Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Příloha k Závěrečné zprávě o činnosti 2019

Chráněné bydlení

M. Albrechtice, P. Bezruče 141/4

M. Albrechtice, B. Smetany 536/35

Číslo registrace: MSK 92464/2007

M. Albrechtice, Pod Hůrkou 754/26

SPC H 40, H 42, F 28, V 78, Krnov

M. Albrechtice, Krnovská 185/1

Osoblaha, Slunečná 181

Posláním Harmonie, Chráněných bydlení ve Městě Albrechticích, v Krnově a v Osoblaze,
je poskytovat dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením takovou podporou,
jakou potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných domácnostech. Individuálně je
podporovat v rozhodování ve všech věcech, které se jich týkají. Respektovat všechny jejich
potřeby a podporovat je v jejich naplňování.
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.
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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 se 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
Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby obyvatelé chráněného bydlení byli součástí života
města
a pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.
 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.

Chráněné bydlení – popis zařízení
Příspěvková organizace Harmonie provozuje ve Městě Albrechticích, v Krnově a v Osoblaze
sociální službu chráněné bydlení. V současné době mohou dospělí lidé s mentálním
a vícenásobným postižením bydlet v chráněném bydlení v Městě Albrechticích na ulici
P. Bezruče, Krnovská, B. Smetany, Pod Hůrkou, v Krnově na SPC a v Osoblaze na ulici
Slunečná. Celková kapacita je 80 obyvatel. Podporu poskytuje 51 pracovníků, z toho je 44
PSS, 3 koordinátorky, 2 sociální pracovnice/koordinátorky, 1 sociální pracovnice, 1 vedoucí
chráněného bydlení.
Počty klientů/pracoviště

Počet klientů/pracovníků
19

19
16

16
15
12

10
8

10

8
4

15
12

7

počet klientů

9

12
8

9

počet pracovníků
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Harmonie, příspěvková organizace
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Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4 , Město Albrechtice 793 95
Chráněné bydlení se nachází v klidné lokalitě na
ulici P. Bezruče ve Městě Albrechticích mezi
vlakovým a autobusovým nádražím blízko centra
města, s výbornou dostupností návazných služeb.
Chráněné bydlení P. Bezruče nabízí ubytování 15
obyvatelům v pěti jednolůžkových a pěti
dvoulůžkových pokojích. Zcela podsklepená budova
má tři patra, která jsou propojena schodištěm
pavlačového typu a výtahem, který zajišťuje
bezbariérový přístup do domu. Budova má tři
samostatné domácnosti, kde mají obyvatelé k dispozici obývací místnost, kuchyň vybavenou
elektrospotřebiči a samostatné sociální zařízení. V suterénu budovy je sklep, sušárna
a prádelna vybavená pračkami a sušičkou prádla. K budově patří zahrada s pergolou,
s venkovním krbem a houpačkou. Součástí budovy je také garáž pro služební automobil,
který mají obyvatelé možnost využívat.
Charakteristika poskytované služby
Služba chráněného bydlení je poskytována 24 hodinovou podporou dospělým mužům
i ženám, kteří potřebují i vyšší míru podpory a pomoci. Budova je částečně bezbariérová,
proto zde mohou bydlet i lidé s pohybovými problémy.
Pracovníci chráněného bydlení poskytují obyvatelům takovou podporu, která vychází z jejich
individuálních potřeb. Motivací a nácvikem vedou obyvatele k co největší samostatnosti
a soběstačnosti nejen při domácích činnostech, ale i při využívání návazných a veřejných
služeb, při rozhodování a uplatňování svých práv tak, aby jejich zdravotní stav nebránil jejich
plnohodnotnému začlenění do společnosti. Obyvatelům je poskytována podpora i v oblasti
partnerského soužití.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, Město Albrechtice 793 95
Chráněné bydlení Pod Hůrkou se nachází v okrajové části
Města Albrechtic, asi 10 minut od náměstí, v běžné
zástavbě obce. Chráněné bydlení je poskytováno v pěti
rodinných domcích se zahradou, kde bydlí 19 obyvatel.
Domky jsou patrové, celkem s devíti jednolůžkovými
a pěti dvoulůžkovými pokoji. Vybavení domků odpovídá
klasické domácnosti, kuchyň, obývací pokoj, špajz,
koupelna s WC. Věrným kamarádem všem obyvatelům
chráněného bydlení je kočka Míca a fenka Ejmi.
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.
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Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, SPC H 443/42, SPC H 445/40, SPC F 466/28, SPC V 488/78,
794 01 Krnov

Chráněné bydlení je poskytováno v individuálních domácnostech
ve čtyřech bytech na Sídlišti pod Cvilínem v Krnově.
Z toho tři byty jsou jednolůžkové a jeden byt dvoulůžkový.
V běžné zástavbě zde bydlí 4 ženy a 4 muži, z toho 2 páry
v partnerském vztahu. Obyvatelé si své pokoje vybavené
základním nábytkem a dle vlastních možností a přání zkrášlují
vlastním nábytkem a bytovými doplňky.

Charakteristika poskytované služby
Chráněné bydlení je nabízeno lidem s větší mírou samostatnosti, kteří jsou schopni využívat
široké nabídky města, s předpokladem přechodu do služby podpora samostatného bydlení.
Obyvatelé chráněného bydlení jsou vedeni k využívání běžných služeb, které jim město Krnov
nabízí. Jsou podporováni k soběstačnosti a co nejmenší závislosti na službě a k získávání
pracovních návyků a dovedností.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, Krnovská 185/1 Město Albrechtice 793 95
Chráněné bydlení se nachází na Krnovské ulici ve
Městě Albrechticích, blízko centra. Dvoupatrová
budova nabízí ubytování 10 obyvatelům ve čtyřech
dvoulůžkových a ve dvou jednolůžkových pokojích.
V
současné
době
zde
žije
8
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 prostory, kde
mohou obyvatelé hrát stolní tenis. K budově patří
rozlehlá zahrada s altánem a venkovním krbem.
Charakteristika poskytované služby
Chráněné bydlení je zcela bezbariérové. Obyvatelům chráněného bydlení poskytujeme
podporu v každodenní péči o vlastní osobu, v péči o domácnost, v péči o 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.
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Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Harmonie, p. o. , Chráněné bydlení, B. Smetany 536/35, Město Albrechtice 793 95
Chráněné bydlení pro 16 klientů se nachází na ulici
B. Smetany ve Městě Albrechticích, asi 10 minut od
centra, v mírném kopci. V třípatrové budově je
poskytována pobytová služba chráněného bydlení
a ambulantní služba sociálně terapeutická dílna.
Obyvatelé chráněného bydlení zde žijí ve čtyřech
bytech. V každém bytě jsou dva jednolůžkové
pokoje a jeden dvoulůžkový pokoj. Byty jsou
bezbariérové.
K budově patří rozlehlá zahrada, kde mohou
obyvatelé trávit svůj volný čas dle svého přání.
Charakteristika poskytované služby
V chráněném bydlení mohou bydlet lidé s vyšší mírou podpory a s pohybovými problémy,
protože se zde nachází výtah, bezbariérová koupelna a kuchyň, která je přizpůsobená lidem
na invalidním vozíku. Život obyvatel v chráněném bydlení se snažíme co nejvíce přiblížit
životu běžné populace. Jsou pracovníky podporováni k co největší samostatnosti tak, aby
zvládali péči o vlastní osobu a vedení domácnosti. Běžně využívají všechny veřejné služby,
které město nabízí.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, Slunečná 181, Osoblaha 793 99
Chráněné bydlení vzniklo výstavbou jednopodlažního bytového domu v běžné zástavbě,
v těsné blízkosti centra obce, což obyvatelům
umožňuje bezvadnou dostupnost všech
veřejných a komerčních služeb, které obec
nabízí. Chráněné bydlení nabízí ubytování 12
obyvatelům, a to ve 12 jednolůžkových
pokojích. K bytovému domu patří rovněž
zahrada. Dům disponuje dvěma samostatnými
domácnostmi, je bezbariérový s přímým
vstupem z veřejné komunikace. Součástí
domu je také zastřešené parkovací místo pro
služební automobil. Ve střední části domu se nachází zázemí pro pracovníky a technické
zázemí.
Charakteristika poskytované služby
Obyvatelům chráněného bydlení je poskytována 24 hodinová podpora pracovníky.
Služba chráněného bydlení je poskytována dospělým mužům i ženám, kteří potřebují vyšší
míru podpory a pomoci. Pracovníci obyvatele motivují k co největší soběstačnosti, a to nejen
při domácích činnostech, ale i při využívání veřejných a návazných služeb. Poskytují jim
takovou podporu, aby jejich schopnosti a zdravotní stav nebránil jejich plnohodnotnému
začlenění do společnosti. Velký důraz je přitom kladen na zplnomocňování obyvatel, na jejich
aktivní účast při rozhodování a uplatňování práv.
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Uživatelé služby:

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:

3.3.1 POHLAVÍ
3.3.2 VĚK

3.3.3 STUPEŇ
ZÁVISLOSTI

Z TOHO
POČTY UŽIVATELŮ NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽICELKEM ŽENYMUŽI
3

rozpětí

29 51 80
28- 24- 24-74
74 68

průměr

54

48

50

41

48

osoby bez závislosti

1

2

3

0

1

I lehká závislost

13

9

22

2

1

II středně těžká závislost

13

15

28

1

0

III těžká závislost

2

23

25

0

1

IV úplná závislost

0

2

2

0

0

18

11

29

3

2

11

37

48

0

1

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

4

3

7

0

1

7

14

3

2

0

0

0

0

0

0
0

0

lehké
3.3.4.1
osoby s
střední
mentálním těžké
postižením
hluboké
3.3.4 TYP
POSTIŽENÍ 3.3.4.2 osoby s kombinovaným

zdravotnímpostižením (tělesné + mentální
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i
7
postižení)
kombinovaným)
a s psychiatrickou
(osoby bez psychiatrické
diagnózy)diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
0

3
36-453654

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

0

bez omezení pohybu
3.3.6 MOBILITA s částečným omezením

23
6

49
1

72
7

3
0

3
0

0

1

1

0

0

s úplným omezením pohybu

Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 – 80 osob, kapacita je 80 osob.
Průměrná obložnost v uplynulém roce činila 99,7%.
Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019: 25 zájemců, z toho 15 mužů a 10
žen.
Průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna potřebnost
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dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná kapacita):
Zájemce o službu obdrží informace o službě chráněné bydlení, v případě zájmu o naši službu
si podá žádost. Po přijetí žádosti o poskytnutí sociální služby v Harmonii následuje jednání se
zájemcem o službu, zkušební pobyt dle individuální dohody, uzavření smlouvy o poskytování
sociální služby.
Průměrná čekací doba zájemců o službu v roce 2019 činila v průměru 4,5 měsíce. Přičemž
čekací doba závisí na délce přípravy žadatele (formou zkušebních pobytů) na přestěhování
do našeho zařízení, která je vždy individuální.
Personál pracoviště CHB:
počet pracovníků
celkem

počet pracovníků
přímá péče

vzdělání

přepočten
ý stav (PS)
ke dni
31.12.2019

pedagogičt
í pracovníci

%

1
PS

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní
celkem

4,4

8,2

22,3
24,6
2,3
53,6

41,6
45,9
4,3
100

%

sociální
pracovníc
zdravotničt
i
í pracovníci

pracovníci
v sociálních
službách
2
PS
%

20,7
23,8
2
46,5

3
PS

%

38,6
44,4
3,7
86,7

ostatní
THP

4
5
PS %
PS
%
PS
4 7,5
0,4 0,7
1,6

4

7,5

2

6
%

3

3,7

0,8
0,3
1,1

1,5
0,6
2,1

Vzdělání pracovníků
4,3%

8,2% 0,0%

45,9%
41,6%

vysokoškolské

vyšší odborné

úplné střední

vyučen

základní
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Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019
Co se u nás uskutečnilo v roce 2019, jaký rok 2019 byl, co se událo a co se změnilo?

Uvědomila jsem si skvělou věc, že se posouvají nejen naši klienti, ale i naši pracovníci,
a to v tom, že umí přijímat podněty, které nevnímají jako kritiku, ale jako námět pro
vylepšení prostředí chráněného bydlení a podnět ke zkvalitnění poskytování služby našim
klientům. Už nereagují slovy, že to nejde, ale hned začnou přemýšlet, jak naloží s daným
podnětem, prostě jak by to šlo udělat. Jde o skvělou spolupráci, kdy je našim společným
zájmem blaho našich klientů, kvalitně poskytovaná služba, dobré jméno Harmonie, kde
bychom bez váhání, v případě potřeby, naši službu doporučili těm, kdo ji potřebují, dokonce
i našim nejbližším, rodinným příslušníkům.
Letošní rok nám hned v úvodu připravil menší komplikaci tím, že v únoru ukončila provoz
jídelna Scolarest a jídelna v Charitním domově, ve které se stravovala většina klientů.
Paradoxně nás tato změna posunula, protože většina klientů si začala více vařit doma. Jen
pár klientů využívá možnosti dovážky obědů firmou Večerek.
V průběhu roku se postupně vykrývaly požadavky na opravy a vybavení chráněných bydlení.
V CHB Pod Hůrkou se pokračovalo v dovybavení nábytkem v pokojích a obýváku,
kuchyňskými linkami, zrekonstruovali se ploty, chodníky, zavedl se internet.
V CHB P. Bezruče byla provedena rekonstrukce koupelny v 1. patře, rekonstrukce kotelny,
kde se vyměnily dva plynové kotle za nové, instaloval se nový plot s bránou a klimatizace.
V plánu na rok 2020 máme zhotovení příjezdové cesty a stání pro auta.
Obyvatelé z CHB Opavská, kteří se podíleli na natáčení minipořadů
„Žít normálně“ se zúčastnili závěrečné konference v rámci
projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III.
V květnu oslavili 10. výročí zahájení provozu chráněného bydlení.
V listopadu byly předány byty na SPC Krnov, kde se po novém roce
klienti přestěhovali.
V CHB Krnovská se vyměnila v přízemní koupelně protiskluzová dlažba. Proběhla zde
příkladná prezentace práce s AAK pro pracovníky Síria.
V CHB B. Smetany se podařilo pomoci obyvateli, který neprožíval jednoduché životní období
a změnou prostředí se začlenil do společnosti.
V CHB Osoblaha proběhl nátěr venkovního obložení domu, dokoupily se regály do kotelny,
došlo k výměně 2 válend, sušičky, televize, prostě všeho, co se pokazilo. Nemůžeme
opomenout a vyzvednout perfektní předávání zkušeností přicházejícím stážistům nejen
z našeho kraje. Taky máme radost z úspěšné adaptace dvou nových klientek, které se k nám
přistěhovaly z PN Opava. A k lepší kvalitě práce přispěla taky výměna služebního auta za
Octavii.
Během jara a léta se klienti CHB Krnovská, P. Bezruče a B. Smetany věnovali mobilní
zahrádce ,,Kontakt nejenom s rostlinami" v rámci projektu EVV, kde pěstovali květiny,
zeleninu a bylinky.
Stále trvá velmi dobrá spolupráce s veřejnými opatrovníkiy M. Al-ce, Osoblaha a Krnov.
Probíhají osobní schůzky, kde se probírají individuální potřeby a přání klientů.
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V rámci zvyšování kvality proběhl v letních měsících interní audit, kdy vedoucí pracovníci
DOZP provedli stínování na pracovištích CHB a naopak, vedoucí pracovníci CHB zase na
jednotlivých domácnostech DOZP.
Cílem stínování bylo ověření nastavení pracovních postupů pro přímou práci, efektivita
využívání pracovní doby, zda máme odpovídající počet pracovníků na počet klientů na
domácnosti, v jakém rozsahu plní svoji roli koordinátorky.
Pozorováním dobré praxe, pozorováním atmosféry na domácnostech a odhalováním
případných ústavních prvků se nám dostalo zpětné vazby ,,zvenčí“, kterou jsme přivítali
a brali jako příležitost pro změnu.
Závěr ze stínování je konstatování, že máme dobré pracovníky, kterým právem patří
pochvala .
Během roku získalo sedm klientů práci v Harmonii jako pomocní pracovníci v kuchyni nebo
jako pomocní pracovníci v údržbě a taky ve firmě Jinačí, kde pečou sušenky. Celkem pracuje
13 klientů jako např. úklid v restauraci a v bazaru, roznášení letáků.
Dva klienti byli na klientském auditu v Charitě v Opavě. Nejenže si vydělali peníze, ale měli
možnost vidět a porovnat podmínky a způsob bydlení v jiném zařízení.
Už se stalo tradicí, že se každý rok scházíme na zahradě Chráněného bydlení B. Smetany ve
Městě Albrechticích, kde prožijeme krásný den, společně s obyvateli všech Chráněných
bydlení Harmonie, hosty a nabídkou pestrého programu. Po celou dobu hrála k poslechu
hudba, která některé pobídla i k tanci. Každé chráněné bydlení si připravilo stánek
s dobrotami, kterým nešlo odolat. Vyvrcholením setkání, byl turnaj v přehazované, kterého
se zúčastnily týmy všech chráněných bydlení. Každá soutěž má svého vítěze i poraženého, ale
od nás neodešel nikdo s hlavou svěšenou. Každý účastník dostal obrovskou medaili a tým
obdržel diplom. Naším cílem bylo, prožít den plný radosti, veselí, dobré nálady, a to se nám
podařilo.
Při loučení každý odešel s vědomím, že i příští rok nás čeká další setkání s novými zážitky.

Na čem jsme letos pracovali
V tomto roce jsme se soustředili na individuální plánování, na to jak klíčoví pracovníci vedou
zápisy a případ svých klientů. Taky jsme přehodnocovali stravování a podporu obyvatel
v hospodaření s financemi, hlavně uložení peněz a hmotnou odpovědnost pracovníků.
Do vyhodnocování analýzy cílové skupiny a navrhování opatření byli zapojeni všichni
pracovníci jednotlivých CHB, kde se mohli vyjádřit k jednotlivým situacím a navrhovat
možnosti opatření, možnosti dalšího postupu. Mohli si takto uvědomit všechny souvislosti
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a důležitost provedení rekapitulace a analýzy, která je nezbytnou součástí dalšího plánování
a strategie.
V březnu jsme provedli Mapování potřeb v oblasti zajištění oběda, abychom přehodnotili
a zamysleli se nad ideálním způsobem stravování (obědy) obyvatel s ohledem na jejich
potřeby a možnosti, ale taky s vědomím rozvíjení nebo udržování schopností a smysluplném
vyplňování jejich dne.
V měsíčním vyhodnocování Záznamy K a KP, Co chci, Co potřebuje se nám osvědčilo si
nastavit plán nebo nové kroky, pro následující měsíc a soustředit se na jeho naplnění, nácvik.
Cílům se bude potřeba ještě věnovat, takže podpůrnou kontrolní činnost zaměříme tímto
směrem.
V jednotlivých chráněných bydleních pružně reagujeme na aktuální potřeby klientů mimo
jiné i tím, že upravujeme pracovní dobu pracovníků tak, aby byla dostatečně zajištěna
bezpečnost klientů např. posilujeme noční službu tak, že pracovník denní služby má
posunutou pracovní dobu od 8 do 20 hodin, dle potřeby i déle.
V rámci vzdělávání a zacílení podpory pracovníků v přístupu k obyvatelům s projevy
problémového chování (s duševním onemocněním) v průběhu roku naši pracovníci
absolvovali stáže v PN Opava, školení s p. Petrem Eisnerem v oblasti sexuality a vztahů lidí
s postižením, s p. Martinem Kučerou na téma láska a milosrdenství a p. Markétou Vaculovou
Vliv emocí na komunikaci a Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního
a duševního zdraví. Pracovníci mají také k dispozici zpracované metodické materiály.
V oblasti kvalitnějšího dorozumívání s klienty s problémy v komunikaci, již dlouhodobě
spolupracujeme s Mgr. Herzánovou a Mgr. Gwóždžovou. Stále se snažíme u klientů, kteří to
potřebují, rozvíjet gesta Makatonu. Pracovníci absolvovali v této oblasti školení pod vedením
odborníků. Rovněž na týmových poradách si pracovníci opakují jednoduché věty s použitím
tohoto programu. Klíčoví pracovníci úzce spolupracují s ostatními kolegy i v dalších
návazných sociálních službách, jako je například STD.
Neustále pracujeme na tom, abychom podporovali a vedli naše klienty k co největší
samostatnosti, nezávislosti na čase pracovníka nebo alespoň na udržení dosavadních
schopností a dovedností. Je zcela samozřejmé, že mají obyvatelé své věci u sebe, včetně
financí. Jen u některých obyvatel děláme určitá opatření s ohledem na jejich schopnosti,
a vždy tak, abychom zbytečně nezasahovali do jejich práv a nepřebírali za ně zodpovědnost
tam, kde to není potřeba.
Při nakupování a využívání služeb ve městě působí naši obyvatelé přirozeně, pracovníci
podávají podporu nenápadně, jakoby nakupovali se svým partnerem nebo se svým známým.
Nezasvěcený pozorovatel nezaznamená, že jde o člověka s handicapem. Zpozorní, až
v případě, že někteří obyvatelé používají při nakupování obrázky s potravinami nebo, když
jim to u pokladny déle trvá.
Co se týká začleňování klientů do společnosti, tak to není úplně ideální. Občané města si sice
už na přítomnost našich klientů v obchodech, u lékařů a dalších služeb celkem zvykli a berou
nás, ale už nás tak neberou v místních spolcích, na veřejných akcích a na bazéně už vůbec ne.
Proto naši klienti převážně využívají jiné příležitosti jako např. nabídky z MSK - Mistrovství
světa v para hokeji v Ostravě, 2. ročník benefiční akce,,,Spolu ruku v ruce“, muzikál Jedna noc
na Karlštejně v Těšínském divadle v Českém Těšíně, Krasobruslení Fire on ice v Ostravě.
Nenechali si ujít nabídku MIKS Krnov na vánoční koncerty v koncertní síni sv. Ducha
a spoustu dalších akcí v blízkém i vzdáleném okolí. Taky se účastnili již IV. ročníku
Stonožkového víceboje v Dívčím Hradě a v rámci ,,sportovek“ celorepublikových sportovních
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akcí jako byla přehazovaná v Kvasinách, sportovní hry v Tloskově, stolní tenis v Ostravě,
turnaj v sálové kopané v Bruntále. V průběhu roku jezdíme na různé výlety a rekreace.
K dnešnímu dni máme kapacitu chráněných bydlení 80 obyvatel, aktuální stav je 80 klientů,
kterým poskytuje podporu 51 pracovníků. K dispozici máme 40 jednolůžkových pokojů,
20 dvoulůžkových pokojů. V průběhu roku jsme přijali 6 klientů, 4 odešli. Přijali jsme 3 nové
pracovníky, 2 ukončili pracovní poměr. 1 pracovníka jsme využívali na výpomoc v CHB
Krnovská. V letošním roce byly evidovány 2 stížnosti a 3 mimořádné události (což je méně
než v loňském roce). Spolupracujeme se 4 dobrovolníky.
Do CHB P. Bezruče se na základě předchozího jednání se zájemcem o službu začátkem roku
přistěhoval nový pán ze sociální služby ve Frýdku Místku, který hledal nové bydlení, podle
svých představ. S kolektivem obyvatel i pracovníků se dobře sžil, začal navštěvovat STD, kde
velmi rád pracuje v dřevařské dílně. Také jsme v průběhu roku vyhověli žádosti dvěma
ženám, které měly přání se přestěhovat v rámci našich chráněných bydlení. V současné době
žije v chráněném bydlení 5 mužů a 10 žen.
Po ukončení provozu místní jídelny si začali téměř všichni obyvatelé vařit doma, pouze
obyvatelé, kteří tuto dovednost ze zdravotních důvodů nezvládají, využívají přes týden
možnosti dovážkové služby. Obyvatelé se za pomoci pracovníků učí novým dovednostem
a nácviky vaření se stávají v této oblasti více samostatní a soběstační.

Úspěšně se nám podařilo začlenit našeho mladého muže do pracovního procesu. Od
poloviny roku pracuje na pracovní smlouvu u naší organizace v místě svého bydliště jako
pomocný pracovník údržby. Osvojuje si tak pracovní návyky a povinnosti, které jsou v životě
normální a důležité.
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Pro usnadnění komunikace pokračujeme ve spolupráci s externím odborníkem na AAK Mgr.
B. Herzánovou. Hledáme a zkoušíme nové podněty a pomůcky, které by byli v komunikaci
obyvatelům nápomocné.
Zahradu jsme zvelebili novou mobilní zahrádkou. Vysázeli jsme tam květiny a pečlivě se o ně
starali.

Na začátku léta proběhlo na našem chráněném bydlení v rámci naší organizace interní
stínování průběhu služby. Výsledné poznatky nám byly přínosné pro další zvyšování kvality
námi poskytované služby.
V průběhu roku naši obyvatelé využívali nabídek jak od zřizovatele, tak i z místních zdrojů na
trávení volného času a navštěvovali různé kulturní, společenské a sportovní akce.
Povzbuzovali a fandili jsme handicapovaným sportovcům na MS v PARA hokeji v Ostravě.

Pěkným kulturním zážitkem bylo divadelní představení muzikálu Jedna noc na Karlštejně
v Českém Těšíně. Na Festivalu Na cestě v Opavě jsme zase měli příležitost vyslechnout si
známé filmové a muzikálové písně v podání pana Jaroslava Beneše z Prahy.
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Jezdili jsme na výlety a poznávali krásy naší vlasti. Zámek Hradec nad Moravicí

Hrad Sovinec

Vrbno Pod Pradědem

Volný čas jsme trávili i pěší turistikou a vyšlápli jsme si na rozhlednu Hraniční vrch
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Mechová jezírka na Rejvízu

Aktivně jsme sportovali

Relaxovali v přírodě

Setkávali se s přáteli doma

na zahradě

na Zahradní slavnosti
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Velmi nás těší, že i nadále svůj volný čas věnuje našim dvěma obyvatelkám dobrovolnice,
která za nimi pravidelně dochází, společně si popovídají, zahrají si společenské hry, oslaví
narozeniny, posedí na zahradě nebo jdou na procházku.

Přijali jsme pozvání na den otevřených dveří komunity U Dobré Naděje, která má chatu
v Beskydech v obci Krásná. Základním účelem komunity je setkávání slušných a citlivých lidí
za účelem uměleckého tvoření, muzikoterapie, psychoterapie, turistiky a hry v přírodě. Tato
komunita nabízí i rekondiční pobyty na této chatě a tak jsme měli možnost si ji prohlédnout.
Ve výtvarné dílně jsme si vyrobili baňky k Vánocům a přáníčka, které jsme si jako vzpomínku
odvezli domů. Kdo uměl plést tak se přidal k pletení nekonečné šály. Strávili jsme tam celý
den v příjemné společnosti. Moc se nám tam líbilo a proto se tam určitě v budoucnu
i vrátíme.

Snažíme se udržovat obyvatele v co největší soběstačnosti a tak jsme přebudovali poslední
koupelnu na bezbariérovou a umožnili tak obyvatelkám bezpečně provádět osobní hygienu.
15
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Dle plánu se nám podařilo splnit požadavky z uplynulého období a byla vyměněna stará
brána za novou na dálkové ovládání. Proběhla také modernizace kotelny, kde byly
instalovány nové plynové kotle.
Co říci závěrem, že uplynulý rok byl hlavně velkou životní změnou pro našeho mladého
muže, který získal placenou práci. Prožili jsme ho aktivně, poznali mnoho nových věcí, získali
další nové zkušenosti a dovednosti.
V Chráněném bydlení Pod Hůrkou se pracovníkům úspěšně dařilo poskytovat podporu 19
obyvatelům, z nichž někteří mají přidružené duševní onemocnění.
Během roku začalo pět obyvatel dojíždět do práce. Dva z nich každý den na zkrácený úvazek
pomocného pracovníka provozu v kuchyni DOZP Chářovská Krnov a další tři v organizaci
Jinačí pekli jednou týdně sušenky.

Volný čas obyvatelé trávili zcela po svém. Často relaxovali na zahradě ve společnosti pejska
Ejmi, pěstovali zeleninu ve skleníku nebo jezdili na mnoho individuálních akcí
a výletů. Mezi tradiční patří sportovní turnaj v Kvasinách nebo Stonožka v Dívčím Hradě.
Kulturní akce „Ruku v ruce“, kterou pořádal Moravskoslezský kraj, byla pro naše obyvatele
příjemným zpestřením.
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V létě u nás na chráněném bydlení proběhlo „stínování“ služby, ze kterého vyplynulo několik
prospěšných poznatků, na jejichž základě se kvalita naší služby mohla posunout.
V chráněném bydlení byla dokončena výstavba
nového plotu kolem zbývajících dvou domků.

Upravily se tři venkovní chodníky
před hlavními domovními vstupy.

Pokračovalo se s rekonstrukcemi 2 kuchyní a vybavováním interiéru na domcích. Z nového
nábytku v pokojích se mohou těšit obyvatelé na domku 20.

Pro obyvatelé Chráněného bydlení Opavská byl rok 2019, rokem očekávání a těšení se, kdy
už se budou moci konečně přestěhovat do zrekonstruovaných bytů na Sídlišti pod Cvilínem
v Krnově. Nemohli dostat krásnějšího Ježíška. Před Vánocemi jim byly zrekonstruované byty
předány a mohly začít přípravy na stěhování.
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Dalo by se říci, že se nic významnějšího nestalo, ale není tomu tak.
Před deseti lety, 1. 5. 2009 jsme otevřeli nové chráněné bydlení
v Krnově na Opavské ulici, které jsme náležitě oslavili bohatým
jídlem,pitím,zpěvem s kytarou a rekapitulací života, které byly
pro obyvatele velkým úspěšným v začlenění se do běžného života.
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viz článek v Krnovských listech:
Oslava 10. výročí chráněného bydlení se vydařila
Květen si lidé spojují s měsícem lásky a maturit. Slavíme v něm Svátek práce i Den vítězství.
Také u nás v Harmonii jsme letos měli důvod k velkým oslavám. Před deseti lety, 1. května
2009, jsme totiž v Krnově otevřeli nové chráněné bydlení v Opavské ulici.
Domov a útočiště v něm nalezlo osm osob s mentálním i kombinovaným postižením. Otevření
tohoto typu bydlení však pro nás nebylo ničím novým a neznámým, v předchozích letech se
nám to podařilo také ve Městě Albrechticích a následně i v Krnově a v Osoblaze. Přechod
z tehdejšího Ústavu sociální péče Hošťálkovy do chráněných bydlení byl tehdy pracovně
náročný, nicméně pro jeho obyvatele se jednalo o velký a úspěšný krok začlenění se do
běžného života. Takto v úvodu oslavy hodnotila existenci a život v chráněných bydleních
ředitelka Harmonie Miroslava Fofová. Několik rozhovorů na kameru pro televizi Polar
podtrhlo význam naší oslavy, která se uskutečnila v pátek 3. května. Na oslavu jsme pozvali
opatrovníky, rodinu, přátele i bývalé a stávající obyvatele chráněného bydlení a zaměstnance.
Bylo úžasné sledovat, s jakou radostí a srdečností se tito lidé schází a vítají, mnozí se přitom
dlouhou dobu neviděli.
Jídla a pití bylo dostatek. Posezení jsme si zpestřili zpěvem za doprovodu kytary, na kterou
hrála vedoucí Yvona Marečková. Nechyběly ani tanečky při diskotékové hudbě, prostě oslava
jak má být.
Deset let je pro někoho dlouhá doba, pro jiného krátká v hodnocení tohoto typu bydlení.
Z reakcí a úspěchů našich obyvatel si dovoluji říci, že jsme naši maturitu složili na jedničku.

Velký obdiv patří obyvatelům, kteří chtějí pracovat, svou práci si udrželi nebo využili jiných
nabídek na trhu práce.

V kultuře a sportu jsme také nezaháleli. Za zmínku stojí účast na Para olympiádě v ledním
hokeji, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet jízdu na upraveném vozíku, pro hokejisty
s postižením dolních končetin.
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Ani letos jsme si nenechali ujít turnaj v přehazované, jehož pořadatelem byl USP Kvasiny.

Dvoudenní výlet si naši sportovci zpestřili návštěvou „ Vojenského muzea“ v Králíkách, kde
bylo k vidění nespočet bojových vozidel a zbraní, převážně z II. světové války.

Nemůžeme opomenout STONOŽKOVÝ VÍCEBOJ „Ruku v ruce za úspěchem“

Hudba to je most, který lidi sbližuje, proto jsme nelenili a navštívili hudební slavnosti
nejenom v Holčovicích.
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Rok 2019 byl pro nás rokem pestrým, plným změn. V současnosti jsme připraveni vstoupit do
magického roku 2020, který má být rokem velkých změn. Doufejme, že to budou změny
k lepšímu.
V letošním roce došlo v Chráněném bydlení Krnovská k personálním změnám a systému
zajištění služby. Nastoupila nová koordinátorka a pracovní tým byl posílen o střídajícího
pracovníka, což umožnilo vytvoření stálých pracovních dvojic, které pracují v systému krátký
x dlouhý týden. Tento systém se velmi osvědčil a je přínosem pro zkvalitnění poskytované
služby.
V průběhu roku byla v chráněném bydlení provedena v přízemním bytě výměna
protiskluzové dlažby v koupelně, což přispělo k velkému osamostatnění obyvatel při
provádění osobní hygieny.
Velký posun obyvatel nastal v oblasti stravování, kdy po ukončení provozu místní jídelny si
obyvatelé začali většinu teplé stravy připravovat sami doma a nácviky vaření se tak stávají
v této oblasti více soběstační.

Za úspěch považujeme také, že jeden obyvatel pokračuje v dojíždění do placeného
zaměstnání v Krnově, kde provádí úklid prodejny a další obyvatel začal v průběhu roku
dojíždět do placeného zaměstnání v Krnově, kde v organizaci Jinačí peče jednou týdně
sušenky.
Brzy z jara začali obyvatelé pracovat na zahradě. V pořízené mobilní zahrádce vysázeli nejen
květiny pro okrasu a potěšení, ale také bylinky, o které se pečlivě starali.
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Ve vyvýšeném záhonu zase pěstovali zeleninu, kterou společně zužitkovávali a zpracovávali.

Po celý rok spolupracujeme s externím odborníkem v oblasti AAK, novými pomůckami
a motivací pomáháme obyvatelům ke snazší komunikaci a dorozumívání. Velmi se osvědčila
práce s iPadem.
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Volný čas obyvatelé tráví dle své volby. Během zimních měsíců převážně poslechem hudby,
čtením a předčítáním z knih, kondičním cvičením, hrou na kytaru, psaním na stroji nebo,
vzájemnými návštěvami s přáteli z ostatních bydlení. V letních měsících zase relaxací,
pobytem a prací na zahradě, procházkami.

Během celého roku obyvatelé využívali nabídek a účastnili se mnoha společenských,
kulturních a sportovních akcí pořádaných zřizovatelem, Městem Město Albrechtice a okolím.
Velkým zážitkem pro obyvatele byla účast a zhlédnutí hokejových zápasů
na Mistrovství světa v PARA hokeji v Ostravě.
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Na akci Spolu ruku v ruce Ostrava si vyzkoušeli různé terapeutické činnosti

Na hudebních festivalech si užili plno muziky a zábavy.
Tloskovfest

Holčovice

Pod křídly kohouta Jindřichov
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Společné setkání s přáteli
v Domově Sněženka v Jeseníku se vydařilo

V Úvalně si užili Dýňové slavnosti

Ani naši sportovci po celý rok nezaháleli.
Společně se setkali na tradičním Velikonočním turnaji ve stolním tenise.
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Barvy naší organizace hájili na Turnaji v přehazované v Kvasinách

na Vánočním turnaji ve stolním tenise v Ostravě

Nesmíme také zapomenout na tradiční Zahradní slavnost, pořádanou v rámci všech
chráněných bydlení, na kterou se vždy těšíme a kde si zasportujeme, zatančíme, něco
dobrého pojíme a setkáme se s přáteli.

V průběhu roku také proběhlo na chráněném bydlení v rámci naší organizace interní
stínování průběhu služby. Výsledné poznatky nám byly přínosné pro další zvyšování kvality
námi poskytované služby.
V závěru tak můžeme hodnotit, že celý rok byl pro nás úspěšný a plný nových zážitků
a zkušeností.
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V Chráněném bydlení B. Smetany to žije. I v tomto roce jsme přivítali novou dobrovolnici,
která pravidelně navštěvuje obyvatele, a to nejen doma. Chodí spolu na procházky nebo si
jen tak sednou na kofolu.

Na jaře jsme začali pracovat na mobilní zahrádce. Mobilní zahrádka zpočátku lahodila očím,
později byla pro užitek. Nejdříve ji zdobily květiny, po jejich odkvětu sloužila jako zdroj
vitamínů.

Pyšníme se tím, že se nám podařilo pomoci dvěma obyvatelům, kteří neprožívali jednoduché
životní období a v prostředí našeho chráněného bydlení, se kvalita jejich života změnila
k lepšímu a už jsou zase ve formě.
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Našim obyvatelům jsou nabízené různé akce, ze kterých si sami vybírají, které jsou pro ně
zajímavé a chtějí se jich zúčastnit. Jsou to akce pořádané naší organizací nebo běžné veřejné
akce. V květnu jsme neodmítli pozvání DOZP v Krnově, na Májovou veselici v klubu Kofola.

Každý rok se scházíme na zahradě CHB B. Smetany, kde se vzájemně potkáme, pobavíme
popř. v rytmu hudby zavlníme, ochutnáme všechny připravené dobroty a jako zlatý hřeb
setkání si zahrajeme turnaj v přehazované.
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Výzvou pro klienty i pracovníky byly borůvkové hody v Malé Morávce, protože takové chuti
lze jen těžko odolat.

Klienti běžně navštěvují restauraci, knihovnu, jezdí na různé výlety. Vybírají si, kde a jak chtějí
prožít volný čas.
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Když jsme dostali a současně i přijali nabídku MIKS Krnov zúčastnit se koncertu, tak
příjemným prožitkem pro klienty nebyl jen poslech hudby, ale i komorní prostředí
v koncertní síni Svatého Ducha v Krnově.

Na začátku zimy jsme se zúčastnili krasobruslařské akce „Oheň na ledě.“ V prostorách
Ostravar arény jsme měli nezapomenutelné zážitky.

Stále pracujeme v rozvoji AAK. Pokračujeme v konzultacích s externím odborníkem. Díky
radám a naučeným technikám, se snažíme obyvatelé vést, k používání individuálních
komunikačních pomůcek a tím jim usnadnili lépe se dorozumět.
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V Chráněném bydlení v Osoblaze bydlí obyvatele již pátým rokem.
I když by se mohlo zdát, že to není zas tak dlouhá doba, věřte nebo nevěřte, na život v zámku
si obyvatelé i pracovníci dnes vzpomenou pouze výjimečně.
Rok 2019 byl pro nás trochu „jiný“. V průběhu roku se do bydlení mezi 10 mužů přestěhovaly
dvě ženy. Z počátku jsme netušili, jak se atmosféra v domácnostech může proměnit a co nás
čeká. „Běda mužům, kterým žena vládne“, tak by se dalo vystihnout soužití mužů a žen po
několika měsících. Přirozená změna (soužití mužů a žen) dala obyvatelům možnost prožít
nespočet nových životních situací i rolí a pracovníci získali zajímavé zkušenosti.
Za zmínku určitě stojí také skutečnost, že obě ženy se do CHB přestěhovaly z psychiatrické
nemocnice, jedna z žen zde žila celých devět let. Když tuto mladou ženu před několika měsíci
přivezla sanitka, viděli jsme malou vystrašenou osobu, bez sebevědomí, která měla obavy si
o cokoliv říci nebo se pro něco rozhodnout. Uvědomili jsme si, že před sebou máme
obrovskou výzvu „vrátit mladou ženu do normálního života a rozjasnit její představy o tom,
co může v životě dokázat“. Dnes si troufáme tvrdit, že jdeme správnou cestou, z nesmělého
člověka se postupně stává, upovídaná, zvídavá a sebevědomá žena s běžnými radostmi
i starostmi.
I když v bydlení žijí lidé, kteří potřebují podporu téměř ve všech oblastech svého života,
nespokojujeme se s tím, co se již naučili, snažíme se o to, aby jejich sebevědomí, schopnosti
i dovednosti rostly a závislost na sociální službě byla, co možná nejnižší. S vyšší či nižší
podporou nebo s dopomocí pracovníka si obyvatelé běžně nakupují, hospodaří se svými
penězi, používají platební kartu, chystají si a užívají léky, vaří nebo připravují studená jídla,
využívají všechny veřejné služby v obci, manipulují s klíči, využívají návazné služby, navazují
nové kontakty, dle svých zájmů tráví volný čas, starají se své věci, o domácnost i zahradu. Při
všech těchto každodenních činnostech nezapomínáme na to nejdůležitější, na volbu
rozhodnutí se o sobě a svých záležitostech. Je nám pak nesmírným zadostiučiněním,
pozorovat, jak sebevědomí a samostatnost obyvatel roste.
I nadále se intenzivně věnujeme podpoře v oblasti komunikace, vytváříme nové pomůcky
a spolupracujeme s externím odborníkem pro AAK Mgr. Lenkou Gwóždžovou.
Bez spolupracujících organizací bychom jen těžko dokázali obyvatelům pomáhat
s naplňováním běžných životních potřeb, v obci je nám velkou oporou STD Jinak, o. p. s,
kterou využívají všichni obyvatelé a spolupráce s veřejným opatrovníkem Obcí Osoblaha.
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připravujeme obrázky
na komunikační lištu

máme krásnou zahradu,
v létě se koupeme v bazénu

chystáme léky

vaříme

staráme se o zahradu

Stejně jako to mají lidé doma, tak i u nás platí, že po práci a snažení přichází zábava,
odpočinek, nezapomínáme ani na tradice a sváteční chvíle.

poznáváme nová místa

pečeme cukroví
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tradiční Osoblažské hudební léto

hokejový zápas v Ostravě

sourozenci na taneční zábavě

posezení s přáteli

stejně jako k sousedům v naší ulici, i k nám domů přišel Mikuláš

doma si tradičně vyrábíme adventní věnce
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víkendový sportovní víceboj v Dívčím hradě
Vzdělávání pracovníků
Neustále máme na vědomí, že vzdělávání pracovníků je důležitou součástí podpory, která je
nezbytná k tomu, aby uměli kvalitně a na profesionální úrovni poskytovat podporu našim
klientům. Proto věnujeme vzdělávání velkou pozornost. Snažíme se vzdělávání plánovat
s ohledem na vznesené požadavky pracovníků a v souladu s měnícímí se potřebami našich
klientů.
Ze zpětné vazby pracovníků je zřejmé, že vítají každou možnost se vzdělávat a získávat
příklady dobré, ale i špatné praxe. Ke svému profesionálnímu růstu mohou taky využívat
široké nabídky odborné literatury z naší knihovny.
Pro naši práci je velmi důležitá spolupráce s metodikem na kvalitu poskytování sociálních
služeb s Mgr. Martinou Chlápkovou, která nám již 8. rokem dává odbornou a skvělou
podporu.
O lásce a milosrdenství – 12. 2. 2019 – Martin Kučera
Setkání s panem Kučerou je vždy balzámem na duši. Jeho optimistický postoj k životu
a hloubka vnímání dění kolem nás je obdivuhodná, až nakažlivá. Každoročně se necháváme
unášet jeho myšlenkami s pocitem, že je na světě krásně.
Pracovníci tuto školící akci hodnotili jako odpočinkovou a relaxační, že měla duchovní
hloubku, se zamyšlením se nad dnešním zrychleným a konzumním životem, kdy na chvíli
vypustí pracovní povinnosti a mají tak prostor a čas ponořit se sami do sebe, promítnout si
určité situace ze svého života a přehodnotit je se závěrem, že některé věci jsou banální
a malicherné a zbytečně jim přikládají velký význam.
Trávení volného času, trh práce – 26. 2. 2019 – Bc. Jana Jarošová, DiS
Pracovníci toto školení hodnotili spíše jako nepřínosné. Dle jejich zpětné vazby se
nedozvěděli to, co očekávali, tj. praktické rady ohledně motivace a vyplňování volného času
klientů. Jako přínosné zmiňovali to, že získali informace o povinnostech knihovny a ÚP. Taky
se utvrdili v tom, že svou práci dělají správně a podle nastavených pravidel.
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Většina pracovníků byla překvapena a nesouhlasila s názorem lektorky, že hraní stolních her
jako Člověče, nezlob se a Pexeso není vhodná aktivita pro vyplňování volného času dospělých
lidí.
ZV – I. K. - ,,Podle názvu školení jsem očekávala, že se dozvím konkrétní příklady, které můžu
následně uplatnit při vyplňování volného času klientům. Případně, jak je motivovat k různým
činnostem. Školení, ale bylo spíše souhrn toho, co vlastně běžně s klienty děláme. Vše bylo
teoretické, bez konkrétních příkladů. Velmi mě také překvapil přístup paní lektorky
k činnostem, jako jsou karty a stolní hry, kdy tyto činnosti nazvala jako infantilní.
Nové pro mě byly informace týkající se Úřadu práce a městských knihoven. Konkrétně
u Úřadu práce, že člověk s mentálním postižením má právo na rekvalifikaci. U knihoven, že
mají zpracovaný manuál o přístupu k lidem s mentálním postižením a mají povinnost pořádat
akce pro lidi s mentálním postižením.
Sexualita a vztahy lidí s postižením – 19.3., 20.3., 21.3. – Petr Eisner, DiS
Kurzu se zúčastnilo 25 pracovníků a supervize pro sexuální důvěrníky 5 pracovníků.
Tento kurz, který lektoroval Petr Eisner, DiS, byl pracovníky hodnocen jako velmi přínosný
a důležitý při práci s klienty. Ujistili jsme se, že se sexualitou pracujeme správně, že
zpravovaná metodika je dobře nastavená. Podporujeme naše klienty v jejich identitě,
snažíme se jim poskytnout dostatek intimity a soukromí, nabízíme jim osvětu nebo využití
poradenství sexuálního důvěrníka a tím předcházíme případné agresi, sebepoškozování,
nadměrné konzumaci jídla, pití apod. v důsledku nenaplňování svých sexuálních potřeb. Pan
Eisner vysvětlil rozdíl mezi pojmy respekt a tolerance, že povinnosti vyplývají z práv,
upozornil na nejčastější chyby jako např. infantilizace (udržování v dětském věku),
deatraktivizace (cílené odpuzování vzhledem či oblečením), medikace (zbytečné nadužívání
léků), izolace (ústavy, vyloučení ze společnosti).
ZV A. K. – ,,Vzdělávání bylo pro mě přínosné, přesto že jsem tento kurz již v minulosti
absolvovala, mnoho poznatků mě zaujalo. Připomněla jsem si, jak je důležitá podpora
pohlavní identity už od narození dítěte, v běžném životě si to ani neuvědomujeme, děláme
to automaticky. Uvědomila jsem si, jak je důležitá pro klienty sexuální aktivita, že u klientů,
kteří nejsou sexuálně uspokojeni, hrozí riziko až agresivního chování a také zdravotních
problémů. Domnívám se, že v našem CHB klienti mají tu výhodu, že bydlí v jednolůžkových
pokojích, mají pro uspokojování svých potřeb soukromí a takto si chrání i svou intimitu.
Připomněla jsem si pravidla fyzického kontaktu mezi pracovníkem a klientem v sociálních
službách.“
ZV – D. H. - ,,Uvědomila jsem si spoustu věcí, potřeb lidí, s kterými pracuji, dát jim opravdu
podmínky a prostor k tomu, aby byli vnitřně naplněni a spokojeni. Vím, že mají svá práva, ale
také povinnosti. Uvědomuji si otázku respektu a tolerance.“
Stáž v PN Opava
V rozmezí 2. 5. až 7. 5. se v rámci vzdělávání v oblasti přístupu k lidem s duševním
onemocněním 18 pracovníků zúčastnilo stáže v PN Opava, aby na základě získaných
informací dokázali pokud možno co nejlépe organizačně a metodicky zajistit poskytování
kvalitní pobytové sociální služby lidem s mentálním a přidruženým duševním onemocněním.
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ZV I. K. - ,,Udělala jsem si náhled, jak probíhá den na tomto oddělení, jak se s klienty zachází
a jaké mají klientky možnosti.“
ZV B. P. - ,,Stáž pro mě byla určitě přínosem, už vím, s jakými podmínkami se musí naši klienti
smířit při hospitalizaci v PN.“
ZV J. C. - ,,Celé toto zařízení působilo na mě velmi negativně a depresivně. I přestože
personál byl milý a vstřícný. Personál nám odpověděl na veškeré otázky, co jsme jim kladly.“
ZV A. Š. - ,,Uvědomila jsem si rozdíl a přístup k lidem ve zdravotním zařízení a v zařízeních
v sociálních službách. V CHB mají klienti domov, dobré zázemí, individuální přístup, důstojný
člověku.“
ZV M.V. - ,,Poznala jsem práci v jiném zařízení, z jiné strany. Odbornou stáž v PN Opava jsem
absolvovala se smíšenými pocity. Zvědavost a obava.
Vliv emocí na komunikaci – 26. 6. Mgr. Markéta Vaculová
Pracovníci hodnotili kurz jako velmi přínosný, kdy na základě příkladů jim bylo ukázáno, jak
mohou ovládat své emoce, jak předcházet a zvládat vzniklé konflikty s klienty, ale
i v osobním životě. Na základě testu, mohli zjistit, kde v komunikaci dělají chyby a jak mají
postupovat, aby k nim nedocházelo. Neporozumění mezi lidmi vyvolává emoce, proto je
třeba mluvit narovinu, zrcadlit emoce toho druhého i své.
A na závěr slova lektorky ,,Mluv jen tehdy, jsi-li klidný“.
ZV R. C. - ,,Posunulo mě to v dalších znalostech, jak s klienty jednat, čím je neprovokovat,
protože i malé, zdánlivě nedůležité prvky je můžou iritovat.“
ZV A. K. - ,,Jak v komunikaci úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují emoce, motivace, potřeby,
jak je důležitá empatie, bez které bychom my pracovníci toto povolání jen těžko mohli
vykonávat. Domnívám se, že v našem chráněném bydlení je toto velmi důležité z toho
důvodu, že větší část našich klientů verbálně nekomunikuje. Nedovedou se dostatečně
vyjádřit a je na nás pracovnících, abychom pomoci empatie docílili efektivní komunikace.“
ZV A. P. - ,,Posunulo mě to v dalších znalostech, jak se chovat a jednat s klienty, když vidím,
že nemají „svůj den“, nebo když se u nich začnou projevovat agresivní projevy chování – je
důležité zjistit, co může být příčinou negativního chování, zaměřit se na prožitek a pocit
klienta.“
Etická a na komunikaci orientovaná komunikace – 10. 10. Mgr. Markéta Vaculová
Komunikace mezi klientem a pracovníkem je velice důležitá, pokud nefunguje, není možné se
dozvědět, co klient potřebuje nebo co ho trápí. Na tomto kurzu se pracovníci utvrdili, jak
vést správný rozhovor, čeho se raději vyvarovat, aby předešli konfliktním situacím. Je velmi
důležité klientovi naslouchat, motivovat ho, povzbuzovat ho. Prostě jednáme tak, jak
bychom chtěli, aby jiní jednali s námi.
ZV A. P. - ,,Je zapotřebí nejen slovy, ale i projevy, ukázat obyvatelům svůj zájem o jejich
osobu.“
ZV B. M. - ,,Nedá se říct, že bych si odnesla z kurzu něco nového, na mnoho situací máme
vytvořené metodiky, kterými se řídíme. Ujistila jsem se, že s klienty jednáme správně
a pokud nastane problém, volíme postup společně v kolektivu. Přesto je ale určitě důležité
si připomínat i to co jsme už dříve slyšeli.“
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Zpětná vazba pro vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb – 16. 10. s Ing. Hanou
Kučovou
Navazující kurz v oblasti poskytování zpětné vazby splnil naše očekávání. Připomněli jsme si
způsob, jak zpětnou vazbu dávat, ale i přijímat. Že je důležitá následná kontrola a důslednost.
Přínosné bylo předávání vzájemných zkušeností, kdy jsme si na konkrétních situacích
uvědomovali, kde děláme chybu a kde postupujeme správně.
ZV L. P. - ,,Díky tomuto školení jsem si osobně více uvědomila, co konkrétně mi dělá problém
při poskytování nebo přijímání zpětné vazby, a jak ji pracovníkům podat lépe a více
profesionálně.“
Konference - ,,Komunikace je cesta k porozumění“ – 28. 11.
Při zahájení konference, zazněla slova o tom, že toto setkání je historickým okamžikem
a významnou platformou pro vytváření spolupráce mezi jednotlivými resorty
Moravskoslezského kraje při zavádění a používání metod alternativní komunikace v praxi,
tedy v běžném životě. Díky odborným lektorům z praxe, obsahovému naplnění konference
a setkání s mnoha zapálenými lidmi jsme získali inspirující informace, praktická doporučení,
viděli řadu nových pomůcek, ale hlavně jsme pocítili naději, že na cestě v zavádění
alternativní komunikace a k porozumění nejsme sami. Pro nás, sociální pracovníky
v pobytových službách, bylo nesmírně důležité slyšet a vidět, jaký mají pohled a vizi
k podpoře v komunikaci s lidmi se zdravotním postižením pracovníci ze zdravotnictví
a školství. Jsou velmi pozitivně nakloněni ke vzájemné spolupráci s institucemi z oblasti
sociálních služeb. Naprosto jedinečné bylo naslouchat vyprávění slovenské kolegyně, která,
jako pečující rodič, vytvářela pro svou dceru pomůcky doma, doslova „na koleně“. V tomto
okamžiku jsme si přáli, aby takto zapálení a motivovaní byli všichni pracovníci v sociálních
službách.
Předávání zkušeností a dobré praxe
Jsme otevřeni předávat své zkušenosti, které jsme nabyly roky praxe a svého působení
v Harmonii.
Sociální pracovnice chráněného bydlení Bc. Martina Kusová
spolupracuje v projektu „Transformace pobytových služeb pro
osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“. Pracovnice
působí v tomto projektu na pozici odborného konzultanta
v Domově na Dubíčku v Hrobicích (Slušovice). Předává
zkušenosti a poznatky ze své domovské organizace, motivuje
pracovníky transformovaného zařízení pro změnu, k naplňování
individuálních potřeb klientů a kritérií transformace.
Vedoucí chráněných bydlení Bc. Yvona Marečková poskytuje odborné konzultace v oblasti
podpory principu normality pro odhalení provozní slepoty pracovníků v přímé péči
v organizaci Sírius, a také spolupracuje na zpracování metodických materiálů pro účely
projektu s názvem „Aktivní život – cesta k normalitě“.
V únoru jsme na Komunitním plánování v Osoblaze pro místní občany prezentovali službu
CHB Slunečná.
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V září proběhla v rámci komunitního plánování Krnova schůzka v Centru duševního zdraví
v Opavě, kde jsme získali informace k vytvoření multidisciplinárního týmu v Krnově v režii
Slezské diakonie. Cílem CDZ je předejít hospitalizaci, zvládnutí přechodu z hospitalizace do
ambulance, vyhledávání lidí, kterým by tato služba mohla pomoci. V týmu pracují 1 lékař,
4 zdravotní sestry, 2 sociální pracovnice, 2 PSS, psycholog, specialista. Spojení sociální
a zdravotní péče. Provoz mají ve všední dny od 7 – 16 hodin, o víkendu jen na telefonu.
Zábava a volný čas klientů
A teď malá ochutnávka z toho kde naši klienti byli, co zažili, co viděli....
4. 4. Krnov pro autismus – Krnovský happening u radnice
Všichni jsme se oblékli do modrých barev a přišli jsme podpořit Mezinárodní den porozumění
AUTISMU. Čekalo nás modré občerstvení a stolečky s různými úkoly. Mohli jsme se nechat
vyfotit v modrém fotokoutku a na závěr nás čekala společná fotografie.

20. 4. Turnaj ve stolním tenise
Letošní velikonoční svátky jsme využili nejen k oslavám tohoto křesťanského svátku, ale také
k tomu, abychom posílili své duševní a především fyzické síly. Proto se v sobotu v CHB
Krnovská uskutečnil mezi klienty oblíbený turnaj ve stolním tenisu, kde předvedli své umění
v této kreativní hře. Zúčastnili se sportovci ze všech chráněných bydlení v Městě
Albrechticích a Krnova. Ihned po zahájení se rozpoutaly urputné boje o každý míček, ale také
nastaly situace, kdy si hráči stolní tenis zaměnili za jiný sport (badminton, tenis apod.),
všichni se náramně bavili a mnohdy byli přítomnými diváky odměněni zaslouženým
potleskem.
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Mistrovství světa v para hokeji v Ostravě 27. 4. – 4. 5.

Klienti Chráněných bydlení Harmonie dostali možnost jet podpořit naše para hokejisty
na Mistrovství světa v para hokeji, které se uskutečnilo v Ostravě. Klienti se v hledišti potkali
i s fanoušky z jiných států a společným fanděním vytvořili tu pravou sportovní atmosféru.
Nálada v hale byla neskutečná. Během přestávky naši klienti navštívili doprovodný program,
který jim poskytoval plno dobré zábavy, zajímavých soutěží, spousty skvělé muziky a mnoho
dalších atrakcí. Klienti si zde vyzkoušeli střelbu z luku na vozíčku a měli možnost si vzít
reklamní upomínkové předměty, jako památku na tento den. Pro všechny to byl krásný výlet
plný zážitků. Nejkrásnější na tom je, že většina klientů po návratu sledovala i nadále v televizi
výkony našeho para hokejového týmu.
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Mobilní zahrádky – kontakt nejenom s rostlinami – CHB P. Bezruče, Krnovská a B. Smetany
se na jaře zúčastnili projektu EVVO, který nám poskytl mobilní zahrádky a vyvýšenou
zahrádku, kde obyvatelé měli možnost pěstovat okrasné květiny a byliny, smysluplně vyplnit
svůj čas, rozvíjet jemnou motoriku a radovat se ze svých výsledků, které zkrášlily jejich
zahrady.

11. 5. Akce Moravskoslezského kraje s názvem ,,Spolu ruku v ruce“ – 2. Ročník benefiční
akce, jejímž hlavním účelem bylo vyjádření podpory neformálním pečujícím a osobám, jejichž
soběstačnost je snížena z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu.
Na tuto akci se vydalo i několik našich obyvatel. Společně si prohlédli prezentace různých
společností, které pomáhají lidem se zdravotním postižením, jako je třeba slepota nebo
sluchové postižení. Nechyběla ani ukázka canisterapie, kde měli možnost vidět živé psy, kteří
jsou pro tyto účely vycvičeni.

30. 5. navštívili obyvatelé CHB P. Bezruče, Krnovské a Slunečné muzikál Jedna noc na
Karlštejně v Těšínském divadle v Českém Těšíně. Muzikál byl představený v nově
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nastudované muzikálově podobě, plný humoru. Obyvatelé po celou dobu sledovali
představení se zájmem a herce po každé písni povzbuzovali hlasitým aplausem.

1. 6. Tloskov Fest – naši sportovci byli pozváni na oslavu 60. výročí Centra sociálních služeb
Tloskov, kterou s radostí přijali jako odměnu za dlouholetou reprezentaci na sportovních
hrách. V rámci oslav proběhl hudební festival pod širým nebem. Záměrem festivalu bylo
propojit svět „bez postižení“. Celý festival provázelo heslo: „Všichni jsme na jedné lodi
a hudba je naším společným jazykem“.

Dalekou cestu jsme si zpříjemnili návštěvou hradu Český Šternberk, prohlídkou okolí zámku
Konopiště a farmou „Na Skalce“, kde jsme si opekli špekáčky a prohlédli areál s domácími
zvířaty.
Setkání Chráněných bydlení Harmonie dne 12. 6.
Už se stalo tradicí, že se každý rok scházíme na zahradě Chráněného bydlení B. Smetany ve
Městě Albrechticích, kde prožijeme krásný den, společně s obyvateli všech Chráněných
bydlení Harmonie, hosty a nabídkou pestrého programu. Po celou dobu hrála k poslechu
hudba, která některé pobídla i k tanci. Každé chráněné bydlení si připravilo stánek
s dobrotami, kterým nešlo odolat. Vyvrcholením setkání, byl turnaj v přehazované, kterého
se zúčastnily týmy všech chráněných bydlení. Každá soutěž má svého vítěze i poraženého, ale
od nás neodešel nikdo s hlavou svěšenou. Každý účastník dostal obrovskou medaili a tým
obdržel diplom. Naším cílem bylo, prožít den plný radosti, veselí, dobré nálady, a to se nám
podařilo.
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Při loučení každý odešel s vědomím, že i příští rok nás čeká další setkání s novými zážitky.

6. 9. Turnaj v přehazované Kvasiny
Na počátku školního roku tradičně zajíždíme na oblíbený turnaj v přehazované, který pořádá
ÚSP Kvasiny, tentokrát již 23. ročník.
Tak jako již v minulých letech, i tentokrát jsme vyjeli na akci s jednodenním předstihem,
abychom byli co nejlépe připraveni a zároveň poznali něco z krás a historie naší země.
Tentokrát jsme se zastavili ve „ Vojenském muzeu“, v Králíkách (Horní Lipce), kde naši klienti
shlédli nespočet bojových vozidel a zbraní, převážně z druhé světové války a byli seznámeni
s její historií.
Druhý den nastal den „D“ a naši sportovci nastoupili na hřiště s odhodláním obhájit loňské,
druhé místo. I přes velkou bojovnost a vůli se družstvu nepodařilo zvítězit. Byla z toho
nepopulární „bramborová medaile“ a také trochu zklamání.
Z turnaje jsme odjížděli poprvé, po několika letech, bez medaile a bez tolik oblíbeného dortu.
Přesto musíme všechny vyzvednout za vzornou reprezentaci naší organizace a věříme, že
příště ta medaile bude.

IV. ročník Stonožkového víceboje 20. 9. – 22. 9.
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sportovně-zábavný víkend „Ruku v ruce za úspěchem“ setkání osob se zdravotním postižením v Celoročním Integrovaném
Táboře Stonožka Dívčí Hrad. Součástí připravované akce je
turnaj pro handicapované kamarády v mini-kopané, florbalu,
přehazované, střelby ze vzduchovky a zábavné štafetové soutěže.
Po vyhlášení výsledků následuje společný táborák.

Víkendové, sportovně zábavné, setkaní v areálu letního tábora v Dívčím hradě, proběhlo
ke konci září za pěkného počasí a hojné účasti. Společně jsme sportovali, bavili se a soutěžili
v přátelském duchu, kde nebylo důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Všichni si akci užili dosyta.

V. ročník turnaje v sálové kopané v Bruntále – 5. 10.
Klienti CHB Opavská, Krnov, Pod Hůrkou a Krnovská Město Albrechtice, se zúčastnili „Turnaje
v sálové kopané“ v Bruntále. Vyzyvatelem byli „Bruntálští tygři“. Naše družstvo sice prohrálo
o jeden gól, ale výkony obou mužstev byly vyrovnané. Všichni si zápas i fandění patřičně užili.
Na závěr byli oceněni pohárem a balonem.

Světové krasobruslařské hvězdy krasobruslení Fire on ice v Ostravě – 6. 11.
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OSTRAVAR ARÉNA přivítala mimořádnou krasobruslařskou show, kde se mimo jiné loučil se
svoji úspěšnou kariérou Jozef Sabovčík. Vystoupili zde taky, ve světě známí a uznávaní,
krasobruslaři. Čekala nás opravdu velkolepá podívaná. Krásná hudba, kostýmy i výborné
výkony účinkujících nás nenechaly chladnými a za to jsme se jim odměnili bouřlivým
potleskem.

Co nás čeká v příštím roce, na čem budeme pracovat.












Příští rok bychom chtěli pokračovat v podpůrné kontrole individuálního plánování,
nejen zápisů, ale i sledování jak to probíhá v praxi. Chceme se zaměřit na pozorování
domácností, na sledování přístupu pracovníků ke klientům, jak probíhá přímá práce –
poskytování podpory v souladu s Plánem podpory, aktivizace, normalita, jak
pracovníci poskytují podporu jednotlivým klientům, jak je posilují při zvyšování
kompetencí ve všech oblastech jejich života, zejména při rozhodování a uplatňování
svých práv.
V Chráněném bydlení P. Bezruče zřídit příjezdovou cestu ke garáži a stání pro auta.
V Chráněném bydlení B. Smetany provést revitalizaci zahrady.
V Chráněném bydlení Pod Hůrkou je potřeba dokončit chodník k domku 30. Bylo by
dobré vyměnit obývací stěny na domku 20 a 22. Některá okna, podhledy
a sloupy ke vchodům si říkají o opravu a natření.
V Chráněném bydlení SPC Krnov co možná nejlépe zvládnout adaptaci obyvatel po
přestěhování do nových bytů.
Pokračovat ve zdokonalování se při používání Makatonu ve vzájemné komunikaci
pracovníků, klientů a pracovníků STD a dalších návazných sociálních služeb. Zavedení
programu Grid3 do praxe v rámci AAK, využívat v komunikaci iPad.
Přirozenou cestou provázet klienty v seniorském věku jejich životem, jejich volným
časem, kdy stále vyhledáváme možnosti aktivního vyžití, které bychom jim mohli
nabízet.
Hledání dalších možností, kdy by se obyvatelé měli možnost více setkávat s lidmi
z obce a okolí, aby co nejčastěji měli důvod odcházet za aktivitami mimo bydlení.
Získávání dalších dobrovolníků pro volný čas klientů.
Zvažujeme rozšíření možnosti bydlení v individuálních domácnostech pro obyvatele
Chráněných bydlení ve Městě Albrechticích oslovením PSB JINAK.
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Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2019 a vize do dalších let
 Reagovat na poptávku stávajících klientů CHB s nízkou mírou podpory bydlet
v individuálních domácnostech v Městě Albrechticích.
 Klienti v individuálních domácnostech v Krnově, mají dostatek podpory ze strany
služby, aby mohli využít nové příležitosti a zvládnout změny.
 Organizačně a metodicky zajistit poskytování kvalitní pobytové sociální služby lidem
s přidruženým duševním onemocněním. Využívat aktivity projektu Duše II. a dalších
možností vzdělávání v rámci MSK.
Vize


Být kvalitní poskytovatel pobytové služby pro lidi s mentálním a duševním
onemocněním

A co říci závěrem
Další rok je za námi. A my už hledíme dopředu, co nás v tom novém roce 2020 čeká. Vše
důležité už bylo řečeno výše a my se teď budeme jen soustředit na to, abychom v tom
rozjetém vlaku dokázali udržet tempo a dostatečnou kvalitu. A taky si budeme přát,
abychom se v tom vlaku cítili dobře a potkávali se tam jen s dobrými lidmi a hlavně aby naši
klienti
tam
zažívali krásné dny a cítili se tam dobře jako doma a nic jim k jejich spokojenosti nescházelo.
Vážíme si práce všech našich pracovníků a víme, že bez jejich nadšení a skvěle odvedené
práce bychom ten rozjetý vlak neudrželi na správné koleji, jedoucím ve správném směru
a v dostatečné rychlosti, korenspondujících požadavky, přání a potřeby našich ,,cestujících".

V Městě Albrechticích: 18. 2. 2020
Zpracovala: Bc. Y. Marečková
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