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Základní údaje o organizaci:
Název:

Harmonie, příspěvková organizace

Adresa:

Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85

Právní forma:

příspěvková organizace

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.
Statutární orgán:

Mgr. Miroslava Fofová

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj

Kontakty:

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

IČ:

00846384

Číslo účtu:

22 839 771/0100, KB Krnov
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Úvodní slovo ředitelky
Vážení,
předkládám zprávu o činnosti příspěvkové organizace Harmonie, za rok 2015. Tak jako v loňském roce
Vás touto formou chceme informovat o činnostech a hospodaření naší organizace.
Rok 2015 byl pro nás symbolickou tečkou za pětiletým procesem transformace bývalého zámku
v Jindřichově ve Slezsku. Během této doby se podařilo najít nebo vybudovat nové bydlení pro 85 lidí,
kteří zde bydleli. V závěru roku se tak mohlo 45 zbývajících klientů přestěhovat do dvou nových
a jednoho rekonstruovaného objektu, jež mají charakter běžných domácností.
Jak výstižně říkají kolegové, rok 2015 se nám vybavuje jako rok velkých změn, přínosných zpětných
vazeb a realizací odkládaných rozhodnutí dotažených do zdárného konce.
Říká se, že lidé mají rádi pokrok, ale nemají rádi změnu, navíc, když změna vyžaduje změnit také jejich
zvyky. Abychom však dosáhli správných výsledků a byli úspěšní, musíme zvyky změnit a odmítnout
status quo. V tom jsou naši pracovníci opravdu dobří, změny umí přijímat a zvládat všechny situace,
které změny přinášejí. Že tomu tak opravdu je, svědčí získání certifikátu Silné pracoviště na rok 2015 –
2017.
Pokrok je pro nás to, že kvalita našich služeb není jen o dodržování stanovených pravidel,
ale především o změně našeho vnímání obyčejných lidských osudů lidí, kteří jsou na naši podporu
a péči zcela odkázáni.
Co více si přát, než aby i nadcházející rok 2016 byl pro nás stejně motivující.
Děkuji všem zaměstnancům, kteří se zapojili do plnění úkolů, které jsme si na rok 2015 předsevzali,
za plnění každodenních běžných činností, za vstřícnost a obětavost a plné nasazení v průběhu celého
roku. A to nejenom pracovníkům v přímé péči, ale také pracovníkům všech úseků a provozů.
Poděkování patří našemu zřizovateli, Moravskoslezskému kraji, všem spolupracujícím organizacím,
podporovatelům a opatrovníkům.

Mgr. Miroslava Fofová

3

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
terapeutická dílna“.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením: Číslo registrace: MSK 92464/2007

Pracoviště: Chářovská 785/85, Krnov 794 01

Pracoviště: Hlavní 130, Osoblaha, nácvikové byty

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
 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

Číslo registrace: MSK 92464/2007

Město Albrechtice:

Pracoviště: P. Bezruče 141/4

Pracoviště: Pod Hůrkou 754/26

Pracoviště: Krajánek, Krnovská 185/1

Pracoviště B. Smetany 536/35

Krnov: pracoviště Opavská 40

Osoblaha: pracoviště Slunečná 181
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Posláním
Harmonie,
Chráněných
bydlení
ve
Městě
Albrechticích,
v
Krnově
a v Osoblaze, je poskytovat dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením takovou
podporou, jakou potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných domácnostech. Individuálně je
podporovat v rozhodování ve všech věcech, které se jich týkají. Respektovat všechny jejich potřeby
a podporovat je v jejich naplňování.
Cílová skupina
Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a vícenásobným postižením, kteří
potřebují podporu především v rozhodování se, v péči o vlastní domácnost, v hospodaření s penězi,
v přípravě a zajištění stravy a v navazování kontaktů s okolím.
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby
Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem
s přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s mentálním a vícenásobným postižením,
u kterých je prioritní duševní onemocnění.
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.
Zásady služby
 Obyvatele chráněného bydlení podporujeme v samostatnosti „Co zvládá, dělá sám“.
 Každý obyvatel chráněného bydlení je pro nás jedinečná osobnost a k jeho potřebám vždy
přistupujeme s ohledem na jeho životní situaci.
 Obyvatele chráněného bydlení připravujeme na to, že je v životě mohou potkat i nepříznivé
situace
a podporujeme je v tom, jak je zvládat.
 Uvědomujeme si, že potřeby obyvatel chráněného bydlení se mění a proto podporujeme
pracovníky v získávání nových znalostí a dovedností.
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Sociálně terapeutická dílna

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.
Při poskytování služby stavíme na schopnostech a individuálních potřebách každého uživatele,
respektujeme jeho jedinečnost a právo osobní volby.
Cílová skupina:
Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat
z různých důvodů na běžném trhu práce.
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:
Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem
s přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s mentálním a vícenásobným postižením,
u kterých je prioritní duševní onemocnění.
Cíle služby:
 Podporovat dospělé lidi s mentálním a vícenásobným postižením v získání pracovních
dovedností a návyků.
 Podporovat soběstačnost a nezávislost uživatelů, která jim umožní potřebnou orientaci v běžně
dostupných veřejných službách a podpoří je v navazování kontaktů s lidmi.
 Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby uživatelé sociálně terapeutické dílny byli součástí života
města a pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.
Zásady:
 Stavíme na schopnostech a předpokladech uživatelů služby.
 Partnerský přístup k uživateli služby je pro nás prioritní, respektuje jeho právo volby
a individualitu.
 Pracovníci jsou vybaveni potřebnými znalostmi a dovednosti a jsou tak připraveni reagovat
na individuální potřeby uživatelů
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Zpráva o činnosti organizace
Harmonie poskytuje pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu na 8 pracovištích v Krnově,
Městě Albrechticích a Osoblaze. Ambulantní služba sociálně terapeutické dílny je otevřena ve všední
dny od 7:00 – 15:30 hodin ve Městě Albrechticích.
Členění organizace
DOZP Chářovská,
Krnov

STD B. Smetany,
Město Albrechtice

Harmonie, příspěvková
organizace

CHB Slunečná,
Osoblaha

CHB Krnovská,
Město Albrechtice

CHB Opavská, Krnov

CHB P. Bezruče,
Město Albrechtice

CHB Pod Hůrkou,
Město Albrechtice

CHB B. Smetany,
Město Albrechtice

V roce 2015 byla celková kapacita služeb 172 osob, z toho 60 v DOZP, 82 v CHB a 30 v STD.
Personální zajištění služby

Přímá péče
Administrativa

102,9 pracovníků
7,1 pracovníků

Obslužné provozy 13,7 pracovníků
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Přímá péče dle profesí
Pracovník v soc. službách

93,6

Zdravotnický pracovník

3,5

Sociální pracovník

5,8

Praní prádla a úklid 6

pracovníků

Stravovací provoz

5,3

pracovníků

Údržba a provoz

2,4

pracovníků

Obslužný provoz

počet pracovníků
celkem
vzdělání

přepočtený
stav (PS) ke dni
31. 12. 2015

%

8,3
1,5
65
38,8
10,1
123,7

6,7
1,2
52,5
31,4
8,2
100

počet pracovníků
pedagogičtí
pracovníci
1
PS

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní
celkem

%

přímá péče
pracovníci
v sociálních
službách
2
PS
%
3,3
2,7
0,5
0,4
53,6 43,3
30,4 24,6
5,9
4,8
93,7 75,8

zdravotničtí
pracovníci

sociální
pracovníci

THP

ostatní

4

5

6

3
PS

%

%
3,2
0,8
0,6

PS
1

%
0,8

2,7

PS
4
1
0,8

3,3

6,3

5,1

3,3

2,7

5,8

4,6

7,3

PS

1
8,4
4,2
5,9 13,6

%

0,8
6,8
3,4
11
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Počty klientů, pracovníků, přehled počtu klientů dle stupně závislosti

Počet pracovníků v přímé péči/klienti
82

100
46

60

50
30

50
6
0
DOZP

CHB
Zamestnanci

STD
Klienti

Počet klientů dle služeb
17%
35%

48%

Domov pro osoby zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Sociálně terapeutické dílny
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Významné aktivity v uplynulém roce
 Předání pobytové sociální služby na pracovišti Za Drahou v Krnově organizaci Sagapo. p.o.
se sídlem v Bruntále. Předání proběhlo k 1. 1. 2015 v souvislosti s transformací pobytových
sociálních služeb, kdy organizace Sagapo, p. o. bude provozovat pobytové služby ve Vrbně pod
Pradědem a Rýmařově, pro stávající klienty z pracoviště Za Drahou v Krnově.
 Dokončení realizace projektu „1. etapa transformace zámku v Jindřichově ve Slezsku“. Projekt
řešil bydlení pro 45 klientů bývalého sociálního zařízení v Jindřichově. Výstavbou dvou nových
objektů v Osoblaze – služba chráněné bydlení pro 12 klientů, kterou provozuje Harmonie, p. o.,
Vrbně pod Pradědem – služba domova pro osoby se zdravotním postižení pro 18 klientů
a rekonstrukce objektu v Rýmařově pro 15 klientů. Tyto dvě služby provozuje Sagapo, p. o.
Objekty byly zkolaudovány v druhé polovině roku 2015. Vnitřní vybavení bylo dodáno v rozmezí
října – listopadu. Nové služby byly zaregistrovány a byl zahájen jejich provoz.
 Registrace a otevření nové služby v Osoblaze, od 1. 10. 2015 byla rozšířena kapacita stávající
služby chráněné bydlení, na ul. Slunečná 181 v Osoblaze. Službu 12 klientům poskytuje
nepřetržitě 8 pracovníků v sociálních službách a jeden koordinátor-sociální pracovník.
 Osobní účty klientů CHB – všichni opatrovníci byli vyzváni ke zřízení osobních účtů pro své
opatrovance. Byla zpracována nová pravidla pro hospodaření s finančními prostředky a bude
možné zrušit depozitní účet. Tento proces byl zahájen v září 2015 a kromě 3 klientů již mají
všichni opatrovníci finanční záležitosti ve své správě.
 Audity kvality – využili jsme nabídky z aktivit IP kraje „Podpora transformace pobytových
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ a přihlásili se k vykonání procesního auditu.
Proběhl na pracovišti chráněného bydlení v termínu od 16. 3. do 20. 3. 2015. Audit byl, vnímám
jako velmi přínosný, mnohá doporučení jsme již zavedli do praxe.
 Na rok 2015 jsme získali z veřejné finanční pomoci města Krnova 50 tis. Kč na provozní účely
a 25 tis. Kč od společnosti Krnovské škrobárny, rovněž na pořízení vybavení pro klienty.
 Hodnocení síly pracoviště - Miniaudit – Hodnocení síly pracoviště, jsme se rozhodli uskutečnit
pro zjištění stavu ve vybraných oblastech organizace, které mají přímou souvislost s pracovním
výkonem pracovníků. Na základě získávání zpětné vazby samotných pracovníků k fungování
organizace, jsme získali certifikát Silného pracoviště.
 Na základě vyhlášení výzvy MPSV A 023 z ESF jsme zpracovali a podali žádost – název výzvy:
Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce. V případě, že bude žádost
podpořena, proběhne realizace aktivit v letech 2016 – 2018.
 Veřejný opatrovník – předání veškerých finančních prostředků všech klientů DOZP, které má
VOP spravovat.
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 V rámci Evropské dobrovolnické služby programu Mládež v akci, nastoupili do Harmonie další tři
zahraniční dobrovolníci, do služby chráněné bydlení, domova pro osoby se zdravotním
postižením a sociálně terapeutické dílny.
 Zaměstnávání pracovníků z dotací – příspěvky na mzdové náklady v rámci projektů OP LZZ,
na společensky účelná místa. V roce 2015 jsme zaměstnávali 6 pracovníků.
 Podařilo se zaměstnat klientku chráněného bydlení, jako pomocnou pracovnici do stravovacího
provozu.
 Využití vzdělávacích aktivit v rámci IP kraje pro pracovníky - AAK, bazální stimulace, i pro klienty
– vzdělávací kurzy a aktivit z projektu MPSV – sexualita, management, práva osob, rozhodování
s podporou, supervize a stáže.
 Předání pronajatého objektu Za Drahou v Krnově, majiteli, Slezské univerzitě se sídlem v Opavě.
Po vystěhování všech klientů do nových objektů, vystavených v rámci procesu transformace,
bylo pracoviště vyklizeno, požadované věci uvedeny do původního stavu.
Práce s kvalitou
Hodnocení kvality sociální služby v rámci organizace
Hodnocení kvality služby je pro nás významná a cílená aktivita, která určuje další rozvoj a směřování
jednotlivých služeb. V roce 2015 jsme zásadním způsobem aktualizovali pravidla pro hodnocení kvality,
která zohledňují všechny potřebné úhly pohledu a stanovují měřitelná kritéria hodnocení kvality HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HARMONII ze dne 1. 2.
2015. Na základě zjištění a výstupů hodnocení kvality jsou v týmech jednotlivých služeb aktualizována
písemná pravidla a postupy služby. V roce 2015 byly aktualizovány také informační materiály služby
a dokumenty určené pro klienty služby ve snadném čtení.
V roce 2015, stejně jako v předešlém roce, jsme se věnovali sledování a popisu institucionálních prvků
ve službách bydlení. S podporou metodika služby, ve spolupráci s klienty a pracovníky jednotlivých
bydlení byla diskutována možnost se zjištěními pracovat. Ve všech chráněných bydleních proběhla
změna způsobu stravování, většina obyvatel se stravuje individuálně s podporou asistenta. Dále byly
u všech obyvatel chráněných bydlení (s výjimkou tří) opatrovníky zřízeny vlastní účty, plánujeme zrušit
depozitní účet v CHB, v domově pro osoby se zdravotním postižením byl tento proces rovněž zahájen,
25 klientů (z 60), má své účty u VOP.
V roce 2015 jsme zavedli do praxe služeb bydlení (DOZP, CHB) nový systém mapování potřeb lidí,
kterým poskytujeme služby, který se zaměřil na všechny oblasti života dospělého člověka.
Externí hodnocení kvality našich služeb
I v roce 2015 jsme se aktivně zapojili do aktivit individuálního projektu MSK zaměřeného na
transformaci asociálních služeb s názvem „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK
II“. V CHB v Městě Albrechticích na Krnovské ulici proběhl 5tidenní procesní audit a DOZP v Krnově na
Chářovské ulici pak klientský audit. Pohled zvenčí na naše služby nám přinesl mnoho cenných podnětů
a námětů na změny.
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Pracovníci měli příležitost účastnit se vzdělávání v rámci výše uvedeného projektu a rovněž také
projektu MPSV „Transformace sociálních služeb“. Ke zvýšení kvality našich služeb přispěla rovněž
možnost pravidelně využívat supervize.
V rámci individuálního projektu „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v MSK II“ dostali
příležitost vzdělávat se také klienti našich služeb. Aktivitu „Vzdělávání uživatelů“ realizovala JINAK,
o.p.s.
Miniaudit – Hodnocení síly pracoviště, jsme se rozhodli uskutečnit pro zjištění stavu ve vybraných
oblastech organizace, které mají přímou souvislost s pracovním výkonem pracovníků. Výhodou je
zjištění zpětné vazby pracovníků, co chtějí, co na ně působí motivačně. Podstata miniauditu je
v hodnocení organizace jejími pracovníky, vypovídá o skutečném fungování systémů a opatření
v organizaci. Harmonie, p. o. měla výsledky velmi dobré a získala na rok 2015 – 2017 certifikát „Silné
pracoviště“ více na: www.silnepracoviste.cz
Hostování zahraničních dobrovolníků - 6 osob v roce 2015, z toho 3 přechází do roku 2016
Spolupráce jako nezbytnost pro kvalitu života klientů našich služeb
Zvyšování kvality prostřednictvím spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, odborníky
z návazných resortů, 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 Krnov a MěÚ Město
Albrechtice. Harmonie, p. o. je aktivním členem komunitního plánování sociálních služeb.
 Běžně využíváme dostupné veřejné služby v místech, kde poskytujeme služby – zdravotnická
a kulturní zařízení, obchody,
 Spolupráce s obvodními lékařkami a odbornými lékaři – klienti za lékaři docházejí
Zpětné vazby
 Získáváme velmi pozitivní zpětné vazby na poskytování našich služeb - viz příloha
Plány do budoucna, vize organizace
1. Harmonie, p. o. bude poskytovat chráněné bydlení ve třech individuálních domácnostech pro
2 -3 osoby v komunitě, jeden byt bude určený pro pár.
8 stávajících obyvatel chráněného bydlení vyjádřili přání, a jejich dovednosti to umožňují,
bydlet v individuálních domácnostech pro 2 -3 osoby. Předpokládáme, že jeden byt bude určen
pro pár.
Předpokládáme, že se tito lidé osamostatní natolik, že budou moci využít službu podpora
samostatného bydlení, která je v komunitě k dispozici.
Pokud se naše očekávání uskuteční, budou moci tyto byty využít další obyvatelé stávajícího
chráněného bydlení.
2. Harmonie, p. o. bude připravena poskytovat kvalitní služby komunitního typu 12 lidem
se specifickými potřebami, nově příchozích (ve třech domácnostech). Domácnosti budou
dispozičně uzpůsobeny potřebám těchto lidí, podporu jim bude poskytovat dostatečný počet
odborně vybavených a zkušených pracovníků (22). Klienti i pracovníci budou mít dostatečnou
odbornou externí podporu.
V rámci transformačního procesu Harmonie, p. o. vzniklo 7 služeb komunitního typu, kde jsou
všechny předpoklady poskytovat individuální, cílenou a dostatečně efektivní podporu lidem
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s mentálním a vícenásobným postižením. Z naší dlouholeté zkušenosti víme, že je možné
poskytovat podporu lidem se specifickými potřebami, kteří žijí v našem zařízení dlouho (přišli
z původní ústavní služby), ve stávajících podmínkách nejsme připraveni poskytovat služby lidem
nově příchozím (se specifickými potřebami). Neumožní nám to stávající prostředí poskytování
služby – nedostatek jednolůžkových pokojů a uspořádání bydlení, věková struktura stávajících
obyvatel (vyšší průměrný věk), kumulace dvou zcela odlišných cílových skupin (lidé s mentálním
postižením a lidí s duševním onemocněním).
3. Sociálně aktivizační činnosti pro klienty DOZP jsou poskytovány mimo objekt bydlení,
kapacita je dostačující, prostory jsou bezbariérové.
Máme dlouholetou zkušenost (od roku 2007) v poskytování sociálně aktivizačních činností
DOZP mimo objekt bydlení. Potvrdila se naše domněnka, že čas strávený mimo bydlení zvyšuje
významně kvalitu života lidí, kteří využívají služby DOZP a přispívají k jejich začlenění do místní
komunity. Pobyt mimo bydlení, příležitost potkat jiné lidi významným způsobem snižuje projevy
neklidu i projevů agresivního jednání některých z klientů. V současné době nemáme
dostatečnou kapacitu, abychom mohli vyhovět všem klientům, kterým to dovoluje jejich
zdravotní stav. Problém je také bariérovost stávajících prostor, které bychom rádi rozšířili.
4. Tým, který zajišťuje chod služby DOZP, včetně sociálních pracovníků, má odpovídající zázemí.
Úpravou objektu (vybudováním výtahu) bude možné navýšit kapacitu prostor pro sociálně
aktivizační činnosti DOZP mimo objekt bydlení (dílna Relax). Dílna bude využívat dvě patra
budovy, třetí patro, kde bylo původně CHB, bude možné využít jako zázemí služby DOZP –
ekonomický úsek. Prostory, které uvolní ekonomický úsek v budově bydlení (DOZP) bude
možné využít pro práci a zázemí sociálních pracovníků a vedoucí služby.
Hospodaření organizace
Podrobné rozpracování hospodaření organizace je uvedeno v příloze Ekonomické údaje, tabulková část
a to za celou organizaci i jednotlivé služby.
Údaje za celou organizaci

SR OVNÁ NÍ VÝNOSY/NÁ KLA DY
35000000
30000000

Výnosy Náklady

25000000
20000000
15000000
Výnosy

10000000

Náklady

5000000
0
DOZP

CHB

STD
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Celkem za organizaci
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Údaje za službu DOZP

Údaje za službu CHB
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Údaje za službu STD

Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím
Město Krnov

50 000,- Kč

Finanční prostředky byly určeny na provoz služby DOZP- energie.

Krnovská škrobárna 25 000.- Kč Finanční prostředky byly určeny na provoz služby DOZP – nákup
vybavení pro značení prádla.

s. r. o. Čsl. Armády 941/56, Krnov 2 000.- Kč Finanční prostředky byly využity

na nákup materiálu pro aktivizační činnosti v dílně Relax.
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SIJKA JAROSLAV Milotice nad Opavou 600,- Kč Občerstvení na Májovou veselici

Červeny dvůr 1128/33, 794 01 Krnov 600,- Kč Občerstvení na Májovou veselici

Vážíme si spolupráce se Slezskou diakonií, Charitou Krnov, které nabízí našim klientům návazné
sociální služby. Poděkování patří všem spolupracujícím odborným lékařům a obvodním lékařkám
MUDr. Kamile Michalcové, MUDr. Leoně Tobiáškové a MUDr. Marii Bednářové.
Daří se spolupráce s Úřadem práce v Bruntále, v rámci projektů zaměstnávání.
Ceníme si výborné spolupráce s veřejnými opatrovníky, za Krnov Bc. Pavlíně Hlouškové a Bc. Martině
Slezákové, za Město Albrechtice Mgr. Hlisnikovské a Bc. Jiřímu Boháčkovi.
Úspěšná je spolupráce se středními a vysokými školami, které do Harmonie, p. o. vysílají své studenty
sociálních studijních oborů na odbornou praxi.
Prezentace organizace
Harmonie se pravidelně účastní setkání pořádaných městy a obcemi v rámci veletrhů zdraví nebo dnů
sociálních služeb, je zvána na velikonoční a vánoční jarmarky, kde svými výrobky prezentuje činnost
sociálně terapeutické dílny (více v textu služby STD). Spolupracuje se školami, vzdělávacími
institucemi a úřady práce, umožňuje 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 televizi a webových stránek: www.po-harmonie.cz a www.silnepracoviste.cz
Výčet článků:
Bruntálský a krnovský deník:
- „Krnovský projekt Společně bez zábran“ – 2. 5. 2015
- „Květinový bál Harmonie“ – 1. 6. 2015
- „Krnovská Harmonie se představila také veřejnosti“ – 15. 10. 2015
- „Studentky dopravní školy přišly zpívat klientům krnovské Harmonie“ – 19. 12. 2015
Krnovské listy:
- „Harmonie Krnov se pyšní značkou Silné pracoviště“
- „Setkání studentek s klienty bylo přínosné pro obě strany“
Zpravodaj Města Albrechtic:
- „Týden sociálních služeb v dílnách Harmonie, p. o.“- 5/15
Z akce „vánoční trhy v huti ArcelorMittal Ostrava“ vydala tisková mluvčí zmíněné organizace tiskovou
zprávu, ve které je Harmonie, p. o. rovněž zmiňována. Viz odkaz
http://ostrava.arcelormittal.com/media/tiskova-zprava-16-12-2015.aspx
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Přílohy ke Zprávě o činnosti příspěvkové organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením – dvě pracoviště:
Příspěvková organizace Harmonie provozuje v Krnově a Osoblaze sociální službu domov pro osoby
se zdravotním postižením. V současné době mohou dospělí lidé s mentálním a vícenásobným
postižením bydlet na ul. Chářovská a na ul. Hlavní v Osoblaze. Kapacita bydlení je 71 osob.
 Chářovská 785/85, Krnov
 Hlavní 130, Osoblaha do 30. 9. 2015
Popis zařízení a charakteristika poskytované služby
Chářovská 785/85, Krnov

Domov Harmonie se nachází v Krnově, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01.
Sociální služba je poskytována v třípodlažní budově, která vznikla rekonstrukcí objektu bývalé
základní školy a přístavbou, vzájemně propojenou v úrovni jednotlivých podlaží. Objekt se nachází
v okrajové části města Krnova s dobrou obslužností a návazností služeb. Je určen pro celoroční pobyt
60 klientů, kteří jsou ubytováni ve 29 dvoulůžkových pokojích a 2 jednolůžkových pokojích. Technické
vybavení (rozvaděč, UPS, výměníková stanice) se nachází v suterénu, v nové části v přízemí jsou
obslužné provozy – prádelna, kuchyň, údržba, šatny a ekonomický úsek. V nadzemních podlažích
se nacházejí pokoje klientů a zázemí pro přímou péči. Každý pokoj má stavebně oddělené sociální
zázemí se sprchou, toaletní mísou a umyvadlem. Pro klienty částečně imobilní a zcela imobilní jsou
pokoje a sociální zázemí uzpůsobeny jejich potřebám.
Bezbariérový přístup je zajištěn evakuačním výtahem, který je navržen jako lůžkový a je uzpůsoben
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Objekt je dispozičně řešen tak, aby prostorově
vznikly oddělené komunity – bytové jednotky.
Kapacita služby je určena 60 osobám ubytovaných v 5 komunitách se stálými pracovníky
v sociálních službách a třemi všeobecnými sestrami. Každá komunita má k dispozici společnou
místnost k setkávání klientů především při stolování nebo u nabídky různých činností, pokud nechtějí
trávit volný čas individuálně na svých pokojích.
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K objektu patří zahrada (1810 m²), s dřevěnými altánky, krbem, lavičkami kolem chodníků
a jednoduché trenažéry a prvky pro procvičení celého těla. Zahrada je osázena vegetací v podobě
živých plotů, okrasných keřů a stromů.
Charakteristika poskytované služby
Pobytová sociální služba je poskytována osobám s vyšší a vysokou mírou potřebné pomoci. Klienti
bydlí v pěti komunitách v počtu od 6 do 16 osob. Budova je bezbariérová, službu mohou využívat také
klienti zcela upoutáni na lůžko nebo invalidní vozík. Podpora a péče je zajištěna v nepřetržitém
pracovním režimu v rámci 24 hodin. Klientům jsou nabízeny veřejné a sociální návazné služby, které
běžně využívají za podpory pracovníků. Pracoviště má k dispozici jeden dva osobní automobily a dva
automobily pro 9 osob, které jsou přizpůsobeny převozu osob upoutaných na invalidním vozíku.
Využití automobilů pro individuální potřeby klientů je možné také v rámci fakultativních služeb.
Stravování je zajištěno vlastním stravovacím provozem přímo v objektu, praní prádla rovněž.
Nácvikové byty, Hlavní 130, Osoblaha

Do 30. 9. 2015 patřilo pod službu DOZP pracoviště Nácvikové byty, Hlavní 130, Osoblaha.
Pobytová služba s kapacitou 11 klientů byla dočasně poskytována v nácvikových bytech v obci
Osoblaha, ve třech pronajatých třípokojových bytech v panelovém domu v centru obce. Byty byly
vybaveny jako běžná domácnost.
K 30. 9. 2015 pracoviště zaniklo a služba je nyní poskytována v novém bydlení jako chráněné bydlení.
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Uživatelé služby celkem za DOZP:
Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2014 DOZP Chářovská – 59 osob, kapacita 60
POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2014, POČTY DLE:

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH

ŽENY MUŽI CELK ŽENY MUŽI
43 16
59
2
EM 5

3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí

20-84 28-54 20-84 20-73 48-49

průměr

55,6

38,8

57,8 58,2

30,5

osoby bez závislosti

0

0

0

0

0

I. lehká závislost

2

0

2

0

0

II. středně těžká závislost

11

4

15

2

1

III. těžká závislost

12

4

16

0

1

IV. úplná závislost

18

8

26

3

0

lehké

9

1

10

3

0

střední

17

6

23

1

0

těžké

14

10

24

1

2

1

1

2

0

0

22

8

30

0

1

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

1

0

1

0

0

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

3

0

3

0

0

3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jež neodpovídají cílové skupině 0
služby

0

0

0

0

3.3.2 VĚK

3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI

3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením

hluboké
3.3.4 TYP
POSTIŽENÍ 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení)

3.3.6 MOBILITA

bez omezení pohybu

15

2

17

1

s částečným omezením

26

10

36

4

s úplným omezením pohybu

5

1

6

2

Obložnost v uplynulém roce byla 98,33 %.
Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015 10 žadatelů
z toho - žen
5
- mužů 5
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Personál za všechna pracoviště DOZP
počet pracovníků
celkem
vzdělání

přepočtený
stav (PS) ke dni
31. 12. 2015

%

pedagogičtí
pracovníci
1

PS
%
vysokoškolské
3,85
5,5
vyšší odborné
1,2
1,7
úplné střední
35,3
49,4
vyučen
22,2
31,1
základní
8,8
12,3
celkem
71,35
100
Pozn.: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2015

počet pracovníků
přímá péče
sociální
pracovníci
THP
ostatní
zdravotničtí
pracovníci
v sociálních
pracovníci
službách
2
3
4
5
6
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
1,9
2,7
1,4
2 0,55 0,8
0,2
0,3
1
1,4
26,5 37,1 3,3
4,6
4,5 6,3
1
1,4
14,8 20,7
7,4 10,4
4,7
6,6
4,1
5,7
48,1 67,4 3,3
4,6
2,4 3,4 5,05 7,1 12,5 17,5

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2015
Mezinárodní dobrovolníci
Již druhým rokem u nás hostují mezinárodní dobrovolníci, které nám zprostředkovává koordinující
organizace Slezská diakonie v Českém Těšíně. V srpnu jsme se rozloučili s naším dobrovolníkem
Paulem z Německa. To, co v nás všech zůstalo, byl obrovský obdiv k němu jako k mladému člověku,
kterému nevadila žádná práce s klienty. Paul si našel cestu ke každému z nich. Svým přátelským
a laskavým přístupem se snažil pomoci klientům, kteří narušovali svým chováním atmosféru
komunity. Od září u nás hostuje dobrovolnice Carmen ze Španělska. Postupně se seznamovala
s klienty a pracovníky jednotlivých komunit. Carmen se těžce vypořádává s bariérou v komunikaci
a s jinými klimatickými podmínkami. Pracovníci se jí snaží pomoci s českým jazykem, polepili
předměty štítky s českými názvy. Carmen se podílí na aktivizaci klientů, hraje s nimi různé hry,
doprovází je na zahradu nebo na procházky mimo Domov.
Dobrovolníci
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Spolupráce s dobrovolnickým centrem Slezské diakonie v Krnově
Již několik let spolupracujeme s dobrovolnickým centrem Slezské diakonie v Krnově. V letošním roce
u nás působilo 9 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 164,25 hodin.
Další z aktivit, kterou nám dobrovolnické centrum nabídlo, byla realizace kurzu kašírování, který
se uskutečnil v květnu v naší dílně Relax. Akce se zúčastnilo 5 klientů, pracovnice dílny
a několik dobrovolníků. Společně vyrobili z novinového a hygienického papíru figurky koček. Aktivita
se jim moc líbila a měli radost z toho, že si vyrobenou figurku kočky mohli odnést domů.

Jak se bavíme
Během celého roku pořádají pracovníci akce pro klienty nejen v Domově, ale i mimo domov. Jezdí na
různé výlety v okolí Krnova.
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Tradiční německé velikonoce

Společné zdobení vánočního stromku

Vaření s Paulem

Výlet do Hradce nad Moravicí

Setkání s dětmi v základní škole
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Sportovní hry v Hrabyni

Pobav se a poznej nové kamarády SVČ Méďa

Den Země

Pálení čarodějnic

Ježkův Palouk

Kácení máje

Spolupráce se školami
Velice si ceníme spolupráce se školami, jejichž prostřednictvím se zdravé děti přibližují lidem
s postižením.
Již poněkolikáté nám nabídli učitelé žáků přípravného ročníku 2. ZŠ, že pro naše klienty uspořádají
oslavu Mezinárodního dne žen. Děti si připravily pro klienty pásmo básniček a písniček za doprovodu
našeho dobrovolníka Paula. V červnu nás děti pozvali do své školy, kde pro naše klienty měli
připravený opět pestrý program.
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Mezinárodní den žen v Relaxu

Na jaře nás oslovila paní Lenka Obručová, učitelka na základní škole Žižkova, s návrhem, abychom
udělali společnou akci pro klienty, kde by se zapojili žáci devátých tříd.
Myšlenkou této akce bylo přiblížit žákům život lidí s handicapem. Zapojili jsme je do přípravy
a realizace Květinového bálu, který se konal 27. 5. v krnovském Kofola Music Clubu. Studenti
zpočátku cítili rozpaky, které však vymizely bezprostředně poté, co jeden z klientů přiběhl na parket
a začal tancovat. Sami si ověřili, že se lidí s mentálním postižením nemusí obávat, protože jsou vděční
za jejich pozornost. I pro klienty byla společnost studentů příjemným zpestřením, a tak domů
nespěchali tak, jako v předchozích letech.

Květinový bál

Koncem roku nás oslovily vychovatelky Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu
v Krnově s nabídkou kulturního vystoupení studentek pro naše klienty. Vystoupení se uskutečnilo
ve dvou termínech v polovině prosince. Studentky připravily pro klienty pásmo básniček a písniček
s vánoční tématikou. Společně si zazpívali koledy, studentky zahrály na klávesy i saxofon a předvedly
scénky ze známé pohádky Mrazík. Aby kouzlo Vánoc bylo dokonalé, přichystaly pracovnice Harmonie
malé občerstvení. Na závěr klienti dostali od studentek dárečky, které samy vyrobily. Za krásné, místy
i dojemné vystoupení dostaly studentky drobné dárečky, které vytvořili klienti s pracovnicemi dílny
Relax. Spokojenost ze setkání byla vzájemná, proto jsme se domluvili na další spolupráci.
Hřeje nás pocit z toho, že tak mladí lidé mají zájem setkávat se s lidmi s postižením.
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Vystoupení studentek v dílně Relax

Den otevřených dveří v Domově
V rámci celonárodního Týdne sociálních služeb jsme uspořádali Den otevřených dveří.
Během dvou dnů jsme přivítali celkem 28 hostů, mezi nimi byli jak příbuzní našich klientů, tak
návštěvníci z jiných sociálních služeb. Naši službu jsme představili prostřednictvím prezentací,
prohlídkou vybraných komunit i formou ukázek metod práce s klienty, mezi které patří například
alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace nebo videotrénink interakcí.
Účastníkům byl nabídnut k vyplnění dotazník, který hodnotil jak poskytovanou službu, tak pohled
jednotlivců na lidi s postižením. Za vyplnění dotazníků všichni obdrželi drobné dárečky z fimo hmoty,
které vyrobili klienti a pracovnice v dílně Relax.
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Metody práce
V průběhu roku jsme revidovali metodické materiály. Nejvíce jsme se zabývali metodikou
k individuálnímu plánování. Zjistili jsme, že pokud budou mít klienti zmapované potřeby, lépe se nám
podaří nastavit individuální práci s každým klientem. Pracovníkům byla velkou podporou metodička
M. Chlápková, která s každým pracovníkem pracovala individuálně.
Mapování potřeb u jednotlivých klientů bylo přínosné zejména v těchto oblastech:
 Pracovníci si ještě více uvědomili rozdíly v přístupech ke klientům i v nastavené míře podpory,
z toho vyplývá individuálnější přístup k jednotlivým klientům.
 Ve všech oblastech mapování potřeb jsme zjistili, že pokud se daná činnost rozfázuje
na jednotlivé úkony, tak jsou klienti schopni některé části zvládnout samostatně (např. při
hygieně).
 V oblasti obhajování práv jsme si uvědomili, že se nemusí jednat jen o obhajování práv
na úřadech, ale i v běžných denních situacích – klienti umí dát najevo, že se jim něco nelíbí,
umí si ochránit své věci.
 V oblasti zdraví – lékaře si klienti řeší více individuálně, komunikace u lékaře neprobíhá vždy
jen s pracovníkem, ale pracovník se snaží o to, aby si co nejvíce informací klient sdělil sám.
 Oblast financí – klienti si sami přebírají finanční hotovost, více řeší svou finanční situaci,
někteří mají nastavený finanční plán.
 Jsou více samostatní v komunikaci na veřejnosti - dovedou si sami rozhodnout, jak chtějí
ostříhat, vybrat si zboží v obchodě – pracovník je jen doprovází.
 Zkvalitnění komunikace s klienty, probíhá i na jiná témata běžného života.
 Trávení volného času – klienti si dovedou sami vybrat z nabídnutých aktivit a sami
si zorganizovat svůj volný čas.
 Pracovní aktivity – podle zájmu, nabídka – výběr
 Ve větší míře zapojování do běžných domácích činností – obsluha pračky, sušičky, úklid
na komunitě, přípravy jídel, umývání nádobí, skládání a úklid prádla atd.
 Ve výběru stravy – také časté přípravy večeří dle přání, návrhy, změny, výběr, porce jídel
Další významnou aktivitou, která přispívá ke zkvalitnění služby, je práce metodou videotréninku
interakcí (VTI) a systematické pokračování v zavádění a zdokonalování metody AAK.
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V přímé práci s klienty využíváme techniky bazální stimulace, která je u lidí s vyšší mírou podpory
zásadní.
Využíváme spolupráce s externími odborníky. Spolupracujeme s metodikem Mgr. Chlápkovou,
s odborníkem na sexualitu p. P. Eisnerem, DiS., s Mgr. Herzánovou a Mgr. Gwóźdóvou, odborníky
na AAK.

Videotrénink interakcí

Bazální stimulace

Alternativní a augmentativní komunikace
V alternativní a augmentativní komunikaci se neustále vzděláváme, letos bylo proškoleno sedm
pracovníků Domova. Díky tomuto vzdělávání se podařilo během roku posunout práci s touto formou
komunikace o kus dál. Neustále pracujeme s nastavenými komunikačními pomůckami, ale také
se snažíme o jejich doplňování, rozšiřování a nastavování dalších komunikačních systémů.
V příspěvkové organizaci Sírius v Opavě jsme měli možnost vidět komunikační pomůcku ovládanou
očním kontaktem. Pomůcku jsme si zapůjčili z firmy Spektra, abychom ji vyzkoušeli u klientů.
Komunikační pomůcka slouží k náhradě řeči nebo podpoře a rozvíjení již existující, ale pro běžné
dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. V průběhu zapůjčení jsme vyhodnotili,
že pomůcka bude vhodným komunikačním prostředkem pro jednoho z našich klientů.

Komunikační pomůcka
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Pomůcky k AAK

Muzikoterapie s Paulem
V průběhu roku jsme využili hudebních schopností našeho mezinárodního dobrovolníka. Paul vedl
muzikoterapii na všech komunitách, přicházel i za klienty upoutanými na lůžku.

Muzikoterapie

Vybavení pomůckami
Naše pracoviště máme dostatečně vybaveno různými pomůckami, které umožňují klientům
kvalitnější způsob života a pracovníkům usnadňují každodenní manipulaci s klienty. Jedná
se především o motomed, hydromasážní vanu, křesla SELLA, Arjo lůžka, zvedáky a manipulační
podložky na přesun. K dispozici jsou rovněž pomůcky na procvičování jemné i hrubé motoriky,
pomůcky na procvičování kognitivních funkcí a ergoterapeutické pomůcky. Nově máme na všech
komunitách terapeutické panenky, které si někteří klienti velmi oblíbili.
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Terapeutické panenky

Pomůcka na procvičování jemné motoriky

Canisterapie
Od nového roku mají klienti možnost využívat canisterapeutického, novofundlandského psa. Pes
klienty aktivizuje k různým činnostem. Kontakt s pejskem umožňuje nácvik a rozvoj hrubé a jemné
motoriky, uvolňování spasmů. U lidí upoutaných na lůžku je pes využíván především k rehabilitaci.

Canisterapie – novofundlandský pes

Máme rádi zvířata
Kromě canisterapie máme v Domově psa Fíka, kterého někteří klienti chodí krmit a venčit.
Na některých komunitách mají rybičky, morče nebo ptáčky.
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Náš pes Fík

Morče

Rybičky

Andulka

Zahrada
Součástí domova je zahrada. Zahrada je vybavena cvičícími stroji, které mohou využívat jak klienti,
tak pracovníci k procvičování. Máme zde prostor pro grilování a pořádání různých společných akcí
nebo lavičky a houpačky jen pro relaxaci.

Cvičící stroje na zahradě
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Využívání veřejných a sociálních služeb

Pracovníci vedou klienty k tomu, aby co nejvíce využívali veřejné služby. Společně s klienty nakupují
ve městě, chodí k lékaři, ke kadeřnici, na pedikúru a dalších služeb.
Někteří klienti navštěvují v neděli evangelický a katolický kostel v Krnově.

V obchodě

Zverimex

Dvacet jedna klientů dochází do návazných sociálních služeb Slezské diakonie a Charity.
Se Slezskou diakonií v Krnově spolupracujeme již několik let. Využíváme jejich sociálně terapeutickou
dílnu Effathu a denní stacionář Benjamín. Effathu navštěvují celkem 4 klienti, denní stacionář
Benjamín navštěvuje 13 klientů, rehabilitační cvičení využívá 1klientka.
Dále spolupracujeme s Charitou v Krnově, která nabízí našim klientům denní stacionář pro seniory.
Charitu navštěvují 3 klienti.
Třicet jedna klientů využívá nabídky naší dílny Relax, která je součástí služby DOZP Dílna Relax
poskytuje službu klientům s vyšší mírou podpory. Denně zde přichází 14 -16 klientů.
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V dílně Relax

Dílna Relax

Změna v hospodaření s finančními prostředky klientů
Od února jsme nastavili hospodaření s finančními prostředky klientů jiným způsobem.
Pracovníci, na základě společného plánování s klientem, přichází každý měsíc za odpovědným
koordinátorem pro naplánovanou částku, se kterou společně s klientem hospodaří. Klienti i pracovníci
tak mají větší přehled o tom, na co všechno klient peníze potřebuje (léky, různé poplatky atd.).
Svéprávnost
S platností Nového občanského zákoníku začali opatrovníci ve spolupráci se sociální pracovnicí
Harmonie vyřizovat svéprávnost svých opatrovanců. Klíčoví pracovníci vypracovali podklady, kde byly
zdůrazněny dovednosti klientů. Podklady opatrovníci přiložili k návrhům o přezkoumání svéprávnosti.
V průběhu roku bylo soudně vyřízeno 14 návrhů.
Spolupráce s veřejným opatrovníkem
Ceníme si velmi dobré spolupráce s veřejným opatrovníkem Města Krnova, v zastoupení paní
Hlouškové a nově paní Slezákové především ve vyřizování svéprávností našich klientů.
Plánování přechodu klientů
V letošním roce se k nám přestěhovalo 5 klientů, jedna z klientek byla přijata z psychiatrické
nemocnice. Podporou nám byla Metodika plánování přechodu člověka.
Klientka, která do naší služby přišla z psychiatrické nemocnice, kde pobývala 3 roky, se za poměrně
krátkou dobu adaptovala na prostředí. V současné době samostatně zvládá hygienu, jezdí do návazné
služby STD Effatha, ovládá manipulaci se sušičkou, pračkou, podílí se na úklidu komunity. Společně
s klíčovou pracovnicí vypracovaly finanční plán, sama vybírá a platí zboží, drobné částky dovede
spočítat. Podporu stále potřebuje v dalších oblastech – v soužití s ostatními spolubydlícími,
v samostatném pohybu mimo zařízení.

34

Ze současného mapování potřeb u klientky vyplynulo, že naši službu nadužívá a i ona sama se chce
posunout do chráněného bydlení.
Medikace, lékaři
Máme dobrý pocit z toho, že se nám podařilo zajistit psychiatrickou ordinaci pro klienty mimo
Domov. Paní doktorka s námi spolupracuje, má zájem o snížování psychiatrické medikace u některých
klientů, což má vliv na zlepšení jejich zdravotního stavu. Klienti využívají péči různých praktických
lékařů. Rovněž se nám podařilo zajistit pro některé klientky péči v odborné ambulanci v nemocnici
s bezbariérovým přístupem.
Praxe
Každým rokem poskytujeme možnost získat zkušenosti v oblasti sociální péče praktikantům
ze středních, vyšších odborných, vysokých škol a vzdělávacích středisek.
V letošním roce u nás absolvovaly praxi 3 studentky Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické
školy, jedna z nich pak požádala o souvislou praxi v délce 15 dnů a 5 studentů z vysokých škol.
Celkem odpracovali 611 hodin.
Stáže
V rámci sdílení dobré praxe jsme poskytli stáže 4 pracovníkům ze Zámku Dolní Životice,
3 pracovníkům z Uherského Hradiště – DZP Kunovice a 1 pracovnici z našeho chráněného bydlení.
Projekty OP LZZ
Velmi vítáme různé projekty, díky nimž máme více pracovníků, letos u nás pracovalo celkem pět žen,
které nám pomohly v kvalitě poskytované služby. Klienti tak měli více pracovnic, které se jim mohly
individuálně věnovat.
Zpětné vazby
Zpětné vazby od stážistů, exkurzí, praktikantů a v neposlední řadě od rodinných příslušníků klientů
posouvají naši službu dál. Ve zpětných vazbách vyzdvihují především příjemné domácké prostředí,
přátelský vztah pracovníků ke klientům a nadstandardní vybavení. Snažíme se poskytovat službu tak,
jak nejlépe dovedeme.
Analýza cílové skupiny
Jednou ročně zpracováváme podrobnou Analýzu zjišťování potřeb cílové skupiny.
Na základě výstupu z analýzy potřeb jsme v letošním roce vyhodnotili, že potřebujeme:
- Posílení služby dalšími pracovníky
- Nastavení vzdělávacích aktivit v oblastech, které pomohou pracovníkům kvalitněji poskytovat
službu lidem s vyšší mírou podpory. Jedná se především o vzdělávací aktivity, jako jsou Bazální
stimulace, AAK, Aktivizační techniky pro osoby s těžkým a kombinovaným postižením,
- Specifika práce s lidmi s demencí, Seznámení s relaxačními a rehabilitačními prvky u dospělých
osob s kombinovaným postižením.
Vzdělávání
Díky projektu „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“ - KA č. 3 - Podpora rozvoje
dovedností v oblasti práce s lidmi se zdravotním postižením, RPIC VIP, EDUCU jsme mohli proškolit
všechny naše pracovníky. Vzdělavatelé nám poskytli pestrou nabídku akreditovaných kurzů, jako jsou
Alternativní a augmentativní komunikace, Bazální stimulace, Práce se sexualitou a další dovednosti,
které jsou nezbytné při práci s cílovou skupinou Domova.
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V rámci klíčové aktivity individuálního projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb
v MSK II. KA č. 2 Metodická podpora poskytovatelů a pracovníků sociálních služeb proběhla v dubnu
konzultace na téma Přístup k člověku s agresivními projevy v chování, kterou lektoroval Mgr. Šlosárek
Jan. V průběhu konzultace jsme se zaměřili na uchopení práce s klienty, kteří potřebují specifický
přístup. Z této konzultace vznikly podněty pro zpracování metodického materiálu, viz příloha
Metodika práce s klientem se specifickým chováním v Harmonii.
Komunitní plánování
V rámci komunitního plánování města Krnova se pravidelně setkáváme v pracovní skupině zdravotně
postižení. V roce 2015 jsme se podíleli na aktualizaci cílů 2013 - 2016 této pracovní skupiny (Třetí
Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb Město Krnov – cíle za skupinu Zdravotně
postižení). Jedna z našich pracovnic je členkou Skupiny bariéry, podílí se na mapování bariér
v Krnově a následných opatřeních.
V letošním roce proběhla konference sociálních služeb, která pro nás, sociální pracovníky, byla pojata
v duchu relaxace.
Kontrolní činnost
Ke zvyšování kvality naší služby rovněž přispívá plánovaná kontrolní činnost. Kontrolní činnost provádí
každý měsíc vedoucí služby, sociální pracovnice a koordinátoři. Pokud kontrola prokáže nějaké
nedostatky, nastavují se náležitá opatření.
Stížnosti
Zabýváme se řešením stížnosti na kvalitu naší poskytované služby. V roce 2015 jsme přijali a vyřídili
2 stížnosti a 2 pochvaly. Jedna stížnost byla oprávněná, jedna neoprávněná.
Klientský audit
V rámci individuálního projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb
v MSK II. – KA č. 4 Vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením, proběhlo v Domově pro osoby
se zdravotním postižením v Krnově, na Chářovské, „Zachycení kvality života v pobytovém zařízení“.
Kvalitu služby hodnotili dva klienti jiných služeb. Hovořili s pěti vybranými respondenty. Hodnocení
bylo zaměřeno na oblast bydlení/soukromí, denní program/možnost volby, práce/škola, informace.
Po té, kdy jsme dostali zprávu z auditu, jsme konstatovali, že výstupy pro nás nejsou dostatečně
vypovídající, především proto, že zjištění byla popsána na základě rozhovoru auditora (člověka
s postižením) s klientem naší služby. Otázky, které byly pokládány, byly formulované uzavřeným
způsobem. Svá nastavená opatření jsme mohli postavit na popisu z pozorování auditorů, kde jsme
ocenili jejich vhled do problému. Navrhujeme úpravu metodiky tak, aby bylo možné, co nejvíce využít
osobních zkušeností lidí, kteří prožili část svého života v ústavu. Z auditu pro nás nevyplynula žádná
významná zjištění.
Hasičské cvičení
Abychom rozptýlili obavy o bezpečnost klientů i pracovníků ve večerních a nočních hodinách, požádali
jsme hasičský záchranný sbor v Krnově o cvičnou evakuaci, která nám pomohla odhalit naše silné
i slabé stránky. Požární cvičení proběhlo ve večerních hodinách, cílem bylo zjistit, jak by probíhala
evakuace osob se zdravotním postižením z objektu. Večerní hodiny mohou být problematické
z důvodu nejnižšího počtu pracovníků, kdy slouží 4 pracovníci a kapacita zařízení je 60 klientů.
Evakuace osob neproběhla v plném rozsahu, zvolili jsme jen jednu část objektu, tam, kde jsou klienti
na vozíku, se ztíženým pohybem a se zhoršenou orientací.
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V průběhu cvičení byly zjištěny nedostatky, které byly ihned odstraněny.

Sociální podmínky klientů
Chářovská 785/85, Krnov
 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství
V domově se nachází 29 dvoulůžkových pokojů a 2 jednolůžkové, sociální zázemí je
umístěno 11 x společné pro dva dvoulůžkové pokoje, koupelna je umístěna mezi pokoji,
každý pokoj má svůj vchod, z toho 4 koupelny jsou vybaveny mixážním panelem a sprchovým
lůžkem pro uživatele s vysokou mírou dopomoci, 10 dvoulůžkových pokojů má samostatnou
koupelnu. Sociální zázemí pro imobilní klienty je vybaveno zvedákem pro usnadnění
manipulace s těžce postiženými osobami.
 možnost trávení volného času
Objekt je členěn do 5 komunit, každá komunita má vlastní společné zázemí – obývák,
jídelnu, kuchyňku nebo jídelní kout.
Vybavení kuchyňky: sporák ve dvou komunitách, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, varná
konvice, chladnička – na všech komunitách
Vybavení obýváků: televize, video nebo DVD, sedací souprava, radiomagnetofon, komoda,
skříň, poličky, stoly, židle apod.
K využití je také zahrada se 3 pergolami, 2 zahradními krby, lavičkami a cvičícími stroji.
 další poskytované služby
V letošním roce se nám podařilo zajistit canisterapii s novofundlandským psem. Canisterapie
probíhá dvakrát týdně, jednou jako aktivizační prvek, jednou pro polohování na lůžku. K relaxaci
slouží hydromasážní vana, která je součástí koupelny na 5. komunitě.
Denní aktivity jsou nabízeny v Sociálně terapeutických dílnách Effatha v Krnově, v denním stacionáři
Benjamín, v denním stacionáři Charity v Krnov a v dílně Relax na Opavské ulici, v klubu pro seniory
v Domě s pečovatelskou službou, Krnov.
Klientům, kteří nemají možnost využívat návazné služby, jsou v domově nabízeny různé další činnosti,
jako aktivity s prvky muzikoterapie, prvky bazální stimulace, procvičování jemné a hrubé motoriky.
Pokud klienti chtějí, mohou si obstarat drobné nákupy, navštívit cukrárnu, kadeřnictví, lékaře, různá
další kulturní zařízení, rehabilitaci a další.
37

Stavebně - technický stav objektu
Chářovská, Krnov – objekt je v dobrém technickém stavu. V uplynulém roce byly vyměněny
akumulátory UPS, a vyměněna kondenzační jednotka vzduchotechniky.
Pracoviště domova je bezbariérové, je zajištěno evakuačním výtahem.
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015
Zpracované úkoly stanovené pro rok 2015 byly zpracovány v požadovaném termínu.
Příloha – Plnění úkolů za rok 2015
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2016 a vize do dalších let
 Pokračování v nastavování alternativní a augmentativní komunikaci u klientů, pro které tento
způsob komunikace bude vhodný.
 Získání certifikátu bazální stimulace. Prostřednictvím proškolení dalších pracovníků v přímé
péči bychom chtěli docílit certifikovaného pracoviště.
 Sociálně aktivizační činnosti pro klienty DOZP jsou poskytovány mimo objekt bydlení v dílně
Relax. Během příštího roku chceme rozšířit nabídku činností v dílně o muzikoterapii,
popřípadě další aktivity.
 Spolupráce se školami v Krnově. Nadále bychom chtěli spolupracovat se školami, se kterými
budeme společně plánovat akce pro klienty.
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Chráněné bydlení – 6 pracovišť
Příspěvková organizace Harmonie provozuje ve Městě Albrechticích, v Krnově a od 1. 10. 2016 také
v Osoblaze sociální službu chráněné bydlení. V současné době mohou dospělí lidé s mentálním
a vícenásobným postižením bydlet v chráněném bydlení v Městě Albrechticích na ulici P. Bezruče,
Krnovská, B. Smetany, Pod Hůrkou, v Krnově na Opavské ulici a v Osoblaze na ulici Slunečná. Celková
kapacita je 82 obyvatel. V současné době zde bydlí celkem 77 obyvatel, z toho 47 mužů a 30 žen.
Podporu jim poskytuje 48 pracovníků, z toho je 40 PSS, 3 koordinátorky, 3 sociokoordinátorky,
1 sociální pracovnice, 1 vedoucí CHB.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4 , Město Albrechtice 793 95,
tel.: 776 652 682, 554 652 625

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

Chráněné bydlení Pod Hůrkou se nachází v okrajové části Města Albrechtic, asi 10 minut od náměstí,
v běžné zástavbě obce. Chráněné bydlení je poskytováno v 5 rodinných domcích se zahradou, kde
bydlí 20 obyvatel. Domky jsou patrové, celkem se 6 jednolůžkovými a 7 dvoulůžkovými pokoji.
Vybavení domků odpovídá klasické domácnosti, kuchyň, obývací pokoj, špajz, koupelna s WC. Věrným
kamarádem všem obyvatelům chráněného bydlení je kočka Míca.
Charakteristika poskytované služby
Vzhledem k tomu, že je chráněné bydlení umístěno na kopci a ve vzdálenější části od centra města,
je předpokladem, že zde budou bydlet obyvatelé, kteří nemají pohybové problémy.
Obyvatelé chráněného bydlení jsou individuálně podporováni a motivováni k prožití aktivního života
v domácím prostředí a k plnohodnotnému začlenění do společnosti. Zvládat žít život, jak je běžné pro
jejich vrstevníky, mít možnost projevit vlastní vůli při navazování partnerských vztahů.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov 794 01,
tel.:731 692 322, 552 301 884

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

Chráněné bydlení Krajánek se nachází na Krnovské ulici ve Městě Albrechticích, blízko centra.
Dvoupatrová budova nabízí ubytování 11 obyvatelům v pěti dvoulůžkových a v jednom
jednolůžkovém pokoji. V současné době zde žije 9 mužů a 2 ženy. Každé podlaží je uspořádáno jako
samostatná bytová jednotka, propojena schodištěm nebo výtahem umožňující bezbariérový pohyb
v celém objektu. V suterénu jsou prostory, kde mohou obyvatelé hrát stolní tenis. K budově patří
rozlehlá zahrada s altánem a venkovním krbem.
Charakteristika poskytované služby
Chráněné bydlení má výtah a bezbariérovou koupelnu, takže zde mohou bydlet i lidé na invalidním
vozíku.
Obyvatelům chráněného bydlení poskytujeme podporu v každodenní péči o svou osobu, v péči
o domácnost, zahradu, při získávání pracovních návyků a dovedností. Aktivně zapojujeme obyvatele
k využívání veřejných a návazných služeb. Podporujeme je při navazování a udržování mezilidských
vztahů a upevňování rodinných vazeb.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, B. Smetany 536/35, Město Albrechtice 793 95,
tel.: 604 618 158, 554 620 745
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Chráněné bydlení se nachází na ulici B. Smetany ve Městě Albrechticích, asi 10 minut od centra,
v mírném kopci. V třípatrové budově je poskytována pobytová služba chráněného bydlení
a ambulantní služba sociálně terapeutická dílna. Obyvatelé chráněného bydlení zde žijí ve čtyřech
bytech. V každém bytě jsou 2 jednolůžkové pokoje a 1 dvoulůžkový pokoj. Byty jsou bezbariérové.
K budově patří rozlehlá zahrada, kde mohou obyvatelé trávit svůj volný čas dle svého přání.
Charakteristika poskytované služby
V chráněném bydlení mohou bydlet lidé s vyšší mírou podpory a s pohybovými problémy, protože
se zde nachází výtah, bezbariérová koupelna a kuchyň, která je přizpůsobená lidem na invalidním
vozíku.
Život obyvatel v chráněném bydlení se snažíme co nejvíce přiblížit životu běžné populace. Jsou
pracovníky podporováni k co největší samostatnosti tak, aby zvládali péči o vlastní osobu a vedení
domácnosti. Běžně využívají všechny veřejné služby, které město nabízí.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, Slunečná 181, Osoblaha 793 99,
tel.: 604 135 666

Chráněné bydlení vzniklo výstavbou jednopodlažního bytového domu v běžné zástavbě, v těsné
blízkosti centra obce, což obyvatelům umožňuje bezvadnou dostupnost všech veřejných
a komerčních služeb, které obec nabízí.
Nové chráněné bydlení v Osoblaze nabízí ubytování 12 obyvatelům, a to v osmi jednolůžkových
a ve dvou dvoulůžkových pokojích. K bytovému domu patří rovněž zahrada, kterou oceňují především
obyvatelé s vyšší mírou podpory a také ti, kteří jsou nadšeni pro zahradničení, práci kolem domu
i relaxaci v klidném prostředí.
Dům má dvě samostatné domácnosti, je bezbariérový s přímým vstupem z veřejné komunikace.
Součástí domu je také zastřešené parkovací místo pro služební automobil.
Uprostřed domu se nachází zázemí pro pracovníky, kotelna s tepelnými čerpadly a příslušenstvím
i malá úklidová místnost.
Charakteristika poskytované služby
Obyvatelům chráněného bydlení je poskytována 24 hodinová podpora pracovníky.
Služba chráněného bydlení je poskytována dospělým mužům i ženám, kteří potřebují vyšší míru
podpory a pomoci. V současnosti sociální službu využívají lidé s mentálním a vícenásobným
postižením.
Pracovníci obyvatele motivují k co největší soběstačnosti, a to nejen při domácích činnostech, ale i při
využívání veřejných a návazných služeb. Poskytují jim takovou podporu, aby jejich schopnosti
a zdravotní stav nebránil jejich plnohodnotnému začlenění do společnosti. Velký důraz je přitom
kladen na zplnomocňování obyvatel, na jejich aktivní účast při rozhodování a uplatňování práv.
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Uživatelé služby:
schválená kapacita zařízení pro rok 2015 – celkem 82 osob
celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka): 77

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2015, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI
30 47 77
2
8
24-76 24-64 24-76 29-66 32-49
57,5 44,7 49,3
47,6 38,6
0
0
0
0
0
18 8
26
1
0
12 21 33
2
1
0
15 15
0
7
0
3
3
0
0
21 8
29
1
1
9
37 46
0
7
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
0
0
POČTY UŽIVATELŮ

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
l. lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II. středně těžká závislost
III. těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
POSTIŽENÍ (tělesné + mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a 0
s psychiatrickou diagnózou
4
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 0
služby
bez omezení pohybu
28
s částečným omezením
2
3.3.6 MOBILITA
s úplným omezením
0
pohybu
3.3.2 VĚK

1

1

0

0

2
0

6
0

0
0

0
0

44
1
2

72
3
2

0
0
0

0
0
0

Obložnost v uplynulém roce činila 97,93 %.
Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015:
25 žádostí, z toho 12 žen a 13 mužů.
Průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna potřebnost
dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná kapacita):
Zájemce o službu obdrží informace o službě chráněné bydlení, v případě zájmu o naši službu si podá
žádost. Po přijetí žádosti o poskytnutí sociální služby v Harmonii následuje jednání se zájemcem
o službu, zkušební pobyt dle individuální dohody, uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.
Průměrná čekací doba zájemců o službu v roce 2015 činila v průměru 1 měsíc. Přičemž čekací doba
závisí na délce přípravy žadatele (formou zkušebních pobytů) na přestěhování do našeho zařízení,
která je vždy individuální.
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Personál:
Chráněné bydlení
počet pracovníků
celkem
vzdělání

přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2015

%

počet pracovníků
pedagogičtí
pracovníci
1
PS

%

vysokoškolské
4,1
9,1
vyšší odborné
0,3
0,7
úplné střední
24,9
54,8
vyučen
14,8
32,6
základní
1,3
2,8
celkem
45,4
100
Pozn.: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2015

přímá péče
pracovníci
v sociálních
službách
2
PS
%
1,4
3,1
0,3
0,7
22,5 49,6
14
30,8
1,2
2,6
39,4 86,8

zdravotničtí
pracovníci

sociální
pracovníci

3
PS

THP

4
%

5

6

PS
2,3

%
5,1

PS
0,4

%
0,9

0,8

1,7

1,6

3,5

3,1

ostatní

6,8

2

4,4

PS

%

0,8
0,1
0,9

1,8
0,2
2

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2015
Co se uskutečnilo v Chráněných bydleních Harmonie v roce 2015
Rok 2015 byl z hlediska provozu i obyvatel plný změn a zajímavých událostí. Absolvovali jsme procesní
audit, přibylo nám další chráněné bydlení, obyvatelé dokončili vzdělávací kurz, přistoupili jsme ke
změně způsobu vedení financí obyvatel, hostovali jsme mezinárodní dobrovolníky, provedli jsme
personální změny, spolupracovali s externími pracovníky v oblasti AAK, sexuality a partnerství lidí
s mentálním postižením.
PROCESNÍ AUDIT
Významným mezníkem v úsilí zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb v našich chráněných
bydleních byl uskutečněný procesní audit, který proběhl v Chráněném bydlení na Krnovské ulici
v Městě Albrechticích v období od 16. 3. do 20. 3. 2015 pod vedením PhDr. Jaroslavy Sýkorové. Na
základě výstupů a doporučení z auditu jsme zpracovali dokument Plán plnění opatření v návaznosti
na výstupy procesního auditu v CHB Harmonie. Na doporučení auditorek jsme přešli ze společného
stravování na individuální u všech obyvatel, kteří to zvládají. V oblasti zdraví více zapojujeme
obyvatele do objednávání a projednávání návštěv u lékaře. Osamostatňujeme je v chystání a užívání
léků. Hledáme a nabízíme jim příležitosti v oblasti trávení volného času mimo chráněná bydlení,
s lidmi z běžné populace. Rozšiřujeme spolupráci s dobrovolníky, které vyhledáváme podle
konkrétních potřeb obyvatel.
Zefektivnili jsme doprovody obyvatel do sociálně terapeutické dílny v Městě Albrechticích.
Přistoupili jsme k organizačním změnám, kdy klíčový pracovník pracuje jen v denních směnách,
abychom přispěli ke zvýšení individuální práce s obyvateli.
V příštím roce se zaměříme na systém podporovaného rozhodování.
ZAHÁJENÍ PROVOZU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V OSOBLAZE, NA ULICI SLUNEČNÁ
V rámci 1. etapy transformace zámku v Jindřichově ve Slezsku, dle transformačního plánu, bylo
vystavěno nové chráněné bydlení v Osoblaze pro 12 klientů. Do nového objektu se přestěhovali
klienti k 1. 10. 2015.
Tím byla kapacita Chráněných bydlení Harmonie rozšířena na 82 obyvatel.
Chráněné bydlení se nachází v zastavěné části Osoblahy, blízko centra města, kde bydlí ve dvou
bytech celkem 12 obyvatel. Celá budova je bezbariérová.
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Samotnému stěhování, z nácvikových bytů v Osoblaze do nově postaveného bytového domu,
předcházela intenzivní příprava nejen obyvatel, ale také pracovníků.
Vzhledem k tomu, že se nejednalo pouze o přestěhování do nového objektu, ale zároveň
o změnu druhu sociální služby (sociální služba v nácvikových bytech byla poskytována v režimu
domova pro osoby se zdravotním postižením) bylo důležité pracovníky seznámit
a připravit na změny související s poskytováním služby chráněné bydlení. V rámci přípravy pracovníci
absolvovali stáže v rámci Harmonie i u jiného poskytovatele. Bylo rovněž nutné zpracovat základní
dokumentaci k nově vzniklé sociální službě, probíhala intenzivní spolupráce s opatrovníky,
s rodinnými příslušníky, obecní samosprávou a návaznými službami působícími v obci Osoblaha.
Změna místa bydlení, i když se jednalo o přestěhování v rámci jedné obce, byla pro obyvatele velmi
náročná. S odstupem dvou měsíců však můžeme říci, že tato změna přinesla do života našich obyvatel
množství pozitivních změn, a to především v oblasti bydlení, kdy mají k dispozici osm jednolůžkových
pokojů, zahradu, adekvátní počet koupelen s toaletami.
Vztahy našich klientů s občany obce Osoblaha a jejího okolí jsou dobré a po celou dobu, co sociální
služba Harmonie v Osoblaze působí, se zdárně rozvíjejí. Klienti se dnes běžně přátelsky zdraví
se spoustou z nich, a to především díky tomu, že se běžně potkávají v rámci využívání všech veřejných
i návazných služeb v obci.
VZDĚLÁVÁNÍ OBYVATEL
V letošním roce dobíhaly aktivity z projektu ,,Podpora procesu transformace pobytových sociálních
služeb v Moravskoslezském kraji II.“, kdy se naši obyvatelé účastnili kurzů v rámci aktivity Vzdělávání
uživatelů, Podpora chráněných bydlení a Podpora zaměstnávání lidí s postižením, který byl podpořen
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, do kterého bylo zahrnuto naše chráněné
bydlení v roce 2014.
 Vzdělávání uživatelů sociálních služeb
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách absolvovali dva obyvatelé. 150-ti hodinový kurz
ukončili závěrečnou zkouškou, s možností pracovat v sociálních službách.
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Dvě obyvatelky, které absolvovaly kurz Hodnocení kvality, se účastnily klientského auditu,
kdy hodnotily kvalitu poskytovaných sociálních služeb v jiných zařízeních.

 Podpora chráněných bydlení
Cílem aktivity Využívání volného času bylo naučit obyvatele chráněných bydlení aktivně využívat svůj
volný čas a vytvoření neformálních vazeb v běžné společnosti, se kterými by trávili volný čas i po
skončení projektu. Tento záměr se podařilo uskutečnit jen částečně. Obyvatelé sice nenavázali
kontakt s jinými lidmi, ale i po skončení této aktivity nadále udržují kontakt s dobrovolníkem, který je
provázel.

 Podpory zaměstnávání lidí s postižením
Pod vedením job coache byli obyvatelé podporování v nácviku sociálních dovedností, které potřebují
při hledání zaměstnání. V rámci této aktivity byl zaměstnán jeden obyvatel, a to v prodejně bazaru.

 Sebeobhájci
Čtyři obyvatelé se zapojili do skupiny sebeobhájců, kdy se 1x za měsíc setkávají s dobrovolníkem, kde
probírají různá témata z běžného života např. bydlení, práce, mezilidské vztahy apod.
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ZMĚNA ZPŮSOBU VEDENÍ FINANCÍ OBYVATEL
V průběhu roku došlo ke změně v oblasti vedení financí obyvatel. Nejdříve jsme svolali schůzku
s opatrovníky, kde jsme je informovali o nutnosti zřízení účtů pro své opatrovance, jehož součástí
bude karta k výběru financí pro běžnou potřebu. S každým opatrovníkem jsme osobně projednali
přechod k novému způsobu plateb za ubytování a za asistenční služby.
OBYVATELÉ CHRÁNĚNÝCH BYDLENÍ
Příchozí, odchozí obyvatelé
Cílem naší práce je umožnit našim obyvatelům bydlet v běžných domácnostech a vybavit
je potřebnými dovednostmi tak, aby co nejvíce samostatně zvládali péči o domácnost,
s přiměřenou podporou se dokázali rozhodovat o věcech, které se jich týkají a uměli se orientovat
v okolí svého bydliště, využívat veřejné služby, které jim město nabízí.
Během roku se čtyři obyvatelé osamostatnili natolik, že se přestěhovali do PSB. Jedna obyvatelka se
přestěhovala do DOZP. K nám se přistěhovaly tři ženy.
Stížnosti, mimořádné události
Považujeme za velmi důležité a přínosné pro naši službu, že podat stížnost mohou nejen sami
obyvatelé naší služby, ale kdokoliv v jejich zájmu nebo v zájmu kvality služby. Jsme otevřeni podání
stížnosti a vnímáme akt jejich řešení jako příležitost zvýšit kvalitu námi poskytovaných služeb a jako
významný mechanismus ochrany práv lidí, kterým poskytujeme služby.
V průběhu roku jsme řešili 5 mimořádných událostí, z toho se 3 týkaly agresivního jednání obyvatel,
1 autonehody služebního vozidla a 1 zdravotních problémů obyvatelky CHB.
Návazné sociální služby, zaměstnání na volném trhu práce
Obyvatelé chráněných bydlení ve velké míře využívají nabídky návazných služeb STD ve Městě
Albrechticích a v Osoblaze, STD Effatha a Rút v Krnově, STD, kde mají příležitost se naučit novým
věcem, setkat se s jinými lidmi než se svými spolubydlícími a pracovníky, získat zde návyky, související
se zodpovědností pravidelně docházet do práce, dodržovat pracovní dobu a připravovat se
na budoucí pracovní uplatnění na volném trhu práce.
STD ve Městě Albrechticích navštěvuje 44 obyvatel, v Osoblaze 11. Do STD Effatha v Krnově dojíždí
9 obyvatel a do Sociální rehabilitace Rút v Krnově dochází 5 obyvatel.
Na volném trhu jsou zaměstnáni 3 obyvatelé jako pomocní pracovníci provozu v DOZP Harmonie
v Krnově, 3 obyvatelé na úklidové práce v restauraci Pod obrazem a na roznášení letáků po Krnově.
1 obyvatel pracuje v Bazaru Krnov.
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Volný čas obyvatel a dobrovolníci
V minulé i současné době se nám stále nedaří začlenit naše obyvatele do místních spolků. Nadále zde
převládají zažité předsudky občanů města vůči lidem se zdravotním postižením,
i když již ne v tak velké míře, jako v předešlých letech. Snad se ,,blýská na lepší časy“ - na příští rok
máme přislíbeno, že se můžeme zapojit do včelařského a turistického spolku.
Daří se spolupráce s dobrovolníky, kteří pomáhají vyplňovat volný čas našich obyvatel. V roce 2015
do našich chráněných bydlení docházeli 4 dobrovolníci.

Ve spolupráci se Slezskou diakonií v rámci programu INVY – Rok mezinárodním dobrovolníkem, již
druhým rokem spolupracujeme s mezinárodními dobrovolníky. Dobrovolníci pracují v organizaci vždy
jeden školní rok. Betty, dobrovolnici z Ukrajiny tak v létě vystřídal Elias, dobrovolník z Německa.
Mezinárodní dobrovolník provází obyvatele během každodenních činností spojených s údržbou
domácností, doprovází je do návazných služeb, na kulturní a sportovní akce, pořádá miniprojekty –
akce pro obyvatele chráněného bydlení jako např. prezentování zvyků a tradic jejich země, různé
výlety, soutěže, sázení a péče o květiny, zhotovení adventního věnce, skládání puzzle, pečení dortu
a moučníku, vaření boršče apod.

Spousta obyvatel si dokáže vyplnit svůj volný čas po svém. Zajdou si na procházku do města nebo
do okolí, navštěvují své známé v místě bydliště i v Krnově. Každé úterý mají obyvatelé možnost si
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zahrát stolní tenis v CHB Krnovská, každý pátek pak v místní tělocvičně si zahrát fotbal nebo
přehazovanou, kde se cíleně připravují na účast v celorepublikových soutěžích ve stolním tenisu,
fotbale
a přehazované. O dobré přípravě svědčí umístění většinou na stupních vítězů.
Za všechny akce představení jen těch nejvýznamnějších:
XX. ročník národního turnaje ČHSO v přehazované DŘEVĚNICE

Turnaj se konal pod společnou záštitou hejtmana
pardubického kraje a hejtmana královéhradeckého
kraje za podpory asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR, kde naši obyvatelé vybojovali zlatou
medaili.

IX. ročník celostátní sportovní olympiády o pohár primátora Statutárního města Frýdek Místek
Tradičně jsme se i letos zúčastnili celostátní sportovní olympiády v lehké atletice pro mládež
s mentálním postižením s mezinárodní účastí o putovní pohár pod záštitou statutárního města Frýdku
Místku pořádané Handicap centrem Škola života ve Frýdku Místku. Své síly změřilo 22 družstev
sportovců z České republiky, Slovenska a Polska.

Turnaj v přehazované v Kvasinách

Na IX. ročník turnaje v přehazované mentálně postižených
sportovců přijeli hráči a trenéři nejen z Královéhradeckého
kraje, ale také z okolí Čech a Moravy.
Vybojovali jsme medailové umístění – 2. a 3. místo.
Turnaj o pohár Santé Havířov
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6. října jsme navštívili Městskou sportovní halu v Havířově, kde se uskutečnil IX. ročník turnaje
o putovní pohár Santé. S turnajem jsme se rozloučili celkovým 5. místem z osmi zúčastněných
družstev.

Den plný sportu
Tak by se dala nazvat sportovní akce, na kterou nás pozval organizátor sportovní akce Fosanima
o.p.s., Lomnice u Rýmařova v zastoupení paní Rychlíkové.
Tato nabídka byla vskutku lákavá a nedala se odmítnout. V dopoledních hodinách jsme společně
s vyzyvateli s týmem Bruntálských tygrů navštívili Wellness centrum a odpoledne jsme se střetli
v přátelském fotbalovém utkání, které skončilo remízou.
Diváci taktéž nepřišli zkrátka, organizátoři si pro ně připravili soutěže s míčem, jednoduše, sportovní
neděle jak má být.
Sport je prostě úžasný. Tvaruje postavu, zlepšuje fyzičku a hlavně vás pohladí po duši. Vždyť kde jinde
než ve sportu najdete tolik bezva lidí a nových přátel.

Již se stalo tradicí, že Chráněné bydlení Krnovská pořádá pro všechna chráněná bydlení turnaj
ve stolním tenisu a přehazované. Je to příležitost, kdy se mohou setkat hráči, diváci i pracovníci
ze všech chráněných bydlení.
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Obyvatelé, kteří neholdují sportu, chodí ve svém volném čase do knihovny, do kostela, nadaní malíři
do výtvarky nebo ke koním do jízdárny ve Městě Albrechticích. Je běžné, že chodí do cukrárny,
do restaurace, do kina a na různé sportovní a kulturní akce, které Město Albrechtice, Krnov
a Osoblaha nabízí. Když vyjdou peníze a čas, jezdí na výlety, rekreace, koncerty, kuželky apod.

PRACOVNÍCI, PROSTŘEDÍ
Personální změny
Po ukončení pracovního poměru sociální pracovnice jsme přistoupili k personálním změnám.
V Chráněném bydlení Pod Hůrkou, B. Smetany a Slunečná jsme vytvořili pozici sociokoordinátorky,
která zastává roli koordinátorky daných pracovišť a sociální pracovnice.
V průběhu roku 2015 ukončilo pracovní poměr 7 pracovníků, z toho 1 sociální pracovnice
a 6 pracovníků v přímé péči. Na základě výběrového řízení jsme přijali do pracovního poměru
6 pracovníků do přímé péče. Nově přijatí pracovníci absolvují zaškolení, kdy jim věnujeme zvýšenou
pozornost, soustředíme se na předávání informací v oblasti kvality poskytované péče, vztahu
a jednání s klienty dané služby, získávání správných pracovních návyků a postupů, efektivní organizaci
pracovního dne.
Vzdělávání pracovníků
Pracovníci našeho chráněného bydlení se účastnili cílených odborných konzultací na téma
dobrovolnictví, sexualita, přístup k člověku s agresivními projevy chování, sebeobhájci, podporované
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rozhodování a podpora uživatelů v trávení volného času. Na těchto konzultacích jsme získali základní
informace a také návod, jak zpracovat metodiku na dané téma. Na základě získaných informací
z jednotlivých konzultací jsme zpracovali metodiky Dobrovolnictví, Sexualita, vztahy a prevence
zneužívání obyvatel v Harmonii, Přístup k člověku s projevy problémového chování v chráněném
bydlení, vznikla skupina Sebeobhájců, kterou tvoří 4 obyvatelé a 1 dobrovolník.
Nemalým přínosem pro pracovníky jsou stáže v jiných zařízeních, kdy mohou porovnat způsob práce
a přístup ke klientům, prostředí poskytované služby a získat příklady dobré praxe.
Také i letos k nám přicházeli studenti a rekvalifikanti, jak na krátkodobou praxi, tak i na dlouhodobou
praxi. S praktikanty na dlouhodobé praxi máme dobré zkušenosti, jsou velkým přínosem v přímé péči
a potencionální noví pracovníci v případě uvolnění pracovního místa.
Kontrolní činnost
Kontrola je významnou součástí řízení služby. V rámci kontrolní činnosti sledujeme, zda nastavená
pravidla – vypracované metodiky, jsou používané v praxi, zda jsou dodržované a zda jejich nastavení
odpovídá aktuální situaci a potřebám obyvatel. Kontrolní činnost je zaměřená na část provozní,
týkající se objektu pracoviště (finance a majetek), technických zařízení a přilehlých pozemků a na část
odbornou, zaměřenou na kvalitu poskytované služby. Na celý rok máme vypracovaný Plán kontrol.
Na konci roku zpracováváme rekapitulaci a vyhodnocení kontrolní činnosti, která je podnětem
na zlepšení kvality poskytovaných služeb.
SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY
 AAK
Již několik let úspěšně spolupracujeme v oblasti alternativní komunikace s odbornými poradkyněmi
Mgr. B. Herzánovou a s Mgr. L. Gwóźdźóvou. Pod jejich vedením zavádíme individuální komunikační
systémy u obyvatel, kteří to potřebují.

 Sexualita a partnerství lidí s mentálním postižením
Ve spolupráci s Petrem Eisnerem, DiS, zpracováváme metodiku Sexualita, vztahy a prevence
zneužívání obyvatel v Harmonii. Průběžně proškoluje nové pracovníky a tzv. důvěrníky v oblasti
sexuality a partnerství.
 Metodik
Mgr. Martina Chlápková, pracuje v naší organizaci na DPČ, je pověřena zaváděním systému kvality
sociální práce, analytickou činností a metodickým usměrňováním sociální práce ve všech službách
Harmonie, p. o. Jejího působení v organizaci si všichni velmi ceníme a je velmi přínosným.
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Sociální podmínky uživatelů
Chráněné bydlení, Město Albrechtice, P. Bezruče 4:
 počet a kapacita pokojů
Obyvatelé žijí v pěti dvoulůžkových pokojích a v pěti jednolůžkových pokojích, vždy pro dva pokoje
je k dispozici jedno sociální příslušenství se sprchovým koutem, umývadlem a WC.
 možnost trávení volného času
Obyvatelé chráněného bydlení mohou trávit volný čas v obývacím pokoji, který je vybaven sedací
soupravou, TV, DVD, PC, videorekorderem, radiomagnetofonem, obývací stěnou a jídelním stolem.
V příznivém počasí mohou trávit volný čas na zahradě, pod pergolou, relaxovat na zahradní houpačce,
opékat v zahradním krbu, pěstovat květiny.
 další poskytované služby
Mimo prostory chráněného bydlení využívají obyvatelé chráněného bydlení službu STD ve Městě
Albrechticích a v Krnově, která je zaměřena na výrobu drobných dárkových předmětů. V Krnově
navštěvují sociální rehabilitaci Rút, kde absolvují různé kurzy a cvičnou praxi.
Ve svém osobním volnu chodí nakupovat, k lékaři, ke kadeřníkovi, na pedikúru, na poštu,
do knihovny, do kostela, na rehabilitaci. Obyvatelé se zapojují do dění v obci, navštěvují kulturní
a sportovní akce pořádané obcí i mimo obec.
Chráněné bydlení, Město Albrechtice, Pod Hůrkou 20,22,26,28,30:
 počet a kapacita pokojů
V 5 domcích je celkem 7 dvoulůžkových pokojů a 6 pokojů jednolůžkových. Sociální zařízení je ve
4 domcích v obou podlažích, v jednom domku jen v přízemí.
 možnost trávení volného času
Každý domek je zařízen jako běžná domácnost. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem.
Klienti si mohou dle svých představ doplnit vlastním nábytkem a doplňky. Ke společnému trávení
volného času a vaření mají k dispozici obývací pokoj a kuchyň. U každého domku je zahrada
s posezením, popř. houpačkou a krbem. Obyvatelé chráněného bydlení pečují o kočku Mícu.
 další poskytované služby
Většina obyvatel navštěvuje sociální službu STD v Městě Albrechticích, kde tkají koberce, vyrábějí
svíčky, košíky, mýdla, vyšívají, pletou, pracují s hlínou apod.
V rámci sociální rehabilitace Rút v Krnově chodí na cvičnou praxi do kuchyně, provádí úklidové práce.
V tělocvičně ZŠ v Městě Albrechticích se jednou týdně scházejí na trénink v kopané a přehazované.
Připravují se na reprezentaci v soutěžích po celé republice.
V obci využívají možnost stravování v jídelně SŠZS nebo v místní restauraci, služby kadeřníka,
pedikúry, pošty, nakupují ve zdejších obchodech, chodí do knihovny. Rádi se účastní sportovních
a kulturních akcí v obci i v blízkém okolí.
Chráněné bydlení, Krnov, Opavská 40:
 počet a kapacita pokojů
V domě jsou celkem 2 dvoulůžkové pokoje a 4 pokoje jednolůžkové. Sociální zázemí je v obou
podlažích.
 možnost trávení volného času
Pro společné účely slouží obývací pokoj se sedací soupravou, televizí, nábytkovou stěnou
a vybavená kuchyň. Pokoje jsou zařízeny základním nábytkem, který si obyvatelé dovybavují dle svých
představ. Na zahradě tráví volný čas pod pergolou.
 další poskytované služby:
Město Krnov nabízí mnoho možností kulturního a sportovního vyžití, velký výběr nákupních středisek
a dalších služeb.
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Obyvatelé chráněného bydlení navštěvují STD Effatha. V rámci této sociální služby absolvují různé
kurzy např. paličkování, vaření, práce na počítači.
Jednou týdně jezdí do Města Albrechtic na tréninky ve stolním tenise, v kopané a přehazované.
Již získali několik cen v soutěžích po celé republice.
Pět obyvatel je zaměstnáno na volném trhu práce. Tři chodí uklízet do restaurace a roznášejí letáky,
tři pracují jako pomocní pracovníci v provozu.
V době svého osobního volna chodí na internet do Městské knihovny v Krnově.
Chráněné bydlení, Město Albrechtice, Krajánek, Krnovská 1:
 počet a kapacita pokojů
Ve dvoupatrovém domě se nachází 5 dvoulůžkových pokojů 1 jednolůžkový pokoj. V 1. patře jsou
2 koupelny, z toho jedna bezbariérová. V 2. patře jsou dvě koupelny.
 možnost trávení volného času
V obou podlažích mají obyvatelé k dispozici společný obývací pokoj vybavený sedací soupravou,
televizí, videem, DVD, nábytkovou stěnou a vybavenou kuchyň. V suterénu domu je místnost,
kde mohou obyvatelé hrát stolní tenis. Na zahradě využívají k odpočinku pergolu s krbem.
 další poskytované služby:
V sociální službě STD v Městě Albrechticích tkají koberce, pletou košíky, malují na sklo, vyrábějí svíčky,
mýdla, keramiku, ve cvičné kuchyňce se učí vařit.
V rámci sociální rehabilitace Rút Krnov, absolvují kurz práce na PC, chodí na cvičnou praxi do knihovny
nebo uklízí ve firmě.
K zajištění nákupu potravin, drogerie a oblečení plně využívají nákupní střediska v obci. Využívají také
služeb pošty, pedikúry, kadeřnictví, knihovny.
Ve svém volném čase se rádi účastní kulturních a sportovních akcí nejen v místě bydliště,
ale i v Opavě a Ostravě. V tělocvičně zdejší ZŠ trénují kopanou a přehazovanou, aby se mohli účastnit
celorepublikových sportovních soutěží.
Chráněné bydlení, Město Albrechtice, B. Smetany 536/35:
 počet a kapacita pokojů
Ve třípatrovém domě se nachází 4 dvoulůžkové pokoje, 8 jednolůžkových pokojů.
Celý dům je bezbariérový. Každý byt má 2 koupelny, z toho jednu bezbariérovou.
 možnost trávení volného času
V každém bytě mají obyvatelé k dispozici společný obývací pokoj vybavený sedací soupravou, televizí,
videem, DVD, nábytkovou stěnou a vybavenou bezbariérovou kuchyň. K odpočinku mohou využívat
zahradu, kde mají nainstalovány cvičící stroje.
 další poskytované služby:
V sociální službě STD v Městě Albrechticích kreslí, malují, navlékají korálky, vyrábějí svíčky, mýdla,
keramiku, ve cvičné kuchyňce se učí vařit a péct.
Potraviny, drogerii a oblečení nakupují ve zdejších obchodech. S podporou pracovníků využívají
služeb pošty, pedikúry, kadeřnictví, knihovny.
Ve svém volném čase navštěvují kulturní a sportovní akce nejen v Albrechticích,
ale i v blízkém městě Krnově. Jednou týdně chodí do Výtvarky, kde kreslí a modelují z hlíny. V letních
měsících se účastní hippoterapie.
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Chráněné bydlení, Osoblaha, Slunečná 181:
 počet a kapacita pokojů
Přízemní dům disponuje dvěma samostatnými, stejně velkými a velmi podobnými bytovými
jednotkami - domácnostmi. V každé domácnosti bydlí 6 obyvatel. Domácnost tvoří čtyři jednolůžkové
pokoje, jeden dvoulůžkový pokoj, plně vybavená kuchyň s jídelním stolem propojená s obývacím
pokojem, příruční sklad a dvě koupelny, přičemž součásti obou koupelen je sprchovací kout i toaleta.
 možnost trávení volného času
Obyvatelé chráněného bydlení mohou trávit volný čas v obývacím pokoji, který je vybaven sedacím
nábytkem, obývací stěnou s mini knihovnou a TV. V příznivém počasí mohou trávit volný čas
na zahradě, kde mají k dispozici lavičky, zahradní nábytek a velký gril. V letním období mohou
využívat zahradní sprchu. Obyvatelé se velmi rádi podílí na pěstování okrasných květin, bylinek
a úpravě zahrady.
 další poskytované služby
Kromě základních činností (poskytování ubytování, stravy, asistenčních služeb a základního sociálního
poradenství)) nabízíme obyvatelům odborné sociální poradenství a fakultativní služby (přeprava
automobilem, využití telefonního spojení pro osobní potřebu, revize osobních elektrospotřebičů,
kopírování a tisk dokumentů a fotografií).
Mimo prostory bydlení využívají obyvatelé chráněného bydlení službu STD JINAK, o. p. s., která
se nachází Na Náměstí 104 v Osoblaze. Tuto sociální službu využívají všichni obyvatelé,
a to v různé intenzitě, tři až pět dnů během pracovního týdne.
Ve svém osobním volnu chodí na procházky po okolí, nakupují své osobní potřeby, běžně využívají
všechny dostupné veřejné i soukromé služby v obci.
Obyvatelé často cestují za odbornými lékaři i na větší nákupy do okolních měst. Přičemž využívají
veřejnou dopravu nebo dopravu služebním automobilem v rámci fakultativních služeb. Při cestování
mimo obec potřebují všichni obyvatelé doprovod pracovníka, v rámci obce se mnozí učí pohybovat
se samostatně.
S přirozenou samozřejmostí se zapojují do dění v obci, navštěvují kulturní a sportovní akce v místě
i v okolních obcích, což vede k prohlubování vztahů a vzájemného poznávání se s lidmi žijícími
v Osoblaze i v přilehlých obcích.
Stavebně - technický stav objektu
Stavebně-technický stav všech objektů chráněných bydlení je dobrý.
Proběhlo malování dle potřeb jednotlivých bydlení, bylo vyměněno poškozené lino na dvou bydleních
a byla oplechována stříška nad hlavním vchodem.
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015
1) zaměřit se u obyvatel CHB na podporu v oblasti individuálního trávení volného
času - otvírat příležitosti
V letošním roce jsme absolvovali odbornou konzultaci na téma Podpora uživatelů v trávení volného
času a účastnili jsme se projektu Využívání volného času.
V rámci Mapování potřeb podpory obyvatel jsme přehodnocovali oblasti trávení volného času
a zjištěné potřeby a přání jsme následně zapracovali do IP obyvatel. Klíčoví pracovníci průběžně
nabízejí obyvatelům různé kulturní a sportovní akce, využívání veřejně dostupných služeb, hledají
další možnosti využití volného času jak doma, tak mimo bydlení např. v místních spolcích a kroužcích.
2) rozvíjet spolupráci s dobrovolníky – minimálně 2 dobrovolníci
V našem zařízení hledáme dobrovolníky na doprovázení obyvatel do STD v Městě Albrechticích, na
tréninky v kopané a ve stolním tenise, na turistiku, do kina, do divadla, na návštěvy svých blízkých, na
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povídání, na procházky apod. Dobrovolníky vyhledáváme pomocí kabelové televize, úřední desky
města, webových stránek nebo ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem SD v Krnově.
Do našich chráněných bydlení dochází 5 dobrovolníků, kdy v průběhu roku s námi začali pracovat
2 další noví dobrovolníci.
Ve spolupráci se Slezskou diakonií v rámci programu INVY – Rok mezinárodním dobrovolníkem, již
druhým rokem spolupracujeme s mezinárodními dobrovolníky. V období září 2014 do srpna 2015
v Chráněném bydlení P. Bezruče působila dobrovolnice z Ukrajiny a v období od září 2015 do srpna
2016 v Chráněném bydlení Pod Hůrkou působí dobrovolník z Německa.
3) zpracovat u všech obyvatel, kteří mají obtíže v komunikaci individuální komunikační
systém
V CHB Harmonie již několik let úspěšně spolupracujeme v oblasti alternativní komunikace
s odbornými poradkyněmi Mgr. B. Herzánovou a s Mgr. L. Gwóžďovou.
Individuální komunikační systém má zavedeno 13 obyvatel. V současné době postupně vytváříme
individuální komunikační systémy u dalších obyvatel.
Obyvatelé komunikují buď pomocí větných proužků, ve formě obrázků a písma nebo prostřednictvím
svého počítače, několik se jich dorozumívá pomocí systému znaků MAKATON.
Komunikační deník používají k výběru činností, k výběru míst, která chtějí navštívit, k výběru jídel
a potravin k nakupování, k výběru jídla, které si chtějí uvařit, k lepší orientaci během dne nebo
v týdnu. Podle obrázků se orientují, kdy jdou do dílny, zda dopoledne nebo odpoledne, kdy jdou na
oběd do jídelny, kdy si vaří doma, kdy mají volný den, kdy jdou k lékaři apod.
Při vaření jídel používají obrázkovou kuchařku nebo využívají možnosti postupovat podle video
receptů v počítači. Někteří obyvatelé však komunikační pomůcky odmítají, těžko je přijímají. Snad je
to ovlivněno jejich vyšším věkem.
4) příprava minimálně 4 obyvatel na přechod do PSB v návaznosti na jejich
individuální plány
Chráněné bydlení v Krnově na Opavské ulici je nabízeno lidem s větší mírou samostatnosti, kteří
jsou schopni využívat široké nabídky města, s předpokladem přechodu do podpory samostatného
bydlení. Obyvatelé chráněného bydlení jsou pracovníky podporováni k využívání běžných služeb,
které jim město Krnov nabízí. Pro lepší zvládání samostatného bydlení a začlenění do společnosti
jsou také vedeni k získávání pracovních návyků a dovedností.
Obyvatelé chráněného bydlení jsou vedeni k co největší samostatnosti a získávání dovedností
zvládat péči o domácnost a vlastní osobu s tím, aby byli co nejméně závislí na podpoře naší služby
a dokázali žít a obstát v nové službě, v podpoře samostatného bydlení.
Důkazem poskytování dostatečné a kvalitní služby je, že z našeho chráněného bydlení už hodně
obyvatel přešlo do podpory samostatného bydlení. V letošním roce se podařilo najít umístění
v podpoře chráněného bydlení čtyřem obyvatelům.
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2016 a vize do dalších let
Cíle
 Vytvoříme a zavedeme v praxi služby funkční systém podporovaného rozhodování
u obyvatel CHB
 Snížíme kapacitu CHB Pod Hůrkou z důvodu zvýšení kvality života jeho obyvatel na 15 klientů.
 Vybavíme vybrané pracovníky CHB (10 osob) teoretickými znalostmi a praktickými
dovednostmi nezbytnými pro podporu lidí s problémovým chováním.
Vize
 Individuální domácnosti v běžné zástavbě pro CHB

56

Sociálně terapeutická dílna

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. Při
poskytování služby stavíme na schopnostech a individuálních potřebách každého uživatele,
respektujeme jeho jedinečnost a právo osobní volby.
Cílová skupina:
Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat
z různých důvodů na běžném trhu práce.
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:
Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem s
přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s mentálním a vícenásobným postižením, u
kterých je prioritní duševní onemocnění.
Cíle služby:
 Podporovat dospělé lidi s mentálním a vícenásobným postižením v získání pracovních
dovedností a návyků.
 Podporovat soběstačnost a nezávislost uživatelů, která jim umožní potřebnou orientaci
v běžně dostupných veřejných službách a podpoří je v navazování kontaktů s lidmi.
 Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby uživatelé sociálně terapeutické dílny byli součástí života
města a pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.
 Zásady:
 Stavíme na schopnostech a předpokladech uživatelů služby.
 Partnerský přístup k uživateli služby je pro nás prioritní, respektuje jeho právo volby a
individualitu.
 Pracovníci jsou vybaveni potřebnými znalostmi a dovednosti a jsou tak připraveni reagovat na
individuální potřeby uživatelů.
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Popis zařízení
Službu sociálně terapeutická dílna (STD) najdete na adrese B. Smetany 536/35 v Městě Albrechticích.
Objekt se nachází v klidném prostředí s možností využívání velké zahrady. Dostupnost do města je cca
10 minut pěší chůzí.
Charakteristika poskytované služby
Služba sociálně terapeutická dílna (STD) je určena pro klienty s mentálním a vícenásobným
postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce. Sociální služba v STD je klientům
poskytována v pracovní dny v době od 8.00 – 15.00 hodin. Docházka je rozdělena na dopolední,
odpolední a celodenní. Četnost docházky do STD je u jednotlivých klientů rozdílná, v průměru je
každý klient v STD 3x týdně.
Služba je bezplatná a je poskytována na základě uzavřené smlouvy a zpracovaného individuálního
plánu uživatele.
Činnosti v dílně jsou zaměřené na získávání pracovních dovedností a upevňování psychomotorických
a sociálních dovedností. V roce 2015 bylo v STD uzavřeno 52 smluv o poskytování služby. Výše
poskytované podpory se u jednotlivých klientů liší, vždy je jim poskytována dle jejich potřeb. Klienti
potřebují podporu při činnostech v dílně v různé míře, ta je jim poskytnuta dle jejich potřeb. Vždy se
přihlíží k jejich schopnostem a dovednostem. Činnosti v STD jsou rozděleny do jednotlivých dílen dle
zaměření a to, košíkářství, keramika, stolařství, tkalcovství, arteterapie a základy vaření a stolování.
V oblasti sociálních dovedností se zaměřujeme na schopnost komunikovat s lidmi, navazovat kontakty
a spolupracovat s druhými. Nemalá pozornost je věnována i dovednostem v sebeobsluze. Sociální
službu poskytuje 5 pracovníků v přímé péči.
Uživatelé služby :
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2015 – 30 osob/den
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka):
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2015, POČTY DLE:

POČTY UŽIVATELŮ
ŽENY MUŽI CELKEM

3.3.1 POHLAVÍ

14

32

46

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI
4

33-70 28-65 28-70
42-65
rozpětí
3.3.2 VĚK
53,43
47,22
49,11
54,75
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
Nesleduje se
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním
Nesleduje se
postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení)
POSTIŽENÍ
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
Nesleduje se
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a
s psychiatrickou diagnózou

1
53
53

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
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3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
3.3.6 MOBILITA
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

Nesleduje se
10
4
0

30
0
2

40
4
2

3
1
0

1
0
0

3.3 obložnost v uplynulém roce = 100,28 %
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015 = 0
z toho - žen
- mužů
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu je max. do 1. Měsíce

Zájemce o službu je přijímán na základě písemné žádosti. Se zájemcem o službu, který odpovídá
cílové skupině, je vedeno ,,jednání se zájemcem o službu“. Po kompletaci potřebné dokumentace
je uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby na pracovišti Sociálně terapeutické dílny v Městě
Albrechticích. Průměrná čekací doba je do jednoho měsíce.
Personál:
počet pracovníků
celkem
vzdělání

počet pracovníků

%

0,35

5

4,8
1,8

69,1
25,9

4,6
1,6

66,2
23

6,95

100

6,2

89,2

pedagogičtí
pracovníci
1
PS

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní
celkem

přímá péče
pracovníci
v sociálních
službách
2
PS
%

přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2015

%

zdravotničtí
pracovníci

sociální
pracovníci

THP

ostatní

4

5

6

3
PS

%

PS
0,3

%
4,3

PS
%
0,05 0,7
0,2

0,3

4,3

PS

%

0,2

2,9

0,2

2,9

2,9

0,25 3,6

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2015
V roce 2015 pokračovaly práce na tvorbě a revizi standardů kvality a metodik. Dokončeny byly
dokumenty – Individuální plánování průběhu sociální služby a Nouzové a havarijní situace.
V rámci zkvalitnění individuální práce s klienty byla přehodnocena docházka klientů do dílen.
Na základě vyhodnocení jsme docházku upravili a to tak, že klienti byli rozděleni do dvou skupin dle
úrovně svých možností a schopností. Na dopolední docházku, která trvá 3,5 hodiny, byli zařazeni
klienti schopni udržet pozornost a věnovat se činnosti po tuto delší dobu. Klienti s menší mírou
soustředění docházejí do dílny v odpoledních hodinách v čase od 12:30 do 15:00, tedy pouze na 2,5
hodiny denně. V případě zájmu je ale možné, aby klient docházel do dílny na celý den.
Ke zkvalitnění služby a zvýšení individuální práce s klienty přispělo i posílení personálního obsazení
vytvořením společensky účelného pracovního místa pro jednu osobu vedenou v evidenci ÚP na dobu
6 měsíců a přijetí mezinárodního dobrovolníka. Dobrovolnice Carol k nám přiletěla ze Španělska
v rámci projektu INVY – Rok mezinárodním dobrovolníkem, který realizuje Slezská diakonie. Carol
bude v organizaci působit po dobu 10-ti měsíců – od listopadu 2015 do srpna 2016. Dobrovolník
přináší do dílny nové aktivity a pro klienty vítanou změnu.
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Nedílnou součástí zvyšování kvality poskytovaných služeb je vzdělávání všech pracovníků. V roce 2015
všichni zaměstnanci včetně vedoucí STD absolvovali stáž v STD JINAK Osoblaha, dvě školící akce
s metodikem organizace na téma Individuální plánování v praxi v STD a Práva klientů, střet zájmů
v STD.
1 zaměstnanec se zúčastnil akreditovaného kurzu Řešení konfliktů a vyjednávání, 2 akreditovaného
kurzu Základní seznámení s možnostmi zvládání rizika v životě uživatele sociální služby a 2 osoby
absolvovaly akreditovaný kurz Arteterapie.
Sociálně terapeutickou dílnu prezentujeme účastí na společenských akcích pořádaných městem,
okolními obcemi a dalšími organizacemi v rámci Moravskoslezského kraje. Své výrobky nabízí
i mimo Albrechticko (např. v Ostravě a na místech navštěvovaných turisty) a prezentuje tak nejen
Harmonii, ale i město Město Albrechtice. Jsme zapojeni do aktivit Křídlení nadační fond, Ostrava,
každoročně se účastníme soutěže Šikovné ruce pořádané Sagapo příspěvkovou organizací Bruntál
(s mediální podporou), pravidelně jsme zváni na jarmarky, dny obcí, dny sociálních služeb na
Krnovsku a Albrechticku. S nabídkou prezentace a prodeje našich výrobků jsme oslovováni Krajským
úřadem Ostrava, (prodejní výstava 17. 3. 15, závěrečná konference k projektu na podporu procesu
transformace pobytových sociálních služeb v MSK II dne 22. 9. 2015 v Hotelu Imperiál v Ostravě, Den
otevřených dveří KÚ 28. 10. 2015, Vánoční prodejní výstava KÚ Ostrava – 27. 11. 2015, II. setkání
vedení kraje s řediteli organizací Moravskoslezského kraje – 7. 12. 2015), Statutárním městem
Ostrava, firmou ArcelorMittal Ostrava, nadačním fondem Křídlení a dalšími.
Pro informování veřejnosti o chystaných akcích STD v Městě Albrechticích jsme v roce 2015 dvakrát
využili sdělení v místní kabelové televizi a jedenkrát jsme zveřejnili článek ve Zpravodaji Města
Albrechtic č. 5/15.
Z akce „vánoční trhy v huti ArcelorMittal Ostrava“ vydala tisková mluvčí zmíněné organizace tiskovou
zprávu, ve které je Harmonie, p. o. rovněž zmiňována. Viz odkaz
http://ostrava.arcelormittal.com/media/tiskova-zprava-16-12-2015.aspx
Na všech prodejních akcích rozdáváme letáčky s informacemi o službě.
Výtěžek z prodeje výrobků slouží k nákupu materiálu do jednotlivých dílen. (parafín, hlína, barvy
apod.)
V roce 2015 jsme se zúčastnili 24 prodejních a prezentačních akcí, 2 soutěží a společně s klienty jsme
připravili 3 akce společenské.
Události
Využili jsme nabídky paní Pavlíny Bádrové prezentovat výrobky našich klientů na internetovém
prodejním portálu rukodělných výrobků ŠIKOVNÉ SRDCE. Portál není jen běžným zprostředkovatelem
obchodu, ale klade si za cíl sdružovat organizace, které dávají šanci na společenské uplatnění lidem,
kteří jsou určitým způsobem sociálně znevýhodnění a nemají srovnatelnou startovací pozici na trhu
práce tak, jako většinová společnost. Z každého uskutečněného prodeje, prostřednictvím uvedeného
portálu, je na naše virtuální konto
Dne 22. 4. 2015 proběhl pro klienty sociálně terapeutické dílny Harmonie, p. o. Město Albrechtice
projekt s názvem ,,Poděkování“. Smysl celé akce vystihuje její název. Klientům jsme chtěli poděkovat
za jejich celoroční práci dnem plným her, zpěvu, tance a dobrého jídla. Velké poděkování patří paní
Janě Halamové, ředitelce hotelu Kde jinde, Dlouhá Voda, která nám svým přístupem a velkým srdcem
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pomohla celou akci zorganizovat. Poskytla zázemí svého hotelu a finančně se podílela na jeho
realizaci.

11. 6. 2015 jsme se pustili do vaření na zahradě. Guláš uvařený na otevřeném ohni opravdu chutnal
Počasí nám přálo, klienti si užili svých kamarádů, her, pohody a dobré nálady.

Vánoční setkání je již každoroční tradicí. Společně jsme napekli a nazdobili cukroví, uvařili guláš a
přichystali chlebíčky. Koledy, tanec a dobrá nálada nesmí chybět…

V soutěži ,,Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou“, jsme se zúčastnili výtvarné části. Výtvarná
díla našich uživatelů byla vystavena na vernisáži na Výstavišti Flora v Olomouci. Finálový galaprogram,
na který byli účastníci pozváni, probíhal do pozdních večerních hodin. Slavnostní vyhlášení se
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uskutečnilo pod patronací Miss ČR Petry Minářové, kmotry Kateřiny Kornové, sochaře Kurta
Gebauera a dalších hostů.

Ve čtvrtek 20. 8. 2015 v areálu Sociálně terapeutických dílen Sagapo, p. o. v Bruntále proběhlo finále
již 5. ročníku soutěže Šikovné ruce. Zúčastnili jsme se tří kategorií a ve všech se naši klienti umístili na
pěkných místech.
kategorie keramika: perníková chaloupka - 2. místo Lukáš D.
kategorie kresba/malba: nejkrásnější květiny - 2. místo Zoja B.
kategorie volné techniky: strom života - 4. místo Milan D.
Příjemným zakončením dne byl výlet na Slezskou Hartu

Sociální podmínky uživatelů
Sociálně terapeutická dílna nabízí klientům pracovní činnosti v šesti dílnách se zaměřením keramická, košíkářská, art terapeutická, stolařská, tkalcovská dílna a základy vaření a stolování.
Součástí STD je sociální zařízení se sprchovým koutem zvlášť pro ženy, muže a imobilní klienty. Dále
mohou klienti využívat kuchyňku a přilehlou zahradu. Personál má k dispozici denní místnost
vybavenou kuchyňským koutem a sociální příslušenství.
Popis jednotlivých dílen a činností
Keramická dílna nabízí široké spektrum práce s hlínou (hnětení, válení, tvarování kuliček, lití...).
Sortiment zhotovovaných výrobků je velký např. aromalampy, svícny, misky, hrnky, keramická zvířata,
obrázky, drobné dárkové předměty. Dále dílna nabízí práci s FIMO hmotou, vznikají zde krásné
šperky, přívěsky na klíče a mobilní telefony.
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Košíkářská dílna nabízí činnosti v dílně od základů košíkářství až po složité pletení a ukončení košíků,
výrobu dekorací z pedigů, konečné ošetření výrobků. Vznikají zde košíky, ošatky, podnosy různých
velikostí i tvarů a také různých barev. V dílně jsou dále nabízeny pracovní činnosti pletení a háčkování,
ruční šití, výroba dekorací dle ročního období.

Ve stolařská dílně se klienti učí základním dovednostem při práci se dřevem. Pracují s nejrůznějším
nářadím a dřevoobráběcími stroji. Učí se jak zvládnout práci s hoblíkem, ruční pilkou, šroubovákem,
ale také elektrickým nářadím jako vrtačka, elektrická přímočará pilka, bruska. Ze zaměření dílny
je zřejmé, že klienti jsou pouze muži, kteří zde chodí velice rádi. Další činností dílny je výroba svíček
a lampionů.

V tkalcovské dílně klienti získají dovednosti ve tkaní koberců na tkalcovských stavech. Naučí
se obsluhovat tkalcovský stav, ukončit koberec uzlíčkováním, zvládnou kombinace barev. Další
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činnosti v dílně jsou zaměřeny na ubrouskovou techniku, enkaustiku, quilling, pletení, vyšívání
a háčkování.

Arteterapeutická dílna má ve své nabídce široké spektrum pracovních činností – výrobu
glycerinových mýdel a mýdel s kozím mlékem, malbu na sklo, ruční šití, pletení, háčkování, zdobení
svíček, balení výrobků, činnosti zaměření na procvičování jemné motoriky (skládání mozaiky, korálků),
výroba dekorací dle ročního období, šití polštářů, aj.

Základy vaření a stolování – 1x týdně vaří skupina max. 5ti klientů polední menu o 3 chodech. Učí se
základy vaření, postupně se přidávají náročnější recepty a činnosti s tím spojené. Velký důraz je
kladen na správné stolování, udržování pořádku a čistoty v kuchyňce.
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Stavebně - technický stav objektu
Rekonstrukce objektu proběhla v roce 2012, objekt je v dobrém stavu. Všechny prostory dílny jsou
zcela bezbariérové.
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015
Zvýšení individuální práce s klienty – viz bod č. 5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné
události v roce 2015
Udržení kapacity dílen v počtu 30 klientů/den
Aby byla udržena kapacita dílny 30 osob/den, muselo službu využít minimálně 7 530 osob za celý rok
2015. Ve skutečnosti dílnu navštívilo 7 551 klientů, tj. o 21 osob více, průměrná návštěvnost 30,08
osoby denně. Cíl byl tedy splněn a mírně překročen. Návštěvnost činila 100,28%. V roce 2015 bylo
uzavřeno 52 smluv o poskytování sociálních služeb na pracovišti Sociálně terapeutické dílny Město
Albrechtice.
Prezentace dílny navenek - viz bod č. 5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v
roce 2015
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2016 a vize do dalších let
Cíle:

Provedení auditu kvality služby
Prezentace služby navenek
Vize: Zřízení a provozování obchůdku mimo objekt STD (ideálně v centru obce)
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Ekonomické údaje za celou organizaci
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

48 296,54

48 290,37

-6,17

11,73

17,90

6,17

48 308,27

48 308,27

0,00

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
z toho

Výsledek hospodaření
za rok 2015

převod do rezervního fondu
0

převod do fondu odměn
0

0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
výsledek
náklady
výnosy
Druh sociálních služeb
hospodaření
(tis. Kč)
(tis. Kč)
(tis. Kč)
Domovy pro osoby se zdravotním
28 656,50
28 656,50
0,00
postižením
Chráněné bydlení
17 124,05
17 124,05
0,00
Sociálně terapeutické dílny
Celkem

2 527,72

2 527,72

0,00

48 308,27

48 308,27

0,00

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2015
Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015
Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy
Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti
Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 – na akci
„Záchranný archeologický výzkum – novostavba objektu
chráněného bydlení v Osoblaze
Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 – na akci
„Kolejnicový zvedací a asistenční systém na přepravu imobilních
osob se zdravotním postižením“
Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 – na akci
„Nákup automobilu“
25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)
Výsledek hospodaření

Výše (Kč)
23 621 000
1 800 000
960 000
700 000
1 100 000
350 000
15,69
0
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Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2015 – UZ 13305
Druh sociálních služeb
Výše (tis. Kč)
(dle registrace)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

13 940,00

Chráněné bydlení

7 558,00

Sociálně terapeutické dílny

2 123,00

Celkem

23 621,00

Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)

Název fondu

k 1. 1. 2015

Fond investic
FKSP
Rezervní fond

k 31. 12. 2015
9 838,92

9 129,07

124,10

112,75

3 511,47

3 630,39

12,9

12,9

Fond odměn

Investiční akce v r. 2015 (tis. Kč)
Zdroj (poskytovatel)
IOP

Účel akce

Výše (tis. Kč)
11 545,79

Novostavba + inž. sítě, oplocení,
zpevněné plochy - CHB Osoblaha

MSK
IOP
MSK
Vlastní zdroje – Fond investic

194,43
17825,02

TZ + oplocení, zp. plochy, altán,
venkovní osvětlení DOZP Rýmařov
(18.12.2015 předáno Sagapu Bruntál)

1755,18
107,41

Celkem

31 427,83

Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
Druh/účel
Krnovská škrobárna
Alumont Krnov

Celkem

celkem

finanční

věcný

rezervní fond

25,00

25,00

2,00

2,00

27,00

27,00

finanční

věcný

investiční fond
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Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
Název akce
TZ budovy CHB . stříška
Osobní automobil
Archeolog.průzkum CHB
Osoblaha
Kolejnicový zved.systém
Telekom.sítě, pojistky
oken - CHB Vrbno
Hmotný majetek z IOPu –
předání do užívání od zřiz.

Celkem

celkem

vlastní

MSK

ISPROFIN

71,89

71,89

429,50

79,50

350,00

780,69

80,69

700,00

1 100,47

0,47

1 100,00

72,56

72,56

772,62

0

772,62

3 227,73

305,11

2 922,62

dary

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2015 (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
celková
Druh/účel
hodnota
zřizovatel
vlastní
dary
Oprava prokládací
61,22
61,22
pračky
Oprava automobilu –
62,96
62,96
pojistná událost
Celkem

124,18

jiné
(jaké)

Jiné

124,18

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

celková výše škody

výše náhrady od
pojišťovny

Nehoda automobilu VW Caddy

62,96

60,46

Celkem

62,96

60,46

Zahraniční služební cesty
Místo

účel cesty

od - do

počet
zaměstnanců

nebyly
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Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Použito

Vratka
dotace

Zdůvodnění
vratky

Město Krnov - VFP

00002

50

50

0

EDUCO centrum, s. r. o. Krnov

13233

1,27

1,27

0

AKLUB centrum Krnov

13233

21,44

21,44

0

Úřad práce Ostrava

13234

149,61

149,61

0

Úřad práce Ostrava

13013

328,24

328,24

0

Úřad práce Ostrava

13229

374,69

374,69

0

925,25

925,25

0

Celkem

Průměrné % nemocnosti za rok 2015: 3,38 %
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti: nejsou
Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, termín kontroly 27. 1. 2015
Předmět kontroly:
- Plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 432/2003 b., kterou se
stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií…
Kontrolní zjištění:
Zaměstnavatel vybavuje zaměstnance OOPP – plní ustanovení § 104 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb.
Zaměstnavatel má uzavřenou Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb – plní ustanovení §
224 zák. č. 262/2006 Sb.
Zaměstnanci jsou prokazatelně seznámeni, do jaké kategorie jsou vykonávané práce zařazené – plní §
103 odst. 1 písm. B) zák. č. 262/2006 Sb.
Zaměstnavatel zajišťuje pravidelné školení BOZP – plní § 103 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb.
Zaměstnavatel na základě reorganizace k 1. 1. 2015 předloží aktualizovaný návrh kategorizace prací
s přehodnocením jednotlivých faktorů pracovních podmínek ve lhůtě do 26. 2. 2015. Opatření: zaslání
aktualizovaného návrhu v požadovaném termínu.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, termín kontroly 25. 2. 2015
Předmět kontroly:
- Plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin……
Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, termín kontroly 9. 3. 2015, 4. 4. 2015
Předmět kontroly:
- Plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., vyhlášce č. 306/2012 Sb. O
podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích
na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče…
Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, termín kontroly 17. 7. 2015.
Předmět kontroly:
- Dokumentace zdolávání požárů
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Kontrolní zjištění: výzva k odstranění nedostatků v dokumentaci. Opatření: upravená dokumentace
byla zaslána v požadovaném termínu.
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, termín kontroly 15. 7. 2015.
Předmět kontroly:
- Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb. O inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování povinností
vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Okresní správa sociálního zabezpečení, termín kontroly - 28. 8. 2015, kontrolované období od 1. 10.
2012 do 31. 7. 2015. Předmět kontroly:
- Plnění povinností v nemocenském pojištění
- Plnění povinností v oblasti pojistného
- Plnění povinností v důchodovém pojištění.
Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Všeobecná zdravotní pojišťovna, termín kontroly – 31. 8. 2015, kontrolované období od 1. 12. 2012
do 31. 7. 2015. Předmět kontroly:
- Dodržování oznamovací povinnosti
- Stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného
- Dodržování termínu splatnosti pojistného
- Dodržování ostatních povinností plátců pojistného
- Zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech
Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Kontroly vlastní:
Bezpečnost práce: termín kontroly - 28. 1., 12, 3., 7. 5., 11. 9., 17. 9. 2015.
Předmět kontroly: vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů včetně přijetí opatření k jejich
odstranění dle § 102 odst. 3 ZP.
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: 20. 2., 15. 7. 2015.
Kontrolní zjištění: drobné nedostatky byly ihned napraveny.
Kontrola – audit stravovacího provozu: termín kontroly – 30. 10. 2015
Předmět kontroly: vnitřní audit systému HACCP.
Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
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 2015
průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců
126,78
z toho povinný podíl OZP 4%
5,07
plnění povinnosti zaměstnáváním OZP v organizaci
6,82
plnění povinnosti odběrem výrobků a služeb
0,87
plnění povinnosti celkem
7,69
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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. 2015 na webových stránkách organizace a bude
uložena ve sdílených složkách v PC pro jednotlivá pracoviště, kam mají pracovníci přístup.
Ekonomické údaje za službu domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP):
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

28 644,77

28 638,60

-6,17

11,73

17,90

6,17

28 656,50

28 656,50

0,00

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
z toho

Výsledek hospodaření
za rok 2015

převod do rezervního fondu
0

převod do fondu odměn
0

0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
výsledek
náklady
výnosy
Druh sociálních služeb
hospodaření
(tis. Kč)
(tis. Kč)
(tis. Kč)
Domovy pro osoby se zdravotním
28 656,50
28 656,50
0,00
postižením
Chráněné bydlení
17 124,05
17 124,05
0,00
Sociálně terapeutické dílny
Celkem

2 527,72

2 527,72

0,00

48 308,27

48 308,27

0,00
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Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2015

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015
Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

13 940 000
1 120 000

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 – na akci
„Kolejnicový zvedací a asistenční systém na přepravu imobilních
osob se zdravotním postižením“
Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 – na akci
„Nákup automobilu“

1 100 000
350 000

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

14,84

Výsledek hospodaření

0

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro r. 2015 – UZ 13305
Druh sociálních služeb
Výše (tis. Kč)
(dle registrace)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

13 940,00

Chráněné bydlení

7 558,00

Sociálně terapeutické dílny

2 123,00

Celkem

23 621,00

Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)

Název fondu

k 1. 1. 2015

Fond investic
FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

k 31. 12. 2015
9 838,92

9 129,07

124,10

112,75

3 511,47

3 630,39

12,9

12,9

Investiční akce v r. 2015 (tis. Kč)
Zdroj (poskytovatel)
IOP
MSK
Vlastní zdroje – Fond investic

Celkem

Účel akce
TZ + oplocení, zp. plochy, altán,
venkovní osvětlení DOZP Rýmařov
(18.12.2015 předáno Sagapu)

Výše (tis. Kč)
17 825,02
1 755,18
107,41
19 687,61
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Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
Druh/účel
Krnovská škrobárna
Alumont Krnov

Celkem

celkem

finanční

věcný

finanční

rezervní fond

25,00

25,00

2,00

2,00

27,00

27,00

věcný

investiční fond

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

celkem

vlastní

MSK

Osobní automobil

429,50

79,50

350,00

Celkem

429,50

79,50

350,00

ISPROFIN

dary

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2015 (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
celková
Druh/účel
hodnota
zřizovatel
vlastní
dary
Oprava prokládací
61,22
61,22
pračky
Celkem

61,22

jiné
(jaké)

Jiné

61,22

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

celková výše škody

výše náhrady od
pojišťovny

Prasklá pneumatika, disk Renault Kango

2,57

1,57

Celkem

2,57

1,57

Zahraniční služební cesty
Místo

účel cesty

od - do

počet
zaměstnanců

nebyly
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Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Použito

Vratka
dotace

Zdůvodnění
vratky

Město Krnov - VFP

00005

50

50

0

EDUCO centrum, s. r. o. Krnov

13233

1,27

1,27

0

Úřad práce Ostrava

13234

86,00

86,00

0

Úřad práce Ostrava

13013

204,00

204,00

0

Úřad práce Ostrava

13229

231,77

231,77

0

573,04

573,04

0

Celkem
Průměrné % nemocnosti za rok 2015: 4,25 %

Ekonomické údaje za službu chráněné bydlení (CHB):
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

17 124,05

17 124,05

0

0

0

0

17 124,05

17 124,05

0,00

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
z toho

Výsledek hospodaření
za rok 2015

převod do rezervního fondu
0

převod do fondu odměn
0

0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
výsledek
náklady
výnosy
Druh sociálních služeb
hospodaření
(tis. Kč)
(tis. Kč)
(tis. Kč)
Domovy pro osoby se zdravotním
28 656,50
28 656,50
0,00
postižením
Chráněné bydlení
17 124,05
17 124,05
0,00
Sociálně terapeutické dílny
Celkem

2 527,72

2 527,72

0,00

48 308,27

48 308,27

0,00
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Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2015

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015

7 558 000

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

660 000

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti

946 900

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 – na akci
„Záchranný archeologický výzkum – novostavba objektu
chráněného bydlení v Osoblaze
Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 – na akci
„Kolejnicový zvedací a asistenční systém na přepravu imobilních
osob se zdravotním postižením“

700 000
1 100 000

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

17,02

Výsledek hospodaření

0

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro r. 2015 – UZ 13305
Druh sociálních služeb
Výše (tis. Kč)
(dle registrace)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

13 940,00

Chráněné bydlení

7 558,00

Sociálně terapeutické dílny

2 123,00

Celkem

23 621,00

Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)

Název fondu

k 1. 1. 2015

Fond investic
FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

k 31. 12. 2015
9 838,92

9 129,07

124,10

112,75

3 511,47

3 630,39

12,90

12,90

Investiční akce v r. 2015 (tis. Kč)
Zdroj (poskytovatel)
IOP
MSK
Celkem

Účel akce
Novostavba + inž. sítě, oplocení,
zpevněné plochy - CHB Osoblaha

Výše (tis. Kč)
11 545,79
194,43
11 740,22
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Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
Druh/účel

celkem

finanční

věcný

finanční

rezervní fond

nebyly

0,00

0,00

Celkem

0,00

0,00

věcný

investiční fond

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
Název akce
TZ budovy CHB . stříška
Archeolog.průzkum CHB
Osoblaha
Kolejnicový zved.systém
Telekom.sítě, pojistky
oken - CHB Vrbno
Hmotný majetek z IOPu –
předání do užívání od zřiz.

Celkem

celkem

vlastní

MSK

71,89

71,89

780,69

80,69

700,00

1 100,47

0,47

1 100,00

72,56

72,56

772,62

0

772,62

2 798,23

225,61

2 572,62

ISPROFIN

dary

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2015 (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
celková
Druh/účel
hodnota
zřizovatel
vlastní
dary
Oprava automobilu –
62,96
62,96
pojistná událost
Celkem

62,96

jiné
(jaké)

Jiné

62,96

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

celková výše škody

výše náhrady od
pojišťovny

Nehoda automobilu

62,96

60,46

Celkem

62,96

60,46

Zahraniční služební cesty
Místo

účel cesty

od – do

počet
zaměstnanců

nebyly
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Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Použito

Vratka
dotace

Zdůvodnění
vratky

AKLUB centrum Krnov

13233

21,44

21,44

EDUCO Krnov

13234

63,61

63,61

Úřad práce Ostrava

13013

124,34

124,34

0

Úřad práce Ostrava

13229

34,00

34,00

0

243,39

243,39

0

Celkem

0

Průměrné % nemocnosti za rok 2015: 2,23 %
Ekonomické údaje za službu sociálně terapeutické dílny (STD):
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

2 527,72

2 527,72

0,00

0,00

0,00

0,00

2 527,72

2 527,72

0,00

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
z toho

Výsledek hospodaření
za rok 2015

převod do rezervního fondu
0

převod do fondu odměn
0

0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
výsledek
náklady
výnosy
Druh sociálních služeb
hospodaření
(tis. Kč)
(tis. Kč)
(tis. Kč)
Domovy pro osoby se zdravotním
28 656,50
28 656,50
0,00
postižením
Chráněné bydlení
17 124,05
17 124,05
0,00
Sociálně terapeutické dílny
Celkem

2 527,72

2 527,72

0,00

48 308,27

48 308,27

0,00

77

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2015

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015

2 123 000

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

20 000

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti

13 100

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

15,01

Výsledek hospodaření

0

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro r. 2015 – UZ 13305
Druh sociálních služeb
Výše (tis. Kč)
(dle registrace)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

13 940,00

Chráněné bydlení

7 558,00

Sociálně terapeutické dílny

2 123,00

Celkem

23 621,00

Hospodaření s peněžními fondy
Název fondu

Stav (v tis. Kč)
k 1. 1. 2015

Fond investic
FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

k 31. 12. 2015
9 838,92

9 129,07

124,10

112,75

3 511,47

3 630,39

12,9

12,9

Investiční akce v r. 2015 (tis. Kč)
Zdroj (poskytovatel)

Účel akce

Výše (tis. Kč)

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

celkem

finanční

věcný

finanční

rezervní fond

věcný

investiční fond

nebyly
Celkem

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

celkem

vlastní

MSK

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

nebyl
Celkem

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2015 (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
celková
Druh/účel
hodnota
zřizovatel
vlastní
dary

Jiné

nebyly

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

celková výše škody

výše náhrady od
pojišťovny

Nebyly
Celkem

Zahraniční služební cesty
Místo

účel cesty

od - do

počet
zaměstnanců

nebyly
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Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace
Úřad práce Ostrava

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

13229

Celkem

Použito

Vratka
dotace

Zdůvodnění
vratky

108,92

108,92

0

108,92

108,92

0

Průměrné % nemocnosti za rok 2015: 2,09 %
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti: nejsou

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno:

Mgr. M. Fofová, Bc. Z. Peřinová – DOZP, Bc. Y. Marečková – CHB,
B. Nováková – STD, N. Kotová, L. Menzlová – ekonomické údaje

datum:

26. 2. 2016

telefon:

777 005 771

e-mail:

reditel@po-harmonie.cz
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