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Základní údaje o organizaci:
Název:

Harmonie, příspěvková organizace

Adresa:

Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Právní forma:

příspěvková organizace

Statutární orgán:

Mgr. Miroslava Fofová

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj

Kontakty:

e-mail: fofova@po-harmonie.cz
web: www.po-harmonie.cz
tel.: 554 649 015, fax: 554 625 785

IČ:

00846384

Číslo účtu:

211 255 3506/2700, UniCredit Bank

Předmět činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím
o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.
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Vážení,
dovolte, abych Vás seznámila se Zprávou o činnosti a plnění úkolů za rok 2019 Harmonie, příspěvkové
organizace.
Stejně jako v předešlých letech, tak i letos Vás touto formou informujeme o výsledcích hospodaření
a o činnostech, které v naší organizaci proběhly nebo stále probíhají.
Jaký byl rok 2019? Uběhl jako každý jiný, a my se chceme s vámi podělit o některé zajímavosti
a události, které přinesl.
Podařilo se realizovat záměry v rámci Transformačního plánu Harmonie, p. o. na léta 2016 – 2020 –
poskytování služby chráněného bydlení v individuálních domácnostech. Proběhla rekonstrukce 4 bytů
v zástavbě města Krnova a byty jsou nachystány k nastěhování pro celkem 8 klientů.
V letošním roce jsme byli úspěšní v projektové činnosti, byly podpořeny projekty na vzdělávání
pracovníků, získali jsme dotaci na pořízení elektromobilu a mohli jsme realizovat instalaci mobilních
zahrádek v rámci projektu EVVO.
Každoročně sledujeme kvalitu služeb, nově jsme zavedli vnitřní audity služeb vlastními pracovníky.
Díky obětavé práci našich pracovníků v přímé péči získala služba DOZP certifikát „Pracoviště pracující
s Bazální stimulací“.
Obstáli jsme velmi dobře v evaluačním šetření služby STD.
Také letos jsme se věnovali obnově vybavení ve všech službách, opravám a úpravám majetku.
Podrobné informace k činnosti včetně ekonomických údajů a činnosti jednotlivých sociálních služeb
zpracovali odpovědní pracovníci ekonomického úseku a vedoucí příslušných služeb.
V roce 2020 chceme dále pokračovat v obnově materiálně technické základny, realizovat vzdělávání
v rámci výzvy A98, na které jsme získali dotaci EU, sledovat kvalitu služeb formou intervizí…
Závěrem bych ráda poděkovala všem našim pracovníkům za odvedenou a nelehkou práci,
spolupracujícím organizacím a jednotlivcům, donátorům za podporu, veřejným opatrovníkům
za skvělou spolupráci a velké poděkování patří našemu zřizovateli, Moravskoslezskému kraji, za
významnou podporu, kterou nám poskytuje.

Mgr. Miroslava Fofová
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Poslání a cíle organizace
Harmonie poskytuje sociální služby lidem s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich
individuálních potřeb a přání.
Podporuje je v rozhodování ve všech věcech, které se jich týkají, s respektem k jejich vztahovým
potřebám.
Umožňuje jim využívat ostatní služby v přirozeném prostředí a hledá způsoby, které vedou člověka
k nezávislosti na sociální službě.
Harmonie, příspěvková organizace provozuje tři registrované sociální služby – pobytovou službu Domov
pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, ambulantní službu Sociálně terapeutické
dílny.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením:

Číslo registrace: MSK 92464/2007

Posláním Domova Harmonie v Krnově je poskytovat celoročně podporu a péči lidem s mentálním
a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání.
Pracovníci citlivým způsobem podporují zachování rodinných, přátelských a partnerských vztahů,
s ohledem na všechny jejich potřeby. Umožňují jim využívat ostatní služby v přirozeném prostředí
a hledají způsoby, které vedou klienta k nezávislosti na sociální službě.
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 poskytnout kvalitní služby
Osobám s mentálním postižením s poruchami autistického spektra, které 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 klienta 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.
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Zásady služby
 Každý klient 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 klientům, tak se k nim bude
chovat i veřejnost.
 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 klienty (respektujeme dohodnuté
pracovní postupy)

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

M. Albrechtice, Krnovská 185/1

Krnov, Opavská 40

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.
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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 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.

Sociálně terapeutické dílny

Číslo registrace: MSK 207531/2010

Pracoviště: B. Smetany 536/35, Město Albrechtice

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.
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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 vícenásobným postižením, u kterých je prioritní
duševní onemocnění.
Cíle služby:
Vybavit dospělé lidi s mentálním a vícenásobným postižením základními pracovními dovednostmi
a návyky.
U každého klienta podpořit, na základě jeho potřeb, soběstačnost a nezávislost, která mu umožní:
- potřebnou orientaci v běžně dostupných veřejných službách a v navazování kontaktů s lidmi
- rozhodovat se v běžných denních situacích
- orientovat se ve svých právech
Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby klienti sociálně terapeutické dílny byli součástí života města
a pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.
Zásady služby:
 Stavíme na schopnostech a předpokladech klientů služby.
 Partnerský přístup ke klientovi 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 klientů.
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Zpráva o činnosti organizace
Harmonie poskytuje pobytové sociální služby na 11 pracovištích, z toho v nepřetržitém provozu
na pracovištích v Městě Albrechticích a Osoblaze ve službách Chráněné bydlení, v Krnově ve službě
Domova pro osoby se zdravotním, dále v denním provozu ve službě Chráněné bydlení v Krnově,
na Opavské ul. 40.
Ambulantní služba sociálně terapeutické dílny je otevřena ve všední dny od 7:00 – 15:30 hodin
v Městě Albrechticích.

Členění organizace

DOZP Chářovská
785/85, Krnov

Harmonie, příspěvková
organizace

STD B. Smetany 35,
Město Albrechtice

CHB Slunečná 181,
Osoblaha

CHB Krnovská 1,
Město Albrechtice

CHB Opavská 40,
Krnov

CHB P. Bezruče 4,
Město Albrechtice

CHB B. Smetany 35,
Město Albrechtice

CHB Pod Hůrkou,
Město Albrechtice,
5 rodinných domků

V roce 2019 byla celková kapacita služeb 169 osob, z toho 59 v DOZP, 80 v CHB, 30 v STD
Počet klientů dle služeb
80
59
30
Domov pro osoby zdravotním postižením

Chráněné bydlení

Sociálně terapeutické dílny
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Personál za celou organizaci:
počet pracovníků
celkem

počet pracovníků
přímá péče

přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2019

vzdělání

pedagogičtí
pracovníci

%

1
PS

%

pracovníci
v sociálních
službách
2
PS

%

ostatní
sociální
zdravotničtí pracovníci
pracovníci
3
PS

4

%

PS

5

%

8

6,3

6

4,7

vyšší odborné

1

0,8

1

0,8

úplné střední

58,1

45,4

49,1

38,4

vyučen

51,3

40,1

43,3

základní

9,5

7,4

127,9

100

celkem

Dle vzdělání/počet

6

PS %

vysokoškolské

3

THP

2

1,6

5

3,9

%

1

0,8

33,9

8

6,2

5,4

4,2

4,1

3,2

97,8

76,5

13,1

10,2

3

2,3

PS

2,3

7

5,5

7

5,5

Dle vzdělání /%
7,4

6,3 0,8

58,1
51,3

40,1

9,5

8
1
vysokoškolské

vyšší odborné

vyučen

základní

úplné střední

45,4

vysokoškolské

vyšší odborné

vyučen

základní

úplné střední

Pracovníci v přímé péči
97,8

3
PSS (pracovník v sociálních službách)

7
SZP

SP (sociální pracovník)
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Pracovníci dle provozních úseků

Pracovníci provozního úseku

107,8

6,1
4
3

Přímá péče
Administrativa
Obslužné provozy

13,1

7

0

0

0
Praní prádla a úklid

Stravovací provoz

Údržba a autoprovoz

Počet a struktura pracovníků odpovídá potřebám organizace. Podařilo se stabilizovat počet pracovníků
v přímé péči, včetně počtu sociálních pracovníků ve všech službách.
Pracovníci zvládají spoustu metod práce – bazální stimulaci, alternativní a augmentativní komunikaci,
stimulační a relaxační techniky u klientů s těžkým a kombinovaným postižením, pracují metodou VTI
(video trénink interakcí), nově jsou proškolováni jak pracovat s lidmi s duševním onemocněním,
zvládání kineziologických prvků v přímé práci a manipulaci s klientem. Pracovníci jsou aktivní
v naplňování každodenního života klientů ať už využíváním sociálních a veřejných služeb nebo
pořádáním různých akcí v bydlení i mimo ně. Umí směřovat podporu tak, aby klienti mohli žít normální
život, pracují s metodou podporovaného rozhodování.
Počty klientů, pracovníků, přehled počtu klientů dle stupně závislosti
Počet pracovníků v přímé péči/klientů

Příspěvek na péči - služba/stupeň

80

29
30

59
52

51

6

Klienti

19

9

30

Zaměstnanci

25

21

2

1

DOZP

CHB
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Významné aktivity v roce 2019





















Od 1. 1. 2019 zapojení do projektu realizovaného Moravskoslezským krajem s názvem
„Podpora služeb sociální prevence 2“. Účelem realizace projektu je finanční podpora
poskytovatelů služeb sociální prevence na svou činnost v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
(financování služby STD).
Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu
se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
na léta 2015 - 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.
Zaměstnávání pracovníků z dotací – příspěvky na mzdové náklady v rámci projektů OP LZZ,
na společensky účelná místa, projekt „Záruky pro mladé“- 1 pracovník v administrativě,
ukončeno 10/2018 a projekt “Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ – 2 pracovníci
v přímé péči.
Realizace projektu v rámci získání příspěvku v projektu EVVO (Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty) na rok 2018/2019 ve výši 46.300 Kč na realizaci akce „Mobilní
zahrádky – kontakt nejenom s rostlinami“.
Získání dotací na rok 2019 města Krnov ve výši 148 tis. Kč na provozní účely a 10 tis. Kč
na službu STD z dotace města Město Albrechtice, na nákup materiálu na výrobky.
Na základě schváleného TP organizace na období 2016 – 2020, byla realizována rekonstrukce
4 bytů v zástavbě města Krnova, na sídlišti SPC, kam se nastěhuje 8 klientů služby chráněné
bydlení
Zaměstnávání na pracovní smlouvu 3 klientů našich chráněných bydlení, jako pomocní
pracovníky provozu.
Zaměstnávání na pracovní smlouvu 7 klientů v organizaci Jinak o. p. s. ve výrobně sušenek.
Celkem na pracovní smlouvu pracuje 13 klientů CHB – úklidy, stravovací provoz, roznášení letáků,
pečení sušenek
Účast na sbírce potravinové pomoci, kterou pořádá Potravinová banka v Ostravě, z. s.,
ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Armádou spásy v Krnově v rámci
akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby. Výtěžek sbírky byl určen pro uživatele Azylového
domu pro muže, ženy a maminky s dětmi v Krnově.
Oslava 10. výročí zahájení provozu služby Chráněného bydlení v Krnově na Opavské ul.
Účast na akcích Mistroství světa v para hokeji, benefiční akce „Spolu ruku v ruce“, Těšínské
divadlo – muzikál Jedna noc na Karlštejně, Krasobruslení Fire on ice v Ostravě.
Projekt elektromobil – poskytnutí podpory v rámci výzvy č. 11/2018 Národního programu Životní
prostředí, prioritní oblast Životní prostředí ve městech a obcích.
Projekt vzdělávání – schválení projektu „Zavádění nových prostředků ke komunikaci s uživateli
služeb v Harmonii, p. o., v rámci Operačního programu zaměstnanost, č. výzvy 03_19_098
Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce.
Zadání úpravy webových stránek v souladu s novými legislativními požadavky.
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Opravy a obměna materiálně technického vybavení:
DOZP
 Nákup elektrického kompostéru do stravovacího provozu.
 Výměna podlahové krytiny v kanceláři administrativy.
 Nákup invalidních vozíků s přídavným elektrickým pohonem.
 Byla vybrána v rámci výběrového řízení firma na Stavební úpravy a vestavbu zdviže do objektu
Opavská 294/40, Krnov.
CHB
 Obnova vybavení nábytku v pokojích a obýváku CHB Pod Hůrkou.
 Zhotovení a instalace 2 nových kuchyňských linek, vybudování nového plotu u domku č. 22,
oprava chodníku a podesty u domku 28 a 26 v CHB Pod Hůrkou.
 Přívod optického kabelu k CHB Pod Hůrkou – připojení všech doků na internet.
 Realizace projektu energetických úspor - výměna plynových kotlů CHB P. Bezruče.
 Oprava plotů a instalace brány na elektrický pohon CHB P. Bezruče.
 Umístění klimatizační jednotky do kanceláře v půdním prostoru CHB P. Bezruče.
 Nátěry dřevěného venkovní obložení v CHB Osoblaha.
 Instalace dobíjecí stanice pro elektromobily, CHB B. Smetany

Práce s kvalitou


Hodnocení kvality sociální služby v rámci organizace

Zpráva o práci metodika Harmonie, kvalita poskytované sociální služby:
DOZP, CHB, STD
V roce 2019 byla prioritou práce sociálního pracovníka, metodika podpora případové práce
s klienty. Spočívala v tom, že SP metodik podporoval klíčové pracovníky především v kvalitním
vedení dokumentace klientů, tak, aby obsahovala všechny informace důležité pro záznam
podpory klienta při řešení jeho nepříznivé sociální situace.
Kromě pravidelných setkání s klíčovými pracovníky probíhaly také případové setkání o klientech
všech tří služeb (DOZP, CHB a STD).
V DOZP i CHB proběhl ve druhé polovině roku interní audit institucionálních prvků v CHB
a v DOZP, výstupy auditu byly využity pro zvýšení kvality služeb v obou pobytových službách.
Metodiku interního auditu zpracoval SP metodik.
V průběhu celého roku 2019 probíhala plánovaná aktualizace metodických pravidel a postupů
všech tří registrovaných služeb.
 Vzdělávání
Organizace každoročně zpracovává vzdělávací plán na daný rok, který reaguje na potřeby
pracovníků a organizace. Potřeby pracovníků jsou zjišťovány z pravidelného motivačního
pohovoru, a pokud potřeby na vzdělávání jsou v souladu s potřebami organizace,
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jsou
zapracovány
do
vzdělávacího
plánu
na
dané
období.
Soustředili jsme se na podporu pracovníků v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním.
Podrobněji níže v hodnocení za jednotlivé pobytové služby a ve zpracovaných úkolech rady kraje.
Spolupráce s externími odborníky
Spolupracujeme s externími odborníky pro oblast kvality poskytovaných služeb, AAK, podpora
lidí s přidruženým duševním onemocněním, bazální stimulace apod.
Supervize
Ke zvýšení kvality našich služeb přispěla rovněž možnost pravidelně využívat supervize.
Každoročně je poskytována supervize důvěrníkům sexuality, kde mohou důvěrníci konzultovat
různé situace, které se týkají klientů s odborníkem na danou problematiku P. Eisnerem.
Dobrovolníci
Považujeme si spolupráce s dobrovolníky, přínos pro naše klienty je velký.
Spolupráce jako nezbytnost pro kvalitu života klientů našich služeb
Využíváme možnosti spolupráce s poskytovateli ostatních sociálních služeb, s odborníky
z návazných resortů i místní komunitou.
V rámci naší praxe spolupracujeme s organizací Slezská diakonie, která poskytuje širokou nabídku
návazných sociálních služeb.
Významná pro přijetí našich klientů do komunity je spolupráce s MěÚ v Krnově, Městě
Albrechticích a Osoblaze. Harmonie, p. o. je také v těchto městech aktivním členem komunitního
plánování sociálních služeb.
Zvyšování kvality vidíme také v tom, že běžně využíváme dostupné veřejné služby v místech, kde
poskytujeme služby – zdravotnická a kulturní zařízení, obchody, holič, kadeřník, rehabilitaci apod.
Spolupracujeme s obvodními lékařkami a odbornými lékaři, kam klienti dle potřeby individuálně
docházejí, s podporou pracovníka.
Spolupracujeme nadále se Střední školou dopravy a cestovního ruchu v Krnově, studenti letos
iniciovali 3 akce pro naše klienty.
Prezentace organizace
Činnost organizace je pravidelně prezentována na akcích měst a obcí, škol a sdružení.
Každoročně se zapojujeme do celostátní Týden sociálních služeb. V tomto týdnu probíhá
intenzivní prezentace organizací působících v sociálních službách. Významně se na prezentaci
naší organizace také podílí služba STD, na svých prodejních akcích v rámci celého
Moravskoslezského kraje.
Dobrá praxe
Pokračování v metodické podpoře našich pracovníků v zařízeních Sírius p. o. a v Domově Na
Dubíčku ve Zlínském kraji (vedoucí služby CHB Bc. Yvona Marečková a koordinátorka pracoviště
CHB v Osoblaze Bc. Martina Kusová).
Využívání veškerých dostupných veřejných i sociálních služeb.
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Metody práce
Neustále pracujeme na tom, aby metody práce reflektovaly cílovou skupinu, které naše služby
poskytují podporu a pomoc. Velmi se osvědčila metoda práce s bazální stimulací – získání
certifikátu Pracoviště pracující s Bazální stimulací, pracujeme za podpory externího odborníka
na alternativní a augmentativní komunikaci, využíváme canisterapii a práce s metodou
videotréninku (VTI).
Stáže, praxe a rekvalifikace
Spolupracujeme se školami a dalšími sociálními službami na výměnných stážích (PN Opava, Na
Novo, p. o. Sagapo, p. o. Sírius, p. o., SD – STD Effata, Zámek Dolní Životice, p. o., Jiank o. p. s. STD) umožňujeme odbornou praxi v rámci kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních
službách,
souvislou
praxi
v rámci
vysokoškolského
studia.
Pro 15 studentů Střední pedagogické a střední zdravotnické školy v Krnově proběhla exkurze
v DOZP. Oboustranná spolupráce je přínosem nejenom pro absolventy, ale také pro naši
organizaci, především v tom, že studenti se pak stávají dobrovolníky v našich službách. Také jejich
zpětné vazby jsou pro nás přínosem.
Zpětné vazby
Získáváme velmi pozitivní zpětné vazby od praktikantů, stážistů, lektorů, rodinných příslušníků
i členů auditních týmů, na profesionální a lidský přístup ke klientům, ale také zpětné vazby, které
vedou k zamyšlení jak jinak pracovat s klienty i na řešení dispozičních možností objektů.
Více viz přílohy DOZP, CHB

Výhled do dalších let











Nadále poskytovat stávající sociální služby a udržet spolupráci s návaznými sociálními službami,
se kterými dlouhodobě spolupracujeme.
Realizovat transformační plán organizace na rok 2016 – 2020 – rozšíření sociální pobytové služby
pro osoby s duševním onemocněním výstavbou 3 rodinných domů, realizovat bydlení
v individuálních domácnostech v místní komunitě, rozšířit zázemí pro aktivizační činnosti dílny
Relax s výstavbou zdviže pro bezbariérový přístup, vytvořit důstojné zázemí pro vedení služby
Domova pro osoby se zdravotním postižením na Chářovské ul. v Krnově.
Organizačně a metodicky zajistit poskytování kvalitní pobytové služby lidem s duševním
onemocněním.
Poskytovat službu CHB v individuálních domácnostech v Krnově.
Plnit zadání Rozvojového plánu služeb DOZP a CHB.
Nadále spolupracovat s obcemi, ve kterých působíme, v rámci komunitního plánování.
Pokračovat v obnově materiálně technického vybavení bydlení.
Realizace doporučení z auditu MEC – rekonstrukce kotelny v objektu Opavská 40, v Krnově.
Revitalizace zahrady pracoviště CHB.
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Hospodaření organizace
Podrobné rozpracování hospodaření organizace je uvedeno v příloze Ekonomické údaje, tabulková část
a to za celou organizaci. Hospodaření organizace je vyrovnané.
Financování organizace je vícezdrojové – ze státního rozpočtu kapitoly 313, dotace zřizovatele, úhrady
klientů, úhrady zdravotních pojišťoven, finanční podpora měst, ve kterých působíme, sponzorské dary,
čerpání prostředků EÚ (Úřad práce, projekty).

Krnov

Město Albrechtice

Ekonomické údaje za celou organizaci za rok 2019
Náklady
2 665 085
76 588
1 258 980

56 434

1 497 0371 120 834
3 358 262

34 940

2 693 774

Ostatní materiál
Energie

806 344
13980 030

Potraviny

Opravy
Cestovné
Ostatní služby

41 628 461

Mzdové náklady
Pojistné
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy
Ostatní náklady
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Výnosy
158 000

1196 535

6966 139

36356 000

0

8704 692
2992 959
11228
820

Ubytování
Stravování
Příspěvky na péči
Zdravotní pojištění
Ostatní výnosy z činnosti

1186
128
387 496

Dotace MPSV
Dotace zřizovatele MSK
Dotace města

Srovnání výnosy/náklady za všechny služby
40000000
35000000
30000000
25000000

DOZP

CHB

20000000
15000000

STD

10000000
5000000
0

Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím
Město Krnov - Přidělení dotace ve výši 148 000,- Kč na provozní náklady služby DOZP – příspěvek
na energie.

Město Albrechtice - Přidělení dotace 10 000,- Kč na provoz služby STD - nákup materiálu na výrobky
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Daří se spolupráce s Úřadem práce v Bruntále a Ostravě, v rámci projektů zaměstnávání.
Ceníme si výborné spolupráce s veřejnými opatrovníky v Krnově, Městě Albrechticích a Osoblaze.
Úspěšná je spolupráce se středními a vysokými školami, které do Harmonie, p. o. vysílají své studenty
sociálních studijních oborů na odbornou praxi.
Tradicí se stala již spolupráce se Střední odbornou školou dopravy a cestovního ruchu v Krnově
pořádáním a účastí na společenských akcích Harmonie, p. o.
Stále probíhá spolupráce se středisky Slezské diakonie v Krnově, které nabízejí návazné sociální služby
a spolupráce se sociální službou denního stacionáře krnovské Charity.
Výborná je také spolupráce s ošetřujícími lékaři, obvodními i odbornými specialisty.

Prezentace organizace, PR
Harmonie, p. o. se pravidelně účastní setkání pořádaných městy a obcemi v rámci veletrhů zdraví nebo
dnů sociálních služeb, kde máme možnost informovat širokou veřejnost o svých službách
prostřednictvím letáků nebo reagovat přímo na dotazy občanů. Dále je zvána na velikonoční
a vánoční jarmarky, kde svými výrobky prezentuje činnost sociálně terapeutické dílny a formou letáků
informuje o všech službách organizace.
Spolupracujeme se školami, vzdělávacími institucemi a úřady práce, umožňujeme praxi studentům ‚
a rekvalifikantům.
Zástupci organizace jsou členy pracovních skupin komunitního plánování v Krnově, Městě Albrechticích
a Osoblaze.
O důležitých změnách, které v organizaci probíhají, informujeme spoluobčany prostřednictvím médií,
kabelové televize a webových stránek: www.po-harmonie.cz
Deník – Události z Regionu:
 „Veselice pro klienty Harmonie v Kofole“ – 6. 6. 2019
 „V Sociálně terapeutických dílnách Harmonie“ – 17. 10. 2019
 „Studenti střední školy bavili klienty Harmonie“ – 17. 12. 2019
Krnovské listy:
 „Veselice ve znamení soutěží i hudby“ – KL č. 13
 „Setkání završil turnaj“ – KL č. 14
Zpravodaj Města Albrechtic:
 „Poděkování za spolupráci a pozvánka na den otevřených dveří“ – 5/2019
Odkazy:
 https://krnov.cz/krnovske-listy/ds-1002
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https://bruntalsky.denik.cz/ctenar-reporter/v-socialne-terapeutickych-dilnach-harmonie20191017.html



https://www.mesto-albrechtice.cz/mestsky-urad/zpravodaj-mesta/?ftresult_menu=zpravodaj

Plnění úkolů, které byly radou kraje stanoveny organizaci na rok 2019
1. Nadále udržet minimálně 1 pracovní úvazek pro osoby s mentálním, kombinovaným postižením
nebo pro osoby s duševním postižením, např. uživatelé sociálních služeb.
Organizace zaměstnává 4 klienty chráněného bydlení Harmonie, p. o. na 1,25 úvazku.
Pracovní pozice jsou manuálního charakteru – Pomocný pracovník provozu.
Jedná se o pomocné práce ve stravovacím provozu, úklidu a údržbě.
2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé
zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou formou než
přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění.
Povinný podíl přímým zaměstnáváním, stanovený zákonem o zaměstnanosti, plníme. Přepočtený
průměrný roční počet zaměstnanců činil 131,36 osob. Z toho povinný podíl
má činit 5,25 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnávání ZPS činí 5,85 zaměstnanců.
3. V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje“ zabezpečit
naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského kraje, jehož prostřednictvím jsou
realizovány nákupy, včetně čerstvých potravin, v rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2019 bylo do Nákupního portálu zadáno a vyřízeno celkem 670 objednávek.
Porovnání nákupů všech komodit přes Nákupní portál
Rok
2018
2019
Dodržená cena
73%
84,9%
Nedodržená cena
2%
0,9%
Vlastní položky
25%
14,2%
Vyšší podíl vlastních položek tvoří tonery, které jsou v seznamech vysoutěžených položek,
ale do katalogu objednávaného zboží se musí zadat jako vlastní položky. Důvodem je velké množství
dodavatelů tonerů na trhu, kteří nabízí tonery podstatně levněji, než nabízí NP, hlavně co se týče
originálních tonerů, které jsou navíc kvalitnější a šetrnější k provozu tiskáren.
Alternativní a repasované tonery zanáší tiskárny = opravy tiskáren a kopírky. Po tomto opakovaném
zjištění bylo rozhodnuto nakupovat originální tonery. Firma OKA s.r.o. Krnov,
u které objednáváme tonery originál, nám zajišťuje i servis tiskáren.
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Nákup čistících a pracích prostředků, kancelářských potřeb včetně tonerů, pneumatiky,
elektro spotřebičů
V roce 2019 se uskutečňoval nákup kancelářských potřeb a drogerie převážně na NP. V minulých
obdobích se nevyplatil nákup za nejnižší cenu, kvalita neodpovídala požadavkům (např. aviváže, prací
prášky, prostředky na mytí podlahy).
OOPP
Jednorázové rukavice – vyhledané levnější ceny = Nákupní portál – firma VULKAN.
Obuv a oděv pracovní = Nákupní portál – firmy: CANIS PLUS s.r.o., BONNO GASTO s.r.o., PROGRESTECH
– pracovní pomůcky s.r.o., IREA s.r.o.
Kancelářské potřeby, papír, tonery
Kancelářské potřeby nakupujeme u dodavatele OKA Office Krnov – hlavní dodavatel kancelářských
potřeb, místní a ochotný dodávat i po jednom ks, dodávka ihned v jakémkoliv množství. Při výběru
jiného dodavatele, podle ceny, nedosahujeme hodnotu objednávky nad 1000,- Kč.
Kancelářský papír – nejlevnější nabídka z nákupního portálu (Frankospol s.r.o.), kvalita dobrá.
Drogerie (účet 501600-501630)
Prací prostředky do prádelny – druh dle pronajímatele dávkovačů pracích prostředků, dodavatel z NP
VanBearle Hygiene s.r.o.
Ostatní prostředky – nákup převážně od Jany Plačkové, náhradní plnění, firmy Zajac a firma FROS ZPS
s.r.o., dodací lhůty dodržují a v případě nějakého dotazu firmy reagují operativně a v co nejkratším
čase.
Elektrospotřebiče
NP nabízí malý sortiment elektrospotřebičů, který často neodpovídá naším požadavkům (cena, kvalita).
Při objednávce menšího, levnějšího spotřebiče platíme poštovné, které navyšuje cenu.
Spotřeba čisticích, pracích a hygienických prostředků v Harmonii:
v roce 2016:
401 547,58 Kč
v roce 2017:
396 693,92 Kč
v roce 2018:
474 323,10 Kč
v roce 2019:
447 238,09 Kč
Pneumatiky
Pneumatiky jsme v období od 01. – 12. /2019 nekupovali.
Školení k novému nákupnímu portálu LICIT
Dne 20. 11. 2019 absolvovaly 3 pracovnice Harmonie školení k využívání nového nákupního portálu
LICIT – obecné informace, který nahradil od 1. 1. 2020 stávající NP.
Další školení NP LICIT- praktické cvičení - je naplánováno na 22. 1. 2020.
Potraviny (účet 112300)
Zboží objednáváme ve firmě, která je blíže dostupná pro náš závoz. Spolupráce s dodavateli
je dobrá. Nejvíce využíváme objednávání mlékárenských výrobků od dodavatele LACTO MORAVA.
Těžký koloniál objednáváme od dodavatele HRUŠKA, PICADO, GASTRO INSTANT KOUŘIM.
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Nabídka komodit je dobrá. Připomínky jsou jen k masným výrobkům – během roku
se postupně vytrácela nabídka krájených salámů a není moc velká nabídka 100g vakuovaných balíčků
salámů. V létě chyběla nabídka vodních melounů.
Sledujeme rovněž i ceny jiných dodavatelů – mimo portál, a pokud jsou levnější, nakupujeme tam
(jedná se především o zboží v akcích).
Vlastní položky:
zařazujeme pouze v případě, že má výrobek lepší kvalitu než výrobek vysoutěžený, nebo jsou to
výrobky, které nejsou k dispozici na NP (koncentráty, vitaminátory, bramborové těsto apod.).
Nedodržená cena:
převážně u mlékárenských výrobků, důvodem byla nabídka ze strany vysoutěženého dodavatele na
výrobek, který však nebyl vysoutěžen, jako náhrada za námi vybraný výrobek, který nebyl na skladě,
nebo výběr nového výrobku na zkoušku, který ještě nebyl vysoutěžen.
Přehled nákupů za organizaci – Harmonie, p. o.
Období: leden až prosinec 2019 generováno dne: 31. 12. 2019
Náklady dle účetní
evidence
Objem Kč
0,dle cenové hladiny
Dodržena cena
Nedodržena cena

Vlastní položky

dle komoditní kategorie
Zdravotnický materiál
MTZ + jiné
Potraviny

Náhradní plnění

NÁKUPY PŘES NP
CELKEM ZA OBDOBÍ
Objem Kč
1 748 836,objem Kč
1 484 597,15 266,-

NÁKUPY MIMO NP
CELKEM ZA OBDOBÍ
%
Objem Kč
0,00% 0
%
84,89%
0,87%

248 973,-

14,24%

KÚ
10,00%
10,00%
10,00%

objem Kč
0,517 873,1 201 031,-

%
0,00%
29,61%
68,68%

0,00%

29 933,-

1,71%

%
0
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Detailní přehled
Komoditní kategorie
Dodržena Nedodržená Vlastní
CELKEM
Aukční skupina
cena
cena
položky
CELKEM
1 484 596,82 15 266,09 248 973,41 1 748 836,33
03-MTZ + jiné
315 646,83 1 403,06
200 823,12 517 873,01
110-110-Obuv pracovní, zaměstnanecká
401,84
401,84
120-120-Ochranné, bezpečnostní oděvy a pomůcky 23 053,89
9 386,21 32 440,10
460-460-Obalový materiál, pytle, sáčky, ubrousky 36 460,07
19 177,88 55 637,95
470-470-Kancelářské vybavení
1 413,93
39,60
50,69
1 504,22
480-480-Drogerie, čistící přípravky
204 801,05 243,11
35 208,91 240 253,07
490-490-Kancelářské potřeby
15 769,14 1 120,34
10 632,77 27 522,25
590-590-Tiskárny, kresliče a jejich příslušenství
2 335,30
51 053,52 53 388,82
675-675-Revize elektro
26 378,00
26 378,00
890-890-Pneumatiky, duše, vložky, disky
5 033,60
5 033,60
Drobný nákup
75 313,15 75 313,15
04-Potraviny
1 139 017,39 13 863,04 48 150,29 1 201 030,71
110-Maso
329 724,75 72,97
1 894,05 331 691,77
120-Masné výrobky
104 993,64
104 993,64
130-Mléko, mléčné výrobky
188 727,01 9 921,35
198 648,35
150-Mražené výrobky
32 310,63 671,02
32 981,66
220-Cukrářské a moučné výrobky
36 392,19
36 392,19
310-Mlýnské a škrobárenské výrobky
22 037,20 333,50
8 431,82 30 802,52
410-Tuky, oleje, vejce
35 105,20
212,18
35 317,37
510-Nápoje
30 728,87
22 913,75 53 642,62
530-Čaj, káva a kávoviny
20 014,60
11 414,90 31 429,50
610-Různé potravinářské výrobky a koření
53 415,92 1 209,57
3 283,60 57 909,09
710-Ovoce, zelenina
210 339,22 135,70
210 474,92
720-Upravené ovoce a zelenina
75 228,16 1 518,92
76 747,08
05-Náhradní plnění
29 932,60
29 932,60
460-Obalový materiál, pytle, sáčky, ubrousky
14 801,91
14 801,91
470-Kancelářské vybavení
406,20
406,20
480-Drogerie, čistící přípravky
7 978,01
7 978,01
490-Kancelářské potřeby
32,20
32,20
590-Tiskárny, kresliče a jejich příslušenství
6 714,29
6 714,29
Vysvětlivky:
Dodržena cena - položky objednané přes aplikaci Nákupní portál za cenu vzešlou z eVŘ nebo nižší
Nedodržena
cena

- položky objednané přes aplikaci Nákupní portál za cenu vyšší, než jaká vzešlá z eVŘ

Vlastní

- položky objednané přes aplikaci Nákupní portál, které nebyly součástí eVŘ.
Evidence pomocí Drobného nákupu, nebo objednání Interních položek.
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4. Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně propagovat korporaci
MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje.
Rada kraje usnesením č. 54/4155 ze dne 21. 10. 2014 uložila ředitelům svých příspěvkových organizací
používat od 1. ledna 2015 „Manuál jednotného vizuálního stylu“.
Základem je používání loga Moravskoslezského kraje a grafického prvku kruhu,
který symbolizuje soudržnost a integritu kraje s organizacemi, ke kterým má kraj zřizovatelskou funkci.
Dle pravidel, která jsou zahrnuta do Manuálu, organizace zavedla použití loga Moravskoslezského kraje
a loga příspěvkové organizace v následujících oblastech:
 Veškeré písemnosti, které jsou směřovány vně organizace
 Smlouvy – veškeré, které iniciuje organizace
 Formuláře, dokumenty organizace – směrnice, řády, pracovní náplně, pravidla, metodiky
 Tištěná a elektronická prezentace – e-mailová šablona, elektronická prezentace, web
 Propagační materiály – letáky o službě, informační tabule
 Označení vozového parku – služební vozidla
 Označení budov – tabule s logem
Pravidelně je prováděna revize výše označených oblastí, včetně dokumentů na webových stránkách.
5. Dle doporučeného postupu zřizovatele implementovat do praxe organizace Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
V roce 2018 proběhl v Harmonii, p. o. Audit souladu zpracování osobních údajů s GDPR. Zpracovatelem
byla společnost F. S. C. Bezpečnostní poradenství, a. s., která vykonávala funkci pověřence pro ochranu
osobních údajů příspěvkovým organizacím v oblasti sociální MSK do konce roku 2019.
V prosinci 2018 byla zpracovatelem zaslána auditní zpráva z místního šetření. Připomínky naší
organizace k zápisu z auditu byly zaslány společnosti F. S. C. zpět v požadovaném termínu
do 12. 12. 2018, na základě připomínek (9), z nichž některé byly vyhodnoceny jako oprávněné (4), byla
20. 12. zaslána upravená zpráva z auditu.
Na základě auditem zjištěných nedostatků byla v roce 2019 provedena příprava aktualizace Skartační
řádu a po jeho schválení bude nový Skartační řád vydán. Byla zapracována informační povinnost
o pověřenci do dokumentu již v rámci jednání se zájemcem o službu, opraveny tituly zpracování
a právní základ, rozšíření plnění popisu organizačních opatření pro přístup externích osob
do počítačové sítě.
Vedoucí pracovníci se věnují v rámci své kontrolní činnosti problematice GDPR, kterou mají
zapracovanou do plánů kontrolní činnosti.
Soustavně s materiály ke GDPR pracujeme - byla aktualizována IT směrnice, směrnice k ochraně
osobních údajů, dokument k rizikům a dokument údajů zpracování.
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02/2019 byla oznámena změna v kontaktní osobě pověřence – organizace změnu nahlásila
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Proběhl monitoring stavu legislativy pro oblast ochrany osobních údajů, formou dotazníku, který byl
odeslán 8. 10. 2019.
10. 12. 2019 proběhlo školení ke GDPR, které organizoval zřizovatel pro své příspěvkové organizace.
Za Harmonii, p. o. se zúčastnila ředitelka a mzdová účetní-personalistka.
11. 12. 2019 se uskutečnilo školení zaměstnanců Harmonie, p. o. – Školení ochrany osobních údajů dle
Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) provedené správcem Harmonie, p. o., Chářovská 785/85, Pod Cvilínem,
794 01 Krnov).
V roce 2020 proběhne další aktualizace všech materiálů ke GDPR včetně webových stránek
i v souvislosti se změnou v osobě vykonávající funkci externího sdíleného pověřence
pro ochranu osobních údajů a nahlášení této změny ÚOOÚ. Nově bude výkon pověřence zajišťovat
společnost I3 Conslutans s. r. o., se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha.
6. Využít Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji k vyúčtování dotace v rámci
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 financovaného
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.
Informační systém sociálních služeb byl využit k vyúčtování dotace v rámci Programu
na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 3013 – MPSV státního
rozpočtu. Rovněž tak v roce 2018.
7. Zvýšit meziročně výnosy ze zdravotního pojištění minimálně o 3%.
Výnosy ze zdravotního pojištění za rok 2018 činily 869 848,- Kč
Výnosy ze zdravotního pojištění za rok 2019 činily 1 003 648,- Kč
Navýšení meziročního výnosu činí 133 800,- Kč, což představuje 13,33%.
Tento údaj se může ještě lišit po kontrole vyúčtování pojišťoven, které organizace dostane v 04/2020.
Meziroční výnosy ze zdravotních pojišťoven – srovnání roku 2018 a 2019
Zdravotní pojišťovna
2018/Kč
2019/Kč
Rozdíl Kč
%
Všeobecná zdravotní
512 095
362 856
-149 239
Česká průmyslová
190 976
181 525
-9 451
Revírní bratrská
144 045
229 782
85 737
Zdravotní pojišťovna ministerstva
22 732
229 485
206 753
vnitra
CELKEM
869 848
1 003 648
133 800
13,33
8. Dle územní působnosti sociální služby oslovit dotčené obce se žádostí o podporu
dle ustanovení § 105 zákona o sociálních službách na rok 2019.
Harmonie, p. o. poskytuje dvě pobytové sociální služby – DOZP, CHB a ambulantní sociální službu STD.
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Územní působnost služby DOZP v Krnově - obec byla formou žádosti požádána o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Krnova na rok 2019 ve výši 250 000 Kč, usnesením Zastupitelstva města Krnova č.
62/34 ze dne 6. 2. 2019 byla Harmonie, p. o. podpořena částkou ve výši 148 000 Kč.
DOZP - srovnání výše poskytnuté dotace z rozpočtu Města Krnova 2016 – 2019
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
Žádost Kč
46 800
100 000
200 000
250 000
250 000
Skutečná částka Kč
74 000
85 000
135 000
148 000
Územní působnost služby CHB a STD v Městě Albrechticích - obec byla formou žádosti požádána o
poskytnutí
neinvestiční
dotace
z rozpočtu
města
Město
Albrechtice
ve
výši
30 000 Kč na nákup materiálu pro STD. Usnesením Zastupitelstva města Město Albrechtice
č. 19/7Z/49g ze dne 24. 4. 2019 byla žádost podpořena částkou ve výši 10 000 Kč.
STD - srovnání výše poskytnuté dotace z rozpočtu Města Město Albrechtice 2016 – 2019
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
Žádost Kč
15 000
20 000
20 000
30 000
20 000
Skutečná částka Kč
15 000
8 500
11 000
10 000
Na rok 2020 budou obce formou žádosti požádány o poskytnutí dotace na sociální službu CHB, kterou
na jejich území provozuje Harmonie, p. o. Jedná se o obec Osoblahu (10 osob)
a Město Albrechtice (57 osob), kde jsou klienti nahlášeni k trvalému pobytu.
Výhody pro obce:
 Finanční pozitiva:
zvýšení počtu obyvatel a s tím spojené daňové výnosy;
zvýšení zaměstnanosti, případně vznik nových pracovních míst v obci;
 Veřejné služby:
zlepšení sítě veřejných služeb pro uživatele obce;
doplnění sítě sociálních služeb o chybějící služby;
podpora plánování sítě veřejných služeb;
posílení možnosti růstu místních služeb;
zajištění analýz regionu ze sociální oblasti a potřeb obyvatel;
 Zajištění nových služeb:
naplňování poptávky rodin po sociálních službách v obci (např. rodinných příslušníků
mladých lidí se zdravotním postižením);
 Další pozitiva
pozitivní PR;
podpora komunitních služeb v souladu s českou i mezinárodní legislativou;
zvýšení sociálního cítění v obci a spolupráce na projektu rozvíjejícím komunitní život;
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9. Postupovat v praxi dle doporučeného Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním
v pobytových sociálních službách.
S obsahem materiálu - Metodický rámec pro práci s lidmi s atypickým chováním v pobytových sociálních
službách jsme se seznámili na poradě vedení v 07/2019. Následně byli
s „metodickým rámcem “ seznámeni všichni pracovníci v přímé péči na svých poradách. Materiál
je přístupný všem pracovníkům v PC, Agendě, kdykoliv je tedy k dispozici, dle potřeby pracovníků.
V říjnu 2019 byla Harmonie, p. o. oslovena s nabídkou spolupráce na pilotním ověření zpracovaného
Metodického rámce, které bude probíhat cca 1 rok. Zároveň jsme byli vyzváni k podání zpětné vazby,
co všechno budeme potřebovat, aby zapojení k ověření bylo reálné. Požadavky byly odeslány
v požadovaném termínu.
Jak pracujeme s lidmi s atypickým chováním:
Každoročně je zpracovávána Analýza cílové skupiny, potřeb a cílů, z níž vyplývá, že v našich pobytových
sociálních službách DOZP i CHB máme klienty se specifickými projevy chování.
Problematiku podpory klientů se specifickými projevy chování řešíme dlouhodobě, doposud byly
zpracovány následující metodické materiály:
Chráněné bydlení:
Metodický postup pro podporu obyvatel chráněného bydlení Harmonie
s přidruženým psychickým onemocněním - zpracováno 1. 2. 2013
Zpracované zápisy z absolvovaného 160 - ti hodinového kurzu „Výcvik pro pracovníky
v sociálních službách v oblasti podpory lidí s duševním onemocněním“, pořádané vzdělávací
organizací REKVAL s.r.o. Duševní onemocnění, základy péče o klienta s duševním onemocněním,
komunikace s duševně nemocným klientem, plánování poskytování sociální služby
Zpracované zpětné vazby z uskutečněných školení a školících akcí s Mgr. M. Vaculovou Přístup
k člověku s psychiatrickou diagnózou
Zpracované zásady, přístup a doporučení práce s lidmi s problémovým chováním Přístup
k člověku s projevy problémového chování v chráněném bydlení – zpracováno týmem pracovníků
a metodičky kvality 20. 4. 2016,
Metodický materiál zpracovaný Mgr. M. Vaculovou, který vychází přímo z naší praxe: Metodika
pro oblast strategie podpory osob s atypickým chováním – materiál vznikl jako výstup z projektu A23
pod vedením lektorky Mgr. Vaculové, zpracováno 2018
Domov pro osoby se zdravotním postižením:
Práce s klientem s rizikem v chování – materiál MPSV
Práce s klientem se specifickým chováním, příloha – Monitoring projevů specifického chování
klienta
Probíhá cílené vzdělávání pracovníků přímé péče v dané problematice, využíváme odborné stáže v PN
Opava, pracujeme metodou případové práce, využíváme podpory odborníků
v oblasti AAK, sexuality, metodika kvality, psychiatra, psychologa, lékařů apod.
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Funguje také vnitřní tým pracovníků složený z vedoucí služby, metodika kvality, sociálního pracovníka,
koordinátora služby, klíčového pracovníka, ředitelky a opatrovníka.
Už několik let se cíleně zaměřujeme na to, abychom byli kvalitními poskytovateli sociální služby našim
obyvatelům s ohledem na jejich specifické potřeby. V předešlých letech jsme využili nabízené možnosti
podpory formou vzdělávání a externích odborníků v rámci projektu Podpora transformace
v Moravskoslezském kraji III a projektu A 23 Teorie – most do dobré praxe aneb Poznání nás pohání.
Abychom uměli poskytovat našim klientům podporu, jakou potřebují, musíme znát podstatu tohoto
postižení a onemocnění, umět volit správný přístup v souvislosti s aktuální situací
a individuálním nastavením a specifickými projevy klienta. Našim cílem je, aby naši obyvatelé žili svůj
život pokud možno co nejkvalitněji, tak jak ho prožívají jejich vrstevníci tzn. mají svou domácnost, své
soukromí, své koníčky, své kamarády, svou práci, svá práva i povinnosti, rozhodují o svém životě atd.
Individuálně, podle potřeb jednotlivých obyvatel, se snažíme přizpůsobit prostředí bydlení, velmi
pečlivě zvažujeme společné bydlení s ostatními obyvateli, věnujeme velkou pozornost rozdílným
specifikám obou postižení, aby nedocházelo ke vzájemnému porušování práv. Také přihlížíme k tomu,
abychom měli dostatek personálu, přičemž by s lidmi s duševním onemocněním měli pracovat jen
takoví pracovníci, kteří jsou proškoleni, průběžně
se vzdělávají a mají odbornou podporu, ale hlavně mají cit a osobnostní předpoklady
pro tuto práci.
V letošním roce jsme obohatili vzdělávání našich pracovníků v oblasti poskytování kvalifikované
podpory našim obyvatelům o další poznatky a to absolvováním stáží v PN Opava, kterých se celkem
zúčastnilo, v termínech 2. 5., 3. 5., 6. 5. a 7. 5., 18 pracovníků.
Po prostudování metodického rámce jsme konstatovali, že v naší praxi v mnoha oblastech postupujeme
v souladu s metodickými doporučeními uvedeného materiálu.
a) oblast bydlení
•
pouze jednolůžkové pokoje – v současné době v CHB Osoblaha, v dalších CHB průběžně
pracujeme na tom, abychom dosáhli co největšího počtu jednolůžkových pokojů
•
max. 2 lidé v 3 pokojovém bytě – podařilo se v rámci TP na léta 2019 - 2020 v bytech
na SPC v Krnově
•
max. 4 lidé v jednom prostoru/domu, a to při dodržení promyšlených komunikačních cest –
splňujeme v CHB. B. Smetany a v domcích Pod Hůrkou v Městě Albrechticích.
V dalších objektech není možné splnit z důvodu dispozičních, dále z důvodu nemožnosti snížení kapacity
a následné ekonomické udržitelnosti služby.
b) personální oblast
•
důraz na odbornost a přístup pracovníků služby
•
důraz na znalost specifických metod práce
•
jeden sociální pracovník na max. 8 klientů – v našem CHB se věnuje jeden sociální pracovník 16
klientům, z tohoto počtu je osob s atypickým chováním cca 2 - 4 klienti
na sociálního pracovníka
•
nezbytná podpora pro pracovníky služby
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•
případový tým - užší (pracovníci soc. služby) & vnější (externí spolupracovníci)
•
multidisciplinární spolupráce – probíhá na úrovni spolupráce s psychiatrickým lékařem,
odborníky v oblasti AAK, sexuality, psychologem, metodikem kvality, opatrovníkem apod.
c) oblast spolupráce - poskytovatelé sociálních služeb
•
zapojení se realizací vlastních projektů – byl realizován projekt v rámci výzvy A23,
v současné době je podán projekt v rámci výzvy 98
•
přispění záměry směřujícími k nastavování podpory osobám s atypickým chováním - Stáže v PN
Opava v rozmezí 2. 5. až 7. 5. 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.
Je připraven projekt k poskytování pobytové sociální služby pro 12 klientů, kterým bude služba
poskytována ve 3 domcích v Krnově. V současné době probíhá schvalovací proces v rámci výzvy EU.
•
odmítnutí praxe ukončování smluv těmto osobám, zejména v období hospitalizace – je
respektováno.
•
v případě ukončení smlouvy o poskytování sociální služby sociální pracovník poskytuje
sociální poradenství a ve spolupráci s opatrovníkem a sociálním pracovníkem místně
příslušné obce s rozšířenou působností řeší přechod do jiné sociální služby – abychom se vyhnuli
ukončování smluv o poskytování sociální služby, máme zavedenou praxi zkušebních pobytů, která se
nám velmi osvědčila. Z obav, že neumíme udělat tak kvalitní jednání se zájemcem
o službu, abychom správně vyhodnotili případné nepřijetí klienta, jsme přistoupili právě
k tomuto řešení - k praxi zkušební pobytů. Trvale tak již poskytujeme službu klientům, které bychom
mohli vyhodnotit, že nespadají do naší cílové skupiny, Díky tomu dáváme příležitost lidem, kteří jsou
dlouhodobě odmítáni do přijetí do sociálních služeb (např. tak dostala příležitost klientka, která žila 9
let v PN Opava a dle sdělení pracovníků PN byla neumístitelná).
•
podrobně popsat důvody odmítnutí konkrétního klienta, včetně zdůvodnění proč
nespadá do cílové skupiny zároveň s uvedením – do jaké cílové skupiny tedy patří
a s ohledem na jaké projevy či zdravotní a duševní stav – zavedená praxe, sociální pracovník dané služby
je zodpovědný za řádné zdůvodnění odmítnutí přijetí klienta do naší sociální služby.
•
působit na okolí služby a veřejnost, a to s ohledem na projevy klienta – v případě negativních
projevů klienta na veřejnosti ihned činíme opatření – vysvětlení, zdůvodnění, informace jak má okolí
reagovat atp.
•
vyhodnocovat nežádoucí vlivy a volit vyhovující sociální služby, s ohledem na znalost
projevů a potřeb klienta – v případě, vyhodnocení nežádoucího jednání klienta v daném bydlení
nejdříve řešíme, zda li v jiném našem bydlení by měl stejné projevy. V týmu vyhodnocujeme a případně
klientovi nabízíme změnu bydlení v rámci Harmonie. Tato jednání probíhají za účasti opatrovníka
i klienta, řešíme také s odborným lékařem, popř. psychologem. Mnohdy stačí pouze schůzka
s opatrovníkem a klientem, kde se otevřeně o problému jedná, nastaví se určitá pravidla, která
minimalizují negativní projevy v chování klienta. Klient i opatrovník je však upozorněn, že na základě
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neodstranění negativních projevů bude nutné vyhledat jinou, odpovídající, sociální službu
u jiného poskytovatele.
Již při přijímání klienta zvažujeme, které bydlení v rámci Harmonie by bylo nejvhodnější
a to s ohledem na zjištěná specifika, potřeby a přání. Kritérii může být skladba klientů
na jednotlivých bydleních a domácnostech, personální složení, dispoziční uspořádání, dostupnost
návazných veřejných i sociálních služeb apod.
d) oblast spolupráce – obce
•
v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb řešit konkrétní potřebu vzniku
sociální služby pro lidi s atypickým chováním
•
podpořit její vznik např. nabídkou vhodných bytů, pozemků nebo objektů
•
podpořit financování sociální služby, která poskytuje službu klientovi s atypickými
potřebami z jejich území
Dlouhodobě s obcemi spolupracujeme v rámci komunitního plánování, problematiku potřebnosti
sociální služby pro lidi s atypickými projevy chování diskutujeme. Vedoucí služby CHB je v rámci
komunitního plánování města Krnov aktivní členkou pracovní skupiny, která vznikla za účelem vzniku
multidisciplinárního
týmu
pro
řešení
nepříznivé
sociální
situace
lidí
s duševním onemocněním v Krnově a blízkém okolí (zde je záměr Harmonie, p. o. vybudovat pobytovou
sociální službu pro osoby s duševním onemocněním).
e) oblast spolupráce – opatrovníci
•
zastupuje osobu klienta v tom rozsahu, jak je uvedeno v rozhodnutí soudu
•
je partnerem sociální služby z hlediska podpory klienta
•
spolupracuje s poskytovatelem např. tak, že mu dodává důležité informace
o potřebách opatrovaného, může se zapojit do plánování průběhu poskytování sociální
služby a hodnocení jejího průběhu
S opatrovníky jsme ve stálém kontaktu, snažíme se je co nejvíce vtahovat do spolupráce
s našimi službami, připomínáme jim jejich roli opatrovníka a podporujeme je ve zvládání povinností,
které z ní plynou. Jde nám o společný zájem – to je kvalita života klienta.
f) oblast spolupráce – poskytovatelé zdravotnických služeb
•
telefonická konzultace s psychiatrickou ambulancí
•
osobní konzultace v psychiatrické ambulanci
•
dobrovolná hospitalizace
•
nedobrovolná hospitalizace
V této oblasti využíváme všechny typy podpory. Spolupráce s psychiatrickou ambulancí
je dobrá, lékařka se o klienty zajímá, je kdykoliv k dispozici dle potřeby, i mimo své ordinační hodiny.
Pracovníci mohou volat opravdu kdykoliv. Je běžné, že navštěvuje klienty v jejich bydlení, aby získala
představu, jak a kde bydlí, poznala jejich přirozené prostředí.
10. Aktivně se zapojit do realizace klíčových aktivit projektu Moravskoslezského kraje „Zvládání
rizikových situací ve veřejných institucích III“.
Aktivita nebyla realizována.
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Na základě dopisu č. j. MSK 176760/2018 ze dne 19. 12. 2018, jsme projevili zájem zapojit
se do projektu „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích III“. Dopisem ze dne
28. 8. 2019 přišlo oznámení o nerealizaci projektu, neboť ani přes opakování poptávkového řízení
se nepodařilo zajistit dodavatele a nebylo tak možné zabezpečit realizaci klíčových aktivit projektu.
11. Naplňovat vize stanovené v Transformačním plánu organizace na léta 2016 – 2020, který schválila
rada kraje.
2016
Transformační plán Harmonie, p. o. na léta 2016 – 2020 byl zpracován v dubnu 2016
a odeslán zřizovateli ke schválení. Po zapracování připomínek byl předložen RK a schválen
v srpnu 2016.
Vize – vytvoření bydlení komunitního typu pro osoby se specifickými potřebami.
Byla vytipována a odsouhlasená vhodná lokalita pro výstavbu 3 rodinných domků. Následovala příprava
ke
zpracování
studie
na
nové
objekty
na
ul.
Dobrovského
v
Krnově,
kde by měla vzniknout nová služba pro 12 klientů s duševním onemocněním. Studie byla zadána v
červnu 2016. Konečná verze studie byla po připomínkování zpracována a ve dvou vyhotoveních
předána sociálnímu odboru.
2017
V roce 2017 byla zřizovatelem vyhlášena VZMR ke zpracování PD. Zakázku získala firma FAKO spol. s. r.
o. Kroměříž, projekt zpracovala Firma DUPLEX s. r. o., Architektonický ateliér Ostrava, Ing. Dušan
Rosypal. Uskutečnilo se několik jednání s vítěznou firmou, zástupci zřizovatele
a
Harmonií,
kde
byly
upřesněny
některé
požadavky
na
stavbu
s ohledem
na budoucí cílovou skupinu.
2018
V lednu 2018 byly uzavřeny Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě na odběrná místa nových objektů
V červnu proběhla schůzka ke studii proveditelnosti, se stanovením úkolů pro zpracování podkladů
k žádosti o dotaci. Jednalo se o podklady:
 charakteristika projektu a jeho soulad s programem IROP, výzvy č. 82,
 podrobný popis projektu,
 zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
 analýza rozvoje sociálních služeb v místě realizace projektu
 finanční analýza – plán cash-flow v provozní fázi.
Podklady byly konzultovány se sociálním odborem a v termínu do 22. 6. 2018 odeslány. Během
července byly upřesňovány povinné indikátory. V září 2018 byla uzavřena Smlouva
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí mezi
Moravskoslezským krajem a městem Krnov.
Akce byla podána do výzvy č. 82, Rozvoj sociálních služeb II. MMR (IROP), termín pro podání žádosti:
06 – 12/2018. Náš projekt byl do výzvy odeslán v červenci 2018.
2019
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V současné době se projekt Novostavba Dobrovského, Krnov se nachází v Centru
pro regionální rozvoj, příspěvkové organizaci MMR, u poskytovatele dotace. Během roku probíhalo
hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu. V březnu 2019 byly odborem evropských
projektů MSK zaslány hodnotiteli projektu druhé připomínky. Dále proběhla analýza rizik projektu. Obě
složky schvalovacích procesů byly hodnoceny plným počtem bodů. V současné době se čeká
na seřazení projektů tak, jak postupně přicházely na MMR a rozhodnutí, zda li bude náš projekt
podpořen (předpokládá se v roce 2020).
Rok 2020-2022 - předpoklad
Pokud bude projekt podpořen, proběhne výběr zhotovitele stavby a její realizace. Předpokládaný
termín dokončení stavby 2021.
Současně budou probíhat jednání ohledně naplnění nového bydlení klienty a nábor pracovníků, včetně
jejich vzdělávání pro práci v souladu s cílovou skupinou, registrace nové služby a zahájení poskytování
pobytové sociální služby.
Stejný projekt byl 15. 11. 2019 předložen také do výzvy MPSV, program 013 310 – Rozvoj
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022. Cíl: Zvyšování kapacit
pobytových zařízení sociálních služeb.
Vize - poskytování služby chráněné bydlení v individuálních domácnostech.
Naplnění této vize dojde nákupem čtyř bytů pro 8 klientů z bydlení na Opavské ulici
v Krnově, kteří bydlí ve dvou bytech. V srpnu 2016 začala Harmonie, p. o. poptávat byty
v Krnově, přes realitní kanceláře. V roce 2017 nakoupil zřizovatel 4 byty v Krnově, na sídlišti
SPC. Zřizovatel vypsal projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“, který bude řešit opravy
a drobné dispoziční úpravy v bytech a nákup vybavení.
Vývoj aktivit:
 v 12/2017 zastupitelstvo kraje schválilo prostředky na profinancování - kofinancování, zahájení
realizace a udržitelnost projektu,
 dne 05. 01. 2018 byli obeslání potencionální uchazeči z řad projektantů k vyhotovení příslušné
PD – termín pro nabídky je stanoven na 22. 01. 2018,
 01/2018 – zpracování podkladů ke studii proveditelnosti, společná schůzka na KÚ
se zástupcem odboru sociálního a ředitelem NaNovo – připomínkování studie, navržení úprav
 ke dni 22. 1. 2018 nedorazila žádná nabídka na vyhotovení PD,
 23. 1. 2018 – uveřejnění 2. kola s oslovením dalších firem s termínem nabídky
do 30. 1. 2018, nedošla žádná nabídka,
 výběr zhotovitele PD byl přesunut na Harmonii, p. o., za podpory odboru investičního
a majetkového KÚ MSK, včetně vzoru smlouvy na PD,
 1. 3. 2018 byla uzavřena smlouva na PD byty SPC Krnov včetně vybavení, s datem vyhotovení
30. 4. 2018,
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07/2018 probíhalo zpracování studie proveditelnosti a vyplňování žádosti v IS,
žádost do výzvy IRPOP č. 82 byla podána 08/2018,
08/2018 - po dohodě se zřizovatelem byla zvolena velmi zrychlená varianta k realizaci akce –
ihned po podání žádosti o dotaci do výzvy započala příprava VZ na stavební práce a dodávky
vybavení,
09/2018 – uzavřena Smlouva o partnerství mezi Moravskoslezským krajem
a Harmonií, p. o., účelem smlouvy je zajištění společné přípravy a realizace projektu „Nákup
bytů pro chráněné bydlení“.
12/2018 - podklady k VZ předloženy v zastupitelstvu, po schválení zveřejnění VZ
na realizaci stavebních úprav a vybavení bytů,
01/2019 – uveřejnění VZ pro stavební úpravy a vybavení, dohodnut termín prohlídky místa
plnění, bude li zájem, na 30. 1. 2019,
Žádost o dotaci stále v procesu hodnocení.
02/2019 – informace z odboru majetkového a investičního o ukončení lhůty
pro předložení nabídek na stavební úpravy a vybavení – nedošla žádná nabídka,
Příprava a vyhlášení nové nabídky
03/2019 – informace, že došla pouze jedna nabídka, avšak s výrazným přesahem nákladů oproti
předpokladu – nebylo sociálním odborem akceptováno a nabídka nebyla hodnocena. Došlo ke
zrušení celého zadávacího řízení.
Příprava 3 vyhlášení VZ na zhotovitele stavebních úpravy a vybavení,
05/2019 – na základě vyhlášené VZ přišly nabídky, hodnotící komise vybrala dodavatele
stavebních úprav a vybavení, výsledek komise byl předložen radě kraje
na jednání dne 14. 4. 2019. Následovat bude podpis smluv.
Žádost o dotaci stále v procesu hodnocení.
06/2019 – setkání k předání staveniště: zástupci zřizovatele, stavební firmy, stavebního dozoru
a Harmonie, p. o. Stanovení kontrolních dnů (KD) – 1x týdně vždy ve středu.
07/2019 – informace k Žádosti o dotaci – Žádost o podporu splnila podmínky věcného
hodnocení/analýza rizik s výsledkem 40b ze 40 možných.
KD – zahájení v červenci 2019 – celkem bylo 14 KD, vždy účast pracovníka Harmonie, p. o.
18. 11. 2019 byly zrekonstruované byty předány Harmonii, p. o.
V 11/2019 požádala Harmonie, p. o. MSK o změnu v Registru poskytovatelů sociálních služeb
o nová místa poskytování sociální služby chráněné bydlení a o zrušení místa současného
poskytování na ul. Opavská 40 v Krnově, s účinností k 1. 1. 2020.
Současně probíhá příprava klientů na nové bydlení, personálně byla služba posílena
o jednoho pracovníka, k zajištění bezproblémové adaptace klientů na bydlení v samostatných
bytech.
01/2020 – stěhování klientů do bytů.
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Ve spolupráci se zřizovatelem příprava na oficiální předání klíčů od bytů klientům.

Vize – zajištění poskytování sociálně aktivizačních činností mimo objekt bydlení, včetně zajištění
bezbariérovosti a zázemí pro pracovníky.
K naplnění vize je potřeba nachystat prostory v objektu na Opavské 40 v Krnově
pro aktivizační činnosti, kam budou docházet klienti ze stávající služby DOZP z Chářovské 85
v Krnově. Po vystěhování klientů, kteří v objektu na Opavské 40 v současné době bydlí,
do individuálních domácností, bude objekt nachystán k dispozičním úpravám.
Vzniknou prostory pro aktivizační činnosti v přízemí a 1. poschodí, ve 2. poschodí bude umístěno
ekonomické a administrativní zázemí Harmonie, p. o. Vybudováním zdviže bude zajištěna
bezbariérovost objektu. V roce 2017 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace k řešení
instalace výtahu, stavební povolení bylo vydáno 12. 12. 2017, právní moci nabylo 13. 1. 2018.
Poptávkové řízení na realizaci stavebních úprav bylo zadáno 25. 11. 2019, akce musí proběhnout
v návaznosti na vystěhování klientů z bydlení na Opavské 40 do bytů na SPC v Krnově.
Bylo osloveno 7 stavebních firem, z nichž 4 firmy neměly zájem o účast ve výběrovém řízení, 3 firmy
se zúčastnily. Vítěznou se stala firma RENESA, s nejnižší nabídkovou cenou.
V lednu 2020, po souhlasném stanovisku rady kraje s čerpáním finančních prostředků na tuto akci,
bude s fa RENESA podepsána smlouva. Termín pro realizaci stavebních prací je stanoven
do 30. 6. 2020.
Zároveň byla podána cenová poptávka na výkon technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZ při realizaci stavby „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40
Krnov“. Byly osloveny 3 firmy, vyhodnocení nabídek proběhne 14. 1. 2020.
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12. Realizovat doporučení z evaluace poskytování služeb sociálně terapeutických dílen realizované
dne 21. 2. 2019, která proběhla v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“.
Evaluační šetření bylo provedeno v ambulantní sociální službě Sociálně terapeutická dílna v Městě
Albrechticích dne 21. 2. 2019. Bylo posuzováno 8 kritérií, všechna bez doporučení.
1) Poskytovatel posuzuje nepříznivou sociální situaci zájemce/žadatele o službu v závislosti na
svém poslání, cílech, cílové skupině a druhu své služby.
Doporučení: není
2) Poskytovatel identifikuje spolu se zájemcem ty jeho potřeby, jejichž naplnění povede (bude li
uzavřena smlouva o spolupráci) k řešení NSS zájemce.
Doporučení: není
3) Smlouva vychází ze zjištěných potřeb, zohledňuje představy klienta o způsobu řešení jeho
nepříznivé sociální situace, což se odráží ve sjednaném rozsahu a způsobu poskytování služby.
Doporučení: není- Způsob poskytování sociální služby je s klientem průběžně sjednáván
(aktualizován) s ohledem na jeho cíle a možnosti.
Doporučení: není
4) Poskytovatel způsob a rozsah spolupráce s klientem průběžně hodnotí.
Doporučení: není
5) Poskytovatel zaznamenává průběh poskytování služby jednotlivým klientům, ze záznamu je
zřejmé, že dochází k naplňování smlouvy/k řešení NSS.
Doporučení: není
6) Poskytovatel při řešení nepříznivé sociální situace využívá další formální a neformální zdroje.
Doporučení: není
7) Prostřednictvím spolupráce klienta a poskytovatele došlo prokazatelně k pozitivní změně
v řešení nepříznivé sociální situace klienta.
Doporučení: není
13. Aktivně se zapojit do projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“.
Harmonie, p. o. je do projektu zapojena ambulantní sociální službou STD. Tento projekt bude realizován
v období let 2020 – 2021. Prostřednictvím Projektu PSSP 3 budou podpořeny vybrané druhy služeb
sociální prevence, definované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
S ohledem na přípravu projektu PSSP 3 byla Harmonie, p. o. v lednu 2019 vyzvána k součinnosti
vyplněním tabulky přehledu plánovaných nákladů sociální služby STD, která bude zapojena do
projektu. Tabulka byla vyplněna zaslána v požadovaném termínu (do 31. 1. 2019) zřizovateli, na
sociální odbor. Dne 14. října 2019 byla organizace informována, že služba STD bude v letech 2020 –
2021 podpořena v rámci projektu Podpora služeb sociální prevence 3 reg. číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030. Zároveň s touto informací byl doplněn přiložený formulář
a odeslán v termínu do 31. 10. 2019.
Při poskytování služby STD se řídíme metodikou projektu, která nám ukládá následující povinnosti:
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S každou podpořenou osobou je uzavřena Informace o zpracováních osobních údajů
a vyplněn Monitorovací list podpořené osoby.
 Dodržování pravidel publicity projektu.
Zhotovení cedule s informací o zdrojích financování + loga, název a číslo projektu, ceduli vozíme
na všechny prodejní a prezentační akce, informace o financování z projektu je uvedena na letácích o
službě a na webu, na vstupních dveřích objektu je vylepená informační cedule s číslem a názvem
projektu.
Logolink na monitorovacích listech podpořené osoby a na souhlasech podpořené osoby.
Loga projektu jsou uváděna na všech písemnostech, které souvisí s realizací sociální služby.
Plnění účelu projektu je sledováno v Monitorovacích zprávách, které jsou předkládány
v půlročních intervalech prostřednictvím aplikace umístěné na stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Souběžně je MZ zasílána s podpisem statutárním zástupcem
v tištěné podobě na adresu Moravskoslezského kraje, odboru evropských projektů.
Monitorovacími indikátory jsou:
 Seznam podpořených osob – v našem případě se jedná o 30 osob.
 Počet hodin podpory
14. Pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem při přípravě investičního projektu „Domov pro osoby
se zdravotním postižením, Krnov, Harmonie, p. o.“
V souladu s Transformačním plánem Harmonie, p. o. byla vytipována a odsouhlasená vhodná lokalita
pro výstavbu 3 rodinných domků na ulici Dobrovského v Krnově. Zde by měla vzniknout nová služba
pro 12 klientů s duševním onemocněním.
2018
Konečná verze studie byla předána sociálnímu odboru a v červenci 2018, následně podána do výzvy č.
82, Rozvoj sociálních služeb II. MMR (IROP).
2019
V březnu 2019 byly odborem evropských projektů MSK zaslány hodnotiteli projektu druhé připomínky.
Proběhlo hodnocení formální náležitosti a přijatelnosti. Projekt získal 100% bodů. Proces schvalování
je dlouhý z důvodu přeplněnosti výzvy.
Pokud bude projekt podpořen, proběhne výběr zhotovitele stavby a její realizace. Předpokládaný
termín dokončení stavby a zahájení nové pobytové sociální služby je rok 2021/2022. Současně budou
probíhat jednání ohledně naplnění nového bydlení klienty a nábor pracovníků, včetně jejich vzdělávání
pro práci v souladu s cílovou skupinou.
15. Spolupracovat se zřizovatelem při realizaci investiční akce „Nákup bytů pro chráněné bydlení“.
Viz bod č. 11 Vize - poskytování služby chráněné bydlení v individuálních domácnostech.
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16. Realizovat doporučení z auditu kvality realizovaného ve dnech 19. – 21. 2. 2018
v sociální službě chráněné bydlení (Osoblaha, ul. Slunečná).
Audit kvality realizoval tým odborníků ve složení: Mgr. Dana Syslová, PhDr. Dagmar Krutilová a Mgr.
Martina Vojtíšková.
Audit proběhl v pobytové sociální službě Chráněné bydlení v Osoblaze s kapacitou 12 lůžek. Objekt je
zcela bezbariérový s pouze jednolůžkovými pokoji.
Předmět auditu: § 88 písm. a – g), i) ZSS, § 89 odst. 1 ZSS, § 94odst. 2 ZSS, § 73 – 77 ZSS
Kritéria: 1a – d), 2 a-b), 3a-b), 4b)4c), 5b), 5c), 7b), 8a-c), 13a), 15a-b) standardů kvality sociálních služeb
podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
(ZSS).
Hodnocené oblasti a hodnocení plnění povinností poskytovatele
1. Dostupnost a srozumitelnost informací o službě – nebyly zjištěny nedostatky
2. Informování zájemce o podmínkách služby – nebyly zjištěny nedostatky
3. Ochrana práv – nebyly zjištěny nedostatky
4. Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy – nebyly zjištěny nedostatky
5. Uplatňování stížností – nebyly zjištěny nedostatky
6. Plánování poskytování sociální služby – nebyly zjištěny nedostatky
7. Evidence žadatelů o sociální službu – nebyly zjištěny nedostatky
8. Smlouva o poskytování sociálních služeb – nebyly zjištěny nedostatky
9. Opatření omezující pohyb osob – nebyly zjištěny nedostatky
Hodnocení kvality poskytované sociální služby ověřené podle vybraných Standardů kvality sociálních
služeb:
Seznam splněných kritérií hodnocených bodem 3: 1a, b, c, d, 2a, 3a, 4b, c, 5b, c, 7b, 8a, b, 13a, 15a,
b,
Seznam splněných kritérií hodnocených bodem 2:
3b – poskytovatel při umístění do CHB nevycházel z aktuální nepříznivé sociální situace.
Přijatá opatření:
 poskytovatel si uvědomuje, že je důležité při přijímání klienta do sociální služby zjišťovat
aktuální potřeby klienta, a to i tehdy, pokud je zájemci o službu v rámci Harmonie po zkušebním
pobytu v jedné službě CHB, nabídnuto bydlení v jiné službě CHB, která více odpovídá potřebám
zájemce o sociální službu.
8c – poskytovatel porušil svá nastavená písemná pravidla, zároveň ulehčuje práci opatrovníkovi a bere
na sebe zodpovědnost za finanční prostředky opatrovníkova opatrovance, čímž se vystavuje velkému
riziku spojenému např. se ztrátou finanční hotovosti.
Přijatá opatření:
 poskytovatel porušil svá nastavená písemná pravidla tím, že chtěl ulehčit práci opatrovníkovi a
přijímal na sebe zodpovědnost za finanční prostředky opatrovance nad rámec stanovené
doporučené maximální výše hotovosti v pokladně obyvatele. Pracovníci byli upozorněni na
dodržování stanovených vnitřních pravidel organizace.
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Seznam splněných kritérií hodnocených bodem 1:
2b – poskytovatel nemá písemně zpracována vnitřní pravidla pro všechny situace, ve kterých by
mohlo dojít ke střetu zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro
řešení těchto situací. U pravidel výslovně uvést, že neplatí jenom na veřejnosti, ale vždy i uvnitř
služby.
Přijatá opatření:
 Vymezení pojmů omezování práv x střet zájmů – na základě připomínky auditorského týmů
byly v metodice Pravidla na ochranu práv obyvatel CHB Harmonie jasně vydefinované pojmy
situace možných střetů zájmů a situace možných porušení práv. Poskytovatel zároveň znovu
a důkladně mapoval další oblasti, kdy by mohlo docházet ke střetu zájmu se zájmy osob, kterým
poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací a dokumenty aktualizoval.
Seznam nesplněných kritérií hodnocených bodem 0: žádná
17. Připravit a realizovat záměry a cíle stanovené rozvojovým plánem na rok 2019 (výstup systémové
podpory v organizaci) v úzké spolupráci se zřizovatelem.
V rámci výstupu systémové podpory v organizaci byly zpracovány Rozvojové plány pro každou
pobytovou sociální službu, tj. pro službu DOZP a pro službu CHB. Systémovou podporu poskytovala
Mgr. Martina Chlápková, která ve spolupráci s pracovníky obou služeb Rozvojové plány zpracovala.
Rozvoj poskytovaných pobytových služeb je zpracován na období 2019 – 2023. Jeho obsahem je, na co
se chceme a potřebujeme v kvalitě služby zaměřit.

Služba DOZP – záměry a cíle spojené s rozvojem poskytované služby na rok 2019
Záměr
Aktivity
Termín
Zodpovědnost
Zavést jednotný a
Zaměřit se na mladé klienty –
cílený přístup
nácviky neřeší pouze KP , ale je
k osamostatňování
určený pracovník, který se
do konce
klientů
systematicky věnuje nácvikům
VS, koordinátorky, PSS
roku 2019
u klienta i na druhé směně –
jednotný a cílený přístup
Plnění 2019

Certifikace bazální
stimulace
Plnění 2019

Jednotný a cílený přístup je uplatňován za podpory koordinátorek
domácností.
Popsáno podrobně v bodě č. 19 těchto úkolů: DOZP - Stěžejní cíle
stanovené k realizaci v roce 2019
do konce
VS
roku 2019
Organizace splnila podmínky pro udělení certifikátu Pracoviště pracující
s Bazální stimulací.
Supervize pracoviště k BS proběhla dne 29. 10. 2019, kurzy k BS proběhly
v období listopad 2017 až květen 2018.
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Ve spolupráci s NO
projektově podpořit
pracovníky ve vnímání
zdravého životního
stylu, zavést znalosti a
dovednosti běžné
praxe podpory klientů
Plnění 2019

Vydání certifikátu dne 19. 12. 2019, platnost do 29. 10. 2022
- Zpracovat projekt na
vzdělávání
- Realizovat projekt a
podpořit jeho zavedení
do konce
VS, koordinátorky
do běžné praxe
roku 2019

Vzhledem k tomu, že máme v Domově převážně klienty s vysokou mírou
podpory, kteří jsou imobilní (18 klientů) a s dietním opatřením, rozhodli
jsme se zaměřit a podpořit pracovníky především ve vzdělávání v oblasti
inkontinence (jak správně zacházet a šetřit s inko pomůckami),
manipulace s imobilním člověkem a v oblasti stravování.
Vzdělávání nebylo řešeno projektem, ale přímo oslovením odborníků na
dané téma, navíc bylo možno částečně hradit z bonusu – Úvod
do problematiky inkontinence a Kinestetická mobilizace.
Jelikož pracovní tým je složen ze samých žen (pouze jeden muž), uvítali
pracovnice nabídku vzdělávání k inkontinenci nejen z profesionálního
hlediska, ale i ve vztahu k vlastním potřebám.
Vzdělávání bylo tematicky zaměřeno nejen na inkontinentní pomůcky, ale
také na prevenci před únikem moči. Pracovníci si během kurzu osvojili
cviky, které posilují pánevní dno a tím mohou dosáhnout toho, že
nebudou mít problémy s inkontinencí.
Také téma kinestetické mobilizace je přínosem nejen pro pracovníky, ale i
pro klienty. Pokud pracovník ví, jak má správně manipulovat
s imobilním člověkem, tak je manipulace pro klienta bezpečnější
a přijatelnější.
Povědomí o tomto tématu již pracovníci měli, z působení Mgr. Borýskové,
lektorky BS, v rámci projektu A23 a podpory koordinátorky H. Carbolové. I
když pracovníci byli proškoleni, převládali u nich při manipulaci s klienty
naučené stereotypy. Proto jsme toto téma zařadili jako potřebné.
Další vzdělávací akce byla zaměřena na oblast zdravé výživy. Oslovili jsme
odbornici na zdravou výživu I. Hirešovou, Dis., která sídlí
v Krnově, kde má svou nutriční ambulanci. Ta souhlasila, že naše
pracovníky provede základy zdravé výživy tak, aby získali povědomí
o zdravém stravování. Přizvána byla rovněž vedoucí stravovacího
provozu, jejíž rolí je nastavení stravy pro klienty tak, aby strava byla
vyvážená.
Ve zpětných vazbách pracovníci uváděli další témata, která je zajímala,
především se týkala dietního opatření ve stravování u některých klientů.
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Zavést znalosti a
dovednosti PSS (z
oblasti AAK, bazální
stimulace, aktivizace)
do běžné praxe
podpory klientů
Plnění 2019

V dalším roce bychom chtěli navázat dalšími tématy v oblasti zdravého
stravování a oslovit paní I. Hirešovou, s požadavkem o nastavení
jídelníčku na míru klientům, kteří mají problémy se zažíváním.
V roce 2020 se chceme kromě zdravé výživy zaměřit i na stravování
dle programu Bon appetit.
Podpora externích odborníků
v provázení PSS, stálá podpora
určených pracovníků při
do konce
podpoře PSS
VS, koordinátorky
roku 2019

V oblasti AAK byla podporou pracovníkům Mgr. Herzánová, která DOZP
v roce 2019 navštívila pětkrát. Její podpora byla cíleně zaměřena na
propojení komunikace Domova s dílnou Relax. Další podporu zaměřila
klientům, u kterých už nějakou dobu forma alternativní
či augmentativní komunikace funguje a jen ji s pracovníky dolaďovala.
Interními odborníky na komunikaci jsou zodpovědné koordinátorky, které
spolupracují s Mgr. Herzánovou a zodpovídají za nastavování komunikace
u daných klientů.
Bazální stimulace
Každý klient, u kterého se využívá bazální stimulace, má
v individuálním plánu popis, jak u něj BS probíhá, každý klient má
nastaveno jinak, dle svých potřeb. Všichni pracovníci jsou povinni
se s postupem BS seznámit. Jednotlivé postupy nastavovala
koordinátorka domácnosti s klíčovým pracovníkem za podpory
koordinátorky, která je garantem BS v Domově. Do Záznamových listů
pracovník zapisuje, že BS u klienta byla provedena.
Aktivizace klientů
Klienti jednotlivých domácností mají individuálně nastavené aktivity,
kterými vyplňují svůj den. Někteří navštěvují návazné služby jiných
poskytovatelů (Benjamín, STD Effatha služby Slezské diakonie)
a naší dílnu Relax na Opavské ulici. Podle schopností a dovedností mají
klienti nastaveny různé aktivity. Některé aktivity jsou zaměřeny na
domácí práce, jako jsou umývání a utírání nádobí, skládání prádla,
obsluha myčky, sušičky, pračky, vytírání podlahy, utírání stolů, příprava
jídla atd. (forma nácviků).
Z projektu A023 byla pracovníkům dána podpora ve vytváření různých
pomůcek pro klienty, například na procvičování jemné motoriky, zvukové
stimulace (umělohmotná vajíčka s obsahem, dešťová hůl).
Ke stimulaci zraku nabízejí klientům láhev s různými efekty (třpytky,
barevné korálky), k hmatové stimulaci slouží kostka s polštářky. Klienti s
těžkým postižením využívají k poslechu a zklidnění relaxační hudbu.
Někteří klienti rádi malují nebo skládají puzzle.
38

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Klientům jsou nabízeny další aktivity, které jsou přirozené pro jejich
vrstevníky (nakupování, kadeřnictví, další služby, kino, divadlo, koncerty,
výlety apod.).
V uplynulém roce jsme se zaměřili především na metody práce
s Bazální stimulací a AAK.
Služba CHB – záměry a cíle spojené s rozvojem poskytované služby na rok 2019
Záměr
Aktivity
Termín
Zodpovědnost
Klienti CHB B. Smetany
mají právě takovou
podporu pracovníků,
jakou potřebují – byt č.
1 je bez stálé
přítomnosti pracovníka
Plnění 2019

-

Mapovat potřeby klientů
včetně rizik
Připravit klienty a
pracovníky na změnu

12/2019

VS, koordinátorka, SP,
KP

I když jsme původně plánovali byt s minimální podporou, byt č. 1 bez
stálé přítomnosti pracovníka, k uskutečnění tohoto záměru nedošlo.
Mapováním potřeb klientů včetně rizik vyplynulo, že se zdravotní stav
(duševní stav) a fyzické schopnosti klientů postupně mění, tím pádem
vyžadují ne menší, ale naopak vyšší míru podpory ze strany pracovníků.
Dalším důvodem přehodnocení záměru, je snaha předcházet umísťování
klientů v domově se zvláštním režimem a minimalizovat hospitalizace
v PN. Proto jsme se zaměřili na podporu klientům
se specifickými potřebami i z ostatních CHB v rámci Harmonie, protože
naše CHB na ul. B. Smetany svým dispozičním uspořádáním a
organizačním nastavením umožňuje pomocí režimových opatření zvládat
krizové situace a tím pádem dává možnost klientům zůstat bydlet ve
svém známém a přirozeném prostředí.
Jde nám o to, aby naše služba byla nejen bezpečná, ale aby dávala
příležitost žít normálně lidem, kteří se nachází v nepříznivé sociální
situaci a jsou tzv. těžko umístitelní.

18. Ve spolupráci se zřizovatelem připravit, případně zahájit rekonstrukci objektu
na Opavské ulici.
V roce 2017 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace k řešení instalace zdviže
a stavebních úprav. Společně se zřizovatelem bylo sjednáno, že celou investiční akci bude hradit
Harmonie, p. o. ze svého FI. Dokumentaci zpracovával Ing. Miroslav Geryk. Stavební povolení bylo
vydáno 12. 12. 2017, právní moci nabylo 13. 1. 2018.
Vzhledem k tomu, že celá akce byla vázána na vystěhování klientů z Opavská 40 do nově
rekonstruovaných bytů na sídlišti SPC v Krnově, nemohly být stavební práce zahájeny dříve.
V 18. listopadu 2019 byly rekonstruované byty předány do užívání a k nastěhování.
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Poptávkové řízení na realizaci stavebních úprav bylo zadáno 25. 11. 2019. Bylo osloveno
7 stavebních firem. Evidovali jsme 3 došlé nabídky. Otevírání obálek proběhlo 12. 12. 2019
na Odboru sociálních věcí MSK.
Veřejnou zakázku malého rozsahu vyhrála stavební firma RENESA, s nejnižší nabídkovou cenou.
Stavební práce budou zahájeny v polovině ledna 2020, ukončeny do 30. 6. 2020.
19. Za každou poskytovanou službu:
- Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby; jedná
se o žadatele, u kterých byla zjištěna nepříznivá sociální situace (osobním jednáním)
a aktuální potřebnost dané sociální služby.
- Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby z jiných než kapacitních
důvodů. U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody neposkytnutí sociální služby.

Přehled o počtu evidovaných/odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby k 31. 12. 2019
Druh
Evidované Žádosti
Počet
Počet
Důvod neposkytnutí
sociální
(přijaté)
zůstávající v
kladně
odmítnutých sociální služby
služby
žádosti
evidenci
vyřízených žádosti
žadatelů
žádostí
žadatelů
(přijatí
z jiných než
uživatelé) kapacitních
důvodů
23
7
7
5
2 nespadají do cílové
Chráněné
skupiny
bydlení
3 nejsou občany MSK
(4 umístěni v jiném
zařízení)
21

4 + 3(není
2
vyhodnoceno,
neproběhlo
šetření)

11

2

0

0

DOZP

2

3 není nepříznivá sociální
situace (z toho 2 umístěni
v jiné službě)
8 nespadají do cílové
skupiny
1 úmrtí

STD
Bc. Marečková Yvona – údaje za službu CH. B., Mgr. Peřinová Zuzana – údaje za službu DOZP, Bronislava Nováková – údaje
za službu STD
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Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících uživatelů služby, vč. žádostí
v řízení a žádostí o navýšení výše přiznaného příspěvku na péči.
Přehled příspěvků na péči k 31. 12. 2019 - Chráněná bydlení
Chráněná PnP I. PnP
PnP
PnP
Bez
Celkem
Žádo Žádosti o
bydlení
st.
II. st. III. st. IV. st. PnP PnP
sti v navýšení/podané,
řízen vyřízené
í
Krnovská 2
4
3
0
1
PnP 9
2
2 v řízení
M. Al-ce
bez PnP 1
P.
Bezruče
M. Al-ce
Pod
Hůrkou
M. Al-ce
Opavská
Krnov
B.
Smetany
M. Al-ce
Slunečná
Osoblaha
Celkem

4

6

4

0

1

PnP 14
bez PnP 1

2

2 v řízení

7

9

2

0

1

PnP 18
Bez PnP 1

0

1 zamítnuto

5

3

0

0

0

PnP 8

0

0

2

4

8

2

0

PnP 16

0

1 beze změny

1

3

8

0

0

PnP 12

0

0

21

29

25

2

3

80

4

Přiznání I. stupně PnP:
Zvýšení PnP z II. na III. stupeň:
Zamítnutí přiznání PnP:
Prošetření PnP beze změny:
Jednání dosud neuzavřeno:

0
0
1
1
2 (přiznání PnP)
2 (zvýšení PnP z I. na II. stupeň)

Údaje za CHB: Bc. Miroslava Bučková

Přehled příspěvků na péči k 31. 12. 2019 - DOZP
DOZP
PnP I.
PnP II. PnP III. PnP IV.
st.
st.
st.
st.
Chářovská 1
Krnov
Zvýšení stupně PnP

10

Snížení stupně PnP:
Prošetření PnP beze změny:

18

30

Celkem Žádosti v
PnP
řízení
59

2

Žádosti o
navýšení/podané,
vyřízené
2

2 (zvýšení z 2. st. na 4. st.)
(zvýšení z 2. st. na 3. st.)
0
0

Údaje za DOZP: Lenka Fojtíková, DiS.
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20. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako stěžejní cíle
k realizaci v roce 2019 a které jsou v souladu se strategickými dokumenty Moravskoslezského kraje.
DOZP Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2019 a vize do dalších let
Zpracovala: Mgr. Zuzana Peřinová, vedoucí služby DOZP

1. Zaměřit se na jednotnost přístupu pracovníků ke klientům
Každý den je určený pracovník, který se systematicky věnuje aktivitám a nácvikům daných klientů.
Pracovníci tak zodpovídají za to, že se budou plnit jejich cíle, potřeby, nácviky, práce s AAK a aktivity,
které má klient rád, vše, co má klient domluveno s klíčovým pracovníkem. Na obou směnách
se s klientem pracuje stejným způsobem
a nezůstává to jen na bedrech klíčového pracovníka. Tímto způsobem je zajištěn jednotný
a cílený přístup pracovníků k jednotlivým klientům. Je to průkaznější, transparentnější, když
za nastavení, plánování celého dne zodpovídá konkrétní pracovník. Pracovníkům je dána podpora
prostřednictvím koordinátora dané domácnosti, který je každý den v kontaktu
s klienty i pracovníky. Sleduje a podporuje pracovníky v dobré praxi a sám je příkladem.
Pracovníci dostávají ihned zpětnou vazbu, v případě, že dojde k jakémukoliv porušení nastavených
pravidel, přistupujeme k opatření (od ústního upozornění až k možnosti výpovědi).
Pracovníci mají možnost využít podporu dalších interních nebo externích odborníků.
K dobré praxi patří předávání informací na poradách, týmových schůzkách, občas dochází
k výměnám směn pracovníků, aby si předali informace jak postupovat v práci s klienty. Pracovníci
všechny důležité informace o klientech, nácviků, zapisují do záznamových listů,
ke kterým mají přístup všichni pracovníci domácnosti.
Se sociálními návaznými službami, které navštěvují naši klienti, si předáváme informace
na schůzkách svolaných dle potřeby.
2. Certifikace bazální stimulace
Certifikát Pracoviště pracující s Bazální stimulací byl vydán 19. 12. 2019 na základě supervize, která
proběhla dne 29. 10. 2019 a která měla vyhodnotit, zda získáme Certifikát pracoviště bazální stimulace.
Supervize proběhla pod vedením Mgr. Hedviky Borýskové, která v DOZP prováděla podpůrné
konzultace v období d 1. září 2016 do 31. srpna 2018.
Téměř všichni pracovníci byli proškoleni v BS z projektu A23 Teorie - Most do dobré praxe aneb poznání
nás pohání. Z projektu bylo k bazální stimulaci v základním kurzu ve dvou termínech 1. - 3. 2017
(24 hod.), 27. - 29. 11. 2017 - proškoleno celkem 40 pracovníků. Proškolení se uskutečnilo pod záštitou
Institutu BS.
V dalším roce jsme pokračovali proškolením dvaceti pracovníků v Nástavbovém kurzu (25. – 26. 4.
2018) a Prohlubujícím kurzu (29. 5. 2018 (8 hod.). Osm pracovníků bylo proškoleno ještě před
projektem, v období 2011 -2015 v základním a nástavbovém kurzu pod vedením Mgr. Borýskové
Hedviky.
Během projektu i po ukončení projektu byla pracovníkům v bazální stimulaci podporou koordinátorka
Hana Carbolová, která vytvořila leták k bazální stimulaci. Společně nastavovali u klientů vhodné
techniky.
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Pracovníci mají u všech klientů individuální popis, jak bazální stimulace probíhá. Vhodnou pomůckou
jsou i návodné obrázky v koupelnách, kde bazální stimulace probíhá v nejvyšší míře.
3. Zaměřit se na mladé klienty – jejich cílenou podporu
V zařízení je v současné době 59 klientů ve věkovém rozmezí 25 – 88 let, z toho
6 klientů ve věku do 35 let. Z analýzy potřeb je zřejmé, že je nutné těmto klientům věnovat podporu
a péči cíleně zaměřenou tak, aby svůj život mohli vést aktivněji aby, co nejvíce připomínal život jejich
vrstevníků.
Zaměřili jsme se na to, aby tito klienti část dne strávili v prostředí mimo Domov, v návazných sociálních
službách jiných poskytovatelů nebo v dílně Relax, kterou provozuje Harmonie, p. o., mimo objekt
bydlení.
Běžné je také využívání dalších veřejných služeb, které město nabízí. Pracovníci se snaží podporovat
klienty v jejich zájmech i v tom, co se děje kolem nich, například v oblastech kultury, sportu, módy.
Podporují klienty ve vazbách nejenom na rodinu, ale i přátele a známé mimo sociální službu.
Například:
Slečna N.
nakupování s pracovnicemi probíhá společně ve městě – vlastní výběr – nakupuje
pomocí nastavené AAK pomůcky,
moderní oblékání a úprava zevnějšku (lakování nehtů, úprava vlasů – melír atd.),
návštěvy kulturních a společenských akcí (kino, divadlo), koncerty,
návštěvy kadeřníka, pedikúry ve městě,
návštěva koupaliště, bazénu,
posuny klientky pomocí nácviků - domácí práce (myčka, utírání nádobí) samostatné
chystání kávy a čaje, nácvik k osobní hygieně – procesní schéma na umývání, návazné
služby – co vše si s sebou nosí, oblékání úměrně k počasí, mazání chleba, chystání
nápojů, nácvik na odemykání dveří,
AAK komunikace pro rozvoj klientky,
aktivní vyplnění dne – návazné služby – Relax dílna, STD Effatha,
zapojování se do denních domácích prací na domácnosti – aktivně,
barevně upravený pokoj (výzdoba apod.).
Slečna K.
z finančních důvodů se omezila docházka v Benjamínu - tím se však vytvořil časový
prostor pro nákupy osobních potřeb v doprovodu PSS,
nastavení AAK – na domácnosti se nejprve nastavil výměnný systém (čokoládaobrázek) pro pochopení využití kartiček,
formou fotek se nastavil nácvik odnášení si nádobí od stolu do kuchyňky,
v dílně Relax se nastavila pravidla jednotného přístupu a vytvořila se komunikační
režimová lišta. Režimovou lištu bude mít také doma,
je nastavena BS dolních končetin, využívání masážní vaničky,
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účastní se kulturních akcí a jezdí ráda na výlety.
Slečna Z.
má svého kamaráda, se kterým je v kontaktu (dopisy, telefonáty), také se navštěvují,
svůj email pro soukromou komunikaci,
nové moderní oblečení,
úprava zevnějšku – doplňky, lakování nehtů aj.,
návštěva společenských akcí, cukrárny, kulturních akcí (např. festival),
nastavení pomůcky pro rozvoj klienty (lepší orientace v čase,)
zapojování se do denních domácích prací na domácnosti – aktivně,
posuny klientky pomocí nácviků,
aktivní vyplnění dne – návazné služby – Benjamín, Relax,
častější nabídka kulturních a společenských akcí a výletů (také koncert M. Davida,
festival hudební aj.).
Pan T.
aktivní vyplnění dne – návazné služby – Benjamín – denně,
setkávání s vrstevníky mimo službu – Benjamín,
častější nabídka akcí a výletů,
časté návštěvy doma u rodiny (s tatínkem jezdí autem, zajímá se o auta – hasiči,
sanitky, policie, nakupuje s rodiči, chodí na různé akce, do restaurací apod.),
moderní oblékání se (rád se parádí, rád nakupuje moderní obuv a ponožky) a úprava
zevnějšku (kadeřník aj.),
častější nabídka kulturních a společenských akcí a výletů (také hokejové utkání, kino),
práce na PC – komunikace i zábava,
upravený a vyzdobený pokoj (plakáty aut).
Pan J.
moderní oblékání se a úprava zevnějšku (hezké panské vůně),
návštěva kina,
účast na festivalu,
zapojování se do denních domácích prací na domácnosti,
aktivní vyplnění dne – návazné služby – Benjamín – denně,
vyzdobený a upravený pokoj (kalendáře, fotky atd.),
partnerský vztah,
má svůj mobilní telefon pro komunikaci s přáteli a kamarády,
navštěvuje pravidelně kostel, kde se potkává se svými přáteli.
Pan M.
Vzhledem k těžkému postižení klienta je komplikovanější zařadit jej co nejvíce do běžného života.
Pracovníci neustále hledají možnosti, aby byl spokojený a měl co nejvíce příležitostí žít jako jeho
vrstevníci.
častější procházky po okolí – Chářovský park, Cvilín, město,
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-

-

užívá si situace, kdy se pracovnice věnuje jen jemu,
pokoj má uzpůsoben svým potřebám,
pracovnice jej stimulují prostřednictvím bazální stimulace – využívají téměř všechny
masáže a stimulace – optickou, orofaciální, vibrační, vestibulární, stimulující
a zklidňující masáže, na které reaguje pozitivně,
i když je vyživován přes PEG, dostává běžná jídla, jako jsou termixy, jogurty,
ochutnává obědy,
občas relaxuje v polohovacím vaku,
vyřizuje se nový kočár, který by mu měl lépe vyhovovat z hlediska pohodlí
i manipulace, což mu umožní častěji pobývat mimo Domov,
účastní se grilování a jiných společenských setkání na zahradě Domova.

Pan V.
navštěvuje návazné služby - dílna Relax a Benjamín, docházka do Benjamínu byla
změněna na odpolední hodiny,
navštěvuje pedikúru, kadeřníka, cukrárnu a nákupy ve městě,
účastní se různých výletů, nejraději jezdí vlakem, proto s ním klíčová pracovnice
plánuje výlety převážně vlakem,
stravu si vybírá prostřednictvím obrázků,
1x měsíčně navštěvuje svou maminku, u které pobývá většinou celý víkend
jeho oblíbenou činností je sledování vlaků na PC a iPadu,
využívá komunikační tabuli k výběru čaje nebo cappuccina.
4. Vzdělávání pro pracovníky – zdravý životní styl – projekt – kinestetická mobilizace

Základy zdravé výživy
Pracovníci ve třech dnech (10. 10., 31. 10., 14. 11.) získali povědomí o základech zdravé výživy. Lektorka
I. Hirešová, diplomovaný specialista v oblasti výživy, proškolila 48 pracovníků DOZP.
Pracovníci se zajímali o nastavování stravy v oblasti různých omezení u klientů Domova,
a o další, pro ně nové informace v oblasti výživy. Jak strava ovlivňuje zdraví člověka, jak je důležité mít
vyvážený jídelníček. Této přednášky se zúčastnila i vedoucí stravovacího provozu, která může kvalitu
stravování v našem Domově ovlivnit. Pracovníci ve zpětných vazbách uváděli témata na další vzdělávání
v této oblasti, nejvíce se objevovalo téma dietního opatření pro naše klienty.
Shrnutí ze zpětných vazeb:
- témata na další období – více do hloubky,
- bylo by dobré, kdyby se i naši klienti mohli stravovat více zdravě,
- naší stravou ovlivňujeme naše zdraví, vitalitu, pocit pohody,
- jíst vyváženou stravu, plnohodnotnou,
- doporučení vhodných potravin, receptur,
- dodržovat pitný režim,
- využívání vhodných bylinek a koření ve stravování,
- důležitost vlákniny ve stravě,
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- vyměnit bílou mouku za jiné (např. rýžovou).
Toto školení vedlo pracovníky k zamyšlení se nad vlastní stravou a nad tím co a jak změnit. Abychom
mohli více ovlivnit stravování našich klientů, byla školení přítomna i vedoucí stravovacího provozu.
Kinestetická mobilizace – pohybová intervence
44 pracovníků přímé péče ve dvou termínech (13. 11. a 13. 12.) proškolila paní Renata Vicianová
z Untraco, v. o. s. Šestihodinový kurz byl akreditovaný a hrazený z bonusu.
Tato technika je zaměřena na správnou manipulaci s klienty. Napomáhá pracovníkům před přetížením
a námahou pohybového aparátu a zároveň je šetrná ke klientům.
Shrnutí ze zpětných vazeb:
- pracovníci měli možnost si sami vyzkoušet polohování klientů správným způsobem,
- způsoby polohování, používání pomůcek k polohování,
- způsob mikropolohování (klíny pod matraci),
- školitelka předvedla cviky na páteř a bolesti ramene, všichni přítomní si cviky vyzkoušeli,
- pracovníci byli poučení, jak mají při manipulaci s klienty komunikovat (zapojit je do
přesunů, říkat jim, co se bude dít),
- partnerský přístup ke klientům je součástí polohování,
- důležitost komunikace mezi pracovníky při přesunech (mluví jen jeden, musí být v klidu,
trpělivý, důležitý je i tón hlasu).
Úvod do problematiky ikontinence
Paní Renata Vicianová z Untraco, v. o. s. nás oslovila s nabídkou akreditovaného kurzu, který byl hrazen
z bonusu. Obsahem kurzu byla problematika inkontinence, manipulace s klientem při hygieně, správné
a efektivní používání a financování inkontinentních pomůcek. Pracovníci na kurzu získali informace
nejen ke klientům, ale i pro vlastní potřebu.
Proškoleno bylo celkem 40 pracovníků ve dvou termínech (9. 4. a 10. 4.), lektorka doporučila
pracovnicím cviky na posílení pánevního dna, jako prevenci před inkontinencí a předala jim odkaz
na knihu od Benity Cantieni „S pocitem tygřice“.
Shrnutí ze zpětných vazeb:
- vysvětlení k používání a ukázka nasazování inkontinentních pomůcek,
- stupně inkontinence,
- druhy inkontinentních pomůcek,
- postup jak získat inkontinentní pomůcek, kdo je může předepisovat,
- změny od r. 2020,
- cviky na posílení pánevního dna.
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5. Uplatňovat poznatky ze vzdělávacích akcí a podpůrných konzultací v běžné praxi
v přímé práci s klienty
Vzdělávání – viz výše – Certifikace k bazální stimulaci, školící akce Kinestetická mobilizace, akreditovaný
kurz Úvod do problematiky inkontinence, školící akce Základy zdravé výživy.
Sexualita
Další oblastí, ve které kde byli podpořeni pracovníci přímé péče v podobě akreditovaného kurzu bylo
vzdělávání v oblasti sexuality.
Podporou v oblasti sexuality je pracovníkům diplomovaný specialista Petr Eisner, který nás již několik
let proškoluje. V roce 2019 to bylo 18 pracovníků v přímé péči.
V letošním roce jsme se stali členy Unie sexuálních důvěrníků „Nebuď na nule“ v našem kraji, kde se
budeme pravidelně setkávat, abychom si mohli předávat zkušenosti. Tato unie pracuje pod záštitou
Petra Eisnera, Dis.
Shrnutí ze zpětných vazeb:
- respektovat klienta jako pohlavní bytost,
- rozdíl mezi respektem a tolerancí,
- netolerovat chování, které překračuje normy,
- uvědomění si, kde se pracovníci nacházejí na ose zapojení pracovníka do práce
se sexualitou klienta,
- konkrétní příběhy z praxe lektora,
- následky při tlumení sexuálních potřeb klientů medikací,
- svoboda při rozhodování ve vztahu,
- důležitost vztahu mezi klienty s postižením,
- jak je důležité pro klienty mít své soukromí,
- jak se chovat při koupeli klienta.
Zpětná vazba pro vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb
Každým rokem probíhá podpůrné vzdělávání vedoucích pracovníků. Letos v říjnu
(16. 10.) se uskutečnil v prostorách naší dílny Relax na Opavské ulici osmihodinový vzdělávací kurz na
téma Zpětná vazba pro vedoucí pracovníky sociálních služeb pod vedením Ing. Hany Kučové. Za DOZP
se zúčastnilo se pět pracovníků – koordinátorky, sociální pracovnice a vedoucí služby.
Shrnutí ze zpětných vazeb:
- říkat zpětnou vazbu okamžitě, popřípadě později, dle okolností,
- zpětnou vazbu podávat konkrétně, zbytečně ji nerozvádět,
- při podávání zpětné vazby na chování pracovníka, je důležité umět rozlišit, zda nechce, neumí
nebo nemůže danou věc udělat tak, jak se po něm vyžaduje,
- včas podchytit nesprávný pracovní postup u nového pracovníka,
- je dobré mít připraveny argumenty.

47

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
V praxi to znamená, že pracovníci dostávají pozitivní i negativní zpětnou vazbu okamžitě, pokud i tak
nerespektují pracovní postupy, nastávají další opatření (forma písemného upozornění až po ukončení
pracovní smlouvy).
Dne 28. 11. se v Ostravě konala konference „Komunikace je cesta k porozumění - podpora
prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace.
Této konference se za Domov zúčastnily dvě pracovnice. Mimo jiné zde byla prezentována dobrá praxe
v Harmonii, p. o., používání PC prostřednictvím očního kontaktu u pana T. Prostřednictvím tohoto
komponentu se učí komunikovat, v současné době si umí vybírat činnosti, které chce dělat, na otázky
o rodině odpovídá výběrem příslušných obrázků. Tato pomůcka je využívána rovněž v návazné službě
Benjamín, kam pan T. pravidelně dojíždí.
Alternativní a augmentativní komunikace
Již několik let spolupracujeme s externí odbornicí na AAK paní Mgr. Bohdanou Herzánovou, která nás
provází na cestě komunikace s našimi klienty, pro které je důležitá buď alternativní, nebo
augmentativní forma komunikace.
V září letošního roku bylo proškoleno devět nových pracovníků k AAK. Ze zpětných vazeb účastníků
vyplynulo, že díky vzdělávací akci pochopili, proč je tato forma komunikace
pro některé klienty důležitá a jak se s ní naučit pracovat.
Shrnutí ze zpětných vazeb:
Největším přínosem bylo nastavení spolupráce mezi dílnou Relax a pracovníky Domova. Společně
s koordinátorkami a pracovníky byly uskutečněny schůzky, na kterých si vzájemně předali informace
o klientech, co je z jejich pohledu důležité pro to, aby v dílně dobře fungovali a byli spokojeni.
Co se povedlo v dílně nastavit:
zajistit přístup klientům na vozíku k tabuli s aktivitami,
upevnit pod vypínač velké foto snoezelenu,
dát na dveře stejné foto WC z obou stran,
nastavit nový výběr aktivit pro klienty,
kartičky činností dávat klientům na stůl,
vytvořit stojánky na činnosti,
při příchodu do dílny si klient vybere kartičku činnosti, kterou chce dělat a připevní
na stojánek, který má před sebou, činnosti může obměňovat.
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STD

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2019 a vize do dalších let
Zpracovala: Bronislava Nováková, vedoucí služby STD, Miroslava Fofová SP

1. V roce 2019 budeme pokračovat v navázané spolupráci s PN Opava. Stáže budou umožněny
dalším pracovníkům.
Dlouhodobě poskytujeme ambulantní sociální službu také klientům s přidruženým psychiatrickým
onemocněním. Mnozí z těchto klientů jsou bývalí pacienti PN. Je navázána spolupráce s PN v Opavě,
Harmonie, p. o. je v kontaktu především se sociální pracovnicí a náměstkyní pro ošetřovatelskou péči.
V loňském roce byly domluveny pro pracovníky stáže přímo na jednotlivých odděleních PN v Opavě.
Stáže byly přijímány pracovníky jako zajímavé srovnání s tím, co znali z minulosti z jejich práce
v zařízeních před transformací a humanizací sociálních pobytových služeb. Proto byly zařazeny do
vzdělávacího plánu organizace i na rok 2019.
V letošním roce se stáže zúčastnili další 3 pracovníci dílny. Z jejich zpětných vazeb vyplynulo, že měli
pocit návratu v čase…, jako přínosné vnímali výklad vrchní sestry, který byl velmi zajímavý a erudovaný.
Pracovníci se shodli na tom, že je dobře, že Harmonie, p. o. spolupracuje s PN v Opavě
a nabízí a umožňuje lidem s přidruženým duševním onemocněním využívat své sociální pobytové
služby, včetně naší ambulantní služby STD.
2. Pracovníci se zúčastní akreditovaných kurzů v souladu se vzdělávacím plánem organizace.
Vzdělávací plán organizace je sestavován na jeden rok. Podkladem je zjišťování vzdělávacích potřeb
pracovníků a potřeb jednotlivých sociálních služeb.
Vzhledem k měnící se cílové skupině klientů (klienti s MP s přidruženým duševním onemocněním),
vyvstala potřeba vzdělávání s tímto zaměřením.
Pracovníci absolvovali akreditované vzdělávání na téma: „Etická a na člověka orientovaná
komunikace“, které lektorovala Mgr. Markéta Vaculová.
Ze zpětných vazeb vyplynulo, že téma komunikace je velmi rozsáhlé a složité a jak je důležité mít
povědomí o správné komunikaci s lidmi s MP a přidruženým postižením. Nesprávná komunikace
a přístup vyvolává nespokojenost i agresi u klientů, proto je důležitý individuální přístup. Za zmínku
stojí i uvědomění si jakou moc může mít pracovník nad klientem, kterou by neměl zneužívat, ale má
jednat eticky a morálně.
3. Na základě zjištěných skutečností bude v roce 2019 aktualizována metodika IP
a budeme pokračovat ve spolupráci s externím odborníkem, s důrazem na správné vedení IP.
Metodika IP byla aktualizována ke dni 11. 4. 2019. Zpřesnili jsme strukturu formulářů Stálá podpora
a Osobní profil tak, aby bylo zcela zřejmé a návodné jaké údaje, jakým způsobem
a z jakého důvodu a co zaznamenáváme.
Schůzky s metodičkou proběhly v termínech: 28. 1., 4. 1., 7. 1., 14. 2., 2. 4., 11. 4., 3. 6., 17. 9., za účasti
všech pracovníků STD.
Na schůzkách jsme sjednotili a ujasnili si způsoby zaznamenávání údajů do formulářů – Denní záznam,
Stálá podpora a Osobní profil.
Dále byly diskutovány formulace osobních cílů klientů tak, aby byly vhodně formulované
a odpovídaly potřebám klientů.
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Správné vedení IP klientů je průběžně celoročně sledováno a kontrolováno odpovědnými pracovníky
STD.
4. Navyšování docházky klientům s nízkou mírou potřebné podpory.
Tento cíl jsme si stanovili z důvodu naplňování poslání služby STD. Abychom vyhověli potřebám klientů
s nízkou mírou podpory a řešili jejich nepříznivou životní situaci, je nutné navyšovat docházku nejlépe
na celodenní. Jen tak jsme schopni je podpořit v získávání a upevňování jejich dovedností
a připravit je na volný nebo chráněný trh práce (v letošním roce tak získalo možnost pracovat
na základě pracovní smlouvy 7 klientů).
K navýšení docházky u klientů s nízkou mírou potřebné podpory došlo u 9 osob. V některých případech
tím došlo k navýšení počtu dnů docházky do STD, v ostatních ke změně z půldenních docházek
na celodenní.
CHB

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2019 a vize do dalších let
Zpracovala: Bc. Yvona Marečková, vedoucí služby CHB

1. Poskytovat službu CHB v individuálních domácnostech v Krnově i ve Městě Albrechticích.
Tento cíl byl formulován v transformačním plánu Harmonie, p. o. na období let 2016-2020. Podařilo se
vytipovat a následně zřizovatel MSK koupil 4 byty v Krnově, které byly v roce 2019 rekonstruovány
a postupně jsou připravovány k nastěhování.
Klienti říkají: “Tak jsme se přeci jenom dočkali“. V červnu 2019 byly byty předány firmě Trade s. r. o.,
která započala s rekonstrukčními pracemi a následně v listopadu předala opravené
a vybavené byty Harmonii, p. o. k užívání.
Po celou dobu byli naši klienti informováni o aktuálním stavu průběhu schvalování, nákupu
a rekonstrukci bytů. Taky se byli podívat na jednotlivých bytech. Všichni, obyvatelé
i pracovníci, žijí myšlenkou a přípravou na přestěhování do zrekonstruovaných bytů. Průběžně si
nakupují vybavení do bytů, domlouvají se kdo, s kým bude bydlet, plánují si, jak si to tam zařídí.
Slavnostní, oficiální předání klíčů od jednotlivých bytů našim klientům chystáme společně
se zřizovatelem. Nastěhování pak proběhne v prvním lednovém týdnu 2020.
Přestěhováním našich obyvatel do bytů se jejich život ještě více přiblíží běžnému životu srovnatelným
s jejich vrstevníky. Budou mít větší soukromí, ale také větší kompetence v rozhodování o svých věcech.
Od záměru nakoupit byty v Městě Albrechticích jsme prozatím upustili, neboť nevznikla žádná aktuální
poptávka ze strany klientů, a pokud vznikla, tak na bydlení v Krnově.
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2. Organizačně a metodicky zajistit poskytování kvalitní pobytové sociální služby lidem
s mentálním a přidruženým duševním onemocněním.
Už několik let se cíleně zaměřujeme na to, abychom byli kvalitními poskytovateli sociální služby našim
obyvatelům s ohledem na jejich specifické potřeby. V předešlých letech jsme využili nabízené možnosti
podpory formou vzdělávání a externích odborníků v rámci projektu Podpora transformace
v Moravskoslezském kraji III a projektu A 23 Teorie – most do dobré praxe aneb Poznání nás pohání.
Abychom uměli poskytovat našim klientům podporu, jakou potřebují, musíme znát podstatu tohoto
postižení a onemocnění, umět volit správný přístup v souvislosti s aktuální situací
a individuálním nastavením a specifickými projevy klienta. Našim cílem je, aby naši obyvatelé žili svůj
život pokud možno co nejkvalitněji, tak jak ho prožívají jejich vrstevníci tzn. mají svou domácnost, své
soukromí, své koníčky, své kamarády, svou práci, svá práva i povinnosti, rozhodují o svém životě atd.
Individuálně, podle potřeb jednotlivých obyvatel, se snažíme přizpůsobit prostředí bydlení, velmi
pečlivě zvažujeme společné bydlení s ostatními obyvateli, věnujeme velkou pozornost rozdílným
specifikám obou postižení, aby nedocházelo ke vzájemnému porušování práv. Také přihlížíme k tomu,
abychom měli dostatek personálu, přičemž by s lidmi s duševním onemocněním měli pracovat jen
takoví pracovníci, kteří jsou proškoleni, průběžně se vzdělávají a mají odbornou podporu, ale hlavně
mají cit a osobnostní předpoklady pro tuto práci.
V letošním roce jsme obohatili vzdělávání našich pracovníků v oblasti poskytování kvalifikované
podpory našim obyvatelům o další poznatky a to absolvováním stáží v PN Opava, kterých se celkem
zúčastnilo, v termínech 2. 5., 3. 5., 6. 5. a 7. 5., 18 pracovníků.
Ke správnému přístupu pracovníků také přispělo 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 o vlivu emocí na komunikaci.
O lásce a milosrdenství
30 pracovníků si 12. 2. mohlo vyslechnout povídání pana Kučery, které 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, což
nám pomáhá v naší náročné práci, abychom nezapomínali i na svoji psychohygienu, vstřícnost, ochotu
a lásku mezi lidmi.
Sexualita a vztahy lidí s postižením
Ve dnech 19. 3. – 21. 3. absolvovalo 25 pracovníků akreditovaný kurz na téma sexualita
a vztahy lidí s postižením. 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. Klienty podporujeme 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.,
ke kterým dochází v důsledku nenaplňování sexuálních potřeb.
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Žít normálně
21. 3. jsme se zúčastnili závěrečné konference „Žít normálně“ k projektu Podpora transformace
v Moravskoslezském kraji III. tři obyvatelé, kteří se podíleli na natáčení minipořadů
„Žít normálně“. Na závěr pestrého programu byli vyzváni na pódium, kde jim byly předány drobné
dárky, jako poděkování za spolupráci.
Stáže 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.
Vliv emocí na komunikaci
Pracovníci hodnotili kurz s Mgr. Markétou Vaculovou, který proběhl 26. 6., již tradičně jako velmi
přínosný, kdy na základě příkladů jim bylo ukázáno, jak mohou ovládat své emoce, jak mají předcházet
a
zvládat
vzniklé
konflikty
s
klienty,
ale
i
konflikty
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.
Etická a na člověka orientovaná komunikace 10. 10. Mgr. M. 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 vyvarovat, aby předešli konfliktním situacím.
Velmi důležité je klientovi naslouchat, motivovat ho, povzbuzovat ho. Prostě jednáme tak,
jak bychom chtěli, aby jiní jednali s námi.
Trendy v sociálních službách a případová práce -12. 11. a 21. 11. Mgr. Martina Chlápková
Tato školící akce, kterou prošli všichni pracovníci chráněných bydlení, navazovala na interní audit, který
proběhl v rámci Harmonie, kdy vedoucí pracovníci DOZP provedli stínování na pracovištích CHB
a naopak, vedoucí pracovníci CHB zase na jednotlivých domácnostech DOZP.
Mgr. Martina Chlápková, náš metodik na kvalitu, rozebírala příklady dobré a špatné praxe
na konkrétních případech, které během stínování vedoucí pracovníci zaznamenali.
Cílem interního auditu bylo prověření nastavení pracovních postupů pro přímou práci, efektivita
využívání pracovní doby, zda máme odpovídající počet pracovníků na počet klientů na domácnosti
a v jakém rozsahu plní svoji roli koordinátorky.
Pozorováním dobré praxe, pozorováním atmosféry na domácnostech a odhalováním případných
ústavních prvků se nám dostalo zpětné vazby "z venčí“, kterou jsme přivítali
a brali jako příležitost pro změnu.
Na téma poskytování podpory lidem s duševním onemocněním máme také zpracované metodické
materiály:
 Metodický postup pro podporu obyvatel chráněného bydlení Harmonie s přidruženým
psychickým onemocněním
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Zpracované zápisy z absolvovaného 160 - ti hodinového kurzu „Výcvik pro pracovníky
v sociálních službách v oblasti podpory lidí s duševním onemocněním“, pořádané vzdělávací
organizací REKVAL s.r.o. Duševní onemocnění, základy péče o klienta s duševním
onemocněním, komunikace s duševně nemocným klientem, plánování poskytování sociální
služby
Zpracované zpětné vazby z uskutečněných školení a školících akcí s Mgr. M. Vaculovou Přístup
k člověku s psychiatrickou diagnózou
Zpracované zásady, přístup a doporučení práce s lidmi s problémovým chováním Přístup
k člověku s projevy problémového chování v chráněném bydlení
Metodický materiál zpracovaný Mgr. M. Vaculovou, který vychází přímo z naší praxe: Metodika
pro oblast strategie podpory osob s atypickým chováním

V praxi také postupujeme dle doporučení Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním
v pobytových sociálních službách. (viz úkol č. 9)
Vize
Být kvalitní poskytovatel pobytové služby pro lidi s mentálním a duševním onemocněním
Uvědomujeme si, že se jedná o dvě zcela odlišná zdravotní postižení, která vyžadují rozdílné znalosti
pracovníků
a
následně
rozdílný
způsob
práce
a
přístup
k těmto
lidem.
Již dlouhodobě pracujeme na tom, abychom dokázali poskytovat oběma cílovým skupinám kvalitní
a profesionální služby postupným vzděláváním pracovníků, spoluprací s externími odborníky
a zpracováváním pravidel v přístupu k lidem se specifickými potřebami.
Také v letošním roce jsme pokračovali ve zdokonalování se v přístupu a v práci s lidmi s mentálním
postižením a duševním onemocněním dalším vzděláváním a podporou odborných konzultantů. Práce
s touto cílovou skupinou je velmi náročná a nevyzpytatelná. Přes veškeré snahy pracovníků se nám
občas u některých klientů nedaří zvládnout náročné situace tak, jak bychom si přáli a představovali.
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Ekonomické údaje za celou organizaci
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

výnosy

výsledek hospodaření

(tis. Kč)

(tis. Kč)

69 176,77

69 176,77

0

0

0

0

69 176,77

69 176,77

0

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
z toho
převod do rezervního fondu
převod do fondu odměn
za rok 2019
0
0
0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2019 (tis. Kč)
výsledek
náklady
výnosy
Druh sociálních služeb
hospodaření
(tis. Kč)
(tis. Kč)
(tis. Kč)
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením

36 340,26

36 340,26

0

Chráněné bydlení

29 132,23

29 132,23

0

3 704,28

3 704,28

0

69 176,77

69 176,77

0

Sociálně terapeutické dílny
Celkem
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Závazné ukazatele na r. 2019(Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2019
Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2019
Příspěvek na provoz ÚZ 203 – materiál pro STD

Výše (Kč)
36 356 000
67 390

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

1 700 000

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní
činnosti

1 630 000

Příspěvek na provoz STD ÚZ 13013

3 020 620

Příspěvek na provoz STD ÚZ 253
Příspěvek na provoz ÚZ 00253 – projekt „Iniciativa na
podporu zaměstnanosti mládeže v MSK (5%)
(1.9.2018-31.10.2019)
Příspěvek na provoz ÚZ 13013 – projekt „Iniciativa na
podporu zaměstnanosti mládeže v MSK (95%)
(1.9.2018-31.10.2019)
Příspěvek na provoz ÚZ 142 – akce EVVO „Mobilní
zahrádky“ (1. 1. – 31.5. 2019)
25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)
Výsledek hospodaření

158 980
16 064

305 215
46 300
13,07
Vyrovnané případně mírně
přebytkové hospodaření za rok
2019

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro r. 2019 – UZ 13305
Druh sociálních služeb
Výše (tis. Kč)
(dle registrace)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

19 856

Chráněné bydlení

16 500

Sociálně terapeutické dílny
Celkem

0
36 356
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Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)
Název fondu

k 1. 1. 2019

Fond investic
FKSP
Rezervní fond

k 31. 12. 2019
8 463,99

10 207,93

377,59

163,90

2 728,32

2 728,32

0

0

Fond odměn

Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
finanční

věcný

Druh/účel

celkem

Finanční /rozvoj činnosti

38,81

38,81

Celkem

38.81

38,81

finanční

rezervní fond

věcný

investiční fond
0

0

Investiční akce v roce 2019 (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
jiné
Název akce

celkem

vlastní

zřizovatel

dary
částka

Klimatizační jednotka

46,91

46,91

TZ kotelny CHB
P.Bezruče M.Albrechtice

257,41

257,41

Kompostér kuchyňský el.

48,40

48,40

Optický kabel samonos.

60,47

60,47

2 579,35

319,44

2 259,91

2 992,54

732,63

2259,91

TZ bytů CHB Krnov

Druh
zdroje
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Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2019 (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
Druh/účel
vlastní
zřizovatel
dary
Celkem
Nemovitý - oprava
plotu, CHB Pod Hůrkou

215,54

215,54

Oprava plotu CHB
P.Bezruče

156,69

156,69

Výměna kuchyňských
linek, CHB Pod Hůrkou

149,00

149,00

Výměna vchodových
dveří DOZP Chářovská

56,88

56,88

Opravy chodníků CHB
Pod Hůrkou

74,90

74,90

653,01

653,01

Celkem

Jiné

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)
výše náhrady od
pojišťovny

celková výše škody

Pojistná událost
VW Caddy – rozbité okno a nárazník

9,01

9,01

Celkem

9.01

9,01

Zahraniční služební cesty
účel cesty

Místo

počet
zaměstnanců

od - do

nebyly
Čerpání účelových dotací v r. 2019 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Použito

Vratka
dotace

Město Krnov - VFP

2

148

148

0

Město Město Albrechtice VFP

2

10

10

0

158

158

0

Celkem
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Průměrná nemocnost za rok 2019 celkem: 5,33 %
Průměrná nemocnost za rok 2019 DOZP: 7,33 %
Průměrná nemocnost za rok 2019 CHB:
2,65 %
Průměrná nemocnost za rok 2019 STD:
5,11 %
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti: nejsou
Kontroly – opatření (62 vlastních, 5 jinými subjekty):
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, termín kontroly 6. 2. 2019
Předmět kontroly:
- Plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin….
Kontrolní zjištění:
- Kontrolou nebyly zjištěny provozní nedostatky.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, termín kontroly 19. 4. 2019
Předmět kontroly:
- Plnění povinností stanovených zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin….
Kontrolní zjištění:
- Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, byl proveden odběr vzorků koření (vyšetření
na salmonelu – negativní)
Kontroly vlastní:
Bezpečnost práce: kontroly – 22. 2. 2019, 13. 5. 2019 a 4. 11. 2019
Předmět kontrol:
- Aktualizace a kontrola směrnic, vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin
a zdrojů včetně přijetí opatření k jejich odstranění dle § 102 odst. 3 ZP, kontrola pracovně
lékařských prohlídek a záznamů o pracovních úrazech.
Požární ochrana:
- Pravidelné měsíční kontroly se záznamy v požární knize.
- Kontrola hasicích přístrojů, hydrantů, požárních uzávěrů, požárních klapek – nebyly zjištěny
nedostatky.
Pravidelná protipožární kontrola odborně způsobilou osobou:
22. 1. 2019 – kontrola objektů a směrnic
27. 11. 2019 – kontrola objektů a směrnic
Kontrolní zjištění: drobné nedostatky byly ihned napraveny.
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Stravovací provoz – audit stravovacího provozu: termín kontroly 23. 10. 2019
Předmět kontroly: vnitřní audit systému HACCP.
Kontrolní zjištění: systém HACCP je funkční, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Kontroly na ekonomickém úseku: v průběhu roku (výběr)
Předmět kontroly: kontrola dodržování průměrné týdenní pracovní doby ve vyrovnávacím období 26
týdnů
Kontrolní zjištění: při kontrole 26 týdenního vyrovnávacího období byl u některých zaměstnanců
zjištěn nesoulad; z důvodu nemocnosti zaměstnanců (příloha Evidence práce neschopných)
a povinnosti zaměstnanců absolvovat povinné vzdělávání, Zákon č. 108/2006 Sb. (příloha Seznam
zaměstnanců – účastníků školení) nebylo možné rozvržení u všech zaměstnanců zcela dodržet
(nutnost zastoupit nemocné zaměstnance a zaměstnance, kteří mají povinnost se zúčastnit
vzdělávání). Jednalo se především o pracoviště DOZP Chářovská 785/85, Krnov a pracoviště CHB
B. Smetany ve Městě Albrechticích.
Předmět kontroly: předpis a úhrady za ubytování a příspěvku na péči v chráněném bydlení
Kontrolní zjištění: zjištěn rozdíl v evidovaných pohledávkách z důvodu zálohových plateb klientů ve
zkušební době (klienti platí po uplynutí měsíce). Rozdělit analytiku pohledávek.
Předmět kontroly: dodržování náležitosti pokladních dokladů ve všech pokladnách, schvalovací
postupy, dodržování kontrolního řádu
Kontrolní zjištění: doklady i přílohy byly bez závad, drobné odchylky byly ihned doplněny, konečné stavy
pokladních knih na konci měsíců souhlasí s konečnými stavy v účetnictví.
Předmět kontroly: Vykazování úkonů zdravotní péče, fakturace pojišťovnám, tržby
Kontrolní zjištění: úkony vykazovány programem PowerCare, fakturováno 4 pojišťovnám, VZP a ČPZP
paušálem, ostatní dle skutečnosti. Dorovnání za rok 2018 bylo zaúčtováno.
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů,
Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2019
průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

131,43

z toho povinný podíl OZP 4%

5,25

plnění povinnosti zaměstnáváním OZP v organizaci

5,84

plnění povinnosti odběrem výrobků a služeb

0,36

plnění povinnosti celkem

6,20
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
- Nebyly žádnou osobou ani subjektem vyžádány.
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou
o činnosti
- Zpráva o činnosti bude zpřístupněna od 15. 3. 2020 na webových stránkách organizace a bude
uložena ve sdílených složkách v PC pro jednotlivá pracoviště, kam mají pracovníci přístup.
Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno:

Zpracovala: Mgr. M. Fofová, podklady DOZP - Bc. Z. Peřinová, CHB - Bc.
Y. Marečková, STD - B. Nováková. Ekonomika a personální údaje:
L. Menzlová, N. Kotová

datum:

15. 3. 2020

telefon:

777 005 771

e-mail:

fofova@po-harmonie.cz
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