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Úvod
Vážení přátelé,
dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu Harmonie, příspěvkové organizace se sídlem v Krnově, za
rok 2012.
Naše organizace procházela a stále prochází obdobím plným změn. Předchozí tři roky byly ve
znamení slučování s jinými organizacemi (Naděje v Jindřichově a Krajánek v Městě Albrechticích),
kdy nástupnickou organizací byla Harmonie, příspěvková organizace. S tím souviselo množství
organizačních změn, stěhování, nastavování nových pravidel a pracovních postupů, registrace nové
služby, stabilizace služeb atp.
S odstupem času vnímám sloučení jako krok správným směrem. Klientům sloučení umožňuje
přecházet do služeb, které více odpovídají jejich potřebám, do chráněných bydlení, jiných domovů
v návaznosti na rodinné vazby, zpět do rodiny. To jsou naše priority ve vztahu k procesu
transformace pobytových sociálních služeb, kterým naše organizace prochází, a k životu klientů –
zásadní je, že se služby vzájemně propojily a klienti získávají nové příležitosti.
Přestože se rok 2012 zdál být poněkud klidnějším, nikam jsme se nestěhovali, neotevírali jsme
žádnou novou službu, došlo k několika důležitým organizačním změnám, které sledovaly nejenom
možnost úspor, ale také zvýšení komfortu a flexibility poskytovaných služeb jak pro klienty, tak pro
pracovníky. Intenzivně jsme pracovali na procesech směřujících ke kvalitě poskytovaných služeb,
které významně podpořila naše nová kolegyně, která byla přijata na post metodika kvality.
Jako pozitivní vnímám mnohá pozvání k prezentaci naší organizace ať už na kulaté stoly v různých
městech Moravskoslezského a Olomouckého kraje, tak i zájem naše zařízení poznat. Navštívili nás
např. zahraniční poskytovatelé sociálních služeb z partnerských měst Krnova a naši dobrou praxi
ocenili také pracovníci sdružení Liga za lidská práva.
V roce 2012 se nám poprvé podařilo dosáhnout na významné finanční prostředky z grandu NOKD,
také UniCredit Bank věnovala nemalou částku na pořízení cvičební pomůcky pro osoby s parézami,
ale poděkování patří i donátorům, kteří přispěli jakoukoliv částkou.
Rezervy vnímáme v oblasti PR, ve vzdělávání středního managementu, řešit chceme zaměstnávání
klientů chráněných bydlení.
Nedaří se najít odpovídající druh sociální služby klientům se specifickými potřebami.
Všechny výše jmenované oblasti jsou pro nás výzvou a úkolem k řešení do dalšího období.
Závěrem bych chtěla poděkovat za obětavou a náročnou práci zaměstnancům zařízení, zřizovateli,
kterým je Moravskoslezský kraj a všem sponzorům. Děkuji dobrovolníkům, kteří ve svém volném
čase navštěvují naše klienty. Děkuji opatrovníkům a jejich rodinám za důvěru a zpětné vazby, které
jsou pro naši práci důležité, obohacující a podnětné.

Mgr. Miroslava Fofová
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Poslání organizace
Harmonie, příspěvková organizace poskytuje tři druhy registrovaných sociálních služeb:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením:
Číslo registrace: MSK 92464/2007
Domovy
Pracoviště: DOZP Chářovská 785/85, Krnov 794 01
Pracoviště: DOZP Za Drahou 2161/3, Krnov 79401
Pracoviště: DOZP B. Smetany 536/35, Město Albrechtice 793 95 (přechodně Nemocniční 2, Město Albrechtice)

Posláním Domova Harmonie v Krnově je poskytovat podporu a péči lidem s mentálním a
vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání. Služba bydlení je
poskytována celoročně, prioritou pro nás je vytvoření domácího prostředí, zachování kontaktů
s rodinou a přáteli a být součástí běžného života a dění ve městě.
Cílová skupina služby
Služba je poskytována dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a případným dalším
přidruženým postižením s vyšší mírou potřeby podpory.
Komu nemůžeme poskytnou kvalitní služby
Osobám s mentálním postižením s poruchami autistického spektra, kteří potřebují specializovanou
odbornou péči a podporu a lidem s mentálním a vícenásobným postižením, u kterých je prioritní
duševní onemocnění.
Cíle služby
Udržet a získat dovednosti uživatele potřebné pro běžný život s důrazem na individuální možnosti
každého z nich.
Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby obyvatelé Domova byli běžnou součástí života města a
pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.
Zásady
 Každý uživatel je pro nás jedinečná osobnost, vždy máme na paměti jeho důstojnost a
lidská práva
 Pracujeme s vědomím, že tak, jak se chováme na veřejnosti k našim uživatelům, tak se
k nim bude chovat i veřejnost.
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 Každý pracovník v přímé péči je významnou součástí celku – jak kvalitní je pracovník,
tak kvalitní je služba samotná (týmová práce v nastavování pravidel služby,kontinuální
vzdělávání, supervize)
 Dbáme na jednotnost postupu pracovníků v podpoře a péči o uživatele (respektujeme
dohodnuté pracovní postupy).

Chráněné bydlení
Číslo registrace: MSK 92464/2007
Pracoviště:
Pracoviště:
Pracoviště:
Pracoviště:

Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice
Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, 793 95 Město Albrechtice
Chráněné bydlení, Krajánek, Krnovská 185/1, 793 95 Město Albrechtice
Chráněné bydlení, Opavská 294/40, 794 01 Krnov

Posláním Harmonie, chráněných bydlení ve Městě Albrechticích a Krnově je poskytovat
dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením takovou podporou jakou potřebují
k tomu, aby mohli bydlet v běžných domácnostech a s individuální podporou asistenta se
rozhodovat o všech věcech, které se jich týkají.
Cílová skupina
Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a vícenásobným postižením, kteří
potřebují podporu především v rozhodování se, v péči o vlastní domácnost, v hospodaření s penězi, v
přípravě a zajištění stravy a v navazování kontaktů s okolím.
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby
Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem s
přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s mentálním a vícenásobným postižením, u
kterých je prioritní duševní onemocnění.
Cíle služby
Cílem služby CHB je umožnit lidem s mentálním a vícenásobným postižením bydlet v běžných
domácnostech a vybavit je potřebnými dovednostmi:
S přiměřenou podporou se rozhodovat o věcech, které jich týkají a umět projevovat svoji vůli při
navazování vztahů s druhými lidmi
Co nejvíce samostatně zvládat péči o domácnost
Orientovat se v okolí bydliště a využívat veřejné služby v dané lokalitě
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Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby obyvatelé chráněného bydlení byli součástí života města a
pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.
Zásady služby
 Obyvatele chráněného bydlení podporujeme v samostatnosti „Co zvládá, dělá sám“.
 Každý obyvatel chráněného bydlení je pro nás jedinečná osobnost a k jeho potřebám vždy
přistupujeme s ohledem na jeho životní situaci.
 Obyvatele chráněného bydlení připravujeme na to, že je v životě mohou potkat i nepříznivé
situace a podporujeme je v tom, jak je zvládat.
 Uvědomujeme si, že potřeby obyvatel chráněného bydlení se mění a proto podporujeme
pracovníky v získávání nových znalostí a dovedností jak na ně reagovat.
Sociálně terapeutická dílna
Číslo registrace: MSK 207531/2010
Pracoviště: Sociálně terapeutická dílna, Míru 230/7, 793 95 Město Albrechtice
Pracoviště: Sociálně terapeutická dílna, Opavská 294/40, 794 01 Krnov (pracoviště zrušeno k 31.7.2012)

Posláním sociálně terapeutické dílny Harmonie v Městě Albrechticích je vytvořit dospělým
lidem s mentálním a vícenásobným postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu
práce, podmínky pro smysluplné trávení volného času v době, kdy jsou jejich vrstevníci
v zaměstnání. Při poskytování služby stavíme na schopnostech a individuálních potřebách
každého uživatele, respektujeme jeho jedinečnost a právo osobní volby.
Cílová skupina:
Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost
pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce.
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:
Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem s
přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s mentálním a vícenásobným postižením, u
kterých je prioritní duševní onemocnění.
Cíle služby:
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Podporovat dospělé lidi s mentálním a vícenásobným postižením v získání pracovních dovedností a
návyků.
Podporovat soběstačnost a nezávislost uživatelů, která jim umožní potřebnou orientaci v běžně
dostupných veřejných službách a podpoří je v navazování kontaktů s lidmi.
Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby uživatelé sociálně terapeutické dílny byli součástí života města
a pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.

Zásady:
 Stavíme na schopnostech a předpokladech uživatelů služby
 Partnerský přístup k uživateli služby je pro nás prioritní, respektuje jeho právo volby a
individualitu.
 Pracovníci jsou vybaveni potřebnými znalostmi a dovednosti a jsou tak připraveni reagovat na
individuální potřeby uživatelů.

Zpráva o činnosti organizace
Harmonie, příspěvková organizace poskytuje pobytové sociální služby v domovech pro zdravotně
postižené (DOZP), chráněných bydleních a ambulantní službu sociálně terapeutické dílny (STD) na
území měst Krnova a Města Albrechtic.
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V roce 2012 byla celková kapacita služeb je 215, z toho 123 osob v DOZP, 62 osob v chráněném
bydlení a 30 osob v sociálně terapeutických dílnách.

129,25
Pracovníci v přímé péči
PSS (pracovník v sociálních službách) 111,25
SZP (zdravotnický pracovník)
7,5
Sociální pracovník
10,5

Chod organizace zajišťovalo 154 zaměstnanců.

Přepočtený počet pracovníků
Přímá péče
Administrativa
Obslužné provozy
- Praní prádla a úklid
- Stravovací provoz
- Údržba a autoprovoz
Celkem

129,25
7
17,5
10
5
2, 7
153,75
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Pracovníci v přímé péče poskytují podporu osobám s mentálním a vícenásobným postižením. Dle
potřebné míry podpory bydlí klienti buď v DOZP (vyšší podpora) nebo v chráněném bydlení (nižší a
střední míra podpory.

Významné aktivity organizace v uplynulém roce
Většina aktivit, které v uplynulém roce proběhly, byly zaměřeny na proces transformace naší služby,
který velmi úzce souvisí s kvalitou poskytované péče. K důležitým aktivitám, které proběhly,
jmenujeme:
 Spolupráci s konzultantem – metodikem na zpracování výstupů za zařízení v rámci realizace
individuálního projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK.
Harmonie, příspěvková organizace se jako jedna z deseti příspěvkových organizací MSK
zapojila do projektu „Podpora procesů transformace pobytových sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji“. V rámci tohoto projektu byla s podporou externí konzultantky
mapována historie procesu transformace původního ústavu sociální péče v Hošťálkovech a
po té také Naděje a Krajánku, od roku 2002 až do roku 2012. V období od listopadu 2011 až
do ledna 2013, kdy k nám konzultantka sdružení Instand docházela, se shromáždily informace
a poznatky, které byly často jen ve vzpomínkách pracovníků.
Přesto, že se nám často nedostávalo dostatek času na zpracování náročných podkladů pro oba
výstupy projektu, doufáme, že splní svůj účel – zmapují jednu z významných etap naší nikdy
nekončící práce pro naše klienty.
 Účast na vzdělávacích aktivitách vyplývajících z tohoto projektu, které bylo rozděleno do 3
aktivit. Tímto vzděláváním bylo podpořeno 58 pracovníků organizace ze všech tří
provozovaných služeb.
 Spolupráci se zpracovatelem brožury zaměřené na osobní výsledky transformace pro vznik
brožury „Můj život“. Aktivním zapojením pracovníků byly zdokumentovány a zpracovány
skutečné příběhy našich klientů.
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 Probíhala spolupráce s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb. NC
organizovalo vzdělávací programy pro pracovníky a supervize v zařízení. Vzdělávacích
aktivit se zúčastnilo 60 pracovníků, kteří se školili ve třech bězích. Každý běh měl pět modulů
a byl určen pro 20 pracovníků, kteří tak absolvovali celkem 40 vyučovacích hodin.
Moduly: 10 kroků transformace, Právní kontext, Individuální plán, Metody práce s uživatelem dle
jeho individuálních potřeb, Podpora uživatele v transformačním procesu.

 Byl realizován projekt „Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě
Albrechticích“. Jednalo se o rekonstrukci objektu na ul. B. Smetany 35, kde byla poskytována
služba DOZP. V říjnu 2011 se klienti odstěhovali do náhradních prostor na ul. Nemocniční 2
v Městě Albrechticích. Objekt k rekonstrukci si stavební firma převzala v březnu 2012.
Stavební práce byly dokončeny v prosinci 2012, objekt byl zkolaudován a předán naší
organizaci. Zástupce organizace se pravidelně účastnil kontrolních dnů, kterých proběhlo 35.
Organizace řešila a zajišťovala některé práce, které nebyly součástí projektové dokumentace.
Byla zpracována specifikace vnitřního vybavení nábytkem a elektrospotřebiči jako podklad
k zadání veřejné zakázky na vybavení.
 Realizace projektu „1. etapa transformace zámku v Jindřichově ve Slezsku“ je ve fázi
zpracovávání projektové dokumentace, probíhají kontrolní výbory, kde jsou řešeny aktuální
záležitosti týkající se staveb. V rámci tohoto projektu budou realizovány tři investiční akce.
Chráněné bydlení v Osoblaze pro 12 klientů, Chráněné bydlení v Rýmařově pro 15 klientů a
Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem pro 18 klientů.
V rámci tohoto projektu organizace plnila úkoly, které si zadala v transformačním plánu,
především ke snížení kapacity daného pracoviště na 45 klientů, kteří budou využívat objekty
viz. výše, navázala spolupráci s obcemi, kde nové služby vzniknou prezentací našich služeb.
Účastnili jsme se Dnů sociálních služeb, Dne zdraví, byli jsme pozvání na jednání
zastupitelstva.

 Dařilo se nám spolupracovat s návaznými službami, které využívá celkem 86 klientů
pobytových služeb. Jsou to služby v Krnově: STD Efattha, RÚT, DS Benjamín, DS Charita,
škola v Krnově a Městě Albrechticích a STD v Městě Albrechticích.
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 Zavedli jsme novou formu práce - VTI (videotrénink interakcí). Touto metodou chceme
zlepšit komunikaci s klienty, naučit se zvládat „problémové“ chování klientů, podpořit rozvoj
pracovníků v oblasti komunikace s klienty, podpořit rozvoj týmové spolupráce.
Práce s kvalitou služby
 V roce 2012 byla přijata na DPČ (20 hodin/ týdně) metodička kvality. Ta pak, ve spolupráci
se dvěma základními pracovními skupinami pro zvyšování a hodnocení kvality v zařízeních
Harmonie (pro CHB a DOZP) pracovala na stanovených prioritách pro rok 2012. Obě
skupiny se scházely pravidelně, minimálně 1x měsíčně. Při aktualizaci pravidel a
metodických postupů jsme se zaměřili na soulad psaných postupů se zavedenou dobrou praxí
služby.
 V roce 2012 jsme se prioritně věnovali revizi postupů a pravidel ve službách bydlení.
V DOZP Za Drahou, které je intenzivně zapojeno do procesu transformace, se tým, který
pracuje na kvalitě služby zaměřil také na aktualizaci a doplnění postupů při práci s klienty.
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o revize dodatku ke smlouvě + dohoda o ukončení smlouvy (dokončeno)
pravidla pro platby za poskytované služby + úhradovník
o Revize pravidel pro evidenci a účtování poskytnuté individuální podpory v CHB
revize práce s rizikem v CHB včetně zaškolení pracovníků
revize metodiky pro práci s uživateli s duševním onemocněním
revize formuláře pobyt uživatele mimo CHB
revize postupů pro hodnocení pracovníků
revize záznamů o zdraví obyvatele v CHB

Plánované projekty v Harmonii v roce 2013
Pro rok 2013 plánujeme zaměřit naši pozornost na určité vytipované oblasti podpory našich klientů a
pracovníků, které vyplynuly z těchto zdrojů a analýz:
 analýza potřeb klientů (DOZP, CHB)
 hodnocení pracovníků, náměty z porad a pracovních setkání, osobní motivační rozhovory
s pracovníky
 kontrolní činnost vedoucích pracovníků
 zpětné vazby od externích spolupracovníků
Oblasti, které plánujeme projektově podpořit:
 zavedení individuálních komunikačních systémů pro klienty, kteří nemluví včetně
vzdělávání pracovníků v této oblasti – podání žádosti o poskytnutí grandu NOKD
 vzdělávání středního managementu v základních manažerských dovednostech
 „Projekt Ivan“ – projekt, který podporuje v samostatném bydlení klienty, kteří využívali
služby DOZP přesto, že ji nepotřebují (jsou samostatní v sebeobsluze), mají obtíže přijímat a
respektovat pravidla nastavená v bydleních komunitního typu. Potřebují zcela individuální a
cílenou podporu v dovednostech žít běžný a samostatný život.
o náklady na asistenční podporu
o náklady na provoz cvičných bytů v běžné bytové zástavbě
 Projekty na podporu zaměstnávání klientů CHB, kde plánujeme spolupráci se sociální
firmou Chrpa, o.p. s – společně podané projekty na pracovní stáže a individuální koučink ve
firmách.
 Projekty na podporu klientů s těžkým a hlubokým mentálním postižením – aktivizační
techniky – proškolení pracovníků, zakoupení vybavení, zavedení programů a podpora
externích odborníků – projektová spolupráce se základní školou speciální v Krnově.
Oblast transformace pobytových služeb:
 V roce 2013 bude dokončena 2. etapa projektu „Chráněné bydlení a sociálně terapeutické
dílny“, v Městě Albrechticích. Bude rozšířena registrace služby chráněné bydlení, proběhne
stěhování klientů do rekonstruovaného objektu a zahájení provozu. Soustředit se budeme na
adaptační proces klientů i pracovníků.
 V souvislosti s tímto projektem bude přestěhována služba STD, která je provozována
v komerčním nájmu, do rekonstruovaných prostor. Provoz bude zahájen k datu 1. 4. 2013.
 Realizace projektu „1. etapa transformace zámku v Jindřichově ve Slezsku“ bude nadále probíhat ve
spolupráci se zřizovatelem a projekčními firmami v rámci kontrolních výborů.
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Transformační plán bude naplňován, v úzké spolupráci se zřizovatelem budou řešeny dílčí
změny, které vzniknou se změnami termínu pro realizaci projektu.
 Chceme dále spolupracovat s NC zapojením do navazujícího projektu Transformace sociálních
služeb. Transformace sociálních služeb navazuje na předchozí projekt Podpora
transformace sociálních služeb. Jednotlivé aktivity budou zahajovány od dubna 2013 a
potrvá do konce června 2015. Projekt vytváří na národní úrovni prostředí pro transformaci
pobytových zařízení sociálních služeb na služby komunitní. Komunitní služby podporují
své uživatele, v tomto případně zejména osoby se zdravotním postižením, v zapojení se do
společnosti a na trh práce. Aby bylo této změny dosaženo, je nutné zapojit řadu různých
subjektů – samotné lidi se zdravotním postižením a pečující osoby, kteří dokážou vyjádřit
svoje potřeby ohledně poskytování sociálních služeb, krajské i obecní samosprávy jako
zřizovatele sociálních služeb a správce jejich sítě, poskytovatele sociálních služeb bez
ohledu na zřizovatele a další. Zároveň je neustále nutné pracovat s povědomím veřejnosti,
aby byli lidé se zdravotním postižením opouštějící ústavy přijati do běžného společenství.

Hospodaření organizace
Podrobně zpracováno v ekonomické části VP a příloze č.14 – Tabulková část ke zprávě o činnosti a
plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012.
Výnosy organizace činily 59 324,3 tis. Kč

Náklady organizace činily 59 272,2 tis. Kč
Výsledek hospodaření je kladný, ve výši 51,9 tis. Kč
Prezentace organizace
V roce 2012 jsme život našich klientů, naši práci a procesy, které v sociální oblasti probíhají –
transformace pobytových sociálních služeb - prezentovali v místním i regionálním tisku.
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Články o podpoře klientů, jak se připravují na samostatnější život, o projektech, které realizujeme,
o Nadaci OKD a činnosti sociálně terapeutické dílny, o společenském životě i sportovních aktivitách
našich klientů vyšly v Krnovských listech, ve Zpravodaji Města Albrechtic, v krnovském Regionu i
regionálním tisku Deníku.
O aktivitách Harmonie informujeme obyvatele Města Albrechtic v místní kabelové televizi.
Články – viz. příloha
Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím
Realizovali jsme aktivity, které by bez přispění Vás, donátorů nebyly uskutečněny.
Děkujeme Nadaci OKD za grand, díky kterému jsme mohli otevřít novou dílnu – svíčkárnu, jako
významnou aktivitu pro naše klienty.
Nemalou částkou přispěla UniCredit Bank na nákup pomůcky MOTOmed viva2, který slouží klientů
s poruchami hybnosti.
Na uspořádání společenských akcí jsme využili finanční a věcné dary, kterými přispělo Město Krnov,
firma Kofola, a.s. Krnovské Škrobárny, spol. s. r. o, Lyceum Řekyň v ČR, Značky Morava, a.s.
Taylor okna a dveře, s. r. o.
Velmi nás potěšila společenská akce, kterou pro naše klienty uspořádala obchodní firma Steigerová
Ivetta v Hotelu Steiger v Krnově.
Poděkování patří také soukromým osobám, paní MUDr. Palasové, panu Šebelovi a panu Kuchařovi.
Velmi si vážíme přízně všech sponzorů, jejichž finanční i věcné dary jsou využívány ve prospěch
našich klientů.
Chceme touto cestou také poděkovat veřejnému opatrovníkovi v zastoupení paní Bc. Hlouškové za
město Krnov a paní Ing. Rousové za Město Albrechtice. Jejich spolupráce je příkladná a díky jejich
osobnímu nasazení se daří řešit i velmi složité situace. Tento přístup je odrazem dobrých vztahů
města s naší organizací.
Nadále chceme spolupracovat s neziskovými subjekty, Slezskou diakonií a Charitou, které našim
klientům nabízí návazné služby a které jsou hojně využívány.
Máme štěstí na spolupráci se školami, kam někteří naši klienti dochází, ať už je to v Městě
Albrechticích nebo v Krnově. Děkujeme za trpělivost a hezký přístup.
Velmi si ceníme vstřícného přístupu Soudu v Krnově (řízení změny způsobilosti k právním úkonům,
podněty změny opatrovníka apod.).
Poděkování patří také spolupracujícím lékařům, kteří mají naše klienty v péči.
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PF 2013

Lyceum Řekyň v České republice

Správní rada Lycea Řekyň v České
republice se rozhodla využít vánočního
zvyku obdarovávání a proměnila
tradiční novoroční přání za projev lásky
k bližnímu a potěšila finančním darem
krnovský Ústav sociální péče
HARMONIE.
Přejeme Vám pokojné a radostné prožití
dvanáctidenního svátečního období a
úspěšný rok 2013.
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Přílohy k Výroční zprávě
Služba:
Domov pro osoby se zdravotním postižením – 3 pracoviště:
 Chářovská 785/85, Krnov
 Za Drahou 3, Krnov
 B. Smetany 35, Město Albrechtice, přechodně Nemocniční1, Město Albrechtice

1. Popis zařízení
Chářovská 785/85, Krnov
Domov Harmonie se nachází v Krnově, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01.
Sociální služba je realizována v třípodlažní budově, která vznikla rekonstrukcí objektu bývalé
základní školy a přístavbou, vzájemně propojenou v úrovni jednotlivých podlaží. Objekt
se nachází v okrajové části města Krnov s dobrou obslužností a návazností služeb. Je určen
pro celoroční pobyt 60 uživatelům, kteří jsou ubytováni ve 29 dvoulůžkových pokojích a 2
pokojích jednolůžkových. V rekonstruované budově se nachází v suterénu - technické
vybavení (rozvaděč, UPS, výměníková stanice), v nadzemních podlažích se nacházejí pokoje,
každý pokoj má stavebně oddělené sociální zázemí se sprchou, toaletní mísou a umyvadlem.
Pro uživatele částečně imobilní a zcela imobilní jsou pokoje a sociální zázemí uzpůsobeny
jejich potřebám.
V přízemí přístavby je zázemí pro administrativu a technické zázemí - prádelna, kuchyň,
šatny zaměstnanců a místnost údržby.
Bezbariérový přístup je zajištěn výtahem, který je navržen jako lůžkový a je uzpůsoben
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Objekt je dispozičně řešen tak,
aby prostorově vznikly oddělené komunity – bytové jednotky.
Služba je poskytována 60 uživatelům ubytovaných v 5 komunitách, se stálými pracovníky
v sociálních službách. Každá komunita má k dispozici čajovou kuchyňku a jídelnu-klubovnu.
Velikost ploch k užívání činí celkem 2 107 m² z toho je 1 123 m² obytné plochy, stravovací
provoz - 139 m², chodby 483 m², zdravotníci 18 m², služby 9 m², prádelna 74 m², ostatní
259 m². K objektu patří zahrada (1810 m²), s dřevěnými altánky a krbem, posezením,
lavičkami kolem chodníků a zatravněné hřiště. Zahrada je osázená vegetací v podobě živých
plotů, okrasných keřů a stromů. Vlastníkem objektu je Moravskoslezský kraj, naší organizaci
byl svěřen do správy.
Za Drahou 3, Krnov
Pobytová služba je dočasně (nejdéle do konce roku 2015) realizována v pronajatých
prostorech ubytovacího zařízení Slezské univerzity v Opavě, umístěného v Krnově,
Za Drahou 3. Celková kapacita této dočasné pobytové služby je nyní 46 osob, jedná
se výhradně o muže. Uživatelé jsou ubytováni v samostatné části zařízení se samostatným
vstupem a vyčleněnou částí pozemku.
V I. NP objektu se nachází 1 šestilůžkový pokoj, 3 třílůžkové pokoje a 1 dvoulůžková
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ubytovací buňka. Na podlaží je umístěna koupelna se sprchovými boxy, sedací vanou,
sprchovým lůžkem a WC. Dále je zde umístěna kancelář vedoucí služby a zázemí
pro všeobecné sestry, dvě provozní místnosti, čajová kuchyňka a společenská místnost,
která současně slouží jako jídelna uživatelů.
II. NP zahrnuje 2 třílůžkové pokoje, 2 dvoulůžkové pokoje, 2 jednolůžkové pokoje, šatnu
personálu, společné WC, koupelnu se sprchovými boxy, sprchovým lehátkem a sedací vanou.
Dále je zde společenská místnost, čajová kuchyňka a prostory pro aktivizační terapii.
III. NP zahrnuje 5 třílůžkových pokojů, 4 jednolůžkové pokoje, šatnu pro personál
se zázemím, 2 společenské místnosti, čajovou kuchyňku, společné WC a koupelnu
se sprchovými boxy.
IV. NP obsahuje 2 jednolůžkové pokoje, šatny pro personál a kanceláře, dále společné WC
uživatelů, společenskou místnost a čajovou kuchyňku.
Ubytovací pokoje a společenské místnosti jsou vybaveny omyvatelnou podlahou. Na každém
poschodí je umístěna úklidová místnost s výlevkou.
Stravování je zajišťováno dodavatelsky, praní osobního prádla je zajištěno v prádelně
organizace na pracovišti Chářovská 785/85 v Krnově, praní ložního prádla je zajištěno
dodavatelsky.
B. Smetany 35, Město Albrechtice (přechodně Nemocniční 2, Město Albrechtice)
V současné době je pracoviště z adresy B. Smetany 35 v Městě Albrechticích dočasně
přestěhováno do nemocniční budovy v Městě Albrechticích. K přestěhování došlo z důvodu
rekonstrukce stávajícího objektu, který bude přestavěn na chráněné bydlení. V nemocniční
budově jsme dostali k dispozici část budovy ve 4. nadzemním podlaží. Po konzultacích
s provozovatelem budovy nemocnice došlo ještě před přestěhováním k několika částečným
úpravám, takže i dočasné prostory nám z velké části slouží ke spokojenosti. Budova
nemocnice je přímo v centru Města Albrechtic.
2. Charakteristika poskytované služby
Chářovská 785/85, Krnov
Služba je poskytována dospělým osobám s mentálním a vícenásobným postižením s vyšší a vysokou
mírou podpory. Klienti bydlí v pěti komunitách, kde jejich podporu zajišťují stálí zaměstnanci –
pracovníci v sociálních službách. Na jedné z komunit pracují kromě PSS i SZP, které zajišťují
ošetřovatelské
úkony pro celý domov. Na jednotlivých komunitách bydlí od 6 do 10 klientů. Ke každé komunitě
patří společenská místnost vybavená sedací soupravou, Tv a audiovizuální technikou s jídelním
koutem a kuchyňskou linkou se spotřebiči. Vybavení odpovídá běžnému domácímu prostředí. Pokoje
jsou převážně dvoulůžkové, sociální zázemí je buď společné pro dva pokoje, je umístěno mezi
pokoji, nebo je přímo součástí pokoje, odděleno dispozičně. Vybavení pokojů je standardní- lůžko,
noční stolek, vestavěná skříň, komoda, křeslo a konferenční stolek. V případě potřeby si může klient
umístit televizní přijímač. Vývody na TV jsou v každém pokoji.
Klientům jsou nabízeny návazné sociální služby v denním stacionáři a STD. Jeden klient dochází do
školy.
Klienti běžně využívají návazné služby města.
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Za Drahou 3, Krnov
Služba je poskytována dospělým osobám s vyšší a vysokou mírou potřebné podpory.
Zařízení je členěno na tři tzv. „domovy“, ve kterých zajišťují podporu uživatelům stálí
zaměstnanci, pracovníci v sociálních službách. Na pátém domově pracuji i SZP, které
provádí ošetřovatelské úkony pro celou službu. Sociální zázemí je umístěno na chodbě, slouží všem
klientům bydlících na daném podlaží. Koupelna je vybavena sprchami, sedací vanou a sprchovým
lůžkem. Na jednotlivých domovech bydlí od 12 do 16 klientů, převážně ve vícelůžkových pokojích.
Vybavení pokojů je standardní – lůžko, noční stolek, stůl, židle. K setkávání slouží společenská
místnost vybavená sedací soupravou, TV a audiovizuální technikou a jídelním koutem.
Klientům jsou nabízeny návazné sociální služby, dochází do STD a dílny Relax, dva klienti dochází
do školy.
Běžně navštěvují služby města, obchody, holiče, cukrárny, kino, bazén apod.
B. Smetany 35, Město Albrechtice (přechodně Nemocniční 2, Město Albrechtice)
DOZP v Městě Albrechticích poskytuje služby domova pro osoby se zdravotním postižením.
V současné době zde žije 16 klientů, všichni jsou muži s mentálním a vícenásobným
Postižením, potřebují střední a vyšší míru podpory. Klienti bydlí na jednom podlaží na vícelůžkových
pokojích. Sociální zázemí je pro všechny klienty umístěno na chodbě.
V běžném průběhu využívají klienti služeb sociálně terapeutických dílen ve městě.
Mezi nejoblíbenější aktivity našich klientů patří nákupy ve městě, sportovní aktivity buď na
zahradě nemocnice nebo v tělocvičně ZŠ, výtvarný kroužek v ZŠ a hippoterapie u soukromého
majitele koní.
Vzhledem k tomu, že po opravě stávající budovy zde bude chráněné bydlení, u všech klientů klademe
velký důraz na nácvik praktických činností. Klienti se učí základům praní, vaření, nákupů,
samostatnému pohybu po městě, úklidu, šití a nákupů.
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3. Uživatelé služby*: souhrn za všechna pracoviště DOZP
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2012 – 123 osob
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2012 a jejich rozdělení (viz tabulka): 118
POČTY
UŽIVATELŮ
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2012, POČTY DLE:

Z TOHO
NOVĚ
PŘIJATÝCH

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

46
26-88
57
0
7
7
14
18
9
16
16
5

72
25-60
42,5
0
6
17
27
22
3
38
6
25

19

30

118
25-88
56,5
0
13
24
41
40
12
54
22
30

1
55
55

3
43-50
46,5

49
5
¨0

11
0

0
26
17
3

0
45
21
6

16
0
0
71
38
9

Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte
3.3 obložnost v uplynulém roce 98,4 %
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2012 – 17 žádostí
z toho: žen - 6
mužů – 11
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Chářovská 785/85, Krnov
Uživatelé služby:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2012 – celkem 60
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2012 a jejich rozdělení (viz tabulka):
POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2012, POČTY DLE:
ŽENY

3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4.2
osoby
s
kombinovaným
zdravotním
postižením (tělesné +
3.3.4 TYP
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.2 VĚK

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby
3.3.6 MOBILITA

bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

MUŽI CELKEM

46
26-88
62,2
0
7
7
14
18
9
16
10
5

10

56

25-48
38,3
0
0
2
3
5
0
6
3
1

25-88
57,9
0
7
7
17
23
9
22
13
6

19

3

24

1

0

1

4

0

4

0
26
17
3

0
5
4
1

0
31
21
4

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY

MUŽI

1
55
55

2
43-44
43,5

1

2

Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte

3.3 obložnost v uplynulém roce 97, 08 %
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Za Drahou 3, Krnov
Uživatelé služby:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2012 – celkem
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2012 a jejich rozdělení (viz tabulka):
POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2012, POČTY DLE:
ŽENY

MUŽI CELKEM

3.3.1 POHLAVÍ

46

46

rozpětí
3.3.2 VĚK
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
3.3.4 TYP
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou

21-60
35,7
0
5
10
16
15
2
19
1
24
22

35,7
0
5
10
16
15
2
19
1
24

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby
3.3.6 MOBILITA

bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY

MUŽI

22
0
0
0
0
27
14
5

0
0
27
14
5

Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte

3.3 obložnost v uplynulém roce – 98,76 %
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B. Smetany 35, Město Albrechtice, přechodně Nemocniční1, Město Albrechtice
Uživatelé služby:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2012 – celkem
16 uživatelů
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2012 a jejich rozdělení (viz tabulka):
POČTY UŽIVATELŮ

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2012, POČTY DLE:
ŽENY

MUŽI CELKEM

3.3.1 POHLAVÍ

16

16

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou

28-54
39,1
0
1
5
8
2
1
13
2
0
5

28-54
39,1
0
1
5
8
2
1
13
2
0

3.3.2 VĚK

1
50
50
0
0
0
1
0

5
16
0

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

0

bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)

MUŽI

16

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

3.3.6 MOBILITA

ŽENY

13
3
0

0
0
13
3
0

99,3

4. Personál: DOZP – všechna pracoviště
počet pracovníků
celkem

vzdělání

přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2012

%

počet pracovníků
pedagogičtí
pracovníci

přímá péče
pracovníci
v sociálních
službách

1
PS

zdravotničt
í
pracovníci

sociální
pracovníci

THP

ostatní

3

4

5

6

2
%

PS

%

PS

%
PS
%
PS
%
PS
%
0,1 0,1
2,6
2,3
1,1
1,0
0
0
0
0
1,0
0,9
0
0
0
0
7,8 6,9
2,5
2,2
5,4
4,8
1,3
1,1
0
0
0
0
0
0
10,2
9,0

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen

5,5
1,0
44,9
43,9

4,9
0,9
39,5
38,6

0
0
0
0

0
0
0
0

1,7
0
27,9
33,7

1,5
0
24,5
29,6

základní

18,3

16,1

0

0

13,3

11,7

0

0

0

0

0

0

5,0

4,4

113,6
100,0
0
0
celkem
Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2012

76,6

67,3

7,9

7,0

6,1

5,4

6,5

5,8

16,5

14,5

22

5. Sociální podmínky uživatelů
a. počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení
mimo pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu)
b. možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor
(společenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.)
c. další poskytované služby
Chářovská 785/85, Krnov
a. počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství
V domově se nachází 29 dvoulůžkových pokojů a 2 jednolůžkové, sociální zázemí je
umístěno 11 x společné pro dva dvoulůžkové pokoje, koupelna je umístěna mezi pokoji,
každý pokoj má svůj vchod, z toho 4 koupelny jsou vybaveny mixážním panelem a arjo
lůžkem pro uživatele s vysokou mírou dopomoci, 10 dvoulůžkových pokojů má samostatnou
koupelnu. Sociální zázemí pro imobilní uživatele je vybaveno zvedákem pro usnadnění
manipulace s těžce postiženými osobami.
b. možnost trávení volného času
Objekt je členěn do 5 komunit, každá komunita má vlastní společné zázemí – obývák,
jídelnu, kuchyňku nebo jídelní kout.
Vybavení kuchyňky: sporák ve dvou komunitách, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, varná
konvice, chladnička – na všech komunitách
Vybavení obýváků: televize, video nebo DVD, sedací souprava, radiomagnetofon, komoda,
skříň, poličky, stoly, židle apod.
K využití je také zahrada se 3 pergolami, 2 zahradními krby a lavičkami
c. další poskytované služby
V letošním roce se nám podařilo zajistit canisterapii. Canisterapie se uskutečňuje čtyřikrát
do měsíce dle potřeb a přání uživatelů.
K relaxaci všech uživatelů z domova slouží hydromásážní vana, která je součástí koupelny
na 5. komunitě.
Denní aktivity jsou uživatelům nabízeny v Sociálně terapeutických dílnách v Krnově a Městě
Albrechticích a denním stacionáři Benjamin v Krnově.
Klientům, kteří nemají možnost využívat návazné služby, jsou v domově nabízeny různé
další činnosti, jako aktivity s prvky muzikoterapie, prvky bazální stimulace, procvičování
jemné a hrubé motoriky.
návaznost na další dostupné zdroje
Klienti si mohou obstarat drobné nákupy, navštívit cukrárnu, kadeřnictví, lékaře, různá
kulturní zařízení, rehabilitaci, spolupracujeme s integrovaným záchranným systémem,
využíváme služeb Slezské diakonie, střediska sociální rehabilitace, denního stacionáře
i Církevní ZŠ a MŠ v Krnově, ZŠ v Městě Albrechticích a Sociálně terapeutických dílen
v Krnově a Městě Albrechticích
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Za Drahou 3, Krnov
a. počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství
přízemí

1x6ti lůžkový pokoj
2x2 lůžkový pokoj (z toho jeden se sociálním zařízením)
2x3 lůžkový pokoj
1 koupelna pro 15 uživatelů
2x1 lůžkový pokoj
2x2 lůžkový pokoj
2x3 lůžkový pokoj
1 koupelna pro 12 uživatelů
I.patro

3x1 lůžkový pokoj
1x2 lůžkový pokoj
4x3 lůžkový pokoj
1 koupelna pro 16 uživatelů, tito uživatelé využívají i koupelnu ve III.patře
II.patro

III.patro 3x1 lůžkový pokoj
1 koupelna pro 3 uživatele
Na každém patře se nachází koupelna a WC, které nejsou součástí jednotlivých pokojů. V přízemí je
koupelna vybavena vanou a sprchovým lůžkem Arjo, v I.patře je koupelna vybavena vanou a
sprchovými kouty, koupelny ve II. a III. patře jsou vybaveny sprchovými kouty.
b. možnost trávení volného času
Na každém domově se nachází společenská místnost, kde uživatele mohou trávit svůj volný čas.
Společenská místnost pátého domova plní i funkci jídelny. Ostatní klienti se stravují v jídelně, která
je s obytnou částí spojena koridorem. Společenské místnosti jsou vybaveny sedacími soupravami,
křesly, audiovizuální technikou, PC, edukačními stoly, židlemi, úložnými skříňkami atd.
Nedílnou součástí DOZP je tzv. cvičný byt, kde jsou klienti podporování k soběstačnosti.
Během roku byly vytvořeny v prvním patře tři místnosti, ve kterých probíhají aktivity pro uživatele
s vysokou mírou podpory ( snoezelen, muzikoterapie, relaxační místnost).
K využití je zahrada s lavičkami.
c. další poskytované služby
Veřejné návazné služby:
v oblasti osobní péče využívají služeb holiče a pedikérky mimo DOZP
dochází do odborných ambulancí k lékaři
stalo se normální přirozeností, že využívají obchody, kavárny, cukrárny ve městě
Sociální návazné služby:
Sociálně terapeutická dílna v Městě Albrechticích
Rehabilitační dílna Relax v Krnově
Denní stacionář Benjamín
Sociální rehabilitaci RÚT
ZŠ Město Albrechtice
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B. Smetany 35, Město Albrechtice (přechodně Nemocniční 2, Město Albrechtice)
a. počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství
Zařízení poskytuje sociální službu 6-ti uživatelům Bydlí ve dvou 5-lůžkových a třech 2lůžkových pokojích. Pokoje jsou vybavené standardním nábytkem a nemají samostatné
sociální zařízení. Kromě jednoho, mají všechny pokoje pouze umývadlo. Sociální zařízení se
nachází na chodbě. Jde o tři samostatná WC, jednu koupelnu a sprchový kout. Počet klientů
na jedno sociální zařízení je 5-6, na koupelnu a sprchový kout po 8.
b. možnost trávení volného času
Volný čas mohou klienti trávit různě. V zařízení je jim k dispozici 1 společenská místnost a 1
místnost pro arteterapii. Zde probíhají po celý rok aktivizační činnosti a různé zábavné či sportovní
akce dle plánu pracovníků. Mimo zařízení navštěvují klienti v rámci pracovních činností sociálně
terapeutické dílny v místě svého bydliště. Ve volnu se pak účastní výletů do okolí, ozdravných
pobytů v přírodě či rekreací, návštěv divadla, kina, knihovny, cukrárny, zájmových kroužků,
hippoterapie, přátelského posezení u uživatelů v jiných typech služeb a zařízeních. Pro sportovní
využití jim slouží venkovní sportoviště a tělocvična ve městě.
c. další poskytované služby
Dle svých individuálních potřeb využívají klienti také dostupnost veřejných služeb, kde docházejí
v rámci samostatného pohybu nebo za doprovodu klíčového pracovníka nebo jiného pracovníka ve
službě. Jsou to převážně tyto služby: dopravní spojení autobusové či vlakové, sociální odbor při
MěÚ, obchody, lékaři, rehabilitace, lékárna, pošta, oprava obuvi a šatstva, církevní služby,
koupaliště, cukrárna, restaurace, knihovna a výroba klíčů.

6. Stavebně - technický stav objektu
stručný popis stavebně-technického stavu objektu organizace (popis uskutečněných investičních
akcí v rámci procesu transformace a humanizace + výhled do dalších let, popis menších
stavebních a jiných úprav objektu realizovaných v rámci organizace), specifikace podstatných
nedostatků, bariérovost objektu – zcela bezbariérový, částečně bariérový, zcela bariérový
Chářovská 785/85, Krnov – objekt je v dobrém technickém stavu (rekonstrukce v roce 2006). Bylo
provedeno obložení stěn chodby v přízemí, oprava střešního okna, výměna poškozených žaluzií.
Pracoviště domova je bezbariérové, je zajištěno evakuačním výtahem.
Za Drahou 3, Krnov – v objektu jsme v nájmu, byla provedena úprava přístupového chodníku.
Pracoviště je zcela bariérové.
B. Smetany 35, Město Albrechtice – v rámci procesu transformace byla provedena rekonstrukce
objektu, investorem je zřizovatel MSK., hrazeno z ROP a prostředků kraje. Z prostředků organizace
bylo v objektu provedeno technické zhodnocení – elektroinstalace PC a TV.
Pracoviště je po provedené rekonstrukci zcela bezbariérové, je zajištěno evakuačním výtahem.
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Služba:
Chráněné bydlení – 4 pracoviště:





Pracoviště:
Pracoviště:
Pracoviště:
Pracoviště:

Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice
Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, 793 95 Město Albrechtice
Chráněné bydlení, Krajánek, Krnovská 185/1, 793 95 Město Albrechtice
Chráněné bydlení, Opavská 294/40, 794 01 Krnov

1. Popis zařízení
Harmonie, p.o., Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4 , Město Albrechtice 793 95,
tel.: 776 652 682, 554 652 625

Chráněné bydlení se nachází v klidné lokalitě, blízko centra, což nese výhody týkající se
dostupnosti služeb všeho druhu.
Chráněné bydlení P. Bezruče nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích pro dvacet
obyvatelů. Obyvatelům chráněného bydlení je poskytována 24 hodinová podpora pracovníky.
Budova má tři patra, která jsou propojena schodištěm pavlačového typu a výtahem, který
zajišťuje bezbariérový přístup do domu. K zcela podsklepené budově patří také zahrada
s pergolou a zahradní houpačkou.
2. Charakteristika poskytované služby
Služba chráněného bydlení je poskytována lidem, kteří potřebují vyšší míru podpory a pomoci.
Budova je částečně bezbariérová, proto zde mohou bydlet i lidé s pohybovými problémy. Obyvatele
chráněného bydlení motivují pracovníci k co největší soběstačnosti nejen při domácích činnostech,
ale i při využívání služeb veřejnosti. Poskytují jim takovou podporu, aby jejich schopnosti a
zdravotní stav nebránil jejich plnohodnotnému začlenění do společnosti.
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1. Popis zařízení
Harmonie, p.o., Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, Město Albrechtice 793 95,
tel.: 774 652 337, 554 652 337

Chráněné bydlení Pod Hůrkou se nachází na kraji Města Albrechtic, asi 10 minut od náměstí, v běžné
zástavbě obce. Chráněné bydlení je poskytováno v 5 rodinných domcích se zahradou, kde bydlí 23
obyvatelů. Domky jsou patrové, celkem se 2 jednolůžkovými a 11 dvoulůžkovými pokoji. Vybavení
domků odpovídá klasické domácnosti, kuchyň, obývací pokoj, špajz, koupelna s WC.
Věrným kamarádem všem obyvatelům chráněného bydlení je fenka Džína.
2. Charakteristika poskytované služby:
Vzhledem k tomu, že je chráněné bydlení umístěno na kopci a ve vzdálenější části od centra města je
předpokladem, že zde budou bydlet obyvatelé, kteří nemají pohybové problémy.
Obyvatelé chráněného bydlení jsou individuálně podporováni a motivováni k prožití aktivního života
v domácím prostředí a k plnohodnotnému začlenění do společnosti. Zvládat žít život, jak je běžné pro
jejich vrstevníky, mít možnost projevit vlastní vůli při navazování partnerských vztahů.
1. Popis zařízení
Harmonie, p.o., Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov 794 01,
tel.:731 692 322, 552 301 884

Budova chráněného bydlení má dvě patra. Soukromí pro obyvatele je v prvním i druhém patře
zajištěno dvěma jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým pokojem. Žijí zde 4 ženy a 4 muži,
kteří si své pokoje, vybavené základním nábytkem, doplnili vlastním nábytkem a bytovými doplňky.
2. Charakteristika poskytované služby:
Chráněné bydlení je nabízeno lidem s větší mírou samostatnosti, kteří jsou schopni využívat široké
nabídky města a s předpokladem přechodu do podpory samostatného bydlení.
Obyvatelé chráněného bydlení jsou vedeni k využívání běžných služeb, které jim město Krnov nabízí
a k trávení volného času, jak je běžné pro jejich vrstevníky.
Jsou vedeni k soběstačnosti a k co nejmenší závislosti na službě. Pro lepší zvládání samostatného
bydlení a začlenění do společnosti jsou také vedeni k získávání pracovních návyků a dovedností.
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1. Popis zařízení
Harmonie, p.o., Chráněné bydlení, Krajánek, Krnovská 185/1 Město Albrechtice 793 95,
tel.: 774 652 337, 554 652 337

Chráněné bydlení Krajánek se nachází na Krnovské ulici ve Městě Albrechticích, blízko centra.
Dvoupatrová budova nabízí ubytování 11-ti obyvatelům v pěti dvoulůžkových a v jednom
jednolůžkovém pokoji. V současné době zde žije 9 mužů a 2 ženy. Každé podlaží je uspořádáno jako
samostatná bytová jednotka, propojena schodištěm nebo výtahem umožňující bezbariérový pohyb v
celém objektu. V suterénu jsou zřízeny prostory pro volnočasové aktivity jako např. posilovna, stolní
tenis. K budově patří rozlehlá zahrada s altánem a venkovním krbem.
2. Charakteristika poskytované služby:
Chráněné bydlení má výtah a bezbariérovou koupelnu, takže zde mohou bydlet i lidé na invalidním
vozíku.
Obyvatelům chráněného bydlení poskytujeme podporu v každodenní péči o svou osobu, v péči o
domácnost, zahradu, při získávání pracovních návyků a dovedností.
Aktivně zapojujeme obyvatele k využívání veřejných a návazných služeb. Podporujeme je při
navazování a udržování mezilidských vztahů a upevňování rodinných vazeb.

28

3. Uživatelé služby*:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2012 – celkem 62
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2012 a jejich rozdělení (viz tabulka):
POČTY UŽIVATELŮ

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2012, POČTY DLE:
ŽENY

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

3.3.6 MOBILITA

MUŽI CELKEM

32 29
31-85 21-62
58,2 42,7
0
1
24
16
8
11
0
1
0
0
16
9
11
18
0
0
0
0
0
1

0

1

5

2

0
28
4
0

0
26
1
2

61

ŽENY

MUŽI

21-85
50,8
1
40
19
1
0
25
29
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
43
43,5
0
1
0
0
0
0
1
0
0

1

0

0

1

0

0

7
0

0

0

0
0
0
0

0
1
0
0

54
5
2

Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte

3.3 obložnost v uplynulém roce 99,25 %
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2012
z toho - žen
1
- mužů
6¨
4. Personál: Chráněné bydlení – všechna pracoviště
počet pracovníků
celkem

vzdělání

přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2012

počet pracovníků
pedagogičtí
pracovníci

%

1
PS

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen

přímá péče
pracovníci
v sociálních
službách

4,1

13,4

16,9
8,4

55,4
27,6

základní

1,1

3,6

celkem

30,5

100,0

zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS
1,0

sociální
pracovníci

THP

ostatní

4

5

6

3
%
PS
3,3

%

PS

%
3,0 9,8

16,8 55,1
8,2 26,9
1,0

PS

%
0,1 0,3

%

0,1 0,3

3,3

27,0 88,6

PS

3,0 9,8

0,2 0,6

0,2

0,7

0,1

0,3

0,3

1,0

PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2012
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5. Sociální podmínky uživatelů
Chráněné bydlení, Město Albrechtice, P. Bezruče 4:
a. počet a kapacita pokojů
Obyvatelé žijí v deseti dvoulůžkových pokojích, vždy pro dva pokoje je k dispozici jedno sociální
příslušenství se sprchovým koutem, umývadlem a WC.
b. možnost trávení volného času
Všichni obyvatelé chráněného bydlení mohou trávit volný čas v obývacím pokoji, který je vybaven
sedací soupravou, TV,DVD,PC, videorekorderem, radiomagnetofonem, obývací stěnou a jídelním
stolem. V příznivém počasí mohou trávit volný čas na zahradě, pod pergolou, relaxovat na zahradní
houpačce, opékat v zahradním krbu, pěstovat květiny.
c. další poskytované služby
Mimo prostory chráněného bydlení využívají obyvatelé chráněného bydlení službu STD ve Městě
Albrechticích a v Krnově, která je zaměřena na výrobu drobných dárkových předmětů. V Krnově
navštěvují sociální rehabilitaci Rút, kde absolvují různé kurzy a cvičnou praxi v knihovně.
Ve svém osobním volnu chodí nakupovat, k lékaři, ke kadeřníkovi, na pedikúru, na poštu, do
knihovny, do kostela, na rehabilitaci. Obyvatelé se zapojují do dění v obci, navštěvují kulturní a
sportovní akce pořádané obcí i mimo obec. Dvě obyvatelky si doplňují vzdělání v Základní škole
v Městě Albrechticích.
Chráněné bydlení, Město Albrechtice, Pod Hůrkou 20,22,26,28,30:
a. počet a kapacita pokojů
V 5-ti domcích je celkem 11 dvoulůžkových pokojů a 2 pokoje jednolůžkové. Sociální zařízení je ve
3 domcích v obou podlažích, ve dvou domcích jen v přízemí.
b. možnost trávení volného času
Každý domek je zařízen jako běžná domácnost. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, který si
mohou dle svých představ doplnit vlastním nábytkem a doplňky. Ke společnému trávení volného
času a vaření slouží obývací pokoj a kuchyň. U každého domku je zahrada s posezením, popř.
houpačkou a krbem. Obyvatelé chráněného bydlení pečují o andulku a psa Džínu.
c. další poskytované služby
Většina obyvatel navštěvuje sociální službu STD v Městě Albrechticích, kde tkají koberce, vyrábějí
svíčky, košíky, mýdla, vyšívají, pletou, pracují s hlínou apod.
V rámci sociální rehabilitace Rút v Krnově chodí na cvičnou praxi do kuchyně, provádí úklidové
práce.
V tělocvičně ZŠ v Městě Albrechticích se jednou týdně scházejí na trénink v kopané a přehazované.
Připravují se na reprezentaci v soutěžích po celé republice.
Pět obyvatel chodí do vzdělávacího kurzu do ZŠ v Městě Albrechticích. V obci využívají možnost
stravování v jídelně SŠZS nebo v místní restauraci, nakupují ve zdejších obchodech, využívají služby
kadeřníka, pedikúry, pošty, chodí do kostela, do knihovny. Rádi se účastní sportovních a kulturních
akcí v obci i v blízkém okolí.
Jeden obyvatel pečuje o koně v Jezdeckém klubu v Městě Albrechticích, ve volném čase se na nich
projíždí.
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Chráněné bydlení, Krnov, Opavská 40:
a. počet a kapacita pokojů
V domě jsou celkem 2 dvoulůžkové pokoje a 4 pokoje jednolůžkové. Sociální zázemí je v obou
podlažích.
b. možnost trávení volného času
Pro společné účely slouží obývací pokoj se sedací soupravou, televizí, nábytkovou stěnou a vybavená
kuchyň. Pokoje jsou zařízeny základním nábytkem, který si obyvatelé dovybavují dle svých představ.
Na zahradě tráví volný čas pod pergolou.
c. další poskytované služby:
Město Krnov nabízí mnoho možností kulturního a sportovního vyžití, velký výběr nákupních
středisek a dalších služeb.
Obyvatelé chráněného bydlení navštěvují STD Effatha. V rámci této sociální služby absolvují různé
kurzy např. paličkování, vaření, práce na počítači.
Jednou týdně jezdí do Města Albrechtic na tréninky ve stolním tenise, v kopané a přehazované. Již
získali několik cen v soutěžích po celé republice.
Tři obyvatelé jsou zaměstnáni na volném trhu práce. Chodí uklízet do restaurace, do kanceláře nebo
pracují v prádelně.
Jeden obyvatel již absolvoval vzdělávání ve Střední škole zemědělství a služeb v Městě Albrechticích
obor kuchař – asistent. Nyní studuje obor cukrář.
V rámci Reintegry absolvovali obyvatelé kurz práce na PC, pracovní diagnostiku, základy
komunikace a profesní poradenství.
V době svého osobního volna chodí na internet do Městské knihovny v Krnově.
Jedna obyvatelka si zaplatila kurz paličkování.
Chráněné bydlení, Město Albrechtice, Krajánek, Krnovská 1:
a. počet a kapacita pokojů
Ve dvoupatrovém domě se nachází 5 dvoulůžkových pokojů 1 jednolůžkový pokoj.
V 1. patře jsou 2 koupelny, z toho jedna bezbariérová. V 2. patře jsou dvě koupelny.
b. možnost trávení volného času
V obou podlažích mají obyvatelé k dispozici společný obývací pokoj vybavený sedací soupravou,
televizí, videem, DVD, nábytkovou stěnou a vybavenou kuchyň. V suterénu domu je tělocvična, kde
obyvatelé hrají stolní tenis a vybavená posilovna. Na zahradě využívají k odpočinku pergolu s krbem.
c. další poskytované služby:
V sociální službě STD v Městě Albrechticích tkají koberce, pletou košíky, malují na sklo, vyrábějí
svíčky, mýdla, keramiku, ve cvičné kuchyňce se učí vařit.
V rámci sociální rehabilitace Rút Krnov absolvují kurzy, hlavně práce na PC. Jeden obyvatel chodí
na cvičnou praxi do bazaru vybalovat zboží a uklízet. V denním stacionáři pro seniory, dělá jeden
obyvatel společníka.
Jedna obyvatelka absolvuje vzdělávací kurz v ZŠ v Městě Albrechticích.
K zajištění nákupu potravin, drogerie a oblečení plně využívají nákupní střediska v obci. Využívají
také služeb pošty, pedikúry, kadeřnictví, knihovny.
Ve svém volném čase se rádi účastní kulturních a sportovních akcí nejen v místě bydliště, ale i
koncertů v Ostravě. V tělocvičně zdejší ZŠ trénují kopanou a přehazovanou, aby se mohli účastnit
celorepublikových sportovních soutěží.
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6. Stavebně - technický stav objektu
stručný popis stavebně-technického stavu objektu organizace (popis uskutečněných investičních
akcí v rámci procesu transformace a humanizace + výhled do dalších let, popis menších
stavebních a jiných úprav objektu realizovaných v rámci organizace), specifikace podstatných
nedostatků, bariérovost objektu – zcela bezbariérový, částečně bariérový, zcela bariérový
Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice – objekt je dobrém technickém
stavu. Bezbariérovost je zajištěna výtahem.
Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, 793 95 Město Albrechtice – pět rodinných domků je
v relativně dobrém technickém stavu, bude potřeba provést opravu nebo výměnu vstupních dveří.
Domky jsou patrové, částečně bariérové.
Chráněné bydlení, Krajánek, Krnovská 185/1, 793 95 Město Albrechtice – objekt byl
zkolaudován v roce 2010, je v dobrém technickém stavu. Bezbatiérovost je zajištěna evakuačním
výtahem.
Chráněné bydlení, Opavská 294/40, 794 01 Krnov – objekt v dobrém technickém stavu. Proběhla
instalace stříšky u vchodu do objektu, položení dlažby na terasu a instalace samouzavírací brány.
Objekt je bariérový. Vstup do přízemí je zajištěn schodišťovou plošinou.
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Služba:
Sociálně terapeutické dílny – 2 pracoviště:
 Pracoviště: Sociálně terapeutická dílna, Míru 230/7, 793 95 Město Albrechtice
 Pracoviště: Sociálně terapeutická dílna, Opavská 294/40, 794 01 Krnov (pracoviště
zrušeno k 31.7.2012)

1. Popis zařízení
Sociálně terapeutická dílna, Míru 230/7, 793 95 Město Albrechtice, je poskytována
v přízemních prostorech pronajatého komerčního objektu.
Sociálně terapeutická dílna, Opavská 294/40, 794 01 Krnov (pracoviště zrušeno k
31.7.2012)
Byla poskytována v objektu, který má organizace Harmonie ve správě. Jedná se o budovu
v běžné zástavbě města Krnova, kde v přízemí byla provozována služba STD, v prvním
a druhém poschodí jsou byty pro službu chráněného bydlení.

2. Charakteristika poskytované služby
Služba je poskytována klientům s mentálním a vícenásobným postižením ve věku od 18 let do
důchodového věku. Kapacita služby je 30osob denně. Dílna je rozčleněna na tkalcovskou,
keramickou, košíkářskou a stolařskou dílnu a tzv. „svíčkárnu“.
Činnosti jsou také zaměřeny na obsluhu domácích spotřebičů, žehlení, přípravu jednoduchých
pokrmů, nakupování, dovednosti sebeobsluhy.
Služba je poskytována v pracovní dny od 8.30 do 14. 30 hodin. Je bezplatná a vymezuje ji
uzavřená smlouva.
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3. Uživatelé služby*:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2012 – celkem
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2012 a jejich rozdělení (viz tabulka):
POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2012, POČTY DLE:
ŽENY

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

3.3.6 MOBILITA

MUŽI CELKEM

46 66
27-79 22-63
56,87 41,14
0
0
5
14
16
36
18
23
0
0
4
13
29
36
19
11
0
0
12
8

7

5

0

0

0
21
25
0

0
49
17
0

112

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY

MUŽI

22-79
49,01
0
19
52
41
0
17
65
30
0

5
31-66
48,9
0
0
3
2
0
0
3
2
0

8
29-55
39,4
0
3
5
0
0
3
5
0
0

20

2

0

12

0

0

0

1

0
2
2
0

0
8
0
0

0
0
70
42
0

Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte

3.3 využitelnost v uplynulém roce 103%(v %)
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2012
z toho - žen : 46
- mužů: 66
4. Personál: STD
počet pracovníků
celkem
vzdělání

přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2012

%

pedagogičtí
pracovníci
1
PS

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní
celkem

0,1
1,0
5,2
1,4

1,3
13,0
67,5
18,2

7,7

100,0

%

počet pracovníků
přímá péče
sociální
pracovníci
THP
ostatní
zdravotničtí
pracovníci
v sociálních
pracovníci
službách
2
3
4
5
6
PS
%
PS
%
PS
%
PS
% PS
%
0,1 1,3
1,0 13,0
4,7 61,0
0,5 6,5
1,0 13,0
0,4
5,2
5,7 74,0

1,0 13,0

0,6 7,8 0,4

5,2
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5. Sociální podmínky uživatelů
a. počet a kapacita pokojů
Město Albrechtice
 Sociálně terapeutická dílna se skládá z 5 místností určených pro pracovní terapii uživatelů.
Dále je součástí objektu 1 cvičná kuchyň, 1 místnost určená pro odpočinek uživatelů a pro
nácvik praní a žehlení, 1 šatna pro uživatele, 2 toalety s umyvadlem pro uživatele, menší
přilehlá zahrada, 1 pracovna pro vedoucí služby a sociální pracovnici, 1 šatna pro pracovníky
v přímé péči, 1 toaleta s umyvadlem pro pracovníky
Krnov
 Sociálně terapeutická dílna se skládá z 1 velké místnosti / arteterapie – umělecká dílna/, která
je členěna na dvě části a je určena pro pracovní terapii uživatelů. Dále 1 místnost, která je
využívaná pro odpočinek a relaxaci – snoozelen. Součástí objektu je kuchyň, chodba, která
slouží mimo jiné i k odkládání ošacení a obuvi uživatelů, 1 koupelna s umyvadlem se
sprchovou baterií a toaletou pro imobilní uživatele. Součástí této koupelny jsou ještě dvě
oddělené toalety, z nichž jedna slouží mobilním uživatelům a druhou využívají zaměstnanci.
Součástí objektu je zastřešený balkón a přilehlá zahrada s dřevěnou pergolou.
Od 31.7.2012 byla služba „Sociálně terapeutická dílna“ ukončena. Od 1.8.2012 jsou tyto
prostory využívány uživateli s vyšší mírou podpory z DOZP Krnov. Činnosti a program
uživatelů je přizpůsoben jejich individuálním potřebám.
b. možnost trávení volného času
Město Albrechtice
 V prostorech sociálně terapeutické dílny probíhají v průběhu celého roku besídky / vánoční,
velikonoční, oslava narozenin, komunity na dané téma, apod./, hrají se společenské a stolní
hry, zábavná odpoledne na zahradě / zábavné kvizy, zpívání, maškarní rej, apod./ sledují se
tématické i zábavné pořady v televizi nebo na DVD. Program je konán ve všech prostorech
sociálně terapeutické dílny – vždy záleží na počtu uživatelů a na tipu chystaného programu.
Krnov
 Uživatelé mohou trávit svůj volný čas v místnosti, která slouží zároveň jako arteterapeutická a
umělecká dílna. V tomto prostoru často probíhá muzikoterapie / součástí je hra na
elektronické klávesy a orfovy nástroje /, relaxace ve vaku, míčkování zklidňující nebo
povzbuzující. V teplejším období uživatelé využívají balkón a přilehlou zahradu. V těchto
prostorech probíhají různorodé kulturně-společenské akce pořádané zaměstnanci sociálně
terapeutické dílny / Rej čarodějnic, Valentýnská oslava, vánoční pečení, apod./
c. další poskytované služby
Město Albrechtice
 Služba nabízí: Dílnu tkalcovskou, keramickou, košíkářskou a stolařskou.
Poskytujeme možnost naučit se : vyrábět svíčky a lampióny z vosku, vyrábět mýdla, plovoucí
svíčky. Uživatelé mají šanci zdokonalit své kuchařské umění ve cvičné kuchyni. V další
místnosti k tomu určené se zdokonalují v praní, věšení a žehlení prádla.
V arteterapeutické a umělecké dílně je rozsah činností velmi široký / šití, trhání peří,
různorodé rukodělné činnosti – např: aranžmá dekorací na vánoce, velikonoce, valentýna,
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apod. Práce s přírodním materiálem, práce s papírem, vodovými a temperovými barvami,
balení výrobků, práce se sklem – malovaní na něj, apod./ Pracovní činnost a její frekvence je
vždy odvislá na skladbě a zájmu konkrétního uživatele
Krnov
 Služba nabízí: část prostoru pro práci s proutím, tkaní koberců a pro výrobu keramiky.
Uživatelé se mohou zabývat výrobou lampiónů a svíček z vosku, výrobou mýdel. Využívájí
cvičnou kuchyni, snoozelen, muzikoterapii, míčkování, relaxace.
V arteterapeutické a umělecké dílně je rozsah činností velmi široký / šití, trhání peří,
různorodé rukodělné činnosti – např: aranžmá dekorací na vánoce, velikonoce, valentýna,
apod. Práce s přírodním materiálem, práce s papírem, vodovými a temperovými barvami,
balení výrobků, práce se sklem – malovaní na něj, apod./ Pracovní činnost a její frekvence je
vždy odvislá na skladbě a zájmu konkrétního uživatele. Uživatelé, kteří docházejí do této
dílny potřebují vysokou míru podpory.
6. Stavebně - technický stav objektu
stručný popis stavebně-technického stavu objektu organizace (popis uskutečněných investičních
akcí v rámci procesu transformace a humanizace + výhled do dalších let, popis menších
stavebních a jiných úprav objektu realizovaných v rámci organizace), specifikace podstatných
nedostatků, bariérovost objektu – zcela bezbariérový, částečně bariérový, zcela bariérový
Sociálně terapeutická dílna, Míru 230/7, 793 95 Město Albrechtice – v objektu jsme v nájmu,
prostory jsou částečně bariérové
Sociálně terapeutická dílna, Opavská 294/40, 794 01 Krnov (pracoviště zrušeno k 31.7.2012) –
neproběhly žádné investiční akce ani významné opravy. Přístup do dílny byl zajištěn schodišťovou
plošinou.

7. Zpráva o plnění úkolů stanovených organizaci pro rok 2012
Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé
zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou
formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění.
Přepočtený průměrný roční počet zaměstnanců činil 155,15 osob. Z toho povinný podíl má činit 6,21
zaměstnanců. Organizace zaměstnává 3,47 zaměstnanců se ZPS. Chybějící podíl plní odběrem
výrobků. V letošním roce byla přijata osoba se ZP na místo úklidu, avšak ve zkušební době jí byl
pracovní poměr ukončen z důvodu špatné pracovní morálky.
Příloha č. 1 – Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2012
Zajistit vzdělání minimálně 5% pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků
organizace v problematice jednání s lidmi s duševním onemocněním, a to ve spolupráci
s organizacemi věnujícími se této problematice.
Byla zajištěna vzdělávací akce pod názvem „Práce s lidmi s duševním onemocněním“, která byla
určena 3 sociálním pracovnicím a 8 pracovnicím v sociálních službách. Lektorkou byla PhDr. Blanka
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Veškrnová, ředitelka o. s. Práh v Brně. Vzdělávání jsme nabídli také organizacím Zámek Nová
Horka, p.o. a Sagapo, p.o. Bruntál.
Vzdělávání proběhlo 26. 9. 2012 v Krnově, v rozsahu 8 vyučovacích hodin.
Na vzdělávací akci proběhla také revize metodiky, se kterou pracovníci naší organizace pracují.
Příloha č. 2 – Prezenční listina a Metodický postup pro podporu uživatelů s psychickým
onemocněním pro Domovy Harmonie.
Ze vzdělávacích akcí uvedených v bodě 2. zpracovat pracovní postupy a zajistit prokazatelné
seznámení všech pracovníků v sociálních službách s tímto pracovním postupem.
Viz. úkol č. 2
Zpracovat pravidla pro používání opatření omezující pohyb tak, aby byly dodrženy požadavky
§ 89 zákona č.108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů a aby tato pravidla
byla v souladu s doporučením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Příloha č. 3 – Pravidla pro používání opatření omezující pohyb.
Udržet spolupráci s dobrovolníky, tak aby do zařízení pravidelně docházel minimálně jeden
dobrovolník.
Organizace spolupracuje na základě Smlouvy o spolupráci se dvěma subjekty, které
zprostředkovávají dobrovolnictví – Slezskou diakonii, dobrovolnickým centrem v Krnově.
Každé pracoviště má zpracovány postupy a pravidla pro působení dobrovolníka na svém pracovišti.
V roce 2012 pracoval v DOZP Za Drahou v Krnově 1 dobrovolník.
V DOZP Chářovská v Krnově pracovali 3 dobrovolníci, jeden ukončil v únoru 2012, ke konci roku
2012 docházeli 2 dobrovolníci.
V CH.B. v Městě Albrechticích pracoval 1 dobrovolník.
Celkem pro organizaci pracovalo 5 dobrovolníků.
V úzké spolupráci se zřizovatelem se podílet na realizaci individuálního projektu Podpora
transformace pobytových sociálních služeb v MSK, a to především:
 Spolupráce při přípravách závěrečné konference v rámci individuálního projektu
(přednášení prezentací o zkušenostech s dosavadním průběhem)
Závěrečná konference byla přesunuta na 28. ledna 2013.
 Součinnost s konzultantem – metodikem při zpracování výstupů ze zařízení
(souhrnné zprávy o transformaci, metodiky strategického plánování)
Organizace spolupracovala s metodiky, kteří prováděli sběr dat za Harmonii, p.o. Tento úkol byl
velmi náročný nejenom pro pověřené pracovníky organizace, ale také pro samotné konzultanty.
Původně určená Mgr. Siudová byla vystřídána Š. Gaudkovou, která znala historii našeho zařízení a
tím, že je z Krnova se lépe orientovala ve všech procesech a změnách. Kterými organizace
procházela – od stěhování pobytové sociální služby Harmonie ze zámku z Hošťálkov, přes organizaci
Naděje z Jindřichova a Krajánek z Města Albrechtic, které byly v průběhu let 2009 a 2010 sloučeny
s organizací Harmonie, p.o.
Proběhlo celkem 14 konzultací v našem zařízení, s konzultantkou spolupracovalo celkem 5
sociálních pracovníků ze tří pracovišť DOZP
a jednoho pracoviště CH.B. Konzultace probíhaly také elektronickou formou.
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Příloha č. 4 Konzultace v rámci projektu „Podpora procesu transformace pobytových služeb
v Moravskoslezském kraji“
Účast na všech vzdělávacích aktivitách vyplývajících z tohoto individuálního projektu
Vzdělávání v rámci projektu Reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00046 „Podpora procesu transformace
pobytových služeb v Moravskoslezském kraji“, byly rozděleny do 3 aktivit. Aktivita č. 1 a č. 2 byla
ve dvou termínech, vždy pro 15 osob, aktivita č. 3 byla určena 3 pracovníkům. Bylo tak podpořeno
celkem 58 pracovníků Harmonie, p.o., ze všech tří druhů služeb. Z toho 2 pracovníci se zúčastnili
dvou aktivit, č. 1 a č. 2 a 3 pracovníci také dvou aktivit a to č. 2 a 3.
Příloha č. 5 - Přehled vzdělávání a názvy aktivit
Součinnost se zpracovatelem brožury zaměřené na osobní výsledky transformace (zisky a
zkušenosti lidí s postižením) při zpracování výstupů ze zařízení
Pro vznik brožury „Můj život“, kde jsou zdokumentovány vybrané příběhy lidí z pobytových
sociálních služeb, byly osloveny sociální pracovnice ze služby chráněného bydlení i domova pro
osoby se zdravotním postižením. Ve spolupráci s ostatními pracovníky sepsaly skutečné příběhy
našich klientů, které byly odeslány zpracovateli brožury. Z mnoha příběhů, které dokumentují
kvalitativní posun v životě klientů, který jim umožnil proces transformace, je v brožuře zastoupen
jeden z nich.
V úzké spolupráci se zřizovatelem realizovat projekt „Chráněné bydlení a sociálně terapeutické
dílny ve Městě Albrechticích“.
Projekt Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny byl v roce 2010 schválen. V roce 2011
probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavby, vítězný uchazeč byl vybrán. V říjnu 2011 byl objekt
vystěhován a připraven k předání stavebníkovi. K vlastnímu předání objektu došlo 20. 3. 2012, kdy
byla zahájena rekonstrukce. Zástupce organizace Harmonie, p.o. – správce - se účastnil kontrolních
dnů, které byly 1x týdně, celkem proběhlo 35 kontrolních dnů. Správce předával informace k vedení
organizace a zajišťoval úkoly, kterými byl pověřen v souvislosti se stavbou (podklady ke smlouvám
k dodávce elektřiny, plynu, osazení elektroměru apod.).
Během stavebních prací bylo zjištěno, že některé práce nejsou v projektové dokumentaci a musela je
zajistit organizace Harmonie, p.o. – např. silová elektroinstalace do dílen, rozvod TV antén a PC sítě,
výměna středotlakového ventilu na plyn. V úzké spolupráci se sociálním odborem zřizovatele a
ředitelkou organizace byla provedena specifikace vnitřního vybavení nábytkem a specifikace
elektrospotřebičů.
Stavba byla zkolaudována a předána do správy organizace k datu 31. 12. 2012. V současné době není
vyřešeno vnitřní vybavení nábytkem a termín opětovného nastěhování byl posunut na jaro 2013,
z důvodu nutnosti vyhlásit novou veřejnou zakázku. (původně vybraná firma se nekontaktovala)
V úzké spolupráci se zřizovatelem realizovat projekt „1. etapa transformace zámku
v Jindřichově ve Slezsku“.
Transformační plán na realizaci „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“ byl schválen
usnesením hodnotící komise pro schvalování transformačních plánů dne 14. 6. 2011. Do března
2011, ve spolupráci se zřizovatelem, byly v TP prováděny dílčí úpravy.
Dne 13. 6. 2012 byla na Centrum pro regionální rozvoj (CRR) odevzdána ke kontrole dokumentace
k průběhu veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace.
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V červenci 2012 dala výběrová komise doporučení k finanční podpoře z Integrovaného operačního
programu projektu s názvem „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“. V rámci tohoto
projektu budou realizovány tři investiční akce, bude vystavěn objekt v Osoblaze na chráněné bydlení
pro 12 osob, dojde k rekonstrukci budovy v Rýmařově na chráněné bydlení pro 15 osob a výstavbě
nového objektu ve Vrbně pod Pradědem, kde bude poskytována sociální služba domov pro osoby se
zdravotním postižením pro 18 osob.
Dne 21. 8. 2012 byl odbor evropských projektů vyzván k doplnění dokumentace. V souvislosti
s novelou zákona o veřejných zakázkách došlo k situaci, že byl do rady kraje dne 5. 9. 2012
odevzdán materiál na zrušení výběru vítězného uchazeče, který byl poté vyzván k odevzdání
doplňujících materiálů. Nové posouzení a hodnocení bylo provedeno a schváleno radou kraje 18. 9.
2012.
Dne 18. 10. 2012 proběhla operativní schůzka se zřizovatelem na sociálním odboru KÚ MSK a
zástupci organizace Harmonie, p.o. a Sagapo, p.o., k projektu „1. etapa transformace zámku
Jindřichov ve Slezsku“. Cílem schůzky bylo nastavení spolupráce v rámci realizace jednotlivých
služeb – CH.B. Rýmařov a DOZP Vrbno pod Pradědem, jejichž provozovatelem bude organizace
Sagapo, p.o.
Spolupráce mezi organizacemi Sagapo, p.o. a Harmonie, p.o., byla zahájena v
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Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako stěžejní cíle
k realizaci v roce 2012, a které jsou vždy v souladu se schválenými strategickými dokumenty
zřizovatele: Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace
pobytových sociálních služeb, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji na léta 2010 – 2014, Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením 2009 – 2013.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Krnov, Chářovská
 Využívat metody VTI (videotrénink interakcí) při práci s uživateli i v komunikaci
týmu
Z motivačních pohovorů s pracovníky vyplynulo, že potřebují podporu při komunikaci s klienty.
V tom jim pomáhají dvě pracovnice, které se vzdělávají ve dvouletém výcvikovém programu ve VTI
v Praze. V září 2012 začaly natáčet pracovníky při interakci s klienty, vše je řádně ošetřeno
Dohodami a souhlasy jak pracovníka, tak klienta (opatrovníka). Začalo se pracovat s pěti klientskými
systémy. Pracovníci si při rozebírání nahrávek uvědomují, jak jsou některé prvky komunikace pro
práci s uživateli důležité.
Samotný videotrénink je založen na vyjednání zakázky - VTI trenér – pracovník (klient) – společně
se domluví, na čem budou pracovat. VTI trenér vypracuje Plán pomoci, od kterého se odvíjí další
spolupráce. VTI trenér pak natočí záběr, při kterém je pracovník s klientem sociální služby
v interakci. VTI trenér vybere z nahrávky jen úspěšnou interakci a tu společně s pracovníkem
rozebere. Vše je založeno na prvcích úspěšné komunikace. Pracovník sám na editovaném záběru
přichází na to, co se mu v komunikaci daří a na čem je potřeba zapracovat. Podmínkou VTI je práce
na vlastní změně. VTI trenér rozhovor s pracovníkem (klientem) nad nahrávkou natáčí, nahrávku pak
edituje a následně rozebírá se supervizorem, popřípadě pak na intervizích. Konkrétní výstupy
budeme provádět po delším časovém úseku, proto práce metodou VTI bude pokračovat i v dalších
letech. Metodu práce VTI si pracovníci oblíbili a mají o ni zájem.
 Vytvořit metodiku noční služby na 5. komunitě – sloužící místo SZP
Noční služby jsou od 1. 2. 2012 zajišťovány pouze pracovníky v sociálních službách, všeobecná
zdravotní sestra slouží pouze do 22 hodin ve všední dny a do 18 hodin o víkendu a svátcích. Byla
vytvořena Metodika noční služby PSS, Metodické pokyny PSS, SZP. Jednotlivá pracoviště pak mají
zpracovány pracovní postupy dle svých potřeb a specifik (např. Postup při podávání výživy do
PEGU, Výměna stomického sáčku, Postup při spuštění požárního hlásiče apod.)
Příloha č. 6 Metodika noční služby PSS, Metodické pokyny PSS, SZP.
 Navázat spolupráci s Charitou – denní stacionář.
Podařilo se vyjednat spolupráci s Charitou v Krnově, denním stacionářem, kam dochází 10 klientů do
návazné služby
 Pokračovat ve spolupráci se stávajícími návaznými službami – navýšení počtu
uživatelů, kteří budou služby využívat.
Návazné sociální služby využívá 36 klientů domova, kteří navštěvují STD Efatta Krnov, STD Město
Albrechtice, RÚT Krnov, DS Benjamín Krnov, DS Charita Krnov
 Pokračovat ve využívání služeb canisterapie.
Je zajištěna fakultativní služba canisterapie, kterou využívá 27 klientů.
 Přehodnotit příspěvek na péči u 11 uživatelů.
Bylo zažádáno o přezkoumání příspěvku na péči celkem u 20 klientů. U 15 klientů došlo k navýšení
příspěvku, u 3 klientů zůstal příspěvek v původní výši, u 3 klientů zatím nedořešeno.
 Pokračovat v přijímání dalších mužů – uživatelů.
V rámci procesu transformace pobytových sociálních služeb, pracoviště Za Drahou v Krnově, kde
v souladu s transformačním plánem je stanoveno snížení počtu klientů na kapacitu služby 45 osob,
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bylo nabídnuto bydlení na Chářovské ul. v Krnově, dvěma mužům z pracoviště Za Drahou v Krnově.
Klienti se nastěhovali na uvolněná místa v lednu 2012.
 Rozvíjet další způsoby AAK pro jednotlivé uživatele.
Organizace málo pracovala s alternativní formou komunikace, ačkoliv klienti, kteří mají
s komunikací problémy, v domově bydlí. Cíleným vzděláváním sami pracovníci dospěli k tomu, že i
když oni klientům rozumí, neznamená to, že jim rozumí jejich okolí nebo jiný zaměstnanec. Jedna
z pracovnic byla proškolena v systému AAK, poznatky předává dalším pracovníkům a je garantem za
zavedení systému do běžné praxe. Zapojili jsme také studenty, kteří na pracovišti vykonávají školní
praxi a pomáhají pracovníkům při tvorbě obrázků k obrázkové komunikaci.
Příloha č. 7 Využívání AAK u uživatelů na jednotlivých komunitách
 Zajistit další zdravotní pomůcky pro práci s uživateli – Motomed a zvedák.
Vzhledem k postižení, které klienti domova mají, je potřebné zajistit i pomůcky, kterými se cvičí
hybnost horních i dolních končetin. Díky sponzorskému daru ve výši 100 000,- Kč banky UniCredit
bank, jsme na pracoviště mohli koupit rehabilitační přístroj MOTOmed viva2
Příloha č. 8 Využítí přístroje MOTOmed viva 2
 Pokračovat ve spolupráci s dobrovolnickými organizacemi – Elim Opava o.s.,
SDK Krnov.
Spolupracujeme s dobrovolnickou organizací Slezské diakonie, dočasně byla přerušena spolupráce
s dobrovolnickou organizaci Elim Opava, o.s., která z důvodu nedostatku finančních prostředků
uzavřela krnovskou pobočku.
Domov pro osoby se zdravotním postižením, pracoviště Město Albrechtice, B. Smetany
(dočasně Nemocniční, Město Albrechtice)
 Při přípravě uživatelů na jejich přechod do chráněného bydlení se maximálně
zaměřit na nácvik soběstačnosti, samostatnosti a zvládnutí praktických činností.
Nácvikem praktických činností s uživateli se zabýváme již od zahájení transformace, t.j. od r.2009.
Současných 16 klientů potřebuje daleko větší míru podpory ve většině činností, které s nimi
procvičujeme. V praktických činnostech jsme se zaměřili na 7 oblastí - nácviky vycházek, vaření,
praní, žehlení, šití, nákupy a úklidy.
Ke každé činnosti byla přiřazena 1 PSS, který zodpovídá za celý průběh nácviku v dané činnosti
během roku. V jednotlivé nácvikové jednotce jsou většinou 3-4 klienti, kteří se pravidelně střídají.
Dříve byli do nácviků zařazováni jen klienty, kteří o danou činnost měli zájem, v současnosti se
snažíme zařadit všechny klienty, kteří jsou schopni alespoň částečně zvládnout za rozdílné dopomoci
PSS, protože všechny připravujeme na přechod do CH. B.
Nácvik praktických činností je rovněž součástí individuálních plánů klientů, které každého čtvrt roku
vyhodnocujeme. Celoroční vyhodnocení má na starosti vždy určený pracovník, který zpracovává
nejen celkově danou činnost, ale i to, jak jsou dílčí cíle schopni zvládat jednotliví klienti a jak do
nácviků docházejí.
 Umožnit zaměstnancům, kteří přejdou s uživateli do nové služby CH. B. odborné
vzdělávání a stáže zaměřené na život uživatelů v CH. B.
Pracovníci se účastnili vzdělávání v rámci individuálního projektu kraje „Podpora transformace
pobytových sociálních služeb v MSK.“ Byli proškoleni v aktivitách č. 1 a 2. Jedna pracovnice
absolvovala stáž v chráněném bydlení naší organizace. Vzhledem k posunutí termínu zahájení
služby, bylo dohodnuto, že stáže v chráněném bydlení proběhnou na začátku roku 2013 a to
v chráněném bydlení organizace Harmonie, p.o., které svým charakterem a provozem bude co
nejbližší nově zřizované službě.
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 Zajistit pro všechny uživatele nové občanské průkazy
Během roku 2012 byl vyřízen 5 klientů občanský průkaz a nyní jej vlastní všech 16 klientů naší
pobytové služby.
 Zajistit přehodnocení příspěvku na péči u uživatelů, jejichž schopnosti se zhoršily
Bylo zažádáno o přezkoumání příspěvku na péči celkem u 10 klientů. U 5 klientů došlo k navýšení
příspěvku, u 5 klientů zatím nedořešeno.
 Pravidelnou prevencí ve spolupráci s odbornými lékaři stabilizovat současný
zdravotní stav uživatelů, případně jej zlepšit
Na pracovišti domova je na 0,5 úvazku zaměstnána všeobecná zdravotní sestra, která zajišťuje
komunikaci s lékaři. Zajišťuje dohled hygienicko-epidemiologický, zajišťuje očkování proti chřipce a
sleduje zajištění pravidelných preventivních prohlídek.
Domov pro osoby se zdravotním postižením, pracoviště Krnov, Za Drahou
 V rámci transformace „zevnitř“ usilovat o to, aby uživatelé docházeli do ambulancí
lékařů, eliminovat lékařská vyšetření v zařízení.
Podařilo se docílit, že klienti dochází k lékařům do odborných ambulancí. Pouze ke klientům trvale
upoutaných na lůžko dochází lékař.
 Podporovat pracovníky v prohlubování principů normality, především průběhu dne
uživatelů za účelem přirozeného prodloužení dne.
Pracovníci byli důsledně vedeni k tomu, aby klientům nabízeli aktivity i v době po večeři,
v podvečerních a večerních hodinách. V letních měsících pobyt na zahradě, zařazení činností jako je
opékání, posezení na lavičkách a houpačkách, využívání návštěv kulturních zařízení – kino, bazén,
koncerty apod. Umožnění pobývat na společenských místnostech při poslechu televize nebo rádia,
hraní společenských her.
 Přehodnotit systém nastavení počtu pracovníků na denních směnách a jejich
pracovní náplně. Organizačními změnami zefektivnit práci s klienty s těžkým
postižením.
Byl přehodnocen systém nastavení počtu pracovníků na jednotlivých domovech s ohledem na počet a
míru podpory jednotlivých klientů na daných domovech, s přihlédnutím na počet klientů, kteří
odcházejí do návazných služeb. V souvislosti s potřebami klientů a pracovníků a výstupy
z přehodnocení systému potřebné péče a podpory klientů, byly vytvořeny nové pracovní pozice –
koordinátorů domovů. Tím došlo ke stabilizaci chodu a sjednocení pracovních postupů na domovech
a efektivnímu nastavení využívání návazných služeb.
V prostorách domova byly vytvořeny tři místnosti, ve kterých probíhají aktivity pro klienty, kteří
nedocházejí do žádných návazných služeb, především pro klienty s vysokou mírou podpory.
(relaxační místnost, snoezelen a místnost pro muzikoterapii)
 Pokračovat v metodických schůzkách.
Metodické schůzky byly ukončeny v únoru 2012 odchodem sociální pracovnice na dlouhodobou PN
a následnou MD. Přijetím metodika – kvalitáře na DPP, byla metodická podpora pracovníkům
zajištěna, především na poradách přímé péče a na setkáních transformačního týmu.
 Revize pracovních postupů a metodik DOZP.
Byly vytvořeny Průběhy dne s metodikami na každý domov pro každého klienta.
Byly vytvořeny záznamové archy pro aktivity klientů
Aktualizace - Profil klienta
Příloha č. 9
Aktualizace veřejného závazku domova
Příloha č. 10
Revize pravidel pro předcházení předsudkům a možnému negativnímu hodnocení uživatelů služby
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Příloha č. 11
Revize pravidel pro opatření omezující pohyb - viz. příloha č.3
Úprava formuláře žádosti o poskytování služby
Příloha č. 12
Revize pravidel pro proces uzavírání smlouvy
Příloha č. 13
Revize smlouvy o poskytování služby + příloha Rozsah poskytované služby
Příloha č. 14
Revize dodatku ke smlouvě + dohoda o ukončení smlouvy
Příloha č. 15
Revize pro Pravidla pro platby za poskytované služby
Příloha č. 16
Aktualizace metodiky pro práci s uživateli s duševním onemocněním – viz příloha č. 2

Chráněné bydlení, pracoviště Město Albrechtice, Krnov
 Rozšíření chráněného bydlení po dokončení rekonstrukce objektu
na ul. B. Smetany 35 v Městě Albrechticích
Z důvodu prodloužení doby realizace stavebních prací na rekonstrukci objektu nau. B. Smetany 35
v Městě Albrechticích, nedošlo k rozšíření chráněného bydlení. Předpokládaná doba k nastěhování
do rekonstruovaného objektu se předpokládá na jaře 2013.
 Stabilizace služby v novém chráněném bydlení
Služba nebyla zahájena, v rámci transformačních schůzek se však diskutovalo o nové službě,
personálním obsazení, činnostech v chráněném bydlení, o rozdílu v poskytování služby v domově a
chráněném bydlení.
 Individuální podpora směřující k využívání různých typů návazných služeb;
k nalezení zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Ve službě chráněné bydlení je věnována zvýšená pozornost ve využívání návazných sociálních
služeb a vzdělávání klientů, jako nástroj k získávání dovedností, které by jim mohli pomoci
v uplatnění na volný nebo chráněný trh práce. Aktivní vyhledávání pracovních příležitostí je pro
pracovníky i klienty prioritou.
Návazné služby navštěvuje celkem 70 klientů, přičemž někteří navštěvují i více druhů návazných
služeb.(STD Město Albrechtice, STD Effata Krnov, sociální rehabilitace RÚT Krnov, Reintegra).
Školská zařízení navštěvuje 8 klientů.
Na chráněném trhu práce jsou zaměstnáni 3 klienti, na volném trhu práce jsou zaměstnáni 4 klienti
 Individuální podpora směřující ke zdokonalení způsobu alternativní komunikace.
Obyvatelé chráněného bydlení, kteří mají obtíže v komunikaci, využívají alternativní způsob
komunikace při obstarávání chodu domácnosti, při nakupování, stravování a orientaci v denních
aktivitách. Díky alternativní komunikaci mohou klienti nakupovat bez pomoci asistentů, dokážou se
dorozumět a zařídit si, co potřebují. Zmírňuje se bariéra mezi občany a obyvateli města.
Příloha č. 17 Příběh klienta využívajícího alternativní způsob komunikace při nakupování
 Individuální podpora směřující k co nejvyšší samostatnosti při vykonávaní činností
vyplývajících z chodu domácnosti.
Došlo k přehodnocení metodického materiálu Průběh dne ve vztahu k jednotlivým klientům. Byly
vyhodnoceny jejich potřeby, schopnosti a dovednosti a konfrontovány s nastavenou podporou.
Aktuální potřeba pak byla zaznamenána v aktualizovaném metodickém materiálu Průběh dne. Na
aktualizaci metodiky se podíleli všichni pracovníci, je tak zaručen jednotný a individuální přístup ke
klientům a jejich podpora v samostatnosti nejen při činnostech v domácnosti.
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Sociálně terapeutická dílna, Město Albrechtice
 Udržení provozu dílen
Provoz sociálně terapeutických dílen byl do 31. 7. 2012 provozován na dvou pracovištích s celkovou
kapacitou 46 osob. Z důvodu nedostatku finančních prostředků, bylo, po dohodě se zřizovatelem,
jedno pracoviště uzavřeno – na Opavské ul. v Krnově. V současné době je služba STD zajištěna na
pracovišti Míru 7 v Městě Albrechticích. Se zachováním provozu dílny se počítá i do budoucna, se
stejnou kapacitou, dílny slouží jako návazná služba klientům z transformovaných služeb, využívají ji
klienti nejenom chráněných bydlení, ale i domovů.
 Prezentování služby v lokalitě
Sociálně terapeutická dílna je velmi aktivní v zapojení do místní komunity a v prezentaci služeb na
veřejnosti. Pravidelně se s klienty účastní Dnů sociálních služeb, jarmarků, vánočních a
velikonočních výstav, kde prezentuje službu sociálně terapeutických dílen a nabízí k prodeji výrobky
klientů. Výčet akcí – viz níže
 Provedení auditu na kvalitu služby STD
Z důvodu plánovaných organizačních změn, popsaných výše, byl audit přesunut na rok 2013.
Proběhne v únoru 2013 a bude jej provádět metodička (inspektorka kvality) našeho zařízení.
 Příprava na přestěhování dílny do rekonstruovaných prostor
na ul. B. Smetany 35 v Městě Albrechticích.
Tento úkol se neplnil z důvodu posunutí termínu k nastěhování do rekonstruovaných prostor.
 Účast na společenských a kulturních akcí (jarmarky, veletrhy služeb, prodejní
výstavky apod.
19.3.
31.3.
4.4.
10.5.
22.5.
24.5. – 27.5.
2.6.
7.6.
23.6.
5.8.

Velikonoční prodejní výstava KÚ Ostrava
Velikonoční prodejní výstava Liptaň u Třemešné ve Slezsku
Velikonoční prodejní výstava v prostorech sociálně terapeutické dílny
Město Albrechtice
Turnaj v kuželkách
Speciální olympiáda Šumperk
Dny handicapu a řemeslných umění Pardubice
Den sociálních služeb Město Albrechtice
Den sociálních služeb Krnov
Den sociálních služeb Osoblaha
Zlaté Hory /XX.ročník rýžování zlata/, Holčovice / IPA dětem,

29.8.
31.8.
1.9.
3.10.
10.10.
13.10.
24.11.
24.11.
30.11.
1.12.
4.12.

Sagapo Bruntál – soutěž v rukodělných technikách “Šikovné ruce”
Komunitní plánování a Den sociálních služeb Rýmařov
Karnevalový průvod v maskách –Karviná / z nadace OKD/
XX.ročník evropských dnů handicapu Ostrava
Týden sociálních služeb Město Albrechtice
Den zdraví a Den sociálních služeb Vrbno pod Pradědem
Vánoční jarmark zámek Slezské Rudoltice
Vánoční jarmark Janov
Vánoční jarmark Město Albrechtice
Vánoční jarmark Osoblaha
Návštěva DOZP Jeseník – prohlídka soc.terap.dílen
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7.12.
8.12. -9.12.
10.12.
11.12.
13.12.
14.12.
16.12.

Vánoční jarmak Liptáň
Vánoční turnaj ve stolním tenise – Čtyřlístek Ostrava
Vánoční prodejní výstava KÚ Ostrava
Informační setkání na téma “Transformace a chráněné bydlení Osoblaha
Vánoční jarmark Heřmanovice
Vánoční jarmark Hošťálkovy
Vánoční jarmark v kostele Krnov

8. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2013 a vize do dalších let












Stanovit jednotný vizuální styl organizace
Revidovat postupy pro pravidelné a průběžné hodnocení služby
Přehodnocení PnP u 7 klientů
Spolupráce s psychology
Implementace VTI do zařízení
Vytvoření metodických materiálů v dílně Relax
Spolupracovat s návaznými službami
Pokračovat v rozvoji AAk

Úprava transformačního plánu pro pracoviště za Drahou v Krnově
Aktualizace písemných postupů a pravidel služby v návaznosti na změny poskytování služby¨
Provést přestěhování všech klientů z přechodného působiště v nemocnici do nově zřízených bytů
v rekonstruovaném objektu na ulici B. Smetany
 Zajistit důkladnou adaptaci klientů ve zcela nových podmínkách a tímto úspěšně završit II.etapu
transformace zařízení
 Vést s klienty diskuzi o všech možných změnách, které povedou ke zkvalitnění jejich života
 Metodicky zajistit adaptační proces v novém chráněném bydlení

45

9. Ekonomické údaje - DOZP
Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti
a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad
vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj
převedeny zvláštním zákonem.
Tabulka č. 1)
Tabulka č. 2)
Tabulka č. 3)
Tabulka č. 4)
Tabulka č. 5)
Tabulka č. 6)
Tabulka č. 7)
Tabulka č. 8)
Tabulka č. 10)
Tabulka č. 12)
Tabulka č. 13)

Základní ukazatele
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Upravený výsledek hospodaření
Příspěvky a dotace na provoz
Zdroje financování investic
Majetek
Hospodaření s peněžními fondy
Přípustný objem prostředků na platy
Nemocnost

9.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2012 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

45375,6

45421,5

39,7

16,3

24

6,2

45391,9

45445,5

45,9

9.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2012

z toho
převod do rezervního fondu

45893

převod do fondu odměn

45893

0

9.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb * k 31. 12. 2012 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

náklady
(tis. Kč)

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením

45375,6

45421,5

Chráněné bydlení

11277,8

11283,4

5,6

2618,7

2619,2

0,4

58892,1

59324,3

51,9

Sociálně terapeutické dílny

Celkem

45,9

* v případě potřeby přidejte řádky
* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí
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Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2012 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Dotace MPSV* na podporu sociálních
služeb v r. 2012 (tis. Kč)

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

22836

Celkem

30554

* v případě potřeby přidejte řádky
* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter

9.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
Druh/účel
UniCredit Bank-Motomed
Veřejná finanční podpora
Města Krnov-májový
karneval
Krnovská škrobárna, a.s.
Celkem

finanční
celkem

věcný

finanční

rezervní fond

věcný

investiční fond

100

100

7

7

10

10

117

17

100

* v případě potřeby přidejte řádky

9.6 Investiční akce v r. 2012 (tis. Kč)
Zdroj (poskytovatel)

Účel akce

Výše (tis. Kč)

ROP (zatím nepřevedeno do
TZ DOZP B. Smetany
majetku)

14 965,3

Celkem

14 965,3

* v případě potřeby přidejte řádky

9.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)
Název fondu
investiční fond
FKSP
rezervní fond
fond odměn

stav (v tis. Kč)
k 1. 1. 2012

k 31. 12. 2012
6349,4

7771,1

158,1

141,5

3390,5

3503,2

12,9

12,9
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9.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
Název akce

celkem

vlastní

MSK

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

TZ – DOZP Chářovská

obložení chodby,
žaluzie,větrací okno

67,2

67,2

168,1

68,1

40,1

40,1

269,7

269,7

TZ – DOZP Za Drahou
přístupový chodník,

48,9

48,9

TZ - VW transporter

50,6

50,6

TZ DOZP B.Smetany
Elektroinstalace PC a TV

147,8

147,8

Celkem

792,4

692,4

Motomed Viva 2
Zvedák pro imobilní
klienty
DOZP - osobní automobil
OPEL Meriva

100

100

* v případě potřeby přidejte řádky
* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2012

9.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2012 (tis. Kč)
Druh/účel

celková
hodnota

zřizovatel

zdroje (tis. Kč)
vlastní
dary

Malířské a natěračské
práce ve všech objektech

114,9

114,9

Celkem

114,9

114,9

jiné

* v případě potřeby přidejte řádky
* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč

9.10 Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2012* (Kč)
Závazný ukazatel na rok 2012 (uveďte účel)
Příspěvek na provoz – na úhradu nákladů na odpisy
Příspěvek na provoz - na částečné pokrytí nákladů se zajištěním PAP
Výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši
25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)

280,00
65,00
0,12,32

* v případě potřeby přidejte řádky
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2012
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9.11 Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)
Pojistná událost

výše náhrady od
pojišťovny

celková výše škody

Rozbité boční sklo os. automobilu Ford Tranzit

3,2

2,2

Odřený bok os. automobilu Škoda Fabia

25,3

24,3

Celkem

26,5

26,5

* v případě potřeby přidejte řádky

9.12 Zahraniční služební cesty
Místo

účel cesty

od - do

počet
zaměstnanců

nebyly
* v případě potřeby přidejte řádky

9.13 Průměrné % nemocnosti za rok 2012 – 2,60%
9.14 Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
- pohledávky ve výši 39 318,- Kč (ošetřovné Naděje Jindřichov) jsou vymáhány po rodičích
- organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti
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9. Ekonomické údaje – Chráněné bydlení
Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti
a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad
vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj
převedeny zvláštním zákonem.
Tabulka č. 1)
Tabulka č. 2)
Tabulka č. 3)
Tabulka č. 4)
Tabulka č. 5)
Tabulka č. 6)
Tabulka č. 7)
Tabulka č. 8)
Tabulka č. 10)
Tabulka č. 12)
Tabulka č. 13)

Základní ukazatele
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Upravený výsledek hospodaření
Příspěvky a dotace na provoz
Zdroje financování investic
Majetek
Hospodaření s peněžními fondy
Přípustný objem prostředků na platy
Nemocnost

9.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2012 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

11277,8

11283,4

5,6

0

0

0

11277,8

11283,4

5,6

9.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2012

z toho
převod do rezervního fondu

5643,79

převod do fondu odměn

5643,79

0

9.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb * k 31. 12. 2012 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

náklady
(tis. Kč)

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením

45375,6

45421,5

Chráněné bydlení

11277,8

11283,4

5,6

2618,7

2619,2

0,4

58892,1

59324,3

51,9

Sociálně terapeutické dílny

Celkem

45,9

* v případě potřeby přidejte řádky
* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí
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9.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2012 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Dotace MPSV* na podporu sociálních
služeb v r. 2012 (tis. Kč)

Chráněné bydlení

5473

Celkem

5473

* v případě potřeby přidejte řádky
* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter

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

finanční
celkem

věcný

finanční

rezervní fond

Krnovská škrobárna, a.s.

10

10

Celkem

10

10

věcný

investiční fond

* v případě potřeby přidejte řádky

9.6 Investiční akce v r. 2012 (tis. Kč)
Účel akce

Zdroj (poskytovatel)

Výše (tis. Kč)

Celkem
* v případě potřeby přidejte řádky

9.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)
stav (v tis. Kč)

Název fondu

k 1. 1. 2012

investiční fond

k 31. 12. 2012
6349,4

7771,1

158,1

141,5

3390,5

3503,2

12,9

12,9

FKSP
rezervní fond
fond odměn

9.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
Název akce

celkem

vlastní

CHB – osobní automobil
VW Caddy

442,8

442,8

TZ – CHB Opavská Krnov
-stříška,dlažba,vrata

119,7

119,7

Celkem

562,5

562,5

MSK

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

* v případě potřeby přidejte řádky
* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2012
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9.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2012 (tis. Kč)
Druh/účel

celková
hodnota

CHB Opavská Krnov –
oprava vjezdu
Malířské a natěračské
práce ve všech objektech
Celkem

zřizovatel

zdroje (tis. Kč)
vlastní
dary

228,7

228,7

60,6

60,6

289,3

289,3

jiné

* v případě potřeby přidejte řádky
* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč

9.10 Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2012* (Kč)
Závazný ukazatel na rok 2012 (uveďte účel)
Příspěvek na provoz – na úhradu nákladů na odpisy

580,00

Výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši

0,-

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

11,99

* v případě potřeby přidejte řádky
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2012

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

výše náhrady od
pojišťovny

celková výše škody

Odcizení komínu krbu

5,6

Celkem

5,6

4,6
4,6

* v případě potřeby přidejte řádky

9.12 Zahraniční služební cesty
Místo

účel cesty

od - do

počet
zaměstnanců

nebyly
* v případě potřeby přidejte řádky

9.13 Průměrné % nemocnosti za rok 2012 – 1,05%
9.14 Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
- služba chráněné bydlení nemá pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
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9. Ekonomické údaje – Sociálně terapeutická dílna
Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti
a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad
vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj
převedeny zvláštním zákonem.
Tabulka č. 1)
Tabulka č. 2)
Tabulka č. 3)
Tabulka č. 4)
Tabulka č. 5)
Tabulka č. 6)
Tabulka č. 7)
Tabulka č. 8)
Tabulka č. 10)
Tabulka č. 12)
Tabulka č. 13)

Základní ukazatele
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Upravený výsledek hospodaření
Příspěvky a dotace na provoz
Zdroje financování investic
Majetek
Hospodaření s peněžními fondy
Přípustný objem prostředků na platy
Nemocnost

9.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2012 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

2618,8

2619,2

0,4

0

0

0,4

2618,8

2619,2

0,4

9.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
z toho

Výsledek hospodaření
za rok 2012

převod do rezervního fondu
0,4

převod do fondu odměn

0,4

0

9.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb * k 31. 12. 2012 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

náklady
(tis. Kč)

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením

45375,6

45421,5

Chráněné bydlení

11277,8

11283,4

5,6

2618,7

2619,2

0,4

58892,1

59324,3

51,9

Sociálně terapeutické dílny

Celkem

45,9

* v případě potřeby přidejte řádky
* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí
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9.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2012 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Dotace MPSV* na podporu sociálních
služeb v r. 2012 (tis. Kč)

Sociálně terapeutické dílny

2245

Celkem

2245

* v případě potřeby přidejte řádky
* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter

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

celkem

věcný

finanční

rezervní fond

Nadace OKD-místo pro mě

150

150

Celkem

150

150

věcný

investiční fond

* v případě potřeby přidejte řádky

9.6 Investiční akce v r. 2012 (tis. Kč)
Účel akce

Zdroj (poskytovatel)

Výše (tis. Kč)

Celkem
* v případě potřeby přidejte řádky

9.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)
stav (v tis. Kč)

Název fondu

k 1. 1. 2012

investiční fond

k 31. 12. 2012
6349,4

7771,1

158,1

141,5

3390,5

3503,2

12,9

12,9

FKSP
rezervní fond
fond odměn

9.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
Název akce

celkem

vlastní

MSK

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

Celkem
* v případě potřeby přidejte řádky
* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2012
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9.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2012 (tis. Kč)
Druh/účel

celková
hodnota

zřizovatel

zdroje (tis. Kč)
vlastní
dary

jiné

Celkem
* v případě potřeby přidejte řádky
* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč

9.10 Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2012* (Kč)
Závazný ukazatel na rok 2012 (uveďte účel)
Příspěvek na provoz

0,-

Výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši

0,-

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

16,26

* v případě potřeby přidejte řádky
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2012

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

výše náhrady od
pojišťovny

celková výše škody

nebyla
Celkem
* v případě potřeby přidejte řádky

9.12 Zahraniční služební cesty
Místo

účel cesty

od - do

počet
zaměstnanců

nebyly
* v případě potřeby přidejte řádky

9.13 Průměrné % nemocnosti za rok 2012 – 5, 54%
9.14 Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
- služba sociálně terapeutické dílny nemá pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
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9.15 Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)
Vnitřní kontrolní systém zabezpečuje hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy v oblasti
činností zajišťovaných příspěvkovou organizací a zajištění ochrany veřejných prostředků proti
rizikům a nesrovnalostem způsobených porušením právních předpisů nebo trestnou činností.
Kontroly vlastní: probíhaly dle plánu kontrol jednotlivých úseků, nebyly shledány
vážné nedostatky, dílčí pochybení byla řešena okamžitě.
1x měsíčně kontrola dodržování, využití a evidence pracovní doby, dodržování hygienických norem
v provozu (kuchyně,prádelna, ubytování), 6 x ročně kontrola mezd, odvodů zdravotního a sociálního
pojištění, 1 x měsíčně kontrola hospodaření s depozitními a provozními prostředky, 6 x ročně
kontrola dodržování BOZP a PO, 12 x kontrola dodržování Standardů kvality poskytovaných služeb.
Kontroly jinými subjekty: na základě pověření č. 033/03/2012 ředitele krajského úřadu byla dne
14. 2. 2012 provedena následná veřejnoprávní kontrola k ověření podmínek uvedených ve Smlouvě
č. 00967/2007/RER po ukončení realizace akce „Komunitní bydlení s programem návazných aktivit
jako prostředek integrace mentálně postižených osob“, registrační číslo CZ.04.1.05/3.2.85.4/5061,
z grantového schématu Síť sociální integrace 2006 v rámci SROP. Kontrolou bylo ověřeno, že
podmínky smlouvy jsou dodrženy.
Pracovníky Krajské hygienické stanice MSK byla provedena dne 6. března 2012 kontrola dodržování
§ 44 a,b zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Kontrolou nebylo zjištěno pochybení,
bloková pokuta nebyla uložena.
Dne 24. července 2012 byla provedena kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu
pracovního prostředí a pracovních podmínek Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR.
Zjištěné nedostatky byly odstraněny přijatými opatřeními.
Pracovníky OSSZ Bruntál byla dne 29. 10. 2012 provedena kontrola pojistného, provádění
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění.
Kontrolované období od 1. 1. 2010 – 30. 9. 2012. Nebyly zjištěny nedostatky.
Zaměstnavatel vykazuje dobrou znalost právních předpisů z oblasti nemocenského pojištění
a pojistného na sociální zabezpečení - opatření k nápravě se neukládá.
Oblastní inspektorát práce pro MSK provedl dne 7. 11. 2012 kontrolu na dodržování povinností
vyplývajících z právních předpisů o inspekci práce (právních předpisů stanovících pracovní dobu a
dobu odpočinku, právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Porušení povinností nebylo
zjištěno.
Pracovníky VZP Opava byla dne 17. 12. 2012 provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
za období červenec 2010 až říjen 2012. Nebyly zjištěny nedostatky

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci

jméno:
datum:
telefon:
e-mail:

Mgr. Miroslava Fofová, Libuše Menzlová
21. 2. 2013
554620035
reditel@po-harmonie.cz
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