržno 239 
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1. Popis zařízení 

 
Pobytová služba domova se zvláštním režimem je poskytována ve dvoupodlažní budově, která 
se dělí na bydlení Archa – přízemí a patro bydlení Eden. Ubytovací kapacita je rozložena  
do jednolůžkových pokojů. Objekt je rozdělen do čtyř částí, každá část má své koupelny  
a sociální zařízení. Jeden pokoj na každém patře je vybaven koupelnou a sociálním zařízením. 
V každé části je k dispozici společenská místnost. V přízemí se nachází výdejna stravy a jídelna. 
Součástí objektu je venkovní terasa s pergolou. Domov se zvláštním režimem je umístěn 
v malebném prostředí Beskyd v okrajové části obce Pržno. Dopravní obslužnost je zajištěna 
vlakem, autobusem případně automobilem organizace. 
 
 

2.  Charakteristika poskytované služby  
 
Sociální služba je poskytována ve dvou typech bydlení: 

Bydlení Archa 
Služba je poskytována v přízemí Domova U Včelína, kde je bydlení rozděleno na další dvě 
bydlení A, B. Jde o uzavřené bydlení, kdy uživatelé potřebují vyšší míru podpory v oblasti 
socializace. 
 
Bydlení Eden 
Služba je poskytována v 1. patře Domova U Včelína a je rovněž rozdělena do dvou 
samostatných bydlení C, D.  
 
Uživatelé jsou podporování a motivováni v nácviku v oblasti sebeobslužných činností. Míra 
podpory je převážně intenzivního charakteru.  
Strava je zajišťována z centrální kuchyně, uživatelé si za podpory pracovníků pro stravu 
dojíždějí sami s vozíkem. Praní objemnějšího prádla je převážně zajištěno v prádelně 
organizace, drobné a osobní prádlo si perou uživatelé s podporou pracovníků na domově, kde 
jsou k dispozici automatické pračky a sušička. 
Zejména u této služby je kladen velký důraz na kvalitní individuální plánování. Uživatelé této 
cílové skupiny velmi rychle reagují na neuspokojení svých individuálně určených potřeb agresí, 
případně autoagresí. 
V Bydlení Archa je také kladen velký důraz na prevenci rizikového chování a specifické potřeby 
každého uživatele. Během dopoledních hodin jsou zejména zařazovány pracovní činnosti.  
V odpoledních hodinách zájmové a volnočasové aktivity.  
 

3. Uživatelé služby 
 

3.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem – 21 
 

3.2 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka) – 20 
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Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

3.2.1 Pohlaví 7 13 20 0 0 

3.2.2 Věk rozpětí 
18-64 18-64 18-64 18-64 18-64 

průměr 47,3 39,6 43,45 0 0 

3.2.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 1 0 1 0 0 

II  středně těžká 
závislost 

1 3 4 0 0 

III těžká závislost 4 7 11 0 0 

IV úplná závislost 1 3 4 0 0 

3.2.4 Typ 
postižení 

3.3.4.1 Osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 0 1 0 0 

střední 2 2 4 0 0 

těžké 4 11 15 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

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

2 3 5 0 0 

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

5 10 15 0 0 

3.3.4.4 Osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

3.2.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 7 12 19 0 0 

s částečným 
omezením  

0 1 1 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

0 0 0 0 0 

 
3.3  Obložnost v uplynulém roce (v %): 100 
 
3.4  Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019: 42 
 
3.5  Průměrná čekací doba zájemců o službu: pět a více let 
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4.  Personál 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 

DZR celkem 

Počet pracovníků DZR 

Přepočtený 

stav (PS) ke 

dni 

31.12.2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 

pracovníci 
THP Ostatní 

Pedagogičtí 

pracovníci  

Pracovníci 

v sociálních 

službách 

Zdravotničtí 

pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 1,95 7,63   1,00 3,91 0,50 1,96   0,45 1,76   

Vyšší odborné 1,30 5,09   1,00 3,91   0,30 1,17     

Úplné střední 11,85 46,38   11,00 43,05 0,10 0,39   0,65 2,54 0,10 0,39 

Vyučen 7,45 29,16   7,00 27,40       0,45 1,76 

Základní 3,00 11,74   3,00 11,74         

Celkem 25,55 100,00 - - 23,00 90,02 0,60 2,35 0,30 1,17 1,10 4,31 0,55 2,15 

 

 
5. Práce s kvalitou a významné události v roce 2019 

 
V roce 2019 se nám ve velké míře dařilo realizovat individuální nákupy, výlety a další činnosti 
s uživateli zaměřené především na péči o sebe a své okolí. Cílem bylo upevnit jejich sociální 
dovednosti v přirozeném prostředí. Uživatelé pak bez problémů dokázali sdělit své potřeby, 
svůj názor a rozhodnutí (souhlas, nesouhlas). Uživatelé se každý den zúčastňovali ranních 
schůzek, kde měli možnost sdělit svá přání a potřeby, a to jak pracovníkům, tak  
i spolubydlícím. Oceňujeme velmi dobrou spolupráci s veřejným opatrovníkem, obcí Pržno. 
 
Postupně se nám podařilo zútulnit bydlení Archa, na denní místnost se zakoupily nové sedací 
soupravy, ubrusy, záclony, závěsy, květinová výzdoba. Uživatelé se cítí příjemně a rádi 
využívají denní místnost na relaxaci, k společné konverzaci či sledování TV. I nadále se zapojují 
do přípravy stolů ke stolování – chystání příborů, ubrousků, slánek a kořenek k dochucení jídel. 
S podporou pracovníků se podílí při servírování jídla. V této činnosti se střídají dle dnů, které 
si společně naplánovali. Při práci s jídlem jsou uživatelé vedeni k dodržování hygienických 
návyků (mytí rukou, použití zástěry a potravinových rukavic).   
 
V průběhu roku byli uživatelé podporováni v samostatných přípravách snídaní nebo večeří.  
Se slovní podporou pracovníka si začali 1x týdně chystat snídaně nebo večeře. Den předem se 
domluvili s pracovníkem a společně si zašli do obchodu, kde si sami vybrali potraviny, které by 
chtěli další den k snídani nebo večeři. Nákup si sami zaplatili. V případě potřeby poskytnul 
pracovník slovní podporu při placení. V naplánovaný den si sami, popřípadě se slovní 
podporou personálu nachystali na talíř snídani nebo večeři. Toto inspirovalo i další uživatele 
domova, kteří projevili zájem o tuto smysluplnou činnost.  
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V průběhu roku si uživatelé postupně dovybavovali své pokoje novým nábytkem, vkusnými 
doplňky (přehozy, relaxační křesla, TV, záclony, závěsy apod.). Někteří uživatelé si s podporou 
pracovníka zakoupili mobilní telefony a jsou v pravidelném kontaktu s rodinou  
a přáteli. Rozšířila se jim tak možnost kontaktu s vnějším prostředím, mohou si domluvit si 
společná setkání mimo domov apod. Jeden uživatel si zakoupil počítač, na kterém si  
s podporou klíčového pracovníka pouští oblíbené písničky. Hudba je jedním z úspěšných 
prostředků, který napomáhá ke zklidnění a odvedení pozornosti v případě neklidu. 
 
Příklad dobré praxe – příběh pana J. 
Pan J. byl v minulosti samotářský, podstatnou část dne trávil na svém pokoji, ničil (trhal) své 
oblečení. Pravidelným pozorováním pracovníci zjistili, jaké má rád barvy a druhy tkanin,  
ze kterých je oblečení vyrobeno. Změnou oblékání nedochází k tak častému ničení ošacení, pan 
J. pobývá častěji s ostatními spolubydlícími a zapojuje se do dění na domově. Zároveň jsme 
vypozorovali, s jakými tvary pomůcek pan J. rád pracuje. Klíčový pracovník uživateli zajistil 
terapeutické pomůcky, s pomocí kterých si krátce vyplňuje svůj volný čas. Cílem bylo zapojit 
uživatele do společenského dění na domově i mimo domov.  
 
Významné události v roce 2019 
 
Během roku 2019 se uživatelé zúčastnili mnoha akcí jak v zařízení, tak i v okolí. Zapojovali se 
do pracovních činností (kuchyně, zahrada), aktivizačních, zájmových a volnočasových aktivit, 
které jim přinášely potěšení.  

• Uživatelé se zúčastnili Masopustu v Hodoňovicích. 

• Zúčastnili jsme se tradičního plesu na Borové. 

• Zapojili jsme se do mezinárodní akce Den Země, společně uklízeli okolí domova  
a areálu. 

• Jako každoročně jsme se zúčastnili soutěže netradičních plavidel Baškohrátky. 

• V roce 2019 byla provedena oprava EPS.  

• Dále proběhla výmalba většiny vnitřních prostor domova. Ve dvou pokojích uživatelů 
došlo k výměně PVC podlah. V prostorách domova byly také provedeny drobné opravy 
na zařízeních. 
 

Akce uživatelů v roce 2019 
 
Zúčastnili jsme se Hutnických dnů ve WERK aréně, výletů do Českého Krumlova, ZOO Lešná, 
Kopřivnice, Kino Ostrava, rekreace Hutisko Solanec a další. 
 
Vzdělávání pracovníků v roce 2019 

 

Akreditované kurzy 1016 hod. Pozn. (3 PSS akreditovaný kurz PSS 160 hod.) 

Interní vzdělávání 202,5 hod.  

supervize 30 hod.  

 

Stížnosti, podněty, připomínky 
V roce 2019 nebyla řešena žádná stížnost. Podněty a připomínky jsou evidovány v sešitech 
podnětů a připomínek nebo v rámci pravidelných komunitních setkání. Řešeny jsou 
operativně v průběhu poskytování služby. 
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Zjišťování spokojenosti s poskytovanými službami 
Služba se zaměřuje na průběžné hodnocení kvality a získávání zpětné vazby ze strany 
uživatelů, opatrovníků, rodinných příslušníků, dobrovolníků, studentů, stážistů apod. 
Hodnocení probíhá průběžně ústní formou a jedenkrát ročně v podobě písemné ankety. 
Uživatelé hodnotí spokojenost s poskytovanými službami i v rámci individuálního plánování.  
Jsou rovněž zpracovány písemné ankety pro zjišťování kvality způsobu poskytování služby, 
které vyplňují uživatelé jednotlivých služeb, zaměstnanci, opatrovníci a jiné nezávislé fyzické 
osoby.   
 
Spolupráce s externími odborníky a supervizory 
Supervizi v r. 2019 vedl. PhDr. Petr Adamus. Metodickou podporu poskytovali Mgr. Martin 
Haicl, Mgr. Adéla Hovorková, PhDr. Jaroslava Sýkorová. 
 
Spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb 

• Domov Jistoty Bohumín 
 
Další spolupracující subjekty 

• Jízdárna Sviadnov 

• Úřad práce ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí 

• Obec Pržno 

• PN Třinec, PN Opava 
  
 
      6. Sociální podmínky uživatelů 

Ubytovací kapacita Domova U Včelína zahrnovala v roce 2019 21 jednolůžkových pokojů. 
Domov je rozdělen na dvě bydlení. V Bydlení ARCHA žije deset uživatelů, v Bydlení EDEN 
jedenáct uživatelů. Bydlení Archa je v přízemí rozdělena na bydlení „A“ a „B“, Eden v patře je 
rozdělen na bydlení „C“ a „D“. 
Bydlení Archa „A“: 1 jednolůžkový pokoj, který má sociální zařízení (WC a sprchu), další  
4 jednolůžkové pokoje mají společnou koupelnu s vanou a sprchovým koutem v blízkosti 
pokojů.  
Bydlení Archa „B“: 5 jednolůžkových pokojů se společnou koupelnou umístěnou na chodbě 
v blízkosti pokojů. 
Bydlení Eden je rozděleno na dvě bydlení „C“ a“ D“ a jeden jednolůžkový pokoj (s vlastní 
sprchou). 
Bydlení „C“: 1 jednolůžkový pokoj, který má vlastní sociální zařízení (WC a sprchu), další  
4 jednolůžkové pokoje mají společnou koupelnu s vanou a sprchovým koutem v blízkosti 
pokojů. 
Bydlení „D“: 5 jednolůžkových pokojů se společnou koupelnou umístěnou na chodbě 
v blízkosti pokojů.  
Pro dvacet jedna uživatelů slouží 15 toalet a 7 koupelen. 
 
Uživatelům domova se zvláštním režimem je nabízena k relaxaci muzikoterapie, která 
pozitivně působí na emoce a dochází ke zlepšení nálady uživatelů. Vzájemná spolupráce mezi 
uživateli a muzikoterapeutem rozvíjí sociální vztahy. 
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Další činností, která pozitivně působí na duševní zdraví uživatelů, je canisterapie. Tento 
kontakt uživatele se psem dokáže svou přítomností vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je 
jí nedostatek. 
Někteří uživatelé docházejí do sociálně terapeutických dílen v Pržně, kde mají k dispozici PC 
s připojením k internetu. Také mohou pořádat posezení v „gril-altánu“, který se nachází 
v blízkosti domova U Včelína. Ke sportovním aktivitám využívají venkovní sportovní areál nebo 
si mohou zasportovat ve víceúčelovém sále. K uspokojení duchovních potřeb slouží místní 
kaple, ve které se pravidelně slouží Mše svatá. 
Po celý rok 2019 se využívali uživatelé individuální místnost, která slouží k poskytování krizové 
intervence nebo k individuálním rozhovorům se sociálním pracovníkem nebo vedoucí služby. 
Místnost je vybavena sedací soupravou, konferenčním a pracovním stolem, obrazovou 
tapetou a polohovacím vakem, který slouží k příjemné relaxaci uživatelů.   
 

 

      7. Stavebně – technický stav objektu 

Stav stavby: statika – velmi dobrá. Vnější plášť byl v roce 2014 sanován a natřen silikonovou 
barvou, střecha na objektu je po celkové rekonstrukci. 
Technický stav: elektroinstalace, rozvody tepla, rozvody vody, odpady jsou velmi dobré. 
V roce 2020 jsou plánovány některé nutné opravy. Výměna kotlů na ohřev TUV, ÚT  
a střešních oken. 
Objekt je zcela bezbariérový. 
 
 
 8.  Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let 
 
Společný cíl Domova U Včelína  
 
Bydlení Archa i Eden 

1. Pracovníci se budou nadále vzdělávat na školicích akcích zaměřených na specifické 
potřeby uživatelů našeho domova. Prohlubovat svoje znalosti a uvádět do praxe 
v komunikaci s uživatelem, zvládání asertivních technik a alternativní a augmentativní 
komunikace.  

2. Vytvoření nových prostor pro aktivizační, zájmové, volnočasové a individuální činnosti. 
Cílem je zvýšení soběstačnosti uživatelů. Nácvik přípravy jídel a kultury stolování. 

3. Výměna kotlů na ohřev TUV, ÚT a střešních oken. 
Termín: v průběhu roku 2020 
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa i Eden 

 
Bydlení Archa 

1. Podpora uživatelů v přechodovém plánu na jiný typ bydlení. Menší počet uživatelů 
(zlepšení mezilidských vztahů mezi uživateli). Tvorba a upevňování sociálních vazeb.  

2. Rozdělení bydlení Archa na dvě samostatná bydlení (minimalizace konfliktů). 
Uplatňování individuálního přístupu zaměřeného na potřeby uživatelů se specifickým 
chováním.  
Termín: v průběhu roku 2020 
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Archa  
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Bydlení Eden  
1. Maximální podpora uživatelů v přechodovém plánu na jiný typ bydlení. Přechodový 

plán vytvořen na míru.  
2. Proškolení pracovníků v práci s nevidomým uživatelem a úprava prostředí, ve kterém 

žije. Maximální podpora v začleňování uživatele do běžného života. Spolupráce 
s Tyfloservisem.  

3. Individuální přístup k uživatelům při nácviku v hospodaření s penězi, nakupování, 
využívání volnočasových aktivit. Podpora v samostatnosti, udržení získaných schopností 
a dovedností s cílem maximálního zapojení uživatele. 
Termín: v průběhu roku 2020 
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Eden 
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  
Pržno 239  

J. Lohrera 779, Frýdek-Místek 
Horymírova 2287, Frýdek-Místek 
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1. Popis zařízení 
 
Pobytová služba chráněného bydlení je poskytována v několika objektech ve Frýdku-Místku  
a v Pržně. Je poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám 
s mentálním postižením, osobám s kombinovaným postižením (duální postižení – 
hluchoslepota) a osobám s PAS. 
 
Ve Frýdku-Místku (Slunečný domov) naše organizace získala 2 byty, ve kterých bydlí  
4 uživatelé. Byty se nachází v budově Správy silnic Moravskoslezského kraje. Každý byt má  
2 ložnice. Společné prostory tvoří kuchyň, obývací pokoj, WC, koupelna a prostorná chodba. 
Byty jsou umístěny v rámci běžné občanské zástavby s dobrou dopravní obslužností 
a možností využívání dalších služeb v okolí.  
 
Ve Frýdku – Místku (Domov Anenská) byla vytvořena kapacita služby pro 25 uživatelů 
v chráněném bydlení. Rekonstrukcí a dispoziční úpravou vnitřních prostor objektu došlo 
k vytvoření 4 oddělených skupin bydlení o 11 bytových jednotkách a třech samostatných 
bytech. 
Orion -   4 bytové jednotky s kuchyňským koutem a velkou společnou kuchyní pro 7 osob. 
Lyra   -   3 bytové jednotky bez kuchyňských koutů se společnou kuchyní pro 6 osob. 
Sírius -   3 samostatné plně vybavené byty. 
Fénix -   3 bytové jednotky bez kuchyňských koutů se společnou kuchyní pro 6 osob. 
 
V Pržně (Bydlení V Zahradě, Bydlení Pod Lípami, Bydlení Na Rozcestí) je kapacita chráněného 
bydlení 19 míst. Tato ubytovací kapacita je rozložena do čtyř domků rodinného typu,  
ve kterých uživatelé žijí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Každý domek je vybaven 
sociálním zařízením, koupelnou, kuchyňkou, jídelnou a obývacím pokojem. Součástí domků je 
malá terasa s posezením. Uživatelé mohou využívat rozlehlou zahradu areálu, víceúčelový sál, 
multifunkční centrum a sociálně terapeutické dílny. Chráněné bydlení je umístěno v okrajové 
části obce Pržno. Dopravní obslužnost je zajištěna vlakem nebo autobusem, případně 
automobilem organizace. 
 
 

2. Charakteristika poskytované služby 
 
Ve Frýdku-Místku na ul. Horymírova je uživatelům poskytována minimální podpora. Uživatelé 
si stravu připravují zcela samostatně, případně s mírnou podporou pracovníka. Zcela 
samostatně pečují o domácnost (úklid, praní prádla) a provádí si běžné nákupy.  
Ve Frýdku-Místku na ul J. Lohrera je uživatelům poskytována podpora k udržení dosavadních 
schopností a dovedností a osvojení si nových, které vedou k jejich samostatnosti. 
Podporujeme uživatele, aby žili nezávislým, důstojným a plnohodnotným způsobem života. 
Uživatelé si stravu připravují zcela samostatně, případně s podporou pracovníka. Podpora je 
poskytována 12 hodin denně, v době od 7 do 19 hodin. 
Rozsah a způsob podpory pracovní tým přizpůsobuje individuálním potřebám, zájmům 
a osobním cílům uživatelů.  
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V Pržně v Bydlení Na Rozcestí je uživatelům poskytována 12hodinová podpora personálu, 
v době od 7 do 19 hodin. Podporujeme uživatele, aby žili nezávislým, důstojným  
a plnohodnotným způsobem života. Stravu si uživatelé zajišťují samostatně dle svých potřeb  
a zvyklostí. Úklid zajišťují samostatně, případně s mírnou podporou pracovníků. Prádlo si 
perou v pračkách, které jsou umístěny v koupelně.  
V Pržně v Bydlení Pod Lípami (osoby s duální poruchou) a Bydlení V Zahradě (osoby s PAS) je 
uživatelům poskytována 24hodinová podpora. Podporujeme uživatele, aby žili důstojným  
a plnohodnotným způsobem života. Uživatelé si s podporou pracovníků zajišťují stravu 
samostatně. Úklid realizují s podporou pracovníků. Osobní prádlo si perou v pračkách, které 
jsou umístěny v koupelně, u služby CHB Pod Lípami je pračka zabudovaná do kuchyňské linky. 
 
 

3. Uživatelé služby 
 
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem: 48 

 
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 44 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

3.2.1 Pohlaví 8 36 44 0 2 

3.2.2 Věk 
rozpětí 18-64 18-64 18-64 18-64 18-64 

průměr 40,9 48,4 46,7 0 33 

3.2.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 1 0 1 0 0 

I    lehká závislost 4 13 17 0 1 

II   středně těžká 
závislost 

2 12 14 0 1 

III těžká závislost 1 8 9 0 0 

IV úplná závislost 1 2 3 0 0 

3.2.4 Typ 
postižení 

3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 5 17 22 0 1 

střední 3 12 15 0 1 

těžké 1 6 7 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

3.2.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 9 35 44 0 2 

s částečným 
omezením  

0 0 0 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

0 0 0 0 0 
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3.3  obložnost v uplynulém roce (v %): 93,39 % 
  

3.4  počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019: 10 
 

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu: do jednoho roku 

 
4. Personál 

 

Vzdělání  

Počet pracovníků 

CHB celkem 

Počet pracovníků CHB 

Přepočtený 

stav (PS) ke 

dni 

31.12.2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 

pracovníci 
THP Ostatní 

Pedagogičtí 

pracovníci  

Pracovníci 

v sociálních 

službách 

Zdravotničtí 

pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 4,15 13,95   2,00 6,72   1,50 5,04 0,65 2,18   

Vyšší odborné      0,00         

Úplné střední 18,35 61,68   17,00 57,14     1,20 4,03 0,15 0,50 

Vyučen 6,05 20,34   6,00 20,17       0,05 0,17 

Základní 1,20 4,03   1,00 3,36       0,20 0,67 

Celkem 29,75 100,00 - - 26,00 87,39 - - 1,50 5,04 1,85 6,22 0,40 1,34 

 

 
5. Práce s kvalitou a významné události v roce 2019 

 
Bydlení Na Rozcestí  
V chráněném bydlení na rozcestí si uživatelé během roku 2019 svépomocí, s podporou 
pracovníků zrekonstruovali výběh pro slepice a opravili kurník. Dále se zdokonalovali  
ve zpracovávání ovoce a zeleniny, ovoce zavařovali a učili se přípravě pečených čajů. 
Ve volném čase se uživatelé věnovali výsadbě rostlin pro potřeby k vaření, starali se o oslíky, 
které hřebelcovali, krmili a nosili jim vodu.  
V září si uživatelé opět objednali rekreaci na Horní Bečvě, kde strávili krásné 4 dny. 

Na konci roku přešli 4 uživatelé CHB Pržno v rámci přechodového plánu do CHB Domov 
Anenská ve Frýdku-Místku. Pomalými krůčky se začali adaptovat na nové prostředí a sžívat  
se spolubydlícími. Nebyl to pro uživatele jednoduchý krok. Život ve městě má svá úskalí a je 
jiný než život mimo město. 
 
Bydlení Pod Lípami   
Uživatelé s duálním postižením se po celý rok zdokonalovali v orientaci ve svém prostředí. 
Pozvolna mezi sebou komunikovali taktilní znakovou abecedou „ruka v ruce“. Pracovnice 
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podporovaly uživatele v celodenním vaření a v zajišťování nákupů. Rovněž se věnovali výsadbě 
bylin a zeleniny pro využití k vaření.  
V loňském roce začaly pracovnice navštěvovat kurz znakového jazyka, který pak v dubnu 
završily úspěšnou zkouškou. Znakovou abecedu tak převádějí do taktilní znakové abecedy 
a tím rozšiřují uživatelům slovní zásobu. 
Největším zážitkem uživatelů byl čtyřdenní pobyt Na horní Bečvě, který se konal v květnu. 
Uživatelé navštěvovali bazén, vířivku a prováděli dlouhé procházky přírodou. 
Na konci roku uživatelé zažili smutnou událost, kdy do „psího nebe“ odešel pejsek Ben,  
o kterého se s podporou pracovníků staral jeden z uživatelů.  
 
Bydlení V Zahradě  
Uživatelé s PAS pokračovali ve zdokonalování soběstačnosti a samostatnosti. Učili se 
s podporou pracovníků připravovat jídlo, denně si vařili.  
Vysokou podporu pracovníků potřebovali při zajišťování nákupů ve městě. Při nakupování  
se zároveň učili poznávat potraviny a s podporou pracovníka si je u pokladny zaplatili. Ve svém 
volném čase se uživatelé věnovali barvení mandal, sledovaní oblíbených filmů v PC, tvorbě 
dekorativních předmětů a zvelebování okolí kolem svého bydlení. 
Povedlo se nám zajistit pravidelnou canisterapii, kterou uživatelé mají moc rádi. 
 
Chráněné bydlení ve Frýdku Místku – Domov Anenská a Slunečný domov  
V CHB Domov Anenská jsme se v roce 2019 zaměřili na úpravu zahrady. Uživatelé s podporou 
pracovníků vybudovali bylinkovou zahrádku, vysadili květiny a po celé léto  
se věnovali kosení trávníku. Postupně jsme začali budovat příjemné letní posezení,  
ve kterém budeme společně pokračovat i v tomto roce.  
 
Povedlo se nám zprostředkovat zaměstnání dalšího uživatele ve firmě, která roznáší letáky. 
Jedna uživatelka začala pracovat v restauraci jako pomocná síla v kuchyni a jeden uživatel 
pracuje pro neziskovou organizaci, kde vykonává práce na zahradě. 
Ke konci roku si jeden z uživatelů sám zajistil oslavu svých narozenin v restauraci. Oslava 
proběhla v úzkém kruhu rodiny a přátel. 
Na jaře strávil jeden uživatel několik dní v lázních Velké Losiny. Pobyt si zajistil sám. Zkraje 
podzimu si uživatelé objednali několikadenní pobyt na chalupě v Rožnově pod Radhoštěm. 
Dvě uživatelky si zařídily 3denní wellness pobyt v obci Bílá v hotelu Bauer.  
 
V roce 2019 jsme společně s 1 uživatelkou pokračovali v krocích, které jsou potřebné 
k přechodu na samostatné bydlení. K jejímu přechodu proběhla na jaře 2019 další schůzka 
multidisciplinárního týmu, které se zúčastnili pracovníci návazných služeb Slezské Diakonie, 
odborný konzultant naší organizace a veřejný opatrovník. Veřejný opatrovník opětovně 
nesouhlasil s přechodem uživatelky do samostatného bydlení.  Dohodli jsme se alespoň  
na tom, že uživatelka může využít naši nabídku k přestěhování do bytu na ulici Horymírova, 
kde poskytujeme službu chráněné bydlení. Uživatelka nabídku využila a dál se připravuje  
na zcela samostatné bydlení.  
 
Další uživatelka s podporou rodičů a služby RÚT našla vhodný byt 1+1 a začátkem roku 2019 
se do něj přestěhovala. Nyní žije již zcela samostatným životem. 
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Významné události CHB Pržno, Domov Anenská F-M v roce 2019 

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku 

• Mistrovství světa v para hokeji v Ostravě – uživatelé žili hokejem, s podporou 
pracovnic vyjížděli v průběhu týdne do Ostravy, kde se mistrovství konalo a nadšeně 
fandili. 

• Turnaj „O Pohár Santé“ – každoročně se uživatelé i pracovníci účastní fotbalového 
turnaje „O Pohár SANTÉ“ pořádaného organizací Santé Havířov. Ačkoliv vždy skončili 
na předposledním, či posledním místě, všichni odjížděli s pěknými zážitky. 

• Výstava podzimních dekorací – uživatelé se byli podívat na výstavu podzimní dekorace, 
která se konala v nově otevřeném středisku volnočasých aktivit pro seniory ve Frýdku-
Místku. 

• Rekreace v hotelu Bauer na Bílé – slečny z Chráněného bydlení Slunečný domov  
si s podporou klíčového pracovníka zařídily 3denní pobyt, kde relaxovaly a odpočinuly 
si od běžných starostí. 

Chráněné bydlení v Pržně 

Bydlení V Zahradě 

• Uživatelé s PAS vyjíždějí třikrát do týdne v odpoledních hodinách autem do přírody. 
Trasy jsou někdy delší i kratší. Vždy záleží na uživateli, jak se v danou chvíli cítí. Tyto 
pravidelné vyjížďky se osvědčily pro zklidnění uživatelů. 

• Jízdárna Sviadnov – uživatelé s PAS dvakrát do měsíce navštěvují jízdárnu  
ve Sviadnově. Pozorují koně, hladí si je a občas jim zkoušejí dát pamlsek. Tato aktivita 
se velmi osvědčila, kontakt se zvířaty je uklidňuje. 

• Canisterapie – v průběhu celého roku probíhala v CHB canisterapie. Uživatelé  
se setkávali s fenkami Tess a Ebony. Uživatelům s PAS přináší kontakt se psy 
uspokojení. Učí se dávat povely a pejsky vodit na vodítku. 

 
Bydlení Na Rozcestí 

• Ples ve Frýdku-Místku – každoročně navštěvují uživatelé ples pořádaný Linií radosti, 
kde mají možnost seznámit se s novými lidmi. 

• Účast na plesu organizace v Malenovicích.  

• Letecký den v Hradci Králové – každý rok se uživatelé účastní leteckého dne v Hradci 
Králové, který je pořádaný pod záštitou ministerstva obrany ČR. Den měli zpestřený 
výborným občerstvením, programem, ale hlavně zážitkem z letu letadlem  
nad městem Hradec Králové. 

• 7denní pobyt na chatě v Horní Bečvě – uživatelé každoročně plánují pobyt mimo 
organizaci. Vybrali si malebné prostředí Horní Bečvy. S podporou pracovníků  
si objednali velkou chatu, kde strávili příjemný týden v přírodě. 

 
Bydlení Pod Lípami 

• V Bydlení Pod Lípami proběhla v roce 2019 výměna kotle TUV, ÚT. 
• Festivalu Colours of Ostrava se zúčastnili uživatelé z Chráněného bydlení Pod Lípami, 

V Zahradě a na Rozcestí. 
• 4denní pobyt na Horní Bečvě – 3 uživatelé s duálním postižením strávili 4 krásné dny  

v malebné krajině Horní Bečvy. Pro uživatele byl pobyt velkým zážitkem. 
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Akce uživatelů v roce 2019 
Uživatelé Chráněného bydlení – Domova Anenská se zúčastnili: rekreačního pobytu  
ve Velkých Losinách, výletu na Pustevny, Leteckého dne v Karviné, Festivalu ve Zlíně, 
Historických slavností ve Frýdku-Místku, Burgerfestu ve Frýdku-Místku, trhů v Polsku aj. 
Uživatelé Bydlení V Zahradě se zúčastnili: výletů v Čeladné, Morávce a okolí, Sviadnově, 
Krásné, Janovicích, Podolánkách, Nošovicích, Trojanovicích, letišti Frýdlant n. O., Ráztoce, 
Raškovicích, Třinecku, Bašce, Kunčicích p. O., Žermanicích. Rovněž se účastnili akcí pořádaných 
v rámci organizace. 
Uživatelé Bydlení Na Rozcestí a Pod Lípami navštívili Rybí dům v Chotěbuz, zúčastnili se plesu 
Linie Radosti, Velikonočního jarmarku, koncertu církve bratrské, výšlapu na Kohútku, 
leteckého dne v Hradci Králové a dalších akcí pořádaných v rámci organizace, např. Loučení 
s Čápy, grilování aj. 
 
Zaměstnávání uživatelů 
 
V roce 2019 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, 0,5 úvazku v úklidu, 0,75 úvazku v kuchyni. 
V roce 2019 také pracovalo 20 uživatelů na dohody o provedení práce a 2 na dohodu  
o pracovní činnosti. Pracovali na těchto úsecích naší organizace: úklid, prádelna, údržba  
a rozvoz stravy a výroba dekoračních předmětů.  
 

 

 

 

                       

 

 

 

Uvádíme meziroční srovnání v letech 2016-2019. 

  Rok 

Druh pracovního vztahu 2016 2017 2018 2019 

Dohoda o pracovní činnosti 1 1 2 2 

Dohoda o provedení práce 26 31 20 20 

Hlavní pracovní poměr  4 4 4 4 

 
 
 
 

Obor činnosti Počet zaměstnaných uživatelů 

úklid 7 

prádelna 4 

údržba, pomocné práce 2 

výroba hracích stěn 7 
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Mimo organizaci byli zaměstnáni: 
1 uživatel – bramborárna Fryčovice 
3 uživatelé – roznášení 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 
1 uživatel – práce Třetí dům 
 
Spolupráce s lékaři a zdravotnickými zařízeními  
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. 
 
Spolupráce s okolními obcemi – Metylovice, Hodoňovice, Baška, Frýdlant nad Ostravicí, 
Malenovice. 
 
 

6. Sociální podmínky uživatelů 

Uživatelé chráněného bydlení v Pržně mají k dispozici 11 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové 
pokoje v domcích, které poskytují bydlení rodinného typu a to ve 2 domcích pro 6 uživatelů,  
v 1 domku pro 4 uživatele a v 1 domku pro 3 uživatele. Domek pro čtyři osoby (Bydlení  
V Zahradě) má 2 kuchyňky a 2 koupelny včetně sociálního zařízení. V obou domcích  
pro 6 osob (Bydlení Na Rozcestí) je kuchyňka, obývací pokoj, 2 sociální zařízení a 1 koupelna. 
V domku pro 3 osoby (Bydlení Pod Lípami) je společná kuchyňka, obývací pokoj, sociální 
zařízení a koupelna. Celková ubytovací kapacita je 19 míst. 
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Uživatelé služby chráněného bydlení ve Frýdku-Místku na ul. J Lohrera žijí ve 4 skupinách, kdy 
rekonstrukcí a dispoziční úpravou vnitřních prostor objektu došlo k vytvoření  
11 bytových jednotek a třech samostatných bytů. 
Orion – 4 bytové jednotky s kuchyňským koutem a velkou společnou kuchyní pro 7 osob.  
3 bytové jednotky tvoří 2 jednolůžkové pokoje, kdy sociální zařízení je společné pro tyto dva 
pokoje. 1 bytová jednotka je tvořena samostatným jednolůžkovým pokojem s WC, sprchou  
a kuchyňským koutem. 
Lyra – 3 bytové jednotky bez kuchyňských koutů se společnou kuchyní pro 6 osob. Každá 
bytová jednotka je tvořena 2 jednolůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením.  
Fénix – 3 bytové jednotky bez kuchyňských koutů se společnou kuchyní pro 6 osob.  
2 jednotky jsou tvořeny 2 jednolůžkovými pokoji se sociálním zařízením, a 2 samostatnými 
pokoji s malou vstupní chodbou, kdy každý z těchto pokojů má vlastní sociální zařízení. 
Sírius – 3 samostatné plně vybavené byty. V každém bytě jsou 2 jednolůžkové pokoje s plně 
vybavenou kuchyní a sociálním zařízením.  
 
Bydlení ve Slunečném domově ve Frýdku-Místku je umístěno v přirozené občanské zástavbě. 
Je tvořeno dvěma třípokojovými byty. 
 
Uživatelé jsou podporováni ve využívání služeb a dalších vnějších zdrojů mimo organizaci. 
 
 

7. Stavebně technický stav objektu 
 
Stav Bydlení Na Rozcestí, Pod Lípami, V Zahradě: statika – velmi dobrá. Vnější pláště byly 
sanovány a natřeny silikonovou barvou, střechy na všech objektech jsou po celkové 
rekonstrukci. 
V Bydlení V Zahradě (A1) je v současné době špatný stav koupelny a podlahových krytin. 
Domov Anenská objekt na ul. J. Lohrera 779: statika – vynikající. Objekt je po celkové 
rekonstrukci, v závěru roku 2016 došlo k sanaci spodních vod. V současné době se jeví tato 
sanace jen jako částečně účinná. 
Technický stav: elektroinstalace, rozvody tepla, rozvody vody, odpady jsou velmi dobré. 
Vytápění je vyhovující s drobnými opravami. 
 
 
 8.  Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let 
 
Bydlení V Zahradě – cílová skupina: uživatelé s PAS 

1. Plánovaná rekonstrukce koupelny a podlahových krytin. 
2. Pokračovat v pravidelné canisterapii a hippoterapii. 
3. Proškolení pracovníků v bazální stimulaci 

             Termín: v průběhu roku 2020 
             Zodpovědný: pracovní tým Bydlení V Zahradě 
 

Bydlení Na Rozcestí 
1. Plánovaná kompletní projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu. 
2. Proškolení pracovníků v kurzu zaměřeném na uživatele s demencí. 
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3. Pokračovat ve výsadbě bylin a ovocných keřů v zahradě objektu a udržování 
příjemného prostředí okolo bydlení – sečení trávy, výsadba květin. 
Termín: v průběhu roku 2020 
Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Na Rozcestí 

 
Bydlení Pod Lípami – cílová skupina: uživatelé s duálním postižením 

1. Proškolení pracovníků v kurzu bazální stimulace.  
2. Založit bylinkové záhonky. 
3. Pokračovat v rozvíjení komunikace s uživateli. 

             Termín: v průběhu roku 2020 
             Zodpovědný: pracovní tým Bydlení Pod Lípami 
 
Domov Anenská F-M, Slunečný domov 

1. Pokračování v udržování příjemného prostředí zahrady – sečení trávníku, výsadba keřů 
a květin. Výsadba ovocných keřů – maliny, rybíz, angrešt. 

2. Dodělání letního posezení na zahradě.  
3. Pokračovat v přípravě uživatelů na přechod do samostatného bydlení.  

Termín: průběh roku 2020 
Zodpovědný: pracovní tým Domov Anenská 
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 
Pržno 239 
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1. Popis zařízení 
 

Sociální služba je poskytována v bezbariérové, dvoupodlažní budově s výtahem, která se 
nachází v areálu organizace v Pržně.  Dílny jsou rozčleněny na šest tematických pracovních 
částí, v každé z nich pracuje odpovědný pracovník zajišťující dohled a podporu uživatelům, 
kteří dílny navštěvují. 

 

• Košíkářská dílna 

• Šicí dílna 

• Výtvarná dílna 

• Keramická dílna 

• Zemědělská dílna 

• Dílna svíci a mýdel 
 

K dispozici máme také plně vybavenou kuchyňku (součást dílny), kterou využíváme hlavně 
k pečení. Počítačovou učebnu s přístupem k internetu, kde probíhají činnosti, nácviky  
k rozvoji sociálních dovedností. Součástí STD jsou také sklady materiálu, pracovní zázemí  
pro vedoucí STD a klubovna využívána uživateli k chvilkové relaxaci a skupinové komunikaci. 
Budova je vybavena sociálním zařízením, šatnami pro uživatelé i pracovníky. 

 
V roce 2019 byly sociálně terapeutické dílny spolufinancovány v rámci projektu „Podpora 
služeb sociální prevence 2“. Příspěvek na financování provozu činil 4.582.400,- Kč. 
 
 

2. Charakteristika poskytované služby 
 

Služba je poskytována uživatelům se zdravotním, mentálním či chronickým duševním 
onemocněním.  

 
Pracovníci uživatelům poskytují podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních 
návyků a dovedností.  Podporují uživatele v rozvoji individuální zájmové činnosti. V neposlední 
řadě pracovníci poskytují podporu pro rozvoj znalostí a dovedností pro praktický život. 
 
 

3. Uživatelé služby 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem – 50 denně 
 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 60 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

3.2.1 Pohlaví 7 53 60 0 2 

3.2.2 Věk 
rozpětí 18-70 18-70 18-70 18-70 18-70 

průměr      

303.2.3 Stupeň závislosti osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 
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I    lehká závislost 3 6 9 0 0 

II   středně těžká 
závislost 

1 18 19 0 2 

III těžká závislost 1 26 27 0 0 

IV úplná závislost 2 3 5 0 0 

3.2.4 Typ 
postižení 

3.3.4.1 Osoby s mentálním 
postižením 

lehké 3 5 8 0 0 

střední 3 48 51 0 2 

těžké 1 0 1 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

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

0 1 1 0 2 

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

2 0 2 0 0 

3.3.4.4 Osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

3.2.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 6 52 58 0 2 

s částečným 
omezením  

1 1 2 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

0 0 0 0 0 

 
3.1 obložnost: --- 

 
3.2 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019: 0 

 
3.3 průměrná čekací doba zájemců o službu: 0 (naplněný stav) 

 
4. Personál 

 

Vzdělání  

Počet pracovníků 

STD celkem 

Počet pracovníků STD 

Přepočtený 

stav (PS) ke 

dni 

31.12.2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 

pracovníci 
THP Ostatní 

Pedagogičtí 

pracovníci  

Pracovníci 

v sociálních 

službách 

Zdravotničtí 

pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

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

Vysokoškolské 1,00 11,83         1,00 11,83   

Vyšší odborné 0,20 2,37       0,20 3,64     

Úplné střední 3,00 35,50   1,50 17,75     1,40 16,57 0,10 1,18 

Vyučen 4,25 50,30   4,00 47,34       0,25 2,96 

Základní               

Celkem 8,45 100,00 - - 5,50 65,09 - 0,00 0,20 3,64 2,40 28,40 0,35 4,14 
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5. Práce s kvalitou a významné události v roce 2019 
 
V roce 2019 se nám podařilo: 

• Pracovníci a uživatelé STD společnými silami proměnili část trávníku před správní 
budovou na okrasný záhon. Společně upravili trávník na záhon, navezli zeminu  
pro výsadbu okrasných keřů, trav a trvalek, usadili obrubník. Pro snadnější údržbu část 
záhonu upravili kačírkem. Díky týmové práci uživatelů a pracovníků se tato proměna 
podařila, vznikl nový okrasný záhon. 

• Přístřešek u skleníku, který sloužil ke štípání dřeva, zůstal po ukončení zakázek  
bez využití. Jelikož trávíme mnoho času s uživateli venku a ve skleníku při pracovních 
aktivitách, rozhodli jsme se využít tento přístřešek k odpočinku a posezení. Nejprve 
přístřešek prošel důkladnou očistou, navezením stolů a laviček, a nakonec zútulněním 
květinami. Tento zastíněný kout využívají nejen uživatelé dílen, ale i ostatní uživatelé a 
návštěvy v zařízení.  

• Podílíme se na recyklaci odpadu. Nejen pracovníci, ale i uživatelé jsou vedeni k třídění 
odpadků. V suterénu dílen máme vlastnoručně vyrobené a označené nádoby  
dle druhů odpadu, do kterých třídíme odpad z jednotlivých dílen. Po naplnění odnášení 
uživatelé s pracovníkem vytříděný odpad do kontejnerů v zařízení. 

 

Významné události v roce 2019 

• Proběhly nátěry venkovních dřevěných konstrukcí a částečné nátěry okenních rámů  
a křídel. 

• V interiéru byla provedena částečná výmalba. 
 
Prodejní výstavy a prezentace 

• KÚ MSK Ostrava – Velikonoční prodejní výstava                                                                                                    

• Obec Pržno – Velikonoční jarmark 

• Frýdlant nad Ostravicí – Den sociálních služeb  

• Frýdek-Místek – Den sociálních služeb          

• NS Pržno – Prodejní prezentace (Loučení s čápy) 

• NS Pržno – Týden sociálních služeb – prezentace STD, výrobků 

• Krajský úřad MSK Ostrava – Vánoční prodejní výstava pro zaměstnance KÚ 

• Obec Pržno – Vánoční jarmark 

• Ostrava GONG – Křídlení   
 
Akce pořádané v roce 2019 

• Vizovické pečení (příprava těsta, míchání, vykrajování, splétání a pečení) 

• Velikonoční pletení pomlázek z vrbového proutí 

• Sportovní den v STD – na stanovištích uživatelé absolvují připravené disciplíny 

• Borůvkování – pečení koláčů z naších výpěstků 

• Diskotéka v sále – dle přání uživatelů  

• Melounování – motivační posezení s ochutnávkou – za práci jsou melouny 

• Zelená země – sběr odpadků v areálu a okolí, recyklace 

• Mrkvánky – chutné zpracování poslední úrody 

• Pečení lineckého cukroví spojené s vánočním posezením 
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Sociálně terapeutické dílny se také podílely a účastnily na společných akcích: 
Ples Našeho světa, Účast v soutěži O nejkrásnější květinovou výzdobu balkónu, terasy, Loučení 
s čápy. 
Spolupracovali jsme s aktivizačními pracovníky ostatních služeb – příprava a pořádání akcí  
pro uživatele našeho zařízení (mramorování hrníčků, tupování textilu, sportovní den, 
halloweenská zábava, vánoční baňkování). 
 
Dále Spolupracujeme s: 

• Chráněná dílna T – WOOD, Frýdlant n. O. 

• Abex – substráty Žabeň 

• TDS ZamPra, Frýdlant n. O. 
 

 
6. Sociální podmínky uživatelů 

 
Zázemí pro uživatele v budově sociálně terapeutických dílen: 
Uživatelé využívají 6 místností pro pracovní terapie. K dispozici mají jednu společenskou 
místnost s kuchyňskou linkou (klubovna). O odkládání ošacení slouží dvě šatny. V budově jsou 
zřízeny čtyři toalety pro uživatele. 
V rámci zemědělské terapie uživatelé využívají skleník a francouzskou zahradu. 
 
Druhou část objektu tvoří prostory bývalé školy s 1 PC místností s připojením k internetu,  
1 šatnou a 3 toaletami pro uživatele. Z bývalých 2 učeben je vytvořena dřevařská dílna a 
místnost pro aktivizaci. 
 

7. Stavebně – technický stav objektu 
 
Objekt, ve kterém jsou umístěny sociálně terapeutické dílny je zcela bezbariérový. 
Stav stavby: statika – velmi dobrá. 
Technický stav: elektroinstalace, rozvody tepla, rozvody vody, odpady jsou velmi dobré.  
Nevyhovující kotle na ohřev TUV, ÚT a střešní okna. 
 
 

8. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let 
 

1. Plánována výměna nevyhovujících kotlů na ohřev TUV, ÚT a výměna střešních oken. 
2. Obnova a úprava francouzské zahrady po rekonstrukci, vysázení bylinkových záhonů. 
3. Rozvíjení spolupráce s chráněnými dílnami, zapojení dalších zájemců (uživatelů)  

do spolupráce. 
4. Zcela eliminovat mikrotenové sáčky používané na prodejních výstavách a jarmarcích, 

nahradit je papírovými sáčky, vyráběnými v rámci pracovních terapií v STD. 
Termín: v průběhu roku 2020 

Zodpovědný: pracovní tým STD 
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III. ČÁST ZPRÁVY O ČINNOSTI 
 

 
Ekonomické údaje – souhrn za organizaci 

 

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

 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 103 557    103 557    0 

Doplňková činnost 38  140 102 

Celkem 103 595 103 697 102 

 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 

za rok 2019 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

102 109,85  102 109,85 - 

 

 
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2019 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy Výsledek 
hospodaření 

1. Domov pro osoby se zdrav. post. 55 330 55 330   0 

2. Sociálně terapeutické dílny 6 231 6 231 0 

3. Domov se zvláštním režimem 16 077 16 077 0 

4. Chráněné bydlení 19 749 19 749 0 

5. Domov pro osoby se zdrav. pos. FM 6 170 6 170 0 

Celkem 103 557 103 557 0 
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Závazné ukazatele na r. 2019 (Kč)  

Závazný ukazatel na rok 2019 * Výše (Kč) 

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

  48 652 000  

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

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní 
činnosti 

8 300 000 

Příspěvek na provoz ÚZ 13013 ÚZ 253 – v rámci projektu 
„Podpora služeb sociální prevence 2“ pro sociálně 
terapeutické dílny 

4 582 400 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 14,72 % 

Výsledek hospodaření  

vyrovnané případně mírně 

přebytkové hospodaření za rok 

2019  

* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2019 

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

Druh sociálních služeb 

(dle registrace) 
Výše (tis. Kč) 

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením 25 849 

3. Domov se zvláštním režimem 9 589 

4. Chráněné bydlení 9 596 

5. Domov pro osoby se zdrav. postižením – FM 3 618 

Celkem 48 652 

 
Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 

Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 

Fond investic 34 977 40 568 

FKSP 1 629  2 067 

Rezervní fond 2 257 2 363 

Fond odměn 305 305 
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Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Plynoservis Mazal - ples 2 2    

TDS ZAMPRA - ples 5 5    

Šmíd Vlastimil - ples 4 4    

Hartmann-Rico a.s. - ples 5 5    

TDS Zampra – kulturní 

akce 

16,4 16,4    

Hyundai Motor 

Manufacturing 

18,6 6 12,6   

Těšínské papírny s.r.o. 15 15    

Obec Ostravice 10 10    

Lubomír Skotnica - 

notebook 

18  18   

Kalma k.s. – potraviny 

klientům 
3,5  3,5   

Lenka Kramná - sekačka 10  10   

Genus spol. s r.o. - 

potraviny 

2  2   

ABEX substráty a.s. – 

substrát 

18,6  18,6   

Maso V+W s.r.o. - 

potraviny 

3  3   

Ing. Miroslav Vrána – 

kávovar 

6  6   

Celkem 137,1 63,4 73,7 0 0 

 
Investiční akce v roce 2019 (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

Jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Oprava správní budovy 6 927  0 6 927 0 0 0 

Výměna plynového 

sporáku 
           117            117                0 0 0 0 

Výměna chladicí skříně 48 48 0 0 0 0 

Nákup stolního robotu 75 75 0 0 0 0 

Nákup sprchovacích 

lůžek 
92 92 0 0 0 0 

Celkem 7 259 332 6 927 0 0 0 
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Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2019 (tis. Kč)  

Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 

zdroje 

výměna oken v budově 

SO-03 a SO-04 
1 452  1 452    

oprava EPS - objekty 

SO03, SO04, SO21 
803 385 418    

nátěry dřevěných oken 

a obložení 
228  178  50 ÚZ 13013 

oprava výtahu na 

pobočce 
178  178    

oprava střešních oken 

v budovách SO-01, A4 a 

B1 

172 134   38 ÚZ 13013 

oprava EPS k pojistné 

události 
136  106  30 ÚZ 13013 

výmalba místností na 

budovách SO-21, SO-

01, SO-03 

99  78  21 ÚZ 13013 

Výměna plynového 

kotle 
90  90    

výměna automatické 

brány na pobočce 
80  80    

oprava střešní krytiny 

budov 
76 59   17 ÚZ 13013 

Výměna podlahové 

krytiny – místnosti 

v SO04 

72  72    

Celkem 3 386      
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Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 

pojišťovny 

Poškození výmalby v důsledku protečení 

vody z prasklého potrubí – J. Lohrera 
17 16  

Poškození kabelů přístroje EKG uživatelem 7 6 

Poškození střechy na SO-03 při vichřici 66 56 

Poškození vyzvánění el. zvonu na SO-20 

(kapli) – škoda vzniklá při bouřce 
12 11 

Celkem 102 89 

 
 
Průměrné % nemocnosti za rok 2019 
            

Průměrné procento nemocnosti za rok 2019 je 5,44 %. 

 

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 
 
O.K.D.C mont, s.r.o. (18 282,09 Kč) 

 

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

pozdějších předpisů 

V roce 2019 byl v organizaci průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců 168,8 osob. Z toho 

byl stanoven 4% povinný podíl osob se zdravotním postižením na 6,75 osob. Organizace splnila 

povinnost na 10,24 osob zaměstnáním u zaměstnavatele. 

 

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 

Interní kontroly 2019 

Kontrolu provedl Předmět kontroly Dne Závěry 

Klus Václav Roční kontrola BOZP 11/2019 Bez opatření 

Klus Václav Roční kontrola PO 11/2019 Bez opatření 
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Externí kontroly 2019 

Kontrolu provedl Předmět kontroly Dne Závěry 

Krajská hygienická 
stanice MSK v 
Ostravě 

Kontrola 
obecných zásad a 
požadavků 
potravinového 
práva 

26.3.2019 Bez opatření 

Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR 

kontrola 
udržitelnosti k 
projektu 
„Komponovaný 
parkový areál 
„Náš svět-Pržno“, 
ID 140342 

27. 7. 2019 – 6.8.2019 Uhynula 1/5 
výsadby, nutno 
dosadit dle 
projektové 
dokumentace nebo 
v odůvodněných 
případech požádat o 
změnu druhu 
výsadby. Doporučen 
větší apel na údržbu 
zeleně a také na 
šetrnost k zeleni. 

 

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                       

- - - - - - - - - - 

 

 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Ing. Jan Zvoníček s pracovním týmem 

datum: 11. března 2020 

telefon: 558 605 603, 720 538 428 

e-mail: j.zvonicek@centrumprzno.cz 

 

 

 


