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Základní údaje o organizaci:
Název:

Harmonie, příspěvková organizace

Adresa:

Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Právní forma:

příspěvková organizace

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:

211 255 3506/2700, UniCredit Bank
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Vážení,
dovolte, abych Vás seznámila s novým vydáním Zprávy o činnosti za rok 2017 Harmonie, příspěvkové
organizace.
Stejně jako v předešlých letech, tak i letos Vás touto formou informujeme o výsledcích hospodaření
a o činnostech, které v naší organizaci proběhly nebo stále probíhají.
Pro Harmonii, p. o. byl rok 2017 významným mezníkem v oblasti poskytování sociálních služeb.
Uplynulo totiž 15 let od jejího působení v Městě Albrechticích a 10 let v Krnově. Během těchto let jsme
realizovali naše vize a cíle, tedy ukončit poskytování pobytových služeb v objektech zámků
v Hošťálkovech a v Jindřichově ve Slezsku a zabezpečit jejich obyvatelům důstojné sociální služby
odpovídající jejich potřebám.
Za patnáct let od zahájení procesu humanizace a transformace jsme ve spolupráci
se zřizovatelem, Moravskoslezským krajem, a za podpory dotačních programů vybudovali v pěti městech
kraje 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením (Krnov, Vrbno pod Pradědem),
7 chráněných bydlení (Město Albrechtice, Krnov, Osoblaha, Rýmařov) a ambulantní službu Sociálně
terapeutické dílny v Městě Albrechticích. V těchto bydleních našlo svůj nový domov na 190 klientů z výše
zmíněných zámků.
…a zde je reakce kolegyně na mou otázku, jak vše vnímala z pohledu pracovnice, která celým
procesem prošla? Neumím dost dobře popsat to její gesto rukou, pouze cituji: „ Byl to uragán, byla
to smršť a strašně rychle to uteklo, ani nemůžu uvěřit, že to už je patnáct let“.
Transformace našich služeb však neskončila, pracujeme na dalších výzvách - pokračují aktivity
ke vzniku bydlení pro osoby s duševním onemocněním, které jsou ve fázi zpracovávání projektové
dokumentace.
Další významnou událostí byl nákup čtyř bytů v Krnově, ve kterých bude poskytována služba chráněné
bydlení pro osm klientů.
Změny, které v rámci Harmonie, p. o. probíhají, je potřeba také sledovat z pohledu kvality
poskytovaných služeb. Máme za sebou dva audity – audit kvality a audit procesní. Oba s velmi pozitivním
hodnocením. Nejen, že byly úspěšné a důkladně prověřily službu DOZP, ale také nás utvrdily v tom, že
se ubíráme správným směrem a poskytujeme kvalitní službu. Navíc, když potom přijde
od opatrovnice našeho klienta ke zřizovateli poděkování za péči, kterou jejímu synovi dáváme,
je to opravdové pohlazení po duši…
Jako satisfakci jsme vnímali navýšení platů v sociální oblasti. Snad se tímto i zvýší prestiž práce
zaměstnanců v tomto odvětví, neboť je nízká, práce velmi náročná a stále nedoceněná.
Přesto je za námi kus práce, kterou však děláme rádi a věříme, že i v nadcházejících letech se naší
organizaci podaří úspěšně reagovat na všechny změny a nároky na nás kladené a i nadále budeme
poskytovat kvalitní sociální službu všem potřebným.
Upřímné poděkování patří všem pracovníkům Harmonie, p. o., také našemu zřizovateli,
Moravskoslezskému kraji, všem donátorům a spolupracujícím osobám a organizacím.

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

Domovy pro osoby se zdravotním postižením: Číslo registrace: MSK 92464/2007

DOZP: Chářovská 785/85, Krnov 794 01

Posláním Domova Harmonie v Krnově je poskytovat celoročně podporu a péči lidem s mentálním
a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání.
Pracovníci citlivým způsobem podporují zachování rodinných, přátelských a partnerských vztahů,
s ohledem na všechny jejich potřeby. Umožňují jim využívat ostatní služby v přirozeném prostředí
a hledají způsoby, které vedou klienta k nezávislosti na sociální službě.
Cílová skupina služby
Služba je poskytována dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a případným dalším přidruženým
postižením s vyšší mírou potřeby podpory.
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby
Osobám s mentálním postižením s poruchami autistického spektra, které potřebují specializovanou
odbornou péči a podporu a lidem s mentálním a vícenásobným postižením, u kterých je prioritní duševní
onemocnění.
Cíle služby
 Udržet a získat dovednosti klienta potřebné pro běžný život s důrazem na individuální možnosti
každého z nich.
 Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby obyvatelé Domova byli běžnou součástí života města
a pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.
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Zásady služby
 Každý klient je pro nás jedinečná osobnost, vždy máme na paměti jeho důstojnost a lidská práva.
 Pracujeme s vědomím, že tak, jak se chováme na veřejnosti k našim klientům, tak se k nim bude
chovat i veřejnost.
 Každý pracovník v přímé péči je významnou součástí celku – jak kvalitní je pracovník,
tak kvalitní je služba samotná (týmová práce v nastavování pravidel služby, kontinuální
vzdělávání, supervize).
 Dbáme na jednotnost postupu pracovníků v podpoře a péči o klienty (respektujeme dohodnuté
pracovní postupy)

Chráněné bydlení

M. Albrechtice, P. Bezruče 141/4

M. Albrechtice, B. Smetany 536/35

Číslo registrace: MSK 92464/2007

M. Albrechtice, Pod Hůrkou 754/26

Krnov, Opavská 40

M. Albrechtice, Krnovská 185/1

Osoblaha, Slunečná 181

Posláním Harmonie, Chráněných bydlení ve Městě Albrechticích, v Krnově a v Osoblaze,
je poskytovat dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením takovou podporou, jakou
potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných domácnostech. Individuálně je podporovat
v rozhodování ve všech věcech, které se jich týkají. Respektovat všechny jejich potřeby
a podporovat je v jejich naplňování.
Cílová skupina
Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a vícenásobným postižením, kteří
potřebují podporu především v rozhodování se, v péči o vlastní domácnost, v hospodaření s penězi,
v přípravě a zajištění stravy a v navazování kontaktů s okolím.
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby
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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.

Sociálně terapeutické dílny

Číslo registrace: MSK 207531/2010

Pracoviště: B. Smetany 536/35, Město Albrechtice

Posláním sociálně terapeutické dílny Harmonie v Městě Albrechticích je vytvořit dospělým lidem
s mentálním a vícenásobným postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce,
podmínky pro smysluplné trávení volného času v době, kdy jsou jejich vrstevníci v zaměstnání.
Při poskytování služby stavíme na schopnostech a individuálních potřebách každého uživatele,
respektujeme jeho jedinečnost a právo osobní volby.
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Cílová skupina:
Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat
z různých důvodů na běžném trhu práce.
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:
Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem
s přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s vícenásobným postižením, u kterých je prioritní
duševní onemocnění.
Cíle služby:
Vybavit dospělé lidi s mentálním a vícenásobným postižením základními pracovními dovednostmi
a návyky.
U každého klienta podpořit, na základě jeho potřeb, soběstačnost a nezávislost, která mu umožní:
- potřebnou orientaci v běžně dostupných veřejných službách a v navazování kontaktů s lidmi
- rozhodovat se v běžných denních situacích
- orientovat se ve svých právech
Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby klienti sociálně terapeutické dílny byli součástí života města
a pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.
Zásady služby:
 Stavíme na schopnostech a předpokladech klientů služby.
 Partnerský přístup ke klientovi služby je pro nás prioritní, respektuje jeho právo volby
o a individualitu.
 Pracovníci jsou vybaveni potřebnými znalostmi a dovednosti a jsou tak připraveni reagovat
na individuální potřeby klientů.
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Zpráva o činnosti organizace
Harmonie poskytuje pobytové sociální služby na 11 pracovištích, z toho v nepřetržitém provozu
na pracovištích v Městě Albrechticích a Osoblaze ve službách Chráněné bydlení, v Krnově ve službě
Domova pro osoby se zdravotním, dále v denním provozu ve službě Chráněné bydlení v Krnově,
na Opavské ul.
Ambulantní služba sociálně terapeutické dílny je otevřena ve všední dny od 7:00 – 15:30 hodin
ve Městě Albrechticích.
Členění organizace

DOZP Chářovská,
Krnov

Harmonie, příspěvková
organizace

STD B. Smetany,
Město Albrechtice

CHB Slunečná,
Osoblaha

CHB Krnovská,
Město Albrechtice

CHB Opavská, Krnov

CHB P. Bezruče,
Město Albrechtice

CHB B. Smetany,
Město Albrechtice

CHB Pod Hůrkou,
Město Albrechtice,
5 rodinných domků

V roce 2017 byla celková kapacita služeb 169 osob, z toho 59 v DOZP, 80 v CHB, 30 v STD.
Počet klientů dle služeb
80
59

30

DOMOV PRO OSOBY ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
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Personál za celou organizaci:
počet
celkem

pracovníků
počet pracovníků
přímá péče

vzdělání

přepočtený
stav (PS) ke dni %
31. 12. 2017

pedagogičtí
pracovníci

pracovníci
v sociálních
službách

zdravotničtí
pracovníci

1

2

3

PS

%

PS

%

PS

%

sociální
pracovníci

THP

4

5

ostatní

6

PS

%

PS

%

PS

1,9

1,5

5,2

4,1 1

%

vysokoškolské 9,2

7,2

1,3

1

6

4,7

vyšší odborné

1,2

1

0,2

0,2

1

0,8

úplné střední

64

50,3

54,8

43

vyučen

45,5

35,7

36,2

28,4

9,3

7,3

základní

7,3

5,8

4,8

3,8

2,5

2

celkem

127,2

100

97,3

76,4 3

3

2,4

2,4

7

5,5

7,1

5,8%
64

7,2%1,0%

107,3
Přímá péče
vysokoškolské
Administrativa
vyšší odborné
Obslužné provozy
úplné střední

vysokoškolské

35,7%

vyšší odborné
úplné střední
vyučen

9,2

7,3

10,1

Vzdělání pracovníků
Personální zajištění služby

Vzdělání personálu

45,5

5,6 12,8

0,8

základní

1,2

vyučen

50,3% 7,1

Přímá péče dle profesí

12,8
0

základní
0

Obslužný provoz

5,1
PSS (pracovník v
sociálních službách)

97,3

SZP (zdravotnický
pracovník)
SP (sociální
pracovník)

3

4,6

Praní prádla a
úklid
3,1

Stravovací
provoz
Údržba a
autoprovoz
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Počty klientů, pracovníků, přehled počtu klientů dle stupně závislosti
Počet pracovníků v přímé péči/klientů
80

80

50

29

30

59
50

34

35

70
60

Příspěvek na péči - služba/stupeň

25

51

20

40

30

30

22

19
15

12

15
10

20

6

10

5

3

1

0

0
DOZP

CHB
Zaměstnanci

STD
Klienti

I.

II.
DOZP

III.

IV.

CHB

Významné aktivity v uplynulém roce










Oslava 15. výročí založení služby Chráněné bydlení v Městě Albrechticích. 1. 7. 2002 bylo
otevřeno první bydlení pro 20 klientek z hošťálkovského zámku. Tímto započala etapa
humanizace velkokapacitního zařízení, tehdy ještě Ústavu sociální péče v Hošťálkovech.
Od 1. 1. 2016 jsme se zapojili do projektu realizovaného Moravskoslezským krajem s názvem
„Podpora služeb sociální prevence 1“. Účelem realizace projektu je finanční podpora
poskytovatelů služeb sociální prevence na svou činnost v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.
(financování služby STD).
Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu
se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
na léta 2015 - 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.
Realizovali jsme investiční akce – nákup vozidla Octavia (na CNG), nátěr oken budovy DOZP,
obměnu vybavení ve stravovacím provozu – nový varný kotel a průmyslová myčka nádobí,
zhotovení a instalace nové kuchyňské linky v domku č. 26 v CHB Město Albrechtice, vybudování
nového plotu u domku č. 26 v CHB Město Albrechtice, realizace změny dispozičního řešení v CHB
v Osoblaze – rozdělení 2 dvoulůžkových pokojů na 4 jednolůžkové.
Zapojili jsme se do aktivit projektu „Podpora transformace pobytových sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji“.
Na rok 2017 jsme získali dotaci města Krnov ve výši 85 tis. Kč na provozní účely a 8,5 tis.
na službu STD z dotace města Město Albrechtice, na nákup materiálu na výrobky.
Realizujeme aktivity v rámci projektu naší organizace z výzvy MPSV A 023 z Operačního programu
Zaměstnanost, pod názvem „Teorie – most do dobré praxe aneb poznání nás pohání“, který je
podpořen částkou ve výši 1 792 999,50,- Kč a aktivity budou probíhat v letech 2016 – 2018. V roce
2017 jsme vyčerpali částku 887 495 Kč z toho za práci odborných konzultantů částku 270 700 Kč,
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na vzdělávací akreditované kurzy částku 454 083 Kč, na nákup vybavení částku 52 563 Kč a ostatní
výdaje činily 110 149 Kč (nepřímé náklady – poštovné tonery, kancelářské potřeby, odměna
administrátorovi a manažerovi projektu).
V rámci Evropské dobrovolnické služby programu Mládež v akci, nastoupili do Harmonie další dva
zahraniční dobrovolníci, do služby chráněné bydlení a domova pro osoby se zdravotním
postižením.
Zaměstnáváme pracovníky z dotací – příspěvky na mzdové náklady v rámci projektů OP LZZ,
na společensky účelná místa. V roce 2017 jsme zaměstnávali 2 pracovníky.
Na základě schváleného TP organizace na období 2016 – 2020, byly realizovány ve spolupráci se
zřizovatelem postupné kroky k jeho naplňování – vytipování a nákup vhodných bytů v běžné
zástavbě, pro bydlení obyvatel chráněného bydlení, zadání podkladů k jejich úpravám
a vybavení, zpracování PD k výstavbě zdviže v objektu Opavská v Krnově.
Zaměstnáváme 3 klienty chráněného bydlení, jako pomocné pracovníky provozu a jednoho
klienta služby Podpora samostatného bydlení, kterou provozuje Slezská diakonie v Krnově
Ve dnech 16. 10. - 20. 10. jsme se již po třetí zúčastnili sbírky potravinové pomoci, kterou pořádá
Potravinová banka v Ostravě, z. s., ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a
Armádou spásy v Krnově v rámci akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby. Výtěžek sbírky
byl určen pro uživatele Azylového domu pro muže, ženy a maminky s dětmi v Krnově.
Audit MEC – v listopadu byla oslovena organizace Moravskoslezské energetické centrum
ke zhodnocení teplotní a vlhkostní optimalizace budovy a možným energetickým úsporám. Byl
použit Datalogger ve třech domácnostech se zjištěním, že v místnostech je nižší vlhkost
vzduchu, než je doporučená hodnota normy. Dále bylo provedeno kontrolní měření spotřeby
elektrické energie s konstatováním, že elektroměr je v pořádku. Rovněž kontrola spotřeby
energie za uplynulé 3 roky nezaznamenala větší výkyvy.
Závěrečné doporučení:
zateplení obvodových stěn objektu přístavby pro snížení tepelných ztrát
regulovat topnou větev u dálkového vytápění – projektant se zaměřením na techniku prostředí
staveb.
Audit rizikové situace – auditu předcházel dne 27. 4. 2017 v DZR Náš svět v Pržně seminář na
téma „Zvládání emočně náročných a rizikových situací ve veřejných institucích“, kterého se
zúčastnili i naši pracovníci. Probíraným tématem školení bylo, jak se zachovat v náročných
rizikových situacích, jak jim předcházet, jak nedopustit, aby se uvolnil spouštěč a tím se
odstartovala frustrace jedince s následnou agresí. Následující aktivitou bylo dotazníkové šetření
s cílem zjistit pocit bezpečí zaměstnanců a míra jejich připravenosti na krizové situace. Po té
proběhl bezpečnostní audit ke zjištění skutečného stavu v zařízení a poslední aktivitou bylo
školení v problematice zvládání rizikových situací ve veřejných institucí.
Dne 3. 10. 2017 navštívil všechna pracoviště Harmonie, p. o. náměstek hejtmana pro sociální
oblast a vedoucí sociálního odboru MSK. Všichni pracovníci vnímali skutečný zájem ze strany
představitelů zřizovatele, byli potěšeni.
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Práce s kvalitou


Hodnocení kvality sociální služby v rámci organizace
V roce 2017 jsme pokračovali v aktualizaci pravidel a metodických materiálů, na základě
podkladů analýzy cílových skupin a výstupů z hodnocení pracovníků.
Zpráva o práci metodika Harmonie, kvalita poskytované sociální služby:
DOZP a CHB
V roce 2017 jsme se společně se sociálními pracovníky, koordinátory a klíčovými pracovníky
pobytových služeb věnovali především implementaci změn zavedených v organizaci v procesu
případové práce. Cílem bylo nejen zpracovávat ke každému klientovi všechny písemné výstupy,
ale především podpořit klíčové pracovníky v dovednostech vnímat situaci každého klienta v
souvislostech. Naučit se poskytovat mu optimální podporu podle jeho potřeb
a očekávání v podmínkách, které v jednotlivých službách máme.
Během celého roku jsme se setkávali na případových setkáních k jednotlivým klientům, klíčoví
pracovníci dostávali podporu v dovednostech průběh podpory jednotlivým klientům písemně
zaznamenávat.
V roce 2017 jsme absolvovali dobrovolný procesní audit ve službě DOZP Chářovská, který svými
výstupy podpořil zavedené procesy podpory klientů a ocenil kompetence pracovníků v přímé péči
včetně sociálních pracovníků řešit nepříznivou sociální situaci našich klientů tak, aby mohli žít
naplněný život.
V roce 2017 jsme vypracovali nově metodiku pro podporované rozhodování klientů Harmonie.
Vzhledem k tomu, že našimi klienty jsou ve všech službách lidé s potřebou podpory v
rozhodování, bylo nezbytné osvětlit vhodným způsobem tuto potřebu všem pracovníkům v
přímé péči tak, aby mohla být legitimní součástí individuální podpory našich klientů v rámci
procesů individuálního plánování. Všichni pracovníci pobytových služeb byli v rámci interního
vzdělávání v této problematice v roce 2017 proškoleni.
V průběhu celého roku 2017 probíhala pravidelná revize psaných pravidel a postupů jednotlivých
služeb podle stanoveného časového harmonogramu a proškolování nových pracovníků v
základních principech poskytovaných služeb.

STD
V sociálně terapeutické dílně jsme se v roce 2017 zaměřili na revizi individuálního plánování
průběhu služby s důrazem na cíle STD.
Během celého roku probíhala podpora klíčových pracovníků především při stanovení cílů klientů
a v dovednostech průběh služby efektivně zaznamenávat.
 Externí hodnocení kvality našich služeb
Ve dnech 6. 11. – 7. 11. 2017 proběhla kontrola poskytování sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Kontrolní skupina byla složena z odborníků zřizovatele
na tuto oblast a specializovaným odborníkem v poskytování sociálních služeb. Kontrolovanou
službou byla pobytová sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením. Z kontrolního
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zjištění vzešla dvě doporučení týkající se řešení dispozičního uspořádání jedné z domácnosti a
aktualizaci úhradovníku u osob, jímž je podávána strava prostřednictvím pegu. Jiné nedostatky
zjištěny nebyly. Celkově byl výstup z kontroly velmi pozitivní.
Vzdělávání
Organizace každoročně zpracovává vzdělávací plán na daný rok, který reaguje na potřeby
pracovníků a organizace. Potřeby pracovníků jsou zjišťovány z pravidelného motivačního
pohovoru, a pokud potřeby na vzdělávání jsou v souladu s potřebami organizace,
jsou zapracovány do vzdělávacího plánu na dané období. V roce 2017 probíhalo vzdělávání
především v souladu s projektem A23, v aktivitách AAK, bazální stimulace, aktivizace klientů
a snoezelen a strategie podpory osob s atypickým chováním. Podrobněji níže v hodnocení
za jednotlivé pobytové služby a ve zpracovaných úkolech rady kraje.
Supervize
Ke zvýšení kvality našich služeb přispěla rovněž možnost pravidelně využívat supervize. V roce
2017 byla zahájena spolupráce se supervizorkou Mgr. Janou Maláskovou v rámci realizace další
aktivity projektu Podpora transformace v MSK III., jedná se o případové supervize. První setkání
proběhlo dne 18. 12. 2017.
Hostování zahraničních dobrovolníků
Na základě uzavřené Smlouvy mezi vysílající a přijímací organizací v oblasti dobrovolnické služby,
kterou máme uzavřenou se Slezskou diakonií od roku 2011, mohou v naší organizaci vykonávat
dobrovolnickou činnost zahraniční dobrovolníci. Do pololetí 2017 jsme hostili
2 dobrovolníky (Německo, Španělsko) ve druhé polovině roku pak jednoho dobrovolníka
z Německa. Každý z dobrovolníků vnáší do služby něco nového, zajímavé jsou zpětné vazby
a jazyková bariéra je větší problém u pracovníků než u klientů.
Spolupráce jako nezbytnost pro kvalitu života klientů našich služeb
Využíváme možnosti spolupráce s poskytovateli ostatních sociálních služeb, s odborníky
z návazných resortů i místní komunitou.
V rámci naší praxe spolupracujeme s organizací Slezská diakonie, která poskytuje širokou nabídku
návazných sociálních služeb.
Významná pro přijetí našich klientů do komunity je spolupráce s MěÚ v Krnově, Městě
Albrechticích a Osoblaze. Harmonie, p. o. je také v těchto městech aktivním členem komunitního
plánování sociálních služeb.
Zvyšování kvality vidíme také v tom, že běžně využíváme dostupné veřejné služby v místech, kde
poskytujeme služby – zdravotnická a kulturní zařízení, obchody, holič, kadeřník, rehabilitaci apod.
Spolupracujeme s obvodními lékařkami a odbornými lékaři, kam klienti dle potřeby individuálně
docházejí, s podporou pracovníka.
Spolupracujeme nadále se Střední školou dopravy a cestovního ruchu v Krnově, studenti letos
iniciovali 3 akce pro naše klienty.
Týden sociálních služeb
Každoročně se zapojujeme do celostátní akce pod názvem. V tomto týdnu probíhá intenzivní
prezentace organizací působících v sociálních službách.
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Metody práce
Neustále pracujeme na tom, aby metody práce, reflektovaly cílovou skupinu, které naše služby
poskytují podporu a pomoc. Velmi se osvědčila metoda práce s bazální stimulací, alternativní
a augmentativní komunikace, využíváme canisterapii, práci s metodou videotréninku (VTI).
Stáže, praxe a rekvalifikace
Spolupracujeme se školami a dalšími sociálními službami na výměnných stážích (Slezská diakonie,
Jitro Olomouc, o. p. s. Náš svět, p. o., Na Novo, p. o. Sírius, p. o., Domov pro seniory Krnov, Charita
Krnov, Opava, Jinak, o. p. s.), umožňujeme odbornou praxi v rámci kvalifikačních kurzů pro
pracovníky v sociálních službách (Educco centrum 13 osob), souvislou praxi v rámci
vysokoškolského studia (1 osoba) a letošním roce jsme zajišťovali tréninkové pracovní místo
pro Osoblažský cech, z. ú., v rámci projektu „Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení
jejich úspěchu na otevřeném trhu práce“.
Oboustranná spolupráce je přínosem nejenom pro absolventy výše uvedených aktivit, ale také
pro naši organizaci, především ze zpětných vazeb těchto osob.
Zpětné vazby
Získáváme velmi pozitivní zpětné vazby od praktikantů, stážistů, lektorů, rodinných příslušníků
i členů kontrolní skupiny na kvalitu, na profesionální a lidský přístup ke klientům a na prostředí,
ve kterém poskytujeme sociální služby.
Poděkování
V druhé polovině roku 2017 jsme měli možnost spolupracovat s podporovatelkou ze zařízení
Harmonie Krnov, paní Bc. Yvonou Marečkovou, které bych chtěl tímto velmi poděkovat
za celý kolektiv pracovníků CHB Dostojevského. Její opakované návštěvy na našem středisku,
byly pro pracovníky novým, velkým profesním přínosem. Podělila se s poznatky
a osvědčenými zkušenostmi ze své praxe, které daly pracovníkům smysluplnou motivaci
a impuls do další práce na našem středisku. Sdělení vedoucího střediska p. Pavla Majíčka.
Musím přiznat, že z posledního běhu kurzů jsem nadšená....byla to radost ze spolupráce, nejen
tedy s kolegyní Bohdanou, ale i s účastníky....Opravdu skvělá pracovně-přátelská atmosféra a
vnímala jsem smysluplně strávený čas pro obě strany... To je radost....
Děkujeme za důvěru a možnost do Harmonie jezdit a vzdělávat... Moc děkuji...
S pozdravem Lenka Gwóźdźová
Odbor sociálních věcí krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdržel dne 5. 5. 2017
písemnost paní A. CH. S rodinou, ve které pisatelka vyjadřuje poděkování pracovníkům
Harmonie v Krnově na Chářovské ulici č. 785. Paní A. CH. ve svém dopise mimo jiné oceňuje
vstřícnost a ochotu pracovníků, kteří poskytují péči jejímu synovi a spokojenost s poskytovanou
péčí.

Výhled do dalších let
 Nadále poskytovat stávající sociální služby a udržet spolupráci s návaznými sociálními službami,
se kterými dlouhodobě spolupracujeme.
 Realizovat transformační plán organizace na rok 2016 – 2020 – rozšíření sociální pobytové služby
pro osoby s duševním onemocněním výstavbou 3 rodinných domů, realizovat bydlení
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v individuálních domácnostech v místní komunitě, rozšířit zázemí pro aktivizační činnosti dílny
Relax s výstavbou zdviže pro bezbariérový přístup, vytvořit důstojné zázemí pro vedení služby
Domova pro osoby se zdravotním postižením na Chářovské ul. v Krnově.
Nadále spolupracovat s obcemi, ve kterých působíme, v rámci komunitního plánování.
Realizovat dílčí úpravy a nákupy vybavení vedoucí ke zvýšení kvality služeb a zlepšení pracovních
podmínek (obnova nábytku, revitalizace oplocení u Chráněných bydlení Pod Hůrkou v Městě
Albrechticích, přistavění výtahu u objektu Chráněného bydlení na Opavské
ul. v Krnově, obnova vozového parku nákupem devítimístného vozidla k přepravě klientů).
Prezentovat naše služby na veletrzích, jarmarcích, dnech sociálních služeb apod.
Naplňovat aktivity projektu Harmonie, p. o., podpořeného finančními prostředky z ESF, „ Teorie
– most do dobré praxe aneb poznání nás pohání“.
Naplňovat aktivity individuálního projektu kraje „Podpora transformace v Moravskoslezském
kraji III“:
Audit kvality v Chráněném bydlení v Osoblaze, ve dnech 19. – 21. 2. 2018, v rámci projektu
Podpora transformace III: s názvem „Systémová podpora organizací“.
Případové supervize ke zvýšení kvality našich služeb, spolupráce se supervizorkou Mgr. Janou
Maláskovou.

Hospodaření organizace
Podrobné rozpracování hospodaření organizace je uvedeno v příloze Ekonomické údaje, tabulková část
a to za celou organizaci. Hospodaření organizace je vyrovnané.
Financování organizace je vícezdrojové – ze státního rozpočtu kapitoly 313, dotace zřizovatele, úhrady
klientů, úhrady zdravotních pojišťoven, finanční podpora měst, ve kterých působíme, sponzorské dary,
čerpání prostředků EÚ (Úřad práce, projekty).

Krnov

Město Albrechtice
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Údaje za celou organizaci
Srovnání výnosy/náklady
35000000
Výnosy

30000000

Náklady
DOZP

25000000
20000000

Výnosy

Náklady

CHB

15000000
10000000

STD
5000000
0
1

Náklady celkem

5%
1%

3%

5%

Výnosy celkem
Prodej vlastních
výrobků
Prodej služeb

5%

0%

Spotřeba materiálu

Osobní náklady

Výnosy z
pronájmů
Čerpání fondů

2%
0%

Spotřeba energie

48%

47%

Ostatní výnosy z
činnosti
Úroky

Daně, poplatky

3%
0%
0%

Opravy a udržování

Dotace
zřizovatele MSK
Dotace ze
státního rozpočtu
Jiné dotace ÚP,
AKLUB, EDUCO

Odpisy

81%

Ostatní náklady

Náklady/výnosy za jednotlivé sociální služby
DOZP
4%

3%

0%

Náklady DOZP

Výnosy DOZP

8%

5%

1%

1%

0%

Výnosy z pronájmů

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování

Čerpání fondů

44%

47%

Ostatní výnosy z
činnosti
Úroky

Osobní náklady

79%

Daně, poplatky

Jiné výnosy

Odpisy
Ostatní náklady

Prodej vlastních
výrobků
Prodej služeb

0%
6%
0%

2%
0%

0%
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CHB
Náklady CHB

2%

Výnosy CHB

5%

5%

2%

0%

2%

0%

Prodej služeb

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování

čerpání fondů

41%

48%

Ostatní výnosy z
činnosti

Osobní náklady

Dotace zřizovatele
MSK

Daně, poplatky

84%

Odpisy
Ostatní náklady

Dotace ze státního
rozpočtu

3%

7%

Jiné dotace ÚP,
AKLUB, EDUCO

1%

STD
Náklady STD
3%
0%

Výnosy STD

1%
8%

1%
0%

8%

2%

4%
0%

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování

89%

Osobní náklady

84%

Daně, poplatky
Odpisy
Ostatní náklady

Prodej vlastních výrobků
Ostatní výnosy z činnosti
Dotace zřizovatele MSK
Dotace ze státního rozpočtu
Jiné dotace ÚP, AKLUB, EDUCO

Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím
Město Krnov - Přidělení dotace ve výši 85. 000,- Kč na provoz služby DOZP- energie.

Město Albrechtice - Přidělení dotace 8. 500,- Kč na provoz služby STD - nákup materiálu na výrobky
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Včelná Yveta – chodítko pro seniory v hodnotě 2.300,- Kč
Poděkování patří všem spolupracujícím odborným lékařům a obvodním lékařkám
MUDr. Kamile Michalcové, MUDr. Leoně Tobiáškové.
Daří se spolupráce s Úřadem práce v Bruntále a Ostravě, v rámci projektů zaměstnávání.
Ceníme si výborné spolupráce s veřejnými opatrovníky v Krnově a Městě Albrechticích.
Úspěšná je spolupráce se středními a vysokými školami, které do Harmonie, p. o. vysílají své studenty
sociálních studijních oborů na odbornou praxi.
Tradicí se stala již spolupráce se Střední odbornou školou dopravy a cestovního ruchu v Krnově
pořádáním vánočních besídek a účastí na společenských akcích Harmonie, p. o.
Stále probíhá spolupráce se středisky SD v Krnově, které nabízejí návazné sociální služby našim
klientům – sociálně terapeutická dílna, denní stacionář a sociální rehabilitaci a také sociální službou
denního stacionáře krnovské Charity.
Prezentace organizace
V roce 2017 jsme dokončili natáčení krátkých video šotů z našich služeb, které jsou umístěny
na webových stránkách organizace a ve spolupráci s městem Město Albrechtice byly odvysílány
v místní kabelové televizi.
Harmonie, p. o. se pravidelně účastní setkání pořádaných městy a obcemi v rámci veletrhů zdraví nebo
dnů sociálních služeb, kde má možnost informovat širokou veřejnost o svých službách prostřednictvím
letáků nebo reagovat přímo na dotazy občanů. Dále je zvána na velikonoční
a vánoční jarmarky, kde svými výrobky prezentuje činnost sociálně terapeutické dílny a formou letáků
informuje o všech službách organizace. 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 televize
a webových stránek: www.po-harmonie.cz

Výčet článků:
Bruntálský a krnovský deník:
 „Studenti a dobrovolníci zpříjemnili život klientům krnovské Harmonie“ – 2. 5. 2017
 „Harmonie vzpomíná na své zesnulé klienty jako rodina“ – 5. 5. 2017
 „Oslavy 15. výročí provozu Chráněných bydlení Harmonie“ – 10. 7. 2017
 „Studenti potěšili klienty Harmonie“ – prosinec 2017
Krnovské listy:
 „Vánoční vystoupení pro klienty Harmonie“ – 22. 12. 2017
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Zpravodaj Města Albrechtic:
 „Chráněné bydlení Harmonie – oslavy 15. výročí zahájení provozu“ – 4/17
 „O pohár SANTÉ“ – 6/17
Videa
 https://www.facebook.com/Osoblazskycech/posts/1654039631283703
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=86gPBVKyq2M
 https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/11000009581/soutez-sikovne-ruce-socialneterapeutickych-dilen
 https://vimeo.com/247716597
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Přílohy ke Zprávě o činnosti příspěvkové organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením:

Číslo registrace: MSK 92464/2007

Příspěvková organizace Harmonie provozuje v Krnově sociální službu domov pro osoby
se zdravotním postižením. V současné době mohou dospělí lidé s mentálním a vícenásobným
postižením bydlet na ul. Chářovská 785/85 v Krnově. Kapacita bydlení je 59 osob.
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
59 klientů, kteří jsou ubytováni v 28 dvoulůžkových pokojích a 3 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 vedení služby. 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 lůžkovým výtahem. Objekt je dispozičně řešen tak,
aby prostorově vznikly oddělené domácnosti – bytové jednotky.
Kapacita služby je určena 59 osobám ubytovaných v 7 domácnostech se stálými pracovníky
v sociálních službách a třemi všeobecnými sestrami. Každá domácnost má k dispozici společnou
místnost (obývací pokoj) k setkávání klientů především při stolování nebo u nabídky různých činností,
pokud nechtějí trávit volný čas individuálně ve svých pokojích nebo mimo Domov.
K objektu patří zahrada (1810 m²), s dřevěnými altánky, krbem, lavičkami kolem chodníků
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a jednoduchými trenažéry 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 5 domácnostech v počtu od 6 do 10 osob. Budova je bezbariérová, službu mohou využívat také klienti
zcela upoutáni na lůžko nebo invalidním vozíku. Podpora a péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním
režimu v rámci 24 hodin. Klientům jsou nabízeny veřejné a sociální návazné služby, které také za
podpory pracovníků běžně využívají. Pracoviště má k dispozici jeden osobní automobil a dva
automobily pro 9 a 8 osob, které jsou přizpůsobeny pro převoz 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.
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Uživatelé služby celkem za DOZP:
Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 – 57 osob, kapacita služby je 59 osob.

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2017, POČTY DLE:

POČTY UŽIVATELŮ

Z TOHO
NOVĚ
PŘIJATÝCH

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENYMUŽI
3.3.1 POHLAVÍ
3.3.2 VĚK

41
rozpětí

16

31-86 30-57

57

2

1

30-86

60,53 37

průměr

60

45,6 56

56,5 37

osoby bez závislosti

0

0

0

0

0
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3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI

3.3.4 TYP
POSTIŽENÍ

I lehká závislost

1

0

1

0

0

II středně těžká závislost

9

3

12

1

0

III těžká závislost

12

3

15

0

0

IV úplná závislost

19

10

29

1

1

5

1

6

0

0

21

9

30

0

0

15

6

21

2

1

0

0

0

0

0

9

30

0

0

16

57

2

1

0

5

0

0

0

0

0

0

13

4

17

1

0

13

7

20

1

1

15

5

20

0

0

lehké
3.3.4.1
osoby s střední
mentálním
těžké
postižením
hluboké

3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné 21
+ mentální postižení)
(osoby bez
psychiatrické
diagnózy)
3.3.4.3
osoby
se zdravotním
postižením (i kombinovaným) a s 41
psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
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3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jež neodpovídají cílové skupině služby

0

bez omezení pohybu
3.3.6 MOBILITA s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

Průměrná obložnost v uplynulém roce byla 99, 08%.
Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017: 0
Personál za pracoviště DOZP
počet
celkem

pracovníků
počet pracovníků
přímá péče

vzdělání

přepočtený
stav (PS) ke dni %
31. 12. 2017

pedagogičtí
pracovníci

pracovníci
v sociálních
službách

sociální
THP
zdravotničtí
pracovníci
pracovníci

ostatní

1

2

3

6

PS

%

PS

%

PS

4
%

5

PS

%

PS

vysokoškolské

3,5

5,1

0,3

0,4

1,7

2,5 1,5

vyšší odborné

1,2

1,8

0,2

0,3

1

1,5

úplné střední

32,1

48,3

24,7

37,2 3

vyučen

24,1

36,1

15,8

23,7

základní

5,8

8,7

3,4

5,1

celkem

66,7

100

44,4

66,7 3

4,5

4,5

3,4

2,7

4

4,9

%

PS

%

2,2
5,1 1

1,5

8,3

12,4

2,4

3,6

7,3 11,7

17,5

Pozn.: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2017
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Vzdělání pracovníků
8,7%

5,1% 1,8%

vysokoškolské
vyšší odborné

36,1%
48,3%

úplné střední
vyučen
základní

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2017
Mezinárodní dobrovolníci
Již čtvrtým rokem u nás hostují v rámci programu INVY mezinárodní dobrovolníci, které nám
zprostředkovává koordinující organizace Slezská diakonie v Českém Těšíně. Od září 2016 do srpna 2017
u nás hostoval dobrovolník Tewe z Německa, který je opět oživením v našem převážně ženském
kolektivu. Doprovází klienty na různé akce mimo Domov, je pro ně společníkem v běžných denních
činnostech, při hraní společenských her nebo podílí na tematické výzdobě domácností. Od září 2017
nám pomáhá dobrovolnice z Francie Mary.

Dobrovolník Tewe z Německa

Dobrovolnice Mary z Francie

Spolupráce s dobrovolnickým centrem Slezské diakonie v Krnově
Spolupráce s dobrovolnickým centrem Slezské diakonie v Krnově pokračuje již šestým rokem.
V letošním roce u nás působili 2 dobrovolníci, kteří odpracovali celkem 43,5 hodin. Přítomnost
dobrovolníka vítají především klienti, které nikdo nenavštěvuje nebo se za nimi příbuzní až tak často
nedostanou.
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Jednou z aktivit, kterou nám dobrovolnické centrum v loňském roce nabídlo, bylo velikonoční
a předvánoční zpívání dobrovolníků pro klienty přímo v domově.
Koncem
června
pořádalo
dobrovolnické
centrum
Slezské
diakonie
seznámení
s dobrovolnickou službou v prostorách střední pedagogické a zdravotnické školy, tohoto setkání se
zúčastnila i Harmonie. Zástupci jednotlivých služeb, které zde byly zastoupeny, se snažili přiblížit
studentům jednotlivé služby hravou formou.

Velikonoční zpívání

Vánoční zpívání s dobrovolníky

Máme rádi zábavu
Tak jako každým rokem, i letos se snažili pracovníci nabízet klientům různé akce v rámci domova
i mimo něj. Jezdili s klienty na výlety, účastnili se akcí v Krnově a okolí. V letošním roce klienti navštívili
cirkus, zámek v Hošťálkovech, zašli se podívat na krnovské hudební slavnosti, zajeli
si nakoupit oblečení do obchodních center mimo Krnov, zúčastnili se 15. výročí chráněného bydlení
v Městě Albrechticích, navštívili své bývalé spolubydlící. V lednu se někteří z klientů mohli účastnit ME
v krasobruslení v Ostravě, jiní klienti navštívili vernisáž ve Flemichově vile, kde byla uspořádána výstava
fotografií s našimi klienty, kteří navštěvují Benjamín. V rámci domova postavili na zahradě májku,
grilovali s německým dobrovolníkem Tewem, napekli společně s dobrovolníky Tewem a Mary různé
dezerty a jiné pochutiny typické pro rodnou zemi našich dobrovolníků. V rámci našich tradic prožili
velikonoce s pomlázkou, ozdobili společně vánoční stromek ve vestibulu, na návštěvu za nimi zavítal
Mikuláš s anděly a čertem. Nejvíce si klienti užívají návštěvy cukráren, kaváren a restaurací…

Na výletě v Opavě

výlet Karlova Studánka
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Vernisáž s fotografiemi našich klientů

ME v krasobruslení Ostrava

Country bál v Kofole MC
Za spoluúčasti studentů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu a našeho mezinárodního
dobrovolníka jsme již desátým rokem pořádali v Kofole MC zábavu, tentokrát v country stylu.

Country bál v Kofole MC

Studenti připravili soutěže pro klienty

Jak se klienti podílí na životě v Domově
Klienti se snaží za podpory pracovníků zapojit do různých činností ve své domácnosti.
Chystají pohoštění na oslavy narozenin, na jedné z domácností si sami plánují a nakupují snídaně,
o víkendech i večeře, podílejí se na domácích pracech.

Domácí práce

Oslava narozenin
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Chystání pohoštění

Vzdělávání klientů
Také naši klienti se chtějí vzdělávat. V rámci individuálního projektu kraje „Podpora transformace
v Moravskoslezském kraji III“ se mohlo vzdělávat pět našich klientů. Nabídka vzdělávacích aktivit
pro klienty byla realizovaná prostřednictvím společnosti Jinak, o.p.s. Klienty zajímala témata Moje
práva, Jak vést domácnost, Snadné čtení a Vztahy s lidmi. Jeden z našich klientů se už poněkolikáté
účastnil klientského auditu.

Vzdělávání v prostorech Jinak o.p.s.

Spolupráce se Střední odbornou školou dopravy a cestovního ruchu
Třetím rokem spolupracujeme s vychovatelkami a studenty Střední odborné školy dopravy
a cestovního ruchu v Krnově. V letošním roce si připravili pro klienty velikonoční tvoření, pomohli nám
s přípravou květnového country bálu v Kofole MC a v prosinci sami uskutečnili vánoční představení
v dílně Relax, která proběhla ve dvou termínech.
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Velikonoční tvoření se studenty

Vánoční představení v Relaxu

Rozloučení se zemřelými klienty
V letošním roce jsme pojali rozloučení se zemřelými klienty jiným způsobem. Po dohodě
s panem Radovanem Rosickým, kazatelem evangelické církve, jsme zvolili jako místo rozloučení
evangelický kostel. Pan Rosický pojal rozloučení s klienty důstojně, každému zemřelému věnoval
krátkou prezentaci, kterou čerpal z podkladů pracovníků Harmonie. Účast na posledním rozloučení byla
hojná jak z řad klientů, pracovníků, tak ze strany rodinných příslušníků.

Poslední rozloučení se zemřelými

Mobilní zahrádka
Po zakoupení mobilní zahrádky se jedna z pracovnic ujala iniciativy a osadila zahrádku květinami
a bylinkami. Do zvelebování a starost o zahrádku zapojila i klienty, kteří si tuto novou činnost ihned
oblíbili. Díky tomu, že vlastníme mobilní zahrádku, jsme se zapojili do soutěže o nejupravenější mobilní
zahrádku, kde jsme se umístili na 28. místě.
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Mobilní zahrádka

Vzdělávání pracovníků
V rámci projektu A 023 jsme měli kromě vzdělávacích aktivit zaměřených na AAK, bazální stimulaci
a aktivizační techniky pro osoby s těžkým mentálním postižením, praktickou podporu
Mgr. H. Borýskové v bazální stimulaci, Mgr. B. Herzánové v alternativní a augmentativní komunikaci
a Bc. G. Komendové v aktivizaci relaxaci klientů. Dalším externím odborníkem, který nás metodicky
vede je Mgr. M. Chlápková, každému pracovníkovi se věnuje podle potřeby individuálně, pomáhá nám
především v oblasti individuálního plánování. Mezi další externí odborníky, se kterými
spolupracujeme, patří P. Eisner, Dis., odborník na problematiku sexuality osob s postižením.

Bazální stimulace

Alternativní a augmentativní komunikace

Komunikační pomůcky
Z projektu A 023 jsme využili možnosti zakoupení pomůcek k AAK. Pro podporu v komunikaci tak
klientům slouží jednorázový komunikátor Timecue, vícevzkazový komunikátor Gotalk 4 a 9,
komunikátor Supertalker, mluvící fotoalba, 6 Ipadů, komunikační tašky.
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Výběr stravy

Na nákupu

Záliby

Metody práce
Kromě individuálního plánování, bazální stimulace a AAK uplatňujeme v praxi metodu videotréninku
interakcí. Tato technika umožňuje prostřednictvím videozáznamu vnímat momenty klientova života,
které nejsme schopni zaznamenat pouhým okem.
Canisterapie
Další metodou práce, kterou klienti mají možnost využívat jednou týdně canisterapii. Novofundlandský
pes klienty motivuje k různým aktivitám. Při kontaktu s pejskem probíhá nácvik
a rozvoj hrubé a jemné motoriky, uvolňování spasmů. U lidí upoutaných na lůžku je pes využíván
především k rehabilitaci.

Canisterapie – novofundlandský pes

29

Využívání veřejných služeb ve městě
Klienti využívají veřejné služby ve městě. S podporou pracovníků nakupují ve městě, řeší svůj zdravotní
stav u lékařů, zajdou si do kadeřnictví, na pedikúru a dalších služeb. O víkendu navštěvují evangelický
a katolický kostel.

V cukrárně s dobrovolníkem

Cestování vlakem

Nakupování v Bredě Opava

Krnovské hudební slavnosti

Návazné sociální služby
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V loňském roce navštěvovalo dvacet dva klientů návazné sociální služby Slezské diakonie
a Charity. Využíváme jejich sociálně terapeutickou dílnu Effathu a denní stacionář Benjamín. Charita
v Krnově nabízí službu denního stacionáře pro seniory.
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Dílna Relax
29 klientů využívá nabídky naší dílny Relax, která je součástí služby DOZP.
Poskytuje službu klientům s vyšší mírou podpory. Relax navštěvuje denně 15 klientů. V rámci aktivit
si klienti oblíbili vaření a pečení. Pěstují vlastní bylinky, na podzim zpracovávají jablka ze zahrady
Domova a další ovoce a zeleninu z vlastních zahrádek. Mezi další aktivity patří snoezelen, bazální
stimulace, starost o akvárium. K dispozici je také zahrada, terasa nebo pergola k různým aktivitám
a odpočinku.

Dílna Relax

Navštěvují nás i další lidé
V březnu nás navštívil bratr naší stážistky, který pro klienty uspořádal koncert. Za jinými klienty přijíždí
na návštěvu přátelé z dřívějška nebo je navštěvují dobrovolníci.

Hraní na trubku

návštěva známé z Deštné
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Návštěva dobrovolnice

Jak vidí kvalitu služby lidé zvenčí
V roce 2017 proběhl v domově Procesní audit a krajská inspekce, jejichž výsledkem bylo ocenění dobré
praxe v poskytované službě a doporučení, které službu ještě více zkvalitní.
Kvalita služby mimo domov
Nejen kvalitu v domově, ale i kvalitu péče mimo domov považujeme za důležitou, pro naše klienty
nezbytnou. Naši klienti stárnou a potřebuji stále častěji péči zdravotnického personálu v nemocnicích.
Proto jsme se obrátili na ombudsmana, který působí v krnovské nemocnici, s žádostí o spolupráci.
Stáže a praxe
V rámci sdílení dobré praxe jsme v roce 2017 poskytli stáže šesti pracovníkům z Nanovo, jednomu
pracovníkovi ze Síria a jednomu pracovníkovi z denního stacionáře Benjamín v Krnově. V rámci praxe
jsme umožnili získat zkušenosti s cílovou skupinou lidí s mentálním postižením pěti praktikantům.
Zpětné vazby
Naše služba se neustále zkvalitňuje, a za to děkujeme všem, kteří naši službu navštěvují, nejsou to jen
rodinní příslušníci, ale i účastníci exkurzí, praxí, stáží a dobrovolníci. Ve zpětných vazbách vyzdvihují
příjemné, domácké prostředí a profesionální přístup pracovníků ke klientům.
Supervize
K podpoře pracovníků slouží mimo jiné i supervize, v loňském roce pracovníci přímé péče neměli
potřebu supervizí. V průběhu roku byla poskytnuta odborná supervize v oblasti sexuality jednomu
důvěrníkovi sexuality a dvěma videotrenérkám v oblasti VTI.
Komunitní plánování
Během roku 2017 jsme se s ostatními poskytovateli města Krnova setkali čtyřikrát. Vyhodnocovali jsme
plán 2013 -2016 a stanovili si cíle na další období 2017 -2020.
Kontrolní činnost
Ke zvyšování kvality naší služby přispívá plánovaná kontrolní činnost. Kontrolní činnost provádí každý
měsíc vedoucí služby, sociální pracovnice a koordinátoři. Pokud kontrola prokáže nějaké nedostatky,
nastavujeme náležitá opatření.
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Sociální podmínky klientů
Chářovská 785/85, Krnov
 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství
V domově se nachází 28 dvoulůžkových pokojů a 3 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 pěti domácností, každá z nich má vlastní společné zázemí – obývací pokoj,
jídelnu, kuchyňku nebo jídelní kout.
Vybavení kuchyňky: sporák v domácnostech, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, varná
konvice, chladnička – na všech domácnostech. Domácnosti, které nemají ve vybavení sporák,
mají k dispozici pojízdnou troubu.
Vybavení obývacích pokojů: 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
K relaxaci klientů slouží hydromasážní vana, která je součástí koupelny 5. domova. Je využívána
formou fakultativní služby.
Motomed, který je součástí 2. domácnosti, využívají klienti z celého Domova.
Stavebně - technický stav objektu
Objekt je celkově v dobrém technickém stavu. Jsou prováděny pravidelné revize všech technických
zařízení. Byl konstatován špatný stav elektroinstalace výtahu, nutná oprava v částce cca 250 tis. Kč
bude realizována v roce 2018.
V uplynulém roce byly provedeny nátěry oken, proběhla obnova vybavení stravovacího provozu – nový
varný kotel a průmyslová myčka nádobí. Je prováděna pravidelná údržba a drobné opravy. Pracoviště
domova je bezbariérové, je zajištěno evakuačním výtahem.
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2017
Viz v textu níže – Plnění úkolů, které byly radou kraje stanoveny organizaci na rok 2017.
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018 a vize do dalších let
 Cíleně pracovat metodou AAK a bazální stimulace, podpora externích pracovníků v rámci
projektu – získání certifikátu pracoviště BS.
 Podpora pracovníků v komunikaci s klienty prostřednictvím metody VTI
 Realizovat externí podporu směrem k pracovníkům v oblasti kineziologických prvků
 Realizovat rozšíření dílny Relax
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Chráněné bydlení – 6 pracovišť
Příspěvková organizace Harmonie provozuje ve Městě Albrechticích, v Krnově a v Osoblaze sociální
službu
chráněné
bydlení.
V současné
době
mohou
dospělí
lidé
s mentálním
a vícenásobným postižením bydlet v chráněném bydlení v Městě Albrechticích na ulici
P. Bezruče, Krnovská, B. Smetany, Pod Hůrkou, v Krnově na Opavské ulici a v Osoblaze na ulici Slunečná.
Celková kapacita je 80 obyvatel. Podporu poskytuje 50 pracovníků, z toho je 42 PSS,
4 koordinátorky, 2 sociální pracovnice/koordinátorky, 1 sociální pracovnice, 1 vedoucí chráněného
bydlení.
Počty klientů/pracoviště

Počet klientů/pracovníků
19

19
16

16
15

15
12

12
10

10
8

9

8

7

8

12
9

3

OPAVSKÁ, KRNOVSKÁ,
POD
B.
P. BEZRUČ, SLUNEČNÁ,
KRNOV M. AL-CE HŮRKOU, SMETANY, M. AL-CE OSOBLAHA
M. AL-CE M. AL-CE

OPAVSKÁ, KRNOVSKÁ, POD
B.
P. BEZRUČ, SLUNEČNÁ,
KRNOV
M. AL-CE HŮRKOU, SMETANY, M. AL-CE OSOBLAHA
M. AL-CE M. AL-CE

počet klientů

počet pracovníků

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 na ulici P. Bezruče ve Městě Albrechticích mezi vlakovým
a autobusovým nádražím blízko centra města, s výbornou dostupností návazných služeb. Chráněné
bydlení
P.
Bezruče
nabízí
ubytování
15
obyvatelům
v pěti
jednolůžkových
a pěti dvoulůžkových pokojích. Zcela podsklepená budova má tři patra, která jsou propojena
schodištěm pavlačového typu a výtahem, který zajišťuje bezbariérový přístup do domu. Budova má tři
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samostatné domácnosti, kde mají obyvatelé k dispozici obývací místnost, kuchyň vybavenou
elektrospotřebiči a samostatné sociální zařízení. V suterénu budovy je sušárna a prádelna vybavená
pračkami a sušičkou prádla, místností pro návštěvy a sklep. K budově patří zahrada s pergolou,
s venkovním krbem a houpačkou. Součástí budovy je také garáž pro služební automobil, který mají
obyvatelé možnost využívat.
Charakteristika poskytované služby
Služba chráněného bydlení je poskytována 24 hodinovou podporou dospělým mužům
i ženám, kteří potřebují i vyšší míru podpory a pomoci. Budova je částečně bezbariérová, proto zde
mohou bydlet i lidé s pohybovými problémy.
Pracovníci chráněného bydlení poskytují obyvatelům takovou podporu, která vychází z jejich
individuálních potřeb.
Motivací a nácvikem vedou obyvatele k co největší samostatnosti
a soběstačnosti nejen při domácích činnostech, ale i při využívání návazných a veřejných služeb,
při rozhodování a uplatňování svých práv tak, aby jejich zdravotní stav nebránil jejich plnohodnotnému
začlenění do společnosti. Obyvatelům je poskytována podpora i v oblasti partnerského soužití.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, Město Albrechtice 793 95,
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 pěti rodinných domcích se zahradou,
kde bydlí 19 obyvatel. Domky jsou patrové, celkem se sedmi jednolůžkovými
a šesti 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.
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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
čtyřmi jednolůžkovými pokoji a dvěma 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, s předpokladem přechodu do služby podpora samostatného bydlení. Obyvatelé
chráněného bydlení jsou vedeni k využívání běžných služeb, které jim město Krnov nabízí. Jsou
podporováni k soběstačnosti a co nejmenší závislosti na službě a k získávání pracovních návyků a
dovedností.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, Krnovská 185/1 Město Albrechtice 793 95,
tel.: 774 652 337, 554 652 337

Chráněné bydlení se nachází na Krnovské ulici ve Městě Albrechticích, blízko centra. Dvoupatrová
budova nabízí ubytování 10 obyvatelům ve čtyřech dvoulůžkových a ve dvou jednolůžkových pokojích.
V současné době zde žije 8 mužů a 2 ženy. Každé podlaží je uspořádáno jako samostatná bytová
jednotka, propojena schodištěm nebo výtahem umožňující bezbariérový pohyb v celém objektu.
V suterénu jsou prostory, kde mohou obyvatelé hrát stolní tenis. K budově patří rozlehlá zahrada
s altánem a venkovním krbem.
36

Charakteristika poskytované služby
Chráněné bydlení je zcela bezbariérové. Obyvatelům chráněného bydlení poskytujeme podporu
v každodenní péči o vlastní 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

Chráněné bydlení pro 16 klientů se nachází na ulici B. Smetany ve Městě Albrechticích, asi 10 minut od
centra, v mírném kopci. V třípatrové budově je poskytována pobytová služba chráněného bydlení
a ambulantní služba sociálně terapeutická dílna. Obyvatelé chráněného bydlení zde žijí ve čtyřech
bytech. V každém bytě jsou dva jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový pokoj. Byty jsou
bezbariérové. K budově patří rozlehlá zahrada, kde mohou obyvatelé trávit svůj volný čas dle svého
přání.
Charakteristika poskytované služby
V chráněném bydlení mohou bydlet lidé s vyšší mírou podpory a s pohybovými problémy, protože
se zde nachází výtah, bezbariérová koupelna a kuchyň, která je přizpůsobená lidem na invalidním
vozíku.
Život obyvatel v chráněném bydlení se snažíme co nejvíce přiblížit životu běžné populace.
Jsou pracovníky podporováni k co největší samostatnosti tak, aby zvládali péči o vlastní osobu
a vedení domácnosti. Běžně využívají všechny veřejné služby, které město nabízí.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, Slunečná 181, Osoblaha 793 99,
tel.: 604 135 666
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Chráněné bydlení vzniklo výstavbou jednopodlažního bytového domu v běžné zástavbě, v těsné
blízkosti centra obce, což obyvatelům umožňuje bezvadnou dostupnost všech veřejných
a komerčních služeb, které obec nabízí. Chráněné bydlení nabízí ubytování 12 obyvatelům,
a to ve 12 jednolůžkových pokojích. K bytovému domu patří rovněž zahrada. Dům disponuje dvěma
samostatnými domácnostmi, je bezbariérový s přímým vstupem z veřejné komunikace. Součástí domu
je také zastřešené parkovací místo pro služební automobil. Ve střední části domu se nachází zázemí pro
pracovníky a technické zázemí.
Charakteristika poskytované služby
Obyvatelům chráněného bydlení je poskytována 24 hodinová podpora pracovníky.
Služba chráněného bydlení je poskytována dospělým mužům i ženám, kteří potřebují vyšší míru
podpory a pomoci. Pracovníci obyvatele motivují k co největší soběstačnosti, a to nejen při domácích
činnostech, ale i při využívání veřejných a návazných služeb. Poskytují jim takovou podporu,
aby jejich schopnosti a zdravotní stav nebránil jejich plnohodnotnému začlenění do společnosti. Velký
důraz je přitom kladen na zplnomocňování obyvatel, na jejich aktivní účast při rozhodování
a uplatňování práv.
Uživatelé služby:
Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 – 78 osob, kapacita je 80 osob.

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2017, POČTY DLE:

POČTY UŽIVATELŮ

Z
TOHO
NOVĚ
PŘIJATÝCH

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY
MUŽI
3.3.1 POHLAVÍ

30
rozpětí

3.3.2 VĚK

3.3.3
ZÁVISLOSTI

STUPEŇ

48

22-72 22-66

78

3

4

22-72

30-51

4458

průměr

54

46,2

50,1

43

50,7

osoby bez závislosti

0

1

1

0

1

I lehká závislost

11

8

19

0

1

II středně těžká závislost

18

15

33

2

0

III těžká závislost

1

21

22

1

2

IV úplná závislost

0

3

3

0

0

11

7

18

2

2

17

37

54

0

2

2

4

6

1

0

0

0

0

0

0

lehké
3.3.4.1
střední
3.3.4 TYP osoby s
POSTIŽENÍ mentálním těžké
postižením
hluboké
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3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotnímpostižením (tělesné +
4
mentální postižení)
(osoby
psychiatrické
diagnózy)
3.3.4.3 bez
osoby
se zdravotním
postižením (i kombinovaným) a s 6
psychiatrickou diagnózou

3

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

0

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

3.3.6 MOBILITA

0

7

0

0

10

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

4

bez omezení pohybu

26

46

72

3

4

s částečným omezením

4

1

5

0

0

s úplným omezením pohybu

0

1

1

0

0

Průměrná obložnost v uplynulém roce činila 97,6 %.
Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017: 1/žena
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 2017 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.
Personál pracoviště CHB:
počet
celkem

pracovníků
počet pracovníků
přímá péče

vzdělání

přepočtený
stav (PS) ke
%
dni
31.12.2017

vysokoškolské 5,6

10,4

pracovníci
v sociálních
službách
2
PS
%
1
1,9

pedagogičtí
pracovníci
1
PS

%

zdravotničtí
pracovníci
3
PS

%

4
PS
4,2

%
7,8

THP

ostatní

5
PS
0,4

%
0,7

6
PS

%

1,6

3

vyšší odborné
úplné střední

26,7

49,5

25,1

46,5

vyučen

20,2

37,3

19,4

35,8

0,8

1,5

základní

1,5

2,8

1,4

2,6

0,1

0,2

celkem

54

100

46,9

86,8

3,7 0,9

1,7

4,2

7,8

2

Pozn.: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2017
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Vzdělání pracovníků
2,8

10,4

vysokoškolské

37,3

vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní

49,5

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2017
Co se u nás uskutečnilo v roce 2017, jaký rok 2017 byl, co se událo a co se změnilo?
Určitě se shodneme na tom, že tento rok byl ještě rychlejší, než ten minulý, ale i přesto jsme stihli
udělat spoustu práce a změn, které vedly ke zkvalitnění námi poskytované služby tak, aby se zde našim
obyvatelům dobře bydlelo a žilo. Podařilo se nám navýšit počet pracovníků v CHB na Krnovské ulici o 1
pracovníka, v CHB Slunečná v Osoblaze proběhly stavební úpravy, čímž vznikly další čtyři
jednolůžkové pokoje, v CHB Krnovská vznikl další jednolůžkový pokoj, převzali jsme 4 byty na SPC v
Krnově pro individuální bydlení klientů z CHB Opavská, oslavili jsme 15. výročí vzniku chráněného
bydlení.
O své zkušenosti a nabité vědomosti se neváháme podělit i v jiných zařízeních a na veřejnosti. Naše dvě
pracovnice působí jako konzultantky na kvalitu poskytovaných služeb v Síriu Opava a v Domově na
Dubíčku v Hrobicích, dvě pracovnice uskutečňují besedy na základních školách s cílem medializovat
proces transformace a zpřístupnit toto téma široké laické i odborné veřejnosti, jedna pracovnice působí
jako lektor ve vzdělávacích kurzech pro lidi se zdravotním postižením.
V průběhu roku jsme si zvyšovali kvalifikaci v rámci projektu A23 „Teorie – most do dobré praxe aneb
poznání nás pohání“ a v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ začala
realizace Vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora kvality sociálních služeb. Zaměřili jsme
se na vzdělávání pracovníků v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním. Navštívili nás zástupci
Krajského úřadu MSK.
V letošním roce byly evidovány 4 stížnosti na kvalitu poskytované služby. Z toho 2 oprávněné
a 2 neoprávněné. Byly zaznamenány 4 mimořádné situace a to v CHB Slunečná, Opavská, Pod Hůrkou
a Krnovská.
Na začátku roku jsme dokončili natáčení videa, přibližující způsob bydlení a život klientů ze všech
chráněných bydlení, která jsme umístili na webové stránky, aby byla přístupná pro potencionální
zájemce o naši službu i pro odbornou a širokou veřejnost.
S radostí konstatujeme, že naši klienti pokračují v navázaných kontaktech a spolupráci
s místním turistickým oddílem Albrechtický puchýř, se srubovým táborem Stonožka v Dívčím Hradě.
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Velké ocenění a poděkování patří všem pracovníkům v čele s I. Bitomskou, kteří se zasloužili o to,
že se mohou klienti účastnit celorepublikových akcí, kterým předchází trénování každý pátek v místní
tělocvičně nebo na zahradě CHB.
Pracovníci CHB P. Bezruče v ohlédnutí se za uplynulým rokem považují za velký úspěch umožnění
společného bydlení dvěma obyvatelkám se svými příteli a to v CHB v Krnově
a v CHB Pod Hůrkou. Jako velký přínos vnímají proškolení dalších pracovníků v oblasti AAK a gest
MAKATON. Milým oživením stereotypu bydlení bylo přistěhování 3 nových obyvatelek a setkání
bývalých obyvatel a pracovníků u příležitosti 15. výročí vzniku CHB.
Ke zlepšení prostředí přispělo vymalování celé budovy, umytí fasády, výměna žaluzií na střešních
oknech, vybavení obývacího pokoje II. patra novým nábytkem, oprava garážových vrat.
Kladně hodnotí docházení nové dobrovolnice za našimi obyvatelkami.

V roce 2017 proběhlo v CHB Pod Hůrkou několik personálních změn, tým
posílily 3 nové pracovnice na denních službách, nastoupila nová
koordinátorka.
Během roku se 4
obyvatelé přestěhovali na jiná CHB, k nám se
přistěhovali noví klienti,
z toho vzniklo jedno společné bydlení v páru.
Po celý rok probíhala modernizace pokojů
obyvatel a společných
prostor, proběhla výměna kuchyňské linky,
postavení
skleníku
a plotu kolem jednoho domku. V příštím roce se
bude pokračovat ve
vybavování dalších domků kuchyňskou linkou a výstavbou plotů kolem domků.
Obyvatelé se už těší na to, až budou vyměněné ploty, že si pořídí psa.
Letošní rok začal v CHB Opavská smutnou událostí, 14. února je opustila paní S, V., která byla
dlouhodobě naší obyvatelkou. Naopak radostnou událostí bylo to, že se uskutečnil nákup 4 bytů
v lokalitě SPC Krnov, kam se po jejich rekonstrukci budou moci naši obyvatelé přestěhovat. Jedná
se o 3 třípokojové byty a 1 dvoupokojový byt. Klientům se přestěhováním do individuálních
domácností zkvalitní život tím, že budou mít více soukromí, budou
bydlet v bytové zástavbě s běžnou populací, čímž se posiluje jejich
sociální začleňování. Budou mít příležitost se osamostatnit
v rozhodování se o svých věcech, být více samostatní v péči
o domácnost a vlastní osobu, a tím snižovat svoji závislost na
poskytované sociální službě.
V současné době zde bydlí 8 klientů, z toho 2 páry žijí v partnerském vztahu. Všichni, obyvatelé
i pracovníci, už žijí myšlenkou a přípravou na přestěhování do zrekonstruovaných bytů.
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V CHB Krnovská byl od 1. 4. pracovní tým posílen o 1 pracovníka. Díky tomu se mohou pracovníci
individuálně věnovat obyvatelům v rámci bydlení, a více je podporovat v naplňování jejich zájmů
a koníčků ve volném čase.
Od 1. 11. byla snížena kapacita z 11 na 10 obyvatel, vyřešil se tím dlouhodobý problém společného
soužití obyvatel na dvoulůžkovém pokoji.

Z bezpečnostních důvodů musely být prořezány nebo pokáceny některé břízy a smrky v blízkém okolí
domu. Pracovníci kvitují s povděkem spolupráci pracovníků STD spolupracovat v rámci AAK.
I v CHB B. Smetany se stále něco děje. Během roku proběhla částečná obměna pracovníků
a klientů ať už z důvodu osobních nebo zdravotních. Svůj volný čas věnovali našim obyvatelům
dva dobrovolníci. Díky přítomností zahraničního dobrovolníka ze se s obyvateli uskutečňovali různé
akce. Za nejvíce zdařilé akce považujeme osazování truhlíků květinami, příprava na Velikonoce,
zhotovení stolních her.

v CHB Osoblaha byla největším přínosem pro klienty přestavba dvou dvoulůžkových pokojů
na pokoje jednolůžkové. Je potěšitelné vidět, jak si každý obyvatel užívá
svého soukromí, klidu a pohodlí v jednolůžkovém pokoji, což se odráží
v jejich celkové spokojenosti.

Po dobu tří měsíců poskytovalo naše CHB tréninkové pracovní místo v rámci projektu Sociální
začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce, kdy k nám
docházela jedna osoba z úřadu práce, aby měla možnost se seznámit s prostředím
a průběhem naší služby.
Po personální změně na Obecním úřadě v Osoblaze, se nám znovu daří lepší spolupráce s veřejným
opatrovníkem. Nedaří se nám však v podpoře naší klientky při uskutečnění jejího přání se přestěhovat
do samostatného bydlení, přechod do podpory samostatného bydlení v Osoblaze.
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Vzhledem k tomu, že v bydlení žije většina klientů, kteří nedokáží
verbálně komunikovat, přikládáme velký význam pokračování
v konzultacích v oblasti AAK s externím odborníkem Mgr. Lenkou
Gwóždžovou a v následné spolupráci s STD JINAK.
Po dvou a půl letech fungování služby proběhla částečná výmalba
interiéru a v rámci reklamace stavby proběhlo několik interiérových
i exteriérových oprav. Do každé z domácností byla zakoupena lednice
a doplněno drobné kuchyňské vybavení.
Koncem roku nás potěšila návštěva představitelů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, náměstka
hejtmana kraje pro sociální oblast, Jiřího Navrátila, a vedoucího odboru sociálních věcí
Mgr. Daniele Rychlíka. Oba zástupci si prohlédli všechna chráněná bydlení, pozdravili se s obyvateli
i pracovníky a následně diskutovali o změnách, které se během posledních let v oblasti poskytování
sociálních služeb v našem kraji udály, o vtazích mezi obyvateli a veřejností v obci,
o spolupráci s opatrovníky a hlavně o možnostech a příležitostech, které obyvatelé mají
a využívají v rámci poskytování sociální služby chráněného bydlení. Pro naši práci je důležité a dobré
mít zpětnou vazbu o to víc, když je pozitivní.
Spolupráce s externími pracovníky
 Alternativní a augmentativní komunikace
I nadále pokračujeme ve spolupráci s externím konzultantem pro AAK Mgr. Bohdanou
Herzánovou a Mgr. Lenkou Gwóždžovou. V průběhu roku jsme intenzivně pracovali na rozvoji
komunikace, na vytváření individuální komunikačních systémů, na osvojování a používání gest
MAKATONU, díky kterému se stává komunikace pro klienty jednodušší. K posunu v AAK také
přispělo intenzivní vzdělávání pracovníků v kurzu ,,Základy augmentativní a alternativní
komunikace, MAKATON – nácvik gest“.
 Strategie podpory osob s atypickým chováním - standardizace činnosti
Během roku jsme začali spolupracovat s Mgr. M. Vaculovou, která je nám nápomocna
při řešení náročných situací v případě problémového chování obyvatel.
 Sexualita a partnerství lidí s mentálním postižením
Stejně jako v předešlých letech, tak i letos proběhlo proškolení nových pracovníků a supervize
s důvěrníky v oblasti sexuality a partnerství, s Petrem Eisnerem, DiS.
 Metodik na kvalitu poskytování sociálních služeb
V oblasti individuálního plánování a případové práce nám již 6. rokem dává podporu
Mgr. Martina Chlápková. Dle potřeby s ní konzultujeme aktuální situace, navrhovaná opatření,
případně změnu nebo posun v průběhu poskytování služby.
Vzdělávání – Viz v textu níže – Plnění úkolů, které byly radou kraje stanoveny organizaci na rok 2017
Řízené stáže – Viz v textu níže – Plnění úkolů, které byly radou kraje stanoveny organizaci na rok 2017
Kurzy klientů CHB - Viz v textu níže – Plnění úkolů, které byly radou kraje stanoveny organizaci na rok
2017
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Diskusní fóra - Viz v textu níže – Plnění úkolů, které byly radou kraje stanoveny organizaci na rok 2017
Besedy na školách - Viz v textu níže – Plnění úkolů, které byly radou kraje stanoveny organizaci na rok
2017
Rozvoj profesionálních dovedností v sociálních službách
Manažerskou supervizi s Mgr. M. Bušinou absolvují 2 pracovnice.
V průběhu roku jsme také absolvovali kurzy a konzultace pod záštitou projektu A 23 „Teorie – most do
praxe aneb poznání nás pohání“
 Kurz - ZÁKLADY AUGMENTATIVNÍ A ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE, MAKATON – nácvik gest
V roce 2017 probíhaly v našem zařízení odborné konzultace a vzdělávání v oblasti AAK, kterého
se zúčastnilo 20 pracovníků a 13 klientů, kteří potřebují podporu při běžné komunikaci. Navázali jsme
tak na spolupráci z předešlých let s odbornou konzultantkou v oblasti AAK, s Mgr. Bohdanou
Herzánovou se zaměřením na Komplexní zavedení metody AAK v organizaci.
Na základě zjištěných potřeb byl jednotlivým klientům nastaven nebo upraven systém komunikace.
Klienti tedy využívají k dorozumívání takové pomůcky, které jim vyhovují. Mají komunikační deníky,
prožitková fotoalba, mluvící fotoalba, AAK kalendáře, komunikační karty, komunikátory nebo mají
vytvořena procesní schémata k orientaci v čase a k samostatnému provádění konkrétních činností.
Například postupy k úklidům v domácnosti, manuál průběhu dne, kde si plánují, co budou ten den
dělat, kam půjdou, dále manuál, co si vzít sebou do dílny, co si připravit, než půjdou nakupovat, jak
uvařit čaj apod. Pracovníci získávají na konzultacích nové poznatky a náměty, jak dorozumívání
klientům usnadnit a zkvalitnit. Tuto spolupráci hodnotíme velmi kladně a přínosně, jelikož většina
klientů se v oblasti AAK posunula kupředu. V začátcích se totiž někteří nedokázali ani podívat
na obrázek, či fotografii, nedokázali s obrázky pracovat. V současné době používají své individuální
komunikační pomůcky běžně a přirozeně v každodenním životě.

Taktéž velmi kladně ohodnotili pracovníci proběhnutý kurz Základy augmentativní
a alternativní komunikace, MAKATON o čemž svědčí jejich zpětná vazba: J. C. „Je dobře své naučené
gesta předávat dál ostatním pracovníkům. Čím víc se umí, tím víc se mluví.“ V. V. „Bylo to sice náročné,
ale všechny to moc bavilo.“, J. G. „Používání MAKATONU bude práce na dlouhou dobu, bude však
potřeba, aby gesta používali všichni pracovníci v běžné komunikaci s klienty. M. K. „Tento kurz mne i
ostatní účastníky velmi nadchl. Bylo to pro nás zábavné, ale také jsme si uvědomovali,
jak je důležité, abychom se Makaton naučili a díky němu porozuměli lidem, kteří to potřebují. Jirka mi
rozumí, ale i já mu chci rozumět - jaké má přání, potřeby apod.“ J. N. „Překvapilo mě, co vše dokážeme
říct pomocí gest, symbolů spolu s mluvenou řečí. O kolik pro mě bude lehčí komunikace s klienty.“ B.
P. „Vzdělávání bylo pro mou praxi hodně přínosné a věřím, že hodně poznatků uplatním v praxi. Nejvíc
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mě zaujalo to, jak klienta motivovat, aby používal komunikační deník, protože
to je jeden z největších problémů, se kterým se v praxi setkávám.“ J. C. „Nejvíce mě zaujalo cvičení, kdy
jsme se měly vcítit do člověka, který mohl komunikovat pouze očima. Cítila jsem hroznou bezmoc.“
V. V. „Největším přínosem bylo, že jsme se mohli zamyslet nad tím, že každý člověk potřebuje
komunikaci, ať už jakoukoli, a některým to do dnes nebylo dopřáno, což je obrovská škoda.“
J. K. „Uvědomila jsem si, že i komunikující člověk v běžném životě vlastně využívá také AAK (obrázky
v letácích, obchodech, turistické značení, obrázkové označení WC, obrázkové návody na použití …).“
 Kurz – Zvládání agresivního klienta
Ve dnech 23. 10. - 27. 10. proběhl 5-ti denní kurz „Zvládání agresivního klienta“, kterého
se zúčastnilo 10 pracovníků. V příštím roce se na toto téma proškolí dalších 15 pracovníků. Kurz
se skládal z 3 témat:
- Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb
- Úvod do komunikace s manipulativními a agresivními klienty
- Řešení konfliktních situací s klientem sociálních služeb
O úrovni a hlavně přínosu touho kurzu nejlépe vypovídá zpětná vazba pracovníků, kteří byli s jeho
průběhem nadšeni, z kurzu se vrátili nabyti novými vědomostmi, dovednostmi
a elánem do další práce s klienty. Nejvíce pracovníci oceňovali vzájemné předávání zkušeností,
konzultování aktuálních situací a bezprostřední atmosféru, kde se cítili bezpečně a příjemně.
Zpětné vazby:
M. Z. „Kurz vedli dva lektoři, kteří měli profesionální přístup a velice příjemné chování. Tím s námi
navázali kontakt, a my jsme se nemuseli obávat zeptat se otevřeně na situace,
které musíme s klienty řešit.“
A. P. „Tento kurz se mi moc líbil zejména proto, že byl nejvíce z praxe a o praxi školitelů. Myslím si,
že by takovým nebo podobným kurzem měli projít všichni pracovníci, aby věděli jak jednat
s problémovým chováním a agresí u klientů, jak s nimi mluvit, chovat se k nim, ubránit se a při tom
jim ani sobě neublížit.“
K. K. „Tento kurz mne i ostatní velmi nadchl. Byl veden v zábavném a příjemném duchu. Oživili jsme
si základní hmaty šetrné sebeobrany a jak řešit projevy problémového a agresivního chování a také
jak jim předcházet.“
J. S. „Mám vždy na paměti, že podstata mé práce spočívá v individuálním přístupu
ke klientovi. Nemůžu přesně stanovit, jak se mám v rizikových situacích chovat. Můžeme se však na
rizikové situace připravit, tím že budeme znát specifika jednotlivých obyvatel a tím můžeme rizikové
situace zvládat. Záleží však na všech našich schopnostech, dovednostech a zkušenostech. Toto školení
mi pomohlo najít řešení, jak přistupovat k rizikovému chování klienta a tím získat nadhled nad svou
prací.“
 Strategie podpory osob s atypickým chováním - standardizace činnosti
V rámci této aktivity dochází do našeho zařízení Mgr. M. Vaculová, která poskytuje podporu
u vybraných obyvatel. Podpora zahrnuje komunikaci s KP a s vybranými obyvateli, definování možných
hypotéz a jejich následné ověřování. M. Vaculová v rámci své podpory sbírá příklady dobré
a „špatné“ praxe, které následně zapracuje do metodiky, která bude výstupem této aktivity. Na závěr
naší spolupráce pro nás zrealizuje interní vzdělávání pracovníků CHB na téma:
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-

charakteristika obvyklé medikace a její působení na člověka (pravidelná zklidňující
medikace).
- základy jednání s lidmi s duševním onemocněním.
- rozdílný přístup k lidem s mentálním postižením a k lidem s duševním onemocněním.
Konzultace s paní Vaculovou probíhaly celkem v pěti chráněných bydleních. Po seznámení
se dokumentací, rozhovorech s pracovníky a dotyčnými klienty, v převážné většině došla k závěru,
že námi zvolené postupy jsou správně nastavené, že tak máme dále pokračovat, případně doporučila
konkrétní věci v přístupu k danému klientovi. Oceňovala, že jsme v přístupu ke klientům jednotní
a důslední.
Dalším vzděláváním, kterého se zúčastnilo 28 pracovníků, byla školící akce Žít tady a teď
pod vedením p. Martina Kučery v Charitním domově v M. Al-cích.
Nadále spolupracujeme s p. P. Eisnerem, DiS., při proškolování nových pracovníků v oblasti sexuality
a partnerského soužití a při poskytování supervize sexuálním důvěrníkům.
Také letos jsme se zúčastnili konference pro pracovníky v sociálních službách pod názvem Pod křídly
anděla, kterou organizovalo Město Krnov 16. 10. 2017. Tématem byla spiritualita v sociálních službách,
duchovenská péče v sociálních službách, psychologická pomoc umírajícímu
Kurz pracovníka v sociálních službách letos absolvovalo 6 pracovníků.
Předávání zkušeností a dobré praxe
Někteří pracovníci získali ve své domovské organizaci zkušenosti, které by bylo škoda nešířit napříč
jinými sociálními službami. Jedná se především o poznatky získané v rámci transformace pobytových
služeb Harmonie.
Sociální pracovnice chráněného bydlení Bc. Martina Kusová spolupracuje v projektu „Transformace
pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“. Pracovnice Harmonie působí
v tomto projektu na pozici odborného konzultanta v Domově na
Dubíčku
v Hrobicích
(Slušovice).
Účastní
se jednání transformačního týmu zařízení, s transformačním
týmem úzce spolupracuje při plánování i realizaci změn,
pro pracovníky Domova na Dubíčku organizuje odborné stáže,
předává zkušenosti a poznatky ze své domovské organizace,
motivuje pracovníky transformovaného zařízení pro změnu,
spolupracuje se zástupci zřizovatele, snaží se o naplňování individuálních potřeb klientů a kritérií
transformace.
Vedoucí chráněných bydlení Bc. Yvona Marečková navštěvuje CHB Dostojevského a Švestkova
v zařízení Sírius v Opavě, kde působí jako konzultant. Externí podpora spočívá v mapování praxe
a nastavených pravidel a následném nastavení procesu individuálního plánování na základě potřeb
klientů a nastavení podpory klientům pracovníky v souladu s normalitou.
Sociální pracovnice Bc. Miroslava Bučková působila jako lektorka kurzů pro lidi se zdravotním
postižením na téma Snadné čtení a Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, viz výše.
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Sociální pracovnice Bc. Martina Kusová a pracovnice Marcela Jakešová společně s bývalým klientem
pořádají besedy s žáky 9. tříd, kde besedují o tom, co je transformace a jak probíhal vývoj sociálních
služeb, její humanizace viz výše.
Účastníme se komunitního plánování v Krnově a ve Městě Albrechticích v pracovní skupině
pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o osobu blízkou. Také v Osoblaze
se po roční odmlce, začalo opět znovu komunitně plánovat v rámci projektu Střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku“. Jsme rádi, že jsme aktivními účastníky a můžeme tak
participovat na plánování a síťování sociálních služeb v obci a jejím okolí.
V našich chráněných bydleních jsme přivítali celkem 26 pracovníků ze zařízení Zlínského kraje, ze Síria
Opava, z Jitra Olomouc a Čtyřlístku Ostrava. Pracovníci se převážně zajímali o průběh služby, o tom,
jak individuálně plánujeme, o případovou práci a spolupráci s návaznými službami. Zda byla stáž
pro ně přínosná, vypovídají jejich zpětné vazby: J. V. „Tak si představuji život lidí s mentálním
postižením, žádné ústavní prvky, ale žijí jako my zdraví doma.“ J. Š. „Ve všech chráněných bydleních na
mě dýchala klidná atmosféra, spokojenost klientů, domácí prostředí.“ J. J. „Dobrá zkušenost
a inspirace a hlavně motivace.“
I nadále se snažíme o dobrou spolupráci s opatrovníky, motivujeme je hlavně k tomu, aby neměli obavy
z narůstajících kompetencí klientů.
Při spolupráci se soudy a lékaři podporujeme takové varianty, aby lidé se zdravotním postižením byli
ve svéprávnosti omezování pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro jejich bezpečnost.
Společenské a sportovní akce
Naši obyvatelé si velmi oblíbili jednodenní výlety do okolí a blízkých měst, velmi rádi se účastní
kulturních a společenských akcí.
Hned z počátku roku se rozjeli, až do Ostravy, na Mistrovství Evropy v krasobruslení. Kdo by si nechal
ujít jedinečnou příležitost sledovat krasobruslení „naživo.“
V červnu jsme oslavili 15. výročí vzniku chráněného bydlení. Patnáct let je doba pro někoho dlouhá,
pro jiného krátká, jinak plyne v rodině a jinak v zařízení, jež se stalo domovem pro osoby s mentálním
a vícenásobným postižením. Jako první bylo otevřeno Chráněné bydlení P. Bezruče a to 1. 7. 2002,
po rekonstrukci bývalé lékárny. Pak se postupně přidávala další chráněná bydlení, Pod Hůrkou – 2. 10.
2002, Opavská 1. 5. 2009, Krnovská – 1. 4. 2010, B. Smetany – 1. 10. 2013, Osoblaha – 1. 10. 2015.
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Po úvodním slovu ředitele Harmonie, Mgr. Miroslavy Fofové, jež zhodnotila dobu existence chráněných
bydlení, vypukla zábava naplno. A co by to bylo za zábavu bez dobrého jídla
a pití. Cukrová vata, pizza, langoše, ukrajinský boršč i mexický guláš, ovoce, saláty, klobásky na grilu,
a pak koláče, zákusky, štrúdly…no prostě paráda. Kdo měl odvahu a chuť, mohl se projet na koni,
kdo byl chrabrý, mohl shlédnout vystoupení mladých karatistů, kdo chtěl zavzpomínat, nenechal
si ujít projekci z minulosti, kdo chtěl být na chvilku hrdinou, vyprávěl si s hasiči z Jindřichova, obhlížel
jejich techniku a pak plaval v jimi vytvořené pěně, pak také někteří se stali zpěváky či tanečníky, k čemuž
jim napomáhal skvělý DJ. A současně také probíhal turnaj v přehazované, kdy jednotlivá chráněná
bydlení postavila týmy z řad obyvatel i pracovníků a ač vítěz vyhlášen byl, stali se jimi vlastně všichni,
neboť se sluncem v duši užili si úžasný den.

Stále více a více baví naše klienty jezdit společně se členy
Albrechtického puchýře na další krásná místa v blízkém okolí, asi taky
proto, že se v jejich společnosti cítí „jako doma.“
Již druhým rokem jsme se zúčastnili
Stonožkového víceboje „Ruku v ruce za úspěchem“ v Dívčí Hradě.

Oblíbenými mezi klienty jsou naše společné akce v rámci CHB, jako například turnaj v přehazované,
v Člověče nezlob se, ve stolním
tenisu a výlety po okolí.
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Z účasti na sportovních celorepublikových akcích bych jmenovala alespoň některé, 21. ročník turnaje
v přehazované v Kvasinách, XXI. ročník celostátní sportovní olympiády ve Frýdku- Místku, XI. ročník
turnaje v sálové kopané „O pohár Santé“, Sportovní hry v Tloskově, Vánoční turnaj ve stolním tenise
v Ostravě.

V prosinci za klienty v Osoblaze přijely studentky Střední pedagogické školy
z Krnova, zpívali, hráli, povídali si a společně se tak naladili na nadcházející
adventní čas.

Sociální podmínky klientů
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, radiomagnetofonem, obývací stěnou a jídelním stolem.
V příznivém počasí mohou trávit volný čas na zahradě, posedět pod pergolou, poslouchat hudbu,
relaxovat na zahradní houpačce, opékat v zahradním krbu a na otevřeném ohništi, 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.
Ve svém volnu chodí nakupovat, posedět do cukrárny, do restaurace, k lékaři, ke kadeřníkovi,
na pedikúru, na poštu, do knihovny, do kostela, na rehabilitaci, do výtvarného kurzu. Obyvatelé
se zapojují do dění ve městě, navštěvují kulturní a sportovní akce pořádané městem i mimo město.
Chráněné bydlení, Město Albrechtice, Pod Hůrkou 20, 22, 26, 28, 30:
 počet a kapacita pokojů
V pěti domcích je celkem šest dvoulůžkových pokojů a sedm pokojů jednolůžkových. Sociální zařízení
je ve čtyřech domcích v obou podlažích, v jednom domku jen v přízemí.
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 možnost trávení volného času
Každý domek je zařízen jako běžná domácnost. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, který
si mohou dle svých představ doplnit vlastním nábytkem a doplňky. Ke společnému trávení volného času
a vaření 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 dva dvoulůžkové pokoje a čtyři 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.
V rámci sociální rehabilitace Rút absolvují kurz práce na PC a kvízy, pro procvičení paměti. Cvičnou praxí
získávají pracovní návyky a příležitost placeného zaměstnání.
STD Effatha jim umožňuje absolvovat různé kurzy ručních prací, například tkaní, malování, výroba
keramiky, svíček, mýdel a jiných dárkových předmětů.
Ve svém osobním volnu chodí nakupovat, k lékaři, ke kadeřníkovi, na pedikúru, na poštu,
do knihovny, do divadla či kina, na krytý bazén. Posedět a podebatovat do cukráren
a restaurací. Obyvatelé se zapojují do dění v obci, navštěvují kulturní a sportovní akce pořádané obcí
i mimo obec.
V tělocvičně ZŠ v Městě Albrechticích se jednou týdně scházejí na trénink v kopané
a přehazované. Připravují se na reprezentaci v soutěžích po celé republice.
Pět obyvatel je zaměstnáno na volném trhu práce. Dva chodí uklízet do restaurace
a roznášejí letáky, tři pracují jako pomocní pracovníci v provozu.
Chráněné bydlení, Město Albrechtice, B. Smetany 536/35:
 počet a kapacita pokojů
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Ve třípatrovém domě se nachází čtyři dvoulůžkové pokoje, osm 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.
Chráněné bydlení, Město Albrechtice, Krajánek, Krnovská 1:
 počet a kapacita pokojů
Ve dvoupatrovém domě se nachází dva byty. V 1. patře jsou tři dvoulůžkové pokoje, dvě koupelny,
z toho jedna bezbariérová. V 2. patře jsou jeden dvoulůžkový pokoje, dva jednolůžkové pokoj
a dvě koupelny.
 možnost trávení volného času
V každém bytě 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 nebo uspořádat společenskou akci. 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, kuchyně 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
a přilehlých okolních obcích, ale i ve vzdálenějších městech, jako Opava, Ostrava.
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 čtyři dvoulůžkové pokoje, osm jednolůžkových pokojů.
Celý dům je bezbariérový. Každý byt má dvě koupelny, z toho jednu bezbariérovou.
 možnost trávení volného času
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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.
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 šest jednolůžkových pokojů,
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 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 v Osoblaze. Tuto sociální službu s nadšením využívají všichni obyvatelé,
a to v různé intenzitě, tři až pět dnů během pracovního týdne.
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
samostatně.
Stavebně - technický stav objektu
Objekty chráněného bydlení jsou pravidelně udržovány, probíhají drobné údržbářské práce
dle potřeby. Byla provedena výměna plotu na Hůrce a instalována nová kuchyňská linka v domku
č. 26. Mytí fasády u objektu na ul. P. Bezruče. Proběhlo malování ve všech objektech CHB. Řeší
se odstraňování závad novostavby v Osoblaze – zatékání a oprava čerpadla. Proběhly stavební práce
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na úpravě dispozičního řešení bytů v Osoblaze, 2 dvoulůžkové pokoje byly rozděleny na čtyři
jednolůžkové pokoje. Byla zadána PD k výstavbě zdviže v objektu na Opavské 40 v Krnově k zajištění
bezbariérovosti objektu.
Probíhaly pravidelné revize a odborné zkoušky všech zařízení dle norem.
Objekty chráněného bydlení jsou bezbariérové (mimo CHB v Krnově na Opavské 40).
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2017
Viz v textu níže – Plnění úkolů, které byly radou kraje stanoveny organizaci na rok 2017
Co nás čeká, na čem budeme pracovat v roce 2018











Audit v CHB Slunečná v Osoblaze ve dnech 19. 2. – 21. 2. 2018.
Klientský audit neboli hodnocení kvality z pohledu člověka s postižením, 11. 4. v CHB
Pod Hůrkou a 27. 4. v CHB P. Bezruče.
Řízená stáž na téma „Práce s metodou podporovaného rozhodování“, 28. 2. 2018.
Posílení kompetencí obyvatel CHB v oblasti hospodaření s penězi (dávat klientům větší důvěru
mít peníze u sebe v souladu s vyhodnocením rizik.)
Pokračovat ve zdokonalování se při používání Makatonu ve vzájemné komunikaci pracovníků,
obyvatel CHB a pracovníků STD a dalších návazných sociálních služeb.
Úprava dvou sprchových koutů a obměna opotřebovaných válend v CHB P. Bezruče.
Pokračování v modernizaci vybavení společných prostor a pokojů obyvatel v CHB Pod Hůrkou.
Hledat další možnosti, kdy by se obyvatelé měli možnost více setkávat s lidmi z okolí, snažit se
jim nabízet příležitosti, aby co nejčastěji mohli odcházet za aktivitami mimo bydlení.
Přirozenou cestou provázet naše obyvatele v seniorském věku jejich životem, jejich volným
časem, kdy stále vyhledáváme možnosti aktivního vyžití, které bychom jim mohli nabízet.
Získání dobrovolníka do CHB Krnovská a Slunečná.

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018 a vize do dalších let





Poskytovat službu CHB ve čtyřech individuálních domácnostech v Krnově
Organizačně a metodicky zajistit poskytování kvalitní pobytové sociální služby lidem s duševním
onemocněním
Vize
Být kvalitní poskytovatel pobytové služby pro lidi s duševním onemocněním

Vize
Poskytovat službu chráněné bydlení v Individuálních domácnostech v běžné zástavbě v Krnově: cílem
projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení (IROP)“ je přestěhování 8 obyvatel Chráněného bydlení
v Krnově na Opavské ulici do 4 bytů v Krnově na sídliště Pod Cvilínem.
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Klientům se přestěhováním do individuálních domácností zkvalitní život tím, že budou mít více
soukromí, budou bydlet v bytové zástavbě s běžnou populací, čímž se posiluje jejich sociální
začleňování.
A co říci závěrem – slovo vedoucí chráněného bydlení Bc. Yvony Marečkové
Tento rok byl významný v tom, že jsme se po 15 letech provozování CHB zastavili a zhodnotili,
co se za tu dobu událo. Byl bohatý na nabídku vzdělávání nejen pracovníků, ale i klientů. Byl přínosný
v tom, že se zklidnilo pracovní tempo v důsledku vyjasnění a přerozdělení kompetencí a zdokonalení se
ve vykonávání práce na jednotlivých pracovních pozicích. Byl potěšující v tom, že můžeme opět
konstatovat, že během roku došlo u většiny obyvatel k posunu v samostatnosti v nakupování,
individuálním stravování, vaření, hospodaření s penězi, užívání a chystání léků, v péči o vlastní osobu,
využívání veřejných služeb, cestování apod. Byl prospěšný v tom, že jsme navýšili počet pracovníků
a získali více jednolůžkových pokojů.
V následujícím období bychom se rádi zaměřili na hledání dalších možností, kdy by se obyvatelé měli
možnost více setkávat s lidmi z obce a okolí, aby co nejčastěji měli důvod odcházet za aktivitami mimo
bydlení. Budeme se snažit získat dalšího dobrovolníka, který by mohl být pro naše obyvatele
„parťákem“ pro volný čas.
Při soudním přehodnocování institutu omezení svéprávnosti budeme klienty a opatrovníky motivovat
a podporovat v tom, aby byla přijata nejnižší možná omezení.
Doufáme a věříme, že se v nadcházejícím období podaří splnit potřebu a zároveň přání obyvatelky,
bydlet samostatně.
Budeme pracovat na tom, aby se život v chráněném bydlení přibližoval životu lidí, kteří bydlí v běžných
domácnostech a jsou vrstevníky našich obyvatel.
Pracovníci si váží nárůstu platů, což přispívá k větší spokojenosti a pocitu větší prestiže práce
v sociálních službách. Také si váží benefitů, které jim Harmonie nabízí. A my, vedoucí pracovníci,
si vážíme jejich práce, která je velmi náročná a zodpovědná. Tímto bychom jim všem chtěli poděkovat
za jejich odváděnou práci a popřát hodně osobní a pracovní pohody, která je nezbytná
pro vykonávání této náročné, ale krásné práce.

54

Sociálně terapeutická dílna

Číslo registrace: MSK 207531/2010

Pracoviště: B. Smetany 536/35, Město Albrechtice

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 4x týdně.
V roce 2017 bylo v STD uzavřeno 46 smluv o poskytování služby. Ukončeno bylo, v průběhu roku,
8 smluv a 4 nově uzavřené. Ke konci roku bylo 38 platných smluv. Sociální služba je zajištěna
5 pracovníky v přímé péči, vedoucím a sociálním pracovníkem, je bezplatná a je poskytována
na základě uzavřené smlouvy a zpracovaného individuálního plánu klienta.
Činnosti v dílně jsou zaměřené na získávání pracovních dovedností a upevňování psychomotorických a
sociálních dovedností. Výše poskytované podpory se u jednotlivých klientů liší. Podporu
při činnostech v dílně potřebují v různé míře, vždy je jim poskytována dle jejich potřeb. Vždy přihlížíme
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.
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Uživatelé služby:
Schválená kapacita zařízení pro rok 2017 – 30 osob/den
Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 a jejich rozdělení (viz tabulka):
POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016, POČTY DLE:
3.3.1 POHLAVÍ
3.3.2 VĚK

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY

MUŽI

13

2

25

38

2

rozpětí

22-65 21-61 22-61

30 - 48 43 - 49

průměr

49,54 46,4 47,47

39

46

osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI

II středně těžká závislost

Nesleduje se

III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením

střední
těžké

Nesleduje se

hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou

Nesleduje se

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

Nesleduje se

bez omezení pohybu

12

24

36

2

2

s částečným omezením

1

0

1

0

0

s úplným omezením pohybu

0

1

1

0

0

Ke konci roku bylo 38 platných uzavřených smluv, v průběhu celého roku službu využilo celkem 46 osob.
Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017 = 1/žena
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 nepřekročí jeden měsíc.
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Personál pracoviště STD:
počet
celkem

pracovníků
počet pracovníků
přímá péče

vzdělání

přepočtený
stav (PS) ke
%
dni
31.12.2017

vysokoškolské 0,1

pedagogičtí
pracovníci
1
PS

%

pracovníci
v sociálních
službách
2
PS
%

1,5

zdravotničtí
pracovníci
3
PS

%

sociální
pracovníci

THP

4
PS

%

5
PS

%

0,1

1,5
0,2

3,1

ostatní

6
PS

%

0,2

3,1

3,1 0,2

3,1

vyšší odborné
úplné střední

5,2

80

5

76,9

vyučen

1,2

18,5

1

15,4

6,5

100

6

92,3

základní
celkem

0,1

1,5

0,2

Vzdělání pracovníků
1,5%
18,5%
vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední

80,0%

vyučen
základní

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2017
Dne 27. 7. 2017 proběhl interní audit, který provedla sociální pracovnice, metodik. V rámci interního
auditu bylo šetřeno celkem 7 osobních dokumentací klientů služby a psaná pravidla
a metodické postupy služby.
Zjištění byla doplněna a ověřená rozhovory s pracovníky
a klienty služby.
Šetřené oblasti kvality poskytovaných služeb:
 Dostupnost a srozumitelnost informací o službě
 Informování zájemce o podmínkách služby.
 Ochrana práv.
 Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy.
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Plánování poskytování sociální služby.
Evidence žadatelů o sociální službu.
Smlouva o poskytnutí sociální služby.
Opatření omezující pohyb osob.

Tvorba a revize standardů kvality a metodik - nově byl vytvořen materiál „Máte zájem?“
a pravidla dílny ve snadném čtení.
Stáže - v průběhu roku jsme umožnili absolvovat stáž 4 pracovnicím DZP Kunovice – Cihlářská
16. 5., 13. 6. – 1 pracovnice EFFATHA Krnov, sociálně terapeutické dílny, 11. 10. 2 pracovnice Domov
Jistoty Bohumín, Jinak o. p. s. Osoblaha – 2 pracovnice – prosinec 2017.
Na závěr praxe jsme účastnice stáží požádali o vyplnění formuláře Hodnocení kvality naší služby.
Z hodnocení vyplývá, že stáž na našem pracovišti považují za přínosnou, oceňují příjemné, přátelské
prostředí a vstřícné jednání všech pracovníků a klientů.
Zpětné vazby:
- „Mě velmi zaujala činnost terapeutické dílny, její velmi názorný a pro klienty srozumitelný
týdenní harmonogram různých dílen.“
- „Líbilo se mi poskytování služby sociálně terapeutická dílna – organizace práce a průběhu
služby, přístup ke klientům.“
- „Prohlídla jsem si dílny a byla nadšena výrobky k prodeji.“
Vzdělávání - nedílnou součástí zvyšování kvality poskytovaných služeb je vzdělávání všech pracovníků.
V roce 2017 všichni zaměstnanci, včetně vedoucí STD, absolvovali stáž v Sociálně terapeutických
dílnách Náš svět, p. o. v Pržně v rozsahu 8 hodin, 1 pracovnice byla na stáži v organizaci Sírius,
p. o. Opava, 3 pracovníci se zúčastnili akreditovaného kurzu Týmová spolupráce v sociálních službách,
1 pracovník kurzu Emoční inteligence, 3 PSS školící akce Technika šibori, 6 osob školící akce Praktické
užívání AAK s klienty STD a 2 pracovnice absolvovaly školící akci zaměřenou na psychohygienu
v pomáhajících profesích s názvem Žít tady a teď.
Ve spolupráci s jednotlivými CHB a externím spolupracovníkem probíhaly práce na nastavování
a doplňování komunikačních deníků – doplnění fotek s činnostmi klientů v dílnách a pracovníků dílen
(popis gest, vysvětlení používání jednotlivými klienty, seznámení pracovníků dílen s jednotlivými typy
komunikačních deníků a alb).
Diskusní fóra - v průběhu roku se vedoucí STD zúčastnila 4x diskusních fór pracovní skupiny
č. 3, která jsou jednou z aktivit projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III.
V březnu jsme diskutovali na téma Sociálně terapeutické dílny jako součást systému zaměstnávání
osob se zdravotním postižením, v květnu na téma Sociálně terapeutické dílny
v otázkách a odpovědích - zpřesnění, vymezení modelu STD, v říjnu Vymezení, specifikace, hranice
"Služby následné péče, Centra denních služeb", v listopadu Individuální plánování
ve službách, sociální práce s nepříznivou situací, role klíčového pracovníka.
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Na každém fóru bylo otevřeno téma, které rezonovalo s problémy, se kterými se potýkáme také v naší
dílně (ukončování smluv po dovršení horní hranice věku u nastavení cílové skupiny, zaměstnávání
klientů po přípravě na možnost jít pracovat na volný trh práce, vytvoření vhodných podmínek pro
poskytování služby klientům různých cílových skupin – u kterých např. převažuje duševní onemocnění
nad mentálním).
Kontrolu vnímáme jako významnou součástí řízení služby. Jejím úkolem je ověřit, zda praxe služby
odpovídá nastaveným pravidlům a stanoveným zásadám. Pravidelné měsíční kontroly probíhají
dle plánu kontrol zpracovaného v lednu. Kontroly jsou zaměřeny na oblast řízení, kvality a provoz.
Mimo pravidelných kontrol probíhají kontroly následné, mimořádné a průběžné. V roce 2017 proběhlo
12 pravidelných kontrol, 1 mimořádná a 3 následné. V 8 případech nebyly zjištěny závady
a tedy ani uložena opatření, 3 x byla stanovena následná kontrola, v 8 případech byly závady
odstraněny v průběhu kontroly nebo bezprostředně po kontrole.
Stížnosti, připomínky, pochvaly - klientům sociálně terapeutické dílny a širokému okolí je dána
možnost vyjádřit se ke kvalitě služby formou podnětu, připomínky nebo stížnosti, aniž by tyto osoby
byly jakýmkoliv způsobem ohroženy. Klienti jsou informováni o možnosti podat stížnost,
jsou seznámeni se způsoby, kterými je možné tak učinit. Tato informace je rovněž umístěna
u schránky na stížnosti ve snadném čtení.
Analýza cílové skupiny - na základě zpracovaných podkladů nastavujeme procesy, které vedou
ke zvýšení kvality poskytované služby (vhodné nastavení činností, vzdělávání pracovníků, podpora
pracovníků i klientů, potřeby klientů apod.) Výstupem jsou následující informace:
 Rozšířit povědomí veřejnosti o možnosti využívat službu STD i osobami žijícími v domácnostech
nejen v Městě Albrechticích a nejbližším okolí, ale i na Krnovsku (letáky
na sociální odbory městských a obecních úřadů, sdělení v kabelové televizi v M. Al-cích, facebooku
organizace a v regionálním tisku.
 Pro zkvalitnění individuální práce udržet stanovený počet 4 klientů na pracovníka i v následujícím
období.
 K dorozumění využívat materiály vyhotovené ve snadném čtení, piktogramy, komunikační deníky.
Dále pokračovat v započaté spolupráci s CHB při nastavování a doplňování komunikačních deníků
a externím odborníkem na AAK.
 U klientů, kteří zvládají celý výrobní postup zaměřit se na nácvik odlišných činností
a rozšířit tak jejich dovednosti, a udržet dovednosti již nabyté a motivovat k hledání vhodné
pracovní příležitosti.
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Věkové složení
18
20

14

3

10

4

2

1

ženy

3

2
5

muži

14

15

celkem

7
7

1

celkem

0
18-26

27-40

muži
41-50

51-66

Komunikace

Četnost docházky (počet dnů v týdnu)
dorozumí se

10%

21%
3%

26%
13%

dorozumí se s
obtížemi

více než 2x v týdnu

využívá AAK

66%
nevyužívá, ale
potřebuje AAK

1-2 dny v týdnu

každodenně

61%

„Podpora služeb sociální prevence 1“ - od 1. 1. 2016 jsme se zapojili do tohoto projektu realizovaného
Moravskoslezským krajem.
Účelem realizace projektu je finanční podpora poskytovatelů v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.
Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu
se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
na léta 2015 - 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.
Při poskytování služby STD se řídíme metodikou projektu, která nám ukládá následující povinnosti:
 S každou podpořenou osobou je uzavřen Souhlas se zpracováním osobních údajů a vyplněn
Monitorovací list podpořené osoby.
 Dodržování pravidel publicity projektu.
 Plnění účelu projektu je sledováno v Monitorovacích zprávách, které jsou předkládány
v půlročních intervalech prostřednictvím aplikace umístěné na stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Monitorovacími indikátory jsou:
 Seznam podpořených osob – v našem případě se jedná o 30 osob.
 Počet hodin podpory – každé osobě poskytnout minimálně 40 hodin podpory.
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Dotace města - pro rok 2017 jsme získali dotaci města Město Albrechtice ve výši 8.500,-- Kč, určenou
na nákup materiálu na výrobky.
Prezentace - sociálně terapeutickou dílnu prezentujeme účastí
na společenských akcích pořádaných městem, okolními obcemi
a dalšími organizacemi v rámci Moravskoslezského kraje.
Výrobky klientů nabízíme i mimo Albrechticko (např. v Ostravě
a na místech navštěvovaných turisty). Prezentujeme 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 pravidelně oslovováni Krajským úřadem v Ostravě.
Na všech prodejních akcích rozdáváme letáčky s informacemi o službě, jejím poslání a cílech.
Výtěžek z prodeje výrobků slouží k nákupu materiálu do jednotlivých dílen (parafín, hlína, pedig, barvy
apod.)
V roce 2017 jsme se zúčastnili 25 prodejních a prezentačních akcí, 1 soutěže, společně
s klienty jsme připravili 4 společenské akce a s výrobky klientů jsme se, ve dnech 29. 7. – 27. 8.,
zúčastnili Salónu neprofesionálních výtvarníků, pořádaném MIKS Krnov.
Spolupráce se zahrádkáři
Jako velmi přínosnou hodnotíme spolupráci s místní organizací zahrádkářů.
Členové Zahrádkářského občanského sdružení Město Albrechtice několikrát do roka připraví
pro širokou veřejnost výstavku svých výpěstků, vánočních, velikonočních i jiných dekorací. Přestože
se jedná o tvorbu členů sdružení, vždy jsme srdečně zváni, abychom se k výstavkám připojili
a pochlubili se výrobky našich klientů. Video z poslední akce s názvem Zvyky Vánoc je ke zhlédnutí zde:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=86gPBVKyq2M
Týden sociálních služeb - v pondělí, 2. 10. 2017 byl zahájen Týden sociálních služeb pořádaný Asociací
poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. K Týdnu
sociálních služeb se připojily i Sociálně terapeutické dílny se záměrem představit a přiblížit široké
veřejnosti naši službu. Dne 3. října si mohli zájemci prohlédnout prostory a vybavení dílen, vyzkoušet
si jednotlivé techniky a zhotovit výrobky, které běžně vyrábějí klienti dílen.
Další aktivitou, uskutečněnou v rámci Týdne sociálních služeb, byla prezentace výrobků
ve stánku na náměstí.
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Události
v pátek 31. 3. 2017 se v budově krajského úřadu uskutečnila velikonoční prodejní výstava. Je již tradicí,
že se výrobky našich klientů líbí a je o ně opravdu velký
zájem.

Velikonoce 13. 4. 2017
Tak jako každý rok i letos jsme si na Velikonoce upekli beránka, obarvili vajíčka a vyrobili velikonoční
dekorace.

2. 5. stavění máje
Postavením májky na začátku května jsme si v sociálně terapeutických dílnách připomněli starou
českou tradici vítání jara
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31. 5. 2017 Kácení máje – kotlíkový guláš, hry.
Na poslední květnový den jsme s klienty připravili akci nazvanou Kácení máje. Nechyběl pravý kotlíkový
guláš uvařený na ohni, různé hry a soutěže a samozřejmě tanečky.

24. 8. 2017 se v Bruntále uskutečnila soutěž Šikovné ruce. Pořadatelem je Sagapo Bruntál.
Porovnat své schopnosti a dovednosti s ostatními soutěžícími měli možnost i 3 klienti našich dílen.
A že mají, co předvést dokazuje jejich umístění: v kategorii Volné techniky se umístil
M. Demeter na 2. místě, Z. Lišková obsadila 3 místo v kategorii Kresba/malba a Lukáš Dorňák,
který soutěžil v kategorii Keramika, získal 4. místo.
I letos bylo soutěžní klání doplněno bohatým doprovodným programem a občerstvením.
Reportáž televize Polar zde:
https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/11000009581/soutez-sikovne-ruce-socialneterapeutickych-dilen

11. 8. 2017 výprava na houby
Z výpravy na houby jsme sice nepřinesli plné košíky hub,
ale procházka v lese byla také příjemná.
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Křídlení Ostrava 7. 12. 2017
Již po čtvrté jsme se zapojili do aktivit nadačního fondu Křídlení - Advent plný křídlení.
Jeho posláním je skládat se na křídla pro místní neziskové
organizace,
které
se
věnují
tělesně
i duševně postiženým lidem, lidem s nejrůznějším
handicapem, seniorům, sociálně slabým dětem
a studentům, ale také organizacím pečujícím o zvířata
a životní prostředí. Tato akce má každoročně bohatý
doprovodný program (dílničky, aukce, workshop,
vystoupení klientů, známých zpěváků, klaunů…) a širokou
mediální podporu.
Jedním z mnoha sponzorů
je i Moravskoslezský kraj. Krátké video z průběhu Křídlení
je ke zhlédnutí na tomto odkaze: https://vimeo.com/247716597
Vánoční setkání je již každoroční tradicí a odměnou za celoroční práci. Společně jsme napekli
a nazdobili cukroví, přichystali bramborový salát a upekli kuřata. Zazpívali jsme si koledy, zatančili
a pobavili se.

Sociální podmínky klientů
Sociálně terapeutická dílna nabízí klientům pracovní činnosti v šesti dílnách se zaměřením - keramická,
košíkářská, arteterapeutická, 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
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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.
Košíkářská
dílna
nabízí
činnosti
od základů košíkářství až po složité pletení
a ukončení košíků, výrobu dekorací z pedigu,
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 stolařské 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 klienty jsou pouze muži, kteří zde
chodí velice rádi. Další činností dílny je výroba svíček
a lampionů.
Ve tkalcovské dílně klienti získají dovednosti ve tkaní
koberců na tkalcovských stavech. Naučí se obsluhovat
tkalcovský stav, ukončit koberec uzlíčkováním, zvládnou
kombinace barev. Další 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 zaměřené
na procvičování jemné motoriky (skládání mozaiky, korálků),
výroba dekorací dle ročního období, šití polštářů, aj.
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Základy vaření a stolování – 1x týdně vaří skupina max.
5 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. Klienti sami
sestavují jídelníček a nakupují potřebné suroviny.
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 2017
Viz níže – Plnění úkolů, které byly radou kraje stanoveny organizaci na rok 2017
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018 a vize do dalších let




Rozšířit povědomí veřejnosti o možnosti využívat službu STD i osobami žijícími v domácnostech
nejen v Městě Albrechticích a nejbližším okolí, ale i na Krnovsku (letáky na sociální odbory
městských
a
obecních
úřadů,
sdělení
v kabelové
televizi
v M.
Al-cích,
FB organizace a v regionálním tisku.
K dorozumění využívat materiály vyhotovené ve snadném čtení, piktogramy, komunikační
deníky. Dále pokračovat v započaté spolupráci s CHB při nastavování a doplňování
komunikačních deníků a externím odborníkem na AAK.

Vize: Zřízení a provozování obchůdku mimo objekt STD (ideálně v centru obce)
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Plnění úkolů, které byly radou kraje stanoveny organizaci na rok 2017
1. Nadále udržet minimálně 1 pracovní úvazek pro osoby s mentálním postižením
z řad uživatelů poskytovaných nebo jiných sociálních služeb nebo pro osoby
s duševním onemocněním.
Organizace zaměstnává 3 klienty chráněného bydlení (Harmonie, p. o.) a jednoho klienta
podporovaného bydlení (Slezská diakonie).
Pracovní
pozice
jsou
manuálního
charakteru
–
Pomocný
pracovník
provozu.
Jedná se o pomocné práce ve stravovacím provozu, úklidu, údržbě a práce v prádelně.
Celkem jsou zaměstnáni u naší organizace 4 klienti sociálních služeb na 1,2 úvazku.
2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé
zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou
formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění.
Povinný podíl přímým zaměstnáváním, stanovený zákonem o zaměstnanosti, plníme. Přepočtený
průměrný roční počet zaměstnanců činil 130,87 osob. Z toho povinný podíl
má činit 5,123 zaměstnanců. Organizace zaměstnává 6,76 zaměstnanců se ZPS.
3. V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje“ zabezpečit
naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského kraje, jehož
prostřednictvím jsou realizovány nákupy v rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Nákupní systém Moravskoslezského kraje nabízí usnadnění práce při výběru zboží s garancí ceny,
Harmonie, p. o. jej využívá k nákupu vysoutěžených a nabízených komodit. Pravidelně se seznamujeme
s informacemi v Newsletteru a nabídkami nových komodit.
V současné době využíváme:
Nákup čistících a pracích prostředků, kancelářských potřeb vč. tonerů, pneumatiky
V roce 2017 se ustálil nákup osvědčených kancelářských potřeb a drogerie. V minulých obdobích
se nevyplatil nákup za nejnižší cenu, kvalita neodpovídala požadavkům.
Vysoký podíl vlastních položek tvoří tonery, které jsou v seznamech vysoutěžených položek,
ale do katalogu objednávaného zboží se musí zadat jako vlastní položky a nákup pracích prostředků
podle pronajímatele dávkovačů pracích prostředků.
OOPP
Jednorázové rukavice – vyhledané levnější ceny za dobrou kvalitu = interní dodavatel (REDVEL).
Obuv, holínky gumové – drobný nákup pro nové zaměstnance.
Pracovní blůzy, kalhoty, boty – většinou u firmy FIDES.
Kancelářské potřeby, papír, tonery
Kancelářské potřeby nakupujeme u dodavatele OKA Office Krnov – hlavní dodavatel kancelářských
potřeb, místní, ochotný dodávat i po jednom ks, dodávka ihned v jakémkoliv množství. Při výběru
jiného dodavatele podle ceny, nedosahujeme hodnotu objednávky nad 1000,00 Kč.
Kancelářský papír – nejlevnější nabídka z nákupního portálu (Frankospol), kvalita dobrá.
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Tonery – vysoutěžené položky. Pokud jsou na trhu levnější od jiných dodavatelů, nakupujeme od
interního dodavatele (např. InterNetmania).
Alternativní a repasované tonery zanáší tiskárny = časté nákladné opravy tiskáren a kopírky.
Po tomto opakovaném zjištění bylo rozhodnuto nakupovat originální tonery.
Drogerie (účet 501600-501630)
Prací prostředky do prádelny – druh dle pronajímatele dávkovačů pracích prostředků, dodavatel
PerfectDistribution Prostějov, náhradní plnění.
Ostatní prostředky – nákup převážně od Jany Plačkové (náhradní plnění) anebo od firmy Velkoobchod
ZAJAC, s.r.o. levnější prostředky od jiných dodavatelů – dlouhá dodací lhůta, špatná kvalita,
např. papírový ručník MAXI.
Nejlevnější prostředky = nízká účinnost = vyšší spotřeba (prací prášek, aviváž, univerzální mycí
prostředky).
Pneumatiky
Pneumatiky jsme objednali přes NP na jedno vozidlo, na Škodu Octavia jsme vyhledali vlastního
levnějšího dodavatele (pneumatiky vč. disků a montáže).
Spotřeba čisticích, úklidových, pracích prostředků, hygienických a toaletních potřeb v Harmonii:
v roce 2015: 474 359,31 Kč,
v roce 2016: 474 385,35 Kč,
v roce 2017: 477 479,60 Kč.
Spotřeba tonerů, kancelářského papíru a kancelářského materiálu v Harmonii:
v roce 2015: 147 887,61 Kč,
v roce 2016: 151 285,97 Kč,
v roce 2017: 126 511,27 Kč.
Nákup potravin pro stravovací provoz:
Zboží objednáváme ve firmě, která je blíže dostupná pro náš závoz. Spolupráce s dodavateli
je dobrá. Nejvíce využíváme objednávání mlékárenských výrobků od dodavatele LACTO MORAVA.
Těžký koloniál objednáváme od dodavatele HRUŠKA a GASTRO INSTANT KOUŘIM. Sledujeme rovněž
i ceny jiných dodavatelů – mimo portál, a pokud jsou levnější, nakupujeme tam (jedná se především
o zboží v akcích). Zjištěné nedostatky zaznamenáváme do Service Desku.
Služba chráněné bydlení využívá nákupů drogerie přes portál v omezeném množství, především
toaletní papír a některé čisticí prostředky. Ostatní zboží pro chod domácností kupují z provozní zálohy.
Pracovníci sledují ceny a využívají nákupů v akci.
Služba Sociálně terapeutická dílna je zásobena zbožím přes portál v celém rozsahu.
4. Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně propagovat
korporaci MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje.
Rada kraje usnesením č. 54/4155 ze dne 21. 10. 2014 uložila ředitelům svých příspěvkových organizací
používat od 1. ledna 2015 „Manuál jednotného vizuálního stylu“.
Základem je používání loga Moravskoslezského kraje a grafického prvku kruhu,
který symbolizuje soudržnost a integritu kraje s organizacemi, ke kterým má kraj zřizovatelskou funkci.
Dle pravidel, která jsou zahrnuta do Manuálu, organizace zavedla použití loga Moravskoslezského kraje
a loga příspěvkové organizace v následujících oblastech:
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- Veškeré písemnosti, které jsou směřovány vně organizace
- Smlouvy – veškeré, které iniciuje organizace
- Formuláře, dokumenty organizace – směrnice, řády, pracovní náplně, pravidla, metodiky
- Tištěná a elektronická prezentace – e-mailová šablona, elektronická prezentace, web
- Propagační materiály – letáky o službě, informační tabule
- Označení vozového parku – referentská vozidla
- Označení budov – tabule s logem
- Tiskoviny – označení logem Moravskoslezského kraje a logem příspěvkové organizace
5. Aktivně se zapojit do realizace individuálního projektu kraje „Podpora transformace
v Moravskoslezském kraji III“, zejména do klíčové aktivity č. 4 - Systémové podpory
organizací.
Podporovatelem Harmonie, p. o. je Mgr. Martina Chlápková. V roce 2017 probíhala podpora v DOZP
Chářovská a v chráněných bydleních. Setkání probíhala pravidelně vždy 1 x v měsíci
v obou službách. Termíny byly stanovovány průběžně, na základě dohody. V každé službě tedy proběhlo
v celkem 12 setkání.
V průběhu roku se tým s podporou podporovatele věnoval klíčovým tématům pro kvalitu našich služeb
– podpory aktivního uplatňování práv klientů a procesům individuálního plánování průběhu
poskytování sociální služby.
Do konce roku byly postupně v týmu (vedoucí služby, koordinátoři a vybraní klíčoví pracovníci)
revidovány všechny písemné pracovní postupy a pravidla služby. Jako velmi efektivní vnímáme,
že podpora nebyla cílená jen na vedoucí pracovníky, ale také na pracovníky v přímé péči,
kteří podporu klientům našich služeb realizují a změny se tak mohou přímo promítnout do života
každého našeho klienta.
V září 2017 proběhl v DOZP Harmonie procesní audit, který vyhodnotil procesy, které směřují
k podpoře našich klientů v sociálním začleňování jako cílené a efektivní. V lednu 2018 jsme připraveni
na třídenní audit kvality v chráněném bydlení.
Vzdělávání klientů
Lidé, kteří jsou klienty našich služeb, využívali v roce nabídku vzdělávacích kurzů,
které realizuje JINAK, o.p.s. Oproti minulým nabídkám vzdělávání pro lidi se zdravotním postižením
jsme my i naši klienti ocenili dostupnost kurzů, tedy místo jejich realizace (Krnov, Opava). Naši klienti
využili v maximální možné míře všechna místa, která byla Harmonii nabídnuta. Nejvíce našich klientů
projevilo zájem o kurz Jak vést domácnost, velký zájem byl také o kurzy Vztahy s lidmi a Jak vystupovat
na veřejnosti, kterého se účastnili vždy 4 klienti chráněných bydlení. Z řad našich klientů byli nově
proškoleni také 2 auditoři kvality.
Vzdělávání klientů z pohledu lektora
Do projektu, v rámci vzdělávání klientů, který zaštiťuje organizace Jinak o. p. s., se zapojila také jedna
naše pracovnice. Jedná se o sociální pracovnici, M. Bučkovou, která se projektu zúčastnila, jako
lektorka.
Pracovnice
vedla
kurz
Snadné
čtení
a
kurz
Zaměstnávání
osob
se zdravotním postižením. O oba kurzy projevili zájem, mimo jiné, také klienti z naší služby. Kurzu
Snadné čtení se zúčastnilo 5 klientů, kurz Zaměstnávání absolvovali 4 klienti.
Ve většině případů klienty obsah obou kurzů zaujal, což se projevovalo na jejich aktivním zapojení.
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Zadané úkoly plnili, v rámci svých možností, svědomitě a se značným zapálením. Spontánně předkládali
lektorce své dotazy, čímž si evidentně chtěli z kurzů odnést, pokud možno, co nejvíce potřebných
informací. Z dostupných zdrojů bylo rovněž zjištěno, že někteří klienti své nově nabyté vědomosti
prezentovali pracovníkům i spolubydlícím ve svých bydleních.
Besedy na školách
Moravskoslezský kraj realizuje projekt „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“. Cílem
projektu je přispět k realizaci změny při poskytování pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji, medializovat proces transformace a zpřístupnit toto téma široké laické i odborné veřejnosti.
V rámci tohoto projektu zajišťuje JINAK, o. p. s. besedy na základních školách s žáky devátých tříd.
Lektory na besedách jsou lidé, kteří mají bohaté osobní nebo pracovní zkušenosti s poskytováním
sociálních služeb v minulosti i současnosti. Do lektorování besed se s nadšením zapojili také bývalý
klient Harmonie, který studentům vypráví o tom, jak se mu v sociální službě žilo v minulosti a dvě
pracovnice Harmonie, které dnes pracují v Chráněném bydlení v Osoblaze. Během besed se lektorský
tým snaží žákům odpovědět na otázky typu:
Jak působí ústav na život člověka?
Co cítí lidé, kteří žijí za zdmi ústavu bez možnosti žít normální život? Jak vnímají svou práci lidé, kteří
pracují nebo pracovali v ústavu?
Jsme připraveni na to, že lidé s postižením mohou být našimi sousedy?
Máme dost informací o tom, proč je potřeba ústavy rušit a podporovat lidi s postižením
v tom, aby žili normálně?
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V průběhu procesu transformace pobytových sociálních služeb dochází k tomu, že lidé
se zdravotním postižením odcházejí z ústavních služeb do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě
a žijí normální život jako my všichni ostatní.

Beseda v Základní škole ve Stěbořicích

Beseda v Základní škole v Rýmařově

Diskuzní fóra
Již 2. rokem se vedoucí chráněných bydlení účastní diskuzního fóra 2. skupiny (chráněné bydlení
a podporované bydlení), na kterých se pod vedením dvou facilitátorek Mgr. Kateřiny Krčmářové
a Mgr. Radky Čapkové diskutují různá témata. V letošním roce proběhla celkem
4 diskuzní fóra, která byla zaměřena na:
 Účtování úhrady za poskytnutí stravy nebo pomoc s přípravou stravy
 Stanovisko MPSV ke stravování v chráněném bydlení a diskuse k případným nejasnostem
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Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Krizové zajištění služeb v případě nedostatku financí
Aktualizace Modelu chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení
Podpora lidí s duševním onemocněním - jak v sociální službě pracujeme se znalostí diagnózy
podporovaného člověka?
 Dopracování aktualizace modelu chráněného bydlení (navázání na předchozí práci)
 Problematika struktury pracovního času pracovníka PSB - čas strávený přímou prací
s klientem a ostatní pracovní čas
I když diskuzní fóra nepřinášejí vždycky odpověď na naše dotazy a nejasnosti v poskytování sociálních
služeb, a přesto jsou prospěšná v tom, že se nad danou problematikou zamýšlíme, společně sdílíme své
zkušenosti z praxe a také problémy a obavy, zda správně poskytujeme podporu klientům v rámci
průběhu služby.
Kurzy klientů CHB
Společnost JINAK, o.p.s. v letošním roce připravila pro klienty naší služby nabídku vzdělávacích kurzů „
Klientské audity a vzdělávání osob se zdravotním postižením”. Tato aktivita
je realizována v rámci projektu „ Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III", registrační číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost.
Průběh vzdělávacích kurzů je naplánovaný až do 31. 3. 2019, který nabízí celkem 8 kurzů. V letošním
roce naši klienti absolvovali kurz Moje práva, Jak vést domácnost, Zaměstnávání, Snadné čtení, Vztahy
s lidmi,
Jak
vystupovat
na
veřejnosti,
Práce
na
počítači.
V příštím
roce
11. 4. v CHB Pod Hůrkou a 27. 4. v CHB P. Bezruče proběhne klientský audit, který se zaměří
na život lidí v chráněném bydlení, na ochranu jejich práv, srozumitelnost informačních materiálů
a pravidel služby. Čímž získáme zpětnou vazbu, jak se klientům v našich chráněných bydleních žije.

Kurzů se zúčastnilo celkem 22 klientů. Někteří absolvovali 2 nebo dokonce 3 kurzy. Zájem
o kurzy ze strany klientů byl větší, než mohl být pořadatelem uspokojen. Nejen velké očekávání klientů,
ale
i
dobrá
zkušenost
z předešlých
kurzů
z minulých
let
byla
naplněna,
jak vyplynulo také ze zpětné vazby klientů, které byly všechny velmi kladné, umocněné dobrou
atmosférou strávenou při kávě se závinem.
Paní M. P. „Kurz práce na PC probíhal v Krnově, kam jsem dojížděla sama. Zajímalo mě jak odeslat
e-mail. Bavilo mě, jak jsme společně pracovali v učebně na PC. Lektoři nám zadávali úkoly, které bylo
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potřeba vypracovat do další vyučovací hodiny. Jeden z úkolů byl samostatně odeslat recept a obrázek
přes e-mail, úkol jsem zvládla. Dozvěděla jsem se o počítačovém expertu Billu Gadesovi a něco o jeho
životě. Po ukončení kurzu práce na PC jsem obdržela osvědčení o absolvování kurzu. Těším se na další
možnosti navštěvovat kurzy, kde bych se mohla vzdělávat. Zpětnou vazbu jsem napsala na PC s pomocí
KP.“
Pan V. K. „Byl jsem na kurzu Jak vystupovat na veřejnosti. Do kurzu jsem jel 3x, dostal jsem dva domácí
úkoly, které jsme vždy vypracovaly společně s KP. Nejvíce se mi líbil úkol, kdy jsme měly vybrat
slavnostní jídlo. Z časopisu jsem vybral obrázky jídla a nalepil na papír. Na kurzu se mi líbilo.“
Paní M. P. „Kurz Vztahy mezi lidmi se mi líbil. Pustili nám filmy, nejvíce mě zaujal film
o partnerství a další film byl o tom, jak se máme chovat k lidem ve svém okolí. Nemáme
se hádat, vždy všechny problémy řešit klidně. Povídali jsme si také o tom jak se nenechat využívat
nevhodnou partou nebo lidmi ve svém okolí. V kurzu jsem se zase přesvědčila, jak
je důležité vědět, jak se mám chovat k lidem ve svém okolí, pokud někomu ublížím, myslím,
že je důležité omluvit se.
Pan M. L. „Na kurzu se mi líbilo. S paní Mirkou, která kurz vedla, jsme si povídali o práci,
co umíme dělat a jaká práce by se nám líbila. Na obrázek jsem nakreslil, že bych chtěl opravovat auta.
Dostávali jsme úkoly. S úkoly mi pomáhal KP Petr. Neumím číst ani psát, tak mě Petr četl otázky,
na které jsem odpovídal. Petr to zapisoval za mě na papír. Na některé otázky jsem neuměl odpovědět.
Petr mi poradil a já jsem se pak rozhodl, co má napsat. Jeden den jsme měli přijít na kurz oblečeni jako
k pohovoru,
jakoby
žádat
o
práci.
Rozhodl
jsem
se, že si obléknu pěknou košili a kalhoty. To se mi líbilo. Poznal jsem tam nové lidi. Chtěl bych se
zúčastnit i dalšího kurzu.
Paní J. J. mi řekla, že se jí kurz líbil, že byl perfektní. Na kurzu si povídali o tom,
jak je nebezpečné podepsat smlouvu, kterou si nepřečetla, co všechno se může stát.
Také, že je důležité si hlídat své doklady. Jitka je s tímto seznámena na základě Pravidel soužití
a povídání si s klíčovou pracovnicí o možných rizicích, nicméně opakování je matkou moudrosti,
a proto byl kurz pro Jitku přínosný. Dokázala o všem, co na kurzu probrali dlouze hovořit.
Paní N. D. říkala: „ Jo, mi se tam všechno líbilo.“ Říkala, že se dozvěděla, jak se lidé mají upravovat,
nosit čisté věci a starat se o sebe. Dívala se na video a obrázky.
Říkala, že není pěkné, když se lidé mezi sebou hádají a jsou na sebe vulgární.
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Řízené stáže
V rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III jsme se zúčastnili
4 řízených stáží a jednu stáž jsme v našem zařízení organizovali, byli jsme přijímající organizací.
Přínosem řízených stáží je diskuze na dané téma a vzájemné předávání si zkušeností z praxe, které se
mohou stát podnětem k zamyšlení, ne-li k případné změně v poskytování podpory obyvatelům služby.
8. 3. se jedna pracovnice zúčastnila řízené stáže Plán přechodu v Chráněném bydlení NaNovo v Novém
Jičíně, kde se diskutovalo o procesu přechodu klienta do jiné služby a také
o metodickém materiálu k plánu přechodu „Metodika pro plánování přechodu s člověkem“,
který dle slov odborného konzultanta Mgr. Š. Hlisnikovské je pouze doporučující, ne zavazující.
Na řízené stáži 20. 3. Pravidla soužití CHB ve Čtyřlístku Ostrava byla přítomna jedna pracovnice,
která konstatovala, že se všechna přítomná zařízení v rámci pravidel potýkají s podobnými situacemi
jako my např. odcizování potravin a osobních věcí, laxnost obyvatel ke každodenním povinnostem
apod. Přínosem bylo sdílení zkušeností z jiných sociálních služeb. V závěru dospěli k tomu,
že by pravidla měla řešit „to, co je důležité pro klienty“.
20. 9. dvě pracovnice přijaly účast na řízené stáži na téma Zaměstnávání lidí – role pracovníků,
konkrétní kroky, s kým spolupracovat v SD RÚT Frýdek Místek, sociální rehabilitace,
kde se pracovnice dozvěděly mnoho užitečných rad jak postupovat a pomáhat osobám
se zdravotním postižením při vyhledávání zaměstnání, se kterými organizacemi spolupracovat, byly jim
vysvětleny základní pojmy související s touto problematikou.
15. 11. proběhla v Domově NaNovo řízená stáž na téma Volný čas u lidí v pobytových sociálních
službách, kde proběhla diskuze nad způsoby práce v oblasti volnočasových aktivit klientů.
Po vzájemném předání zkušeností a informací z praxe, došlo ke shodě, že aktivní využívání volného
času u klientů je problematickou oblastí.
Dne 11. 10. 2017 proběhla v naší organizaci řízená stáž na téma „Podpora lidí
v hospodaření“, které se zúčastnilo 7 pracovníků ze 4 organizací. Dostalo se nám velkého poděkování
a ocenění, že jsme byli a stále jsme vzorem pro sousední zařízení. Účastníkům
se moc líbili naše finanční plány, rádi by je také zavedli ve svých zařízeních. Dále jsme debatovali
o tom, zda je nutné zakládání účtenek z nákupů klientů, opatřovat je razítkem, podpisy obyvatel, mít
vypsány jednotlivé zakoupené položky konkrétně, o předávání účtenek opatrovníkům. Shodli jsme se
na tom, že výraz „kapesné“ nepoužíváme v rámci podpory obyvatel v hospodaření. Dále jsme mluvili o
tom, že se snažíme „nedržet“ finance klientů zbytečně u sebe, pokud možno mají své peníze uložené u
sebe. Dobrou zkušenost mají v zařízeních s častějšími výběry peněz z bankomatu, klient tak má
možnost lepšího nácviku výběru peněz, nakládání s menším finančním obnosem, častější začleňování
do místní komunity. Při změně KP mění u bankovní karty PIN. Klient má 2 karty k účtu, když odjíždí k
opatrovníkovi na dovolenku, kartu si může vzít s sebou. Skenování účtenek, využívání zvýhodněných
klientských karet v rámci podpory klientů v hospodaření atd.
Na závěr jeden z účastníků pronesl větu „Měli bychom se zamyslet nad tím, jak a kdy kontrolujeme
člověka v nakládání s penězi“.
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V rámci projektu budeme zajišťovat další stáž, na téma „Práce s metodou podporovaného
rozhodování“, která proběhne příštím roce.
Nákup knih z projektu
Harmonie, p. o. využila nabídku k nákupu knih pro pracovníky v přímé péči. Podklady s názvy titulů
předaly vedoucí služby DOZP a CHB. Celkem bylo poptáno 25 knih, z toho 19 titulů bylo v rámci projektu
nakoupeno, v celkové hodnotě 5 124,- Kč.
6. Aktivně se zapojit do projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“.
Naše organizace je do projektu zapojena ambulantní sociální službou STD. Tento projekt běží
v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018. Jeho účelem je finanční podpora poskytovatelů,
kteří jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020.
Při poskytování služby STD se řídíme metodikou projektu, která nám ukládá následující povinnosti:
S každou podpořenou osobou je uzavřen Souhlas se zpracováním osobních údajů a vyplněn
Monitorovací list podpořené osoby.
Dodržování pravidel publicity projektu.
Plnění účelu projektu je sledováno v Monitorovacích zprávách, které jsou předkládány
v půlročních intervalech prostřednictvím aplikace umístěné na stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Souběžně je MZ zasílána s podpisem statutárním zástupcem
v tištěné podobě na adresu Moravskoslezského kraje, odboru evropských projektů.
Monitorovacími indikátory jsou:
 Seznam podpořených osob – v našem případě se jedná o 30 osob.
 Počet hodin podpory
Za pravidelné odesílání monitorovacích zpráv je zodpovědná vedoucí STD.
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Foto baner
7. Realizovat projekt „Teorie – most do praxe aneb poznání nás pohání“.
Název projektu:
Teorie - most do dobré praxe aneb poznání nás pohání
Číslo projektu
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001106
Operační program - Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa OPZ - 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Oblast podpory - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
Doba fyzické realizace projektu
Všechny aktivity probíhají od 1. září 2016 do 31. srpna 2018.
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je podpora procesů v naší organizaci a podpora rozvoje kvality sociálních služeb.
Hlavního cíle chceme dosáhnout těmito specifickými cíli:
Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování, a to zaváděním nových metod práce
s uživateli,
Rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb,
Doplňkové vzdělávání zaměstnanců organizace v akreditovaných kurzech zaměřených na
rozšíření znalostí z oblasti péče o uživatele.
Pro naplnění stanovených cílů projektu realizujeme tyto klíčové projektové aktivity:
1)
Komplexní zavedení metody augmentativní a alternativní komunikace v organizaci (AAK).
Součástí aktivity je nákup specifických pomůcek pro AAK, proškolení zaměstnanců
v oblasti AAK a vytvoření nových pracovních postupů pro zaměstnance.
2)
Komplexní zavedení metody aktivizace klientů a snoezelen v organizaci, která spočívá v nákupu
specifických pomůcek pro aktivizaci uživatelů, ve vytvoření snoezelen místnosti
pro relaxaci uživatelů, ve specifickém proškolení zaměstnanců a vytvoření nových metodik
v rámci organizace.
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3)
Vytvoření metodiky pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním, včetně
supervize pracovníků pro identifikaci špatných a správných návyků při práci s těmito uživateli v přímé
péči. Součástí aktivity je specifické proškolení zaměstnanců.
4)
Komplexní zavedení konceptu bazální stimulace v organizaci, který zahrnuje nákup specifických
pomůcek
pro
efektivní
mobilizaci
klienta,
specifické
proškolení
zaměstnanců
a vytvoření nových metodik v rámci organizace.
Plnění úkolů v rámci jednotlivých aktivit za období 9/2016 – 12/2017
KA 01 - Komplexní zavedení metody augmentativní a alternativní komunikace v organizaci
V rámci klíčové aktivity proběhly tyto činnosti:
- Výběr metodika pro AAK – DPP na tuto pozici byla podepsána s paní Bohdanou Herzánovou.
- Průzkum trhu dodavatelů k jednotlivým pomůckám pro zavedení metody AAK v organizaci.
- Komunikace s dodavateli pomůcek a nástrojů pro správné dodání všech požadovaných potřeb a
předání potřebných manuálů a návodů pro správnou obsluhu a manipulaci
s přístroji a pomůckami.
- Nákup nových pomůcek a nástrojů pro alternativní komunikaci uživatelů v organizaci
dle rozpočtu projektu.
- Práce obou metodiků se zaměstnanci (SP a PSS) – pravidelné odborné konzultace.
- Realizace výběrového řízení pro zajištění akreditovaného vzdělávání – vítězným dodavatelem kurzů
je Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
- Příprava a realizace akreditovaných kurzů pro cílovou skupinu.
Práce s cílovou skupinou:
Odborné konzultace
- Součástí aktivity jsou pravidelné odborné konzultace metodiků paní Martiny Chlápkové
a paní Bohdany Herzánové s cílovou skupinou sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
v DOZP i CHB (minimálně 1x za měsíc). Individuální i týmové konzultace jsou zaměřené
na zavádění nových metod AAK v organizaci, na vytvoření nových pracovních postupů pro
zaměstnance, na zavedení nakoupeného vybavení a pomůcek do přímé práce s klienty, na tvorbu
podkladů
pro metodiku, atd.
- V roce 2016 proběhly 4 konzultace v DOZP, v roce 2017 se uskutečnilo v DOZP 8 a v CHB
4 konzultace.
Vzdělávání
- V období od 22. 12.2016 do 12. 1. 2017 probíhala Výzva k podání nabídek do výběrového řízení
„Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p. o.“
Vítězným uchazečem
a dodavatelem pro vzdělávání v oblasti AAK se stalo Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.,
se kterým byla podepsána Smlouva.
- V rámci aktivity proběhlo odborné proškolení zaměstnanců v přímé péči v těchto akreditovaných
kurzech:
Základy augmentativní a alternativní komunikace (16 hodin, celkem 40 absolventů)
27. - 28. 2. 2017 - 2 skupiny po 10 účastnících
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28. - 29. 3. 2017 - 2 skupiny po 10 účastnících.
Jazykový program "MAKATON", výcvik gest (24 hodin, celkem 30 úspěšných absolventů)
9. - 11. 5. 2017 - 2 skupiny po 10 účastnících
19. - 21. 6. 2017 - 1 skupina po 10 účastnících.
Zpětná vazba: evaluační dotazníky účastníků kurzů, osvědčení, tabulka Harmonogram kurzů,
fotodokumentace.
Zpětná vazba pracovníků:
- Přínosem byly hlavně pomůcky, které se k AAK dají použít, praktická cvičení,
kdy jsem se musela vcítit do role klienta. Je to hodně o spolupráci, aby všichni dělali stejně
a důležitá je i trpělivost.
- Rozhodně bylo přínosné znát podrobněji pracovní postup s AAK, také jsem
si uvědomila chyby, které jsem před školením dělala.
- Pochopení podstaty a smyslu AAK, vím jak správně s AAK pracovat a můžu být tedy oporou
pro svůj tým.
- Pracovnice J. C. „Je dobře své naučené gesta předávat dál ostatním pracovníkům. Čím víc
se umí, tím víc se mluví.“ V. V. „Bylo to sice náročné, ale všechny to moc bavilo.“, J. G.
„Používání MAKATONU bude práce na dlouhou dobu, bude však potřeba, aby gesta používali
všichni pracovníci v běžné komunikaci s klienty. J. K. “Pro úspěšnou komunikaci
je důležitá motivace, práce celé skupiny, vtahovat vrstevníky (ostatní obyvatele, kteří
se dorozumí). M. K. „Tento kurz mne
- i ostatní účastníky velmi nadchl. Bylo to pro nás zábavné, ale také jsme
si uvědomovali, jak je důležité, abychom se Makaton naučili a díky němu porozuměli lidem,
kteří to potřebují. Jirka mi rozumí, ale i já mu chci rozumět - jaké má přání, potřeby apod.“ J.
N. „Překvapilo mě, co vše dokážeme říct pomocí gest, symbolů spolu s mluvenou řečí.
O kolik pro mě bude lehčí komunikace s klienty, kteří jsou nějak hendikepovaní. Jsem ráda,
že jsem se mohla zúčastnit a budu se snažit zužitkovat vše, co jsem se naučila.“ A. M. „Všechny
nově získané poznatky jsou přínosem pro moji profesy. S AAK již pracujeme a díky nově
získaným vědomostem ji více rozumím a chápu, proč je pro klienty důležitá.“. B. P.
„Vzdělávání bylo pro mou praxi hodně přínosné a věřím, že hodně poznatků uplatním
v praxi. Nejvíc mě zaujalo to, jak klienta motivovat, aby používal komunikační deník, protože
to je jeden z největších problémů, se kterým se v praxi setkávám.“ J. C. „Nejvíce mě zaujalo
cvičení, kdy jsme se měly vcítit do člověka, který mohl komunikovat pouze očima. Cítila jsem
hroznou bezmoc.“ V. V. „Největším přínosem bylo, že jsme se mohli zamyslet nad tím, že
každý člověk potřebuje komunikaci, ať už jakoukoli, a některým to do dnes nebylo dopřáno,
což je obrovská škoda.“
- J. K. „Uvědomila jsem si, že i komunikující člověk v běžném životě vlastně využívá také AAK
(obrázky v letácích, obchodech, turistické značení, obrázkové označení WC, obrázkové
návody na použití …).“
Veškeré činnosti v rámci KA 1 probíhají v souladu s harmonogramem projektu a náklady
jsou čerpány dle rozpočtu projektu.
KA 02 - Komplexní zavedení metody aktivizace klientů a snoezelen v organizaci
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V rámci klíčové aktivity proběhly tyto činnosti:
- Průzkum trhu dodavatelů k jednotlivým pomůckám pro zavedení metod v oblasti aktivizace klientů
a snoezelen v organizaci.
- Nákup nových pomůcek a nástrojů dle rozpočtu projektu.
- Oslovení a výběr odborného konzultanta pro oblast aktivizace klientů proběhlo v období
od října do prosince 2016. Smlouva byla sepsána s paní Gabrielou Komendovou (podpis Smlouvy
s dodavatelem odborných konzultací, plán termínů konzultací, fakturace služeb, zápisy z konzultací).
- Práce odborného konzultanta na úspěšném zavádění metod v oblasti aktivizace klientů
a snoezelen v organizaci.
- Práce metodika organizace na vytváření metodického zázemí pro oblast aktivizace klientů
a snoezelen v organizaci.
- Realizace výběrového řízení pro zajištění akreditovaného vzdělávání – vítězným dodavatelem kurzů
je Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.
- Příprava a realizace akreditovaných kurzů pro cílovou skupinu.
Práce s cílovou skupinou:
Odborné konzultace
- Součástí aktivity jsou pravidelné konzultace odborné konzultantky paní Gabriely Komendové
s cílovou skupinou sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
v DOZP. Odborné konzultace jsou zaměřené na zavádění nových metod v oblasti aktivizace klientů a
snoezelen v organizaci, na vytvoření nových pracovních postupů pro zaměstnance, dále na zavedení
nakoupeného vybavení a pomůcek do přímé práce s klienty, na tvorbu podkladů pro metodiku v této
oblasti, atd.
V roce 2017 proběhlo v DOZP 14 konzultací.
Vzdělávání
- V období od 22. 12. 2016 do 12. 1. 2017 probíhala Výzva k podání nabídek do výběrového řízení
„Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p. o.“
Vítězným uchazečem
a dodavatelem vzdělávání v oblasti aktivizačních technik osob s těžkým kombinovaným postižením
se stalo Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., se kterým byla dne 18. 4. 2017 podepsána Smlouva.
- V rámci aktivity probíhá odborné proškolení zaměstnanců v přímé péči v akreditovaném kurzu:
Stimulační a relaxační techniky pro klienty s těžkým postižením a kombinovanými vadami
(16 hodin, celkem 40 úspěšných absolventů).
V říjnu 2017 proběhly 2 běhy kurzu v plánovaných termínech:
9. - 10. 10. 2017 - 15 účastníků
17. - 18. 10.2017 - 15 účastníků.
Poslední třetí kurz proběhne v termínu 6. - 7. 3. 2018 za účasti 10 osob.
Zpětná vazba: evaluační dotazníky účastníků kurzů, osvědčení, tabulka Harmonogram kurzů,
fotodokumentace.
Zpětná vazba pracovníků:
- Vše bylo velmi zajímavé, nové a velice jednoduché nápady pro motivaci klientů, aktivizační
techniky – mandaly, koláže, kreslení štětcem na tělo. Technika orofaciální stimulace, světelné
podněty, tepelná masáž pytlíky s rýží apod.
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Techniky smyslového vnímání, používané pomůcky, světelné efekty, vůně, využití optických
vláken. Měli jsme možnost vyrobit si pomůcky pro hmatovou techniku. Nejvíc mě zaujala
tepelná masáž nahřátými polštářky naplněné rýží.
- Rozšířil se mi obzor ohledně aktivit, které se dají v mé praxi použít. Přínosný byl
pro mě výklad o orofaciální stimulaci, tuto techniku určitě využiju.
Veškeré činnosti v rámci KA 2 probíhají v souladu s harmonogramem projektu a náklady jsou čerpány
dle rozpočtu projektu.
KA 03 - Strategie podpory osob s atypickým chováním - standardizace činností
V rámci klíčové aktivity proběhly tyto činnosti:
- Oslovení a výběr odborného konzultanta pro oblast podpory osob s atypickým chováním proběhl od
října do prosince 2016. Smlouva byla podepsána s paní Markétou Vaculovou, (podpis Smlouvy s
dodavatelem odborných konzultací, plán termínů konzultací, fakturace služeb, zápisy z konzultací).
- Práce odborného konzultanta na úspěšném zavádění metod v oblasti podpory osob
s atypickým chováním.
- Práce metodika organizace na vytváření metodického zázemí pro oblast podpory osob
s atypickým chováním.
- Realizace výběrového řízení pro zajištění akreditovaného vzdělávání – vítězným dodavatelem kurzů
je NADĚJE.
- Příprava a realizace akreditovaných kurzů pro cílovou skupinu.
Práce s cílovou skupinou:
Odborné konzultace
- Součástí aktivity jsou pravidelné odborné konzultace odborné konzultantky paní Markéty Vaculové s
cílovou skupinou sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v DOZP a CHB. Pravidelné
odborné konzultace jsou zaměřené na zavádění nových metod v oblasti podpory osob s atypickým
chováním v organizaci, na vytvoření nových pracovních postupů pro zaměstnance a na tvorbu podkladů
pro metodiku v této oblasti.
- V roce 2017 se uskutečnilo v DOZP 2 a v CHB 9 konzultací.
Vzdělávání
- V období od 22. 12. 2016 do 12. 1. 2017 probíhala Výzva k podání nabídek do výběrového řízení
„Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p. o.“ a pro tuto oblast vzdělávání nebyl vybrán
žádný uchazeč.
Bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení v termínu od 29. 5.
do 14. 6. 2017. Vítězným uchazečem a dodavatelem kurzu se zaměřením na práci s klientem s rizikem
v chování, včetně nácviku šetrné sebeobrany se stala NADĚJE, se kterou byla dne 30. 8. 2017 podepsána
Smlouva.
- V rámci aktivity proběhne odborné proškolení zaměstnanců v přímé péči v akreditovaném kurzu:
Práce s klientem s rizikem v chování (36 hodin, celkem 30 úspěšných absolventů)
V roce 2017 proběhl první kurz v plánovaném termínu:
23. - 27. 10. 2017 - 15 účastníků.
V roce 2018 proběhne druhý kurz v termínu 19. - 23. 2. 2018 za účasti 15 osob.
Zpětná vazba: evaluační dotazníky účastníků kurzů, osvědčení, tabulka Harmonogram kurzů,
fotodokumentace.
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Zpětná vazba pracovníků:
- Díky skvělým lektorům jsme měli možnost nacvičit si šetrnou sebeobranu v různých situacích,
které se mohou hodit i mimo DOZP. Je dobré vědět jak sebe ubránit,
ale zároveň neublížit klientovi. Reakce na agresi – empatie, zrcadlení, nastavit pravidla,
navodit tím pocit bezpečí. Pokud se klient projevuje křikem a neubližuje, nechat ho, jsou to
jeho emoce a uvolňuje tím napětí.
- Pracovnice M. Z. „Kurz vedli dva lektoři, kteří měli profesionální přístup a velice příjemné
chování. Tím s námi navázali kontakt, a my jsme se nemuseli obávat zeptat se otevřeně
na situace, které musíme s klienty řešit.“
- Pracovnice A. P. „Tento kurz se mi moc líbil zejména proto, že byl nejvíce z praxe
a o praxi školitelů. Myslím si, že by takovým nebo podobným kurzem měli projít všichni
pracovníci, aby věděli jak jednat s problémovým chováním a agresí u klientů, jak s nimi mluvit,
chovat se k nim, ubránit se a při tom jim ani sobě neublížit.“
- Pracovník P. J. „Během kurzu jsme se dozvěděli a seznámili s nácviky prvků sebeobrany
nutných při řešení nečekaných krizových situací, které mohou předcházet ohrožení zdraví
- a bezpečnosti obyvatel, pracovníků, případně dalších zúčastněných. Pro předcházení těchto
situací je však také velmi důležité použití správné verbální i neverbální komunikace
s agresivním obyvatelem. Při dodržení těchto principů pak není třeba využívat výše uvedené
prvky
sebeobrany.
Při
práci
s
klienty
se
snažím
jednat
a pracovat tak, aby ke krizovým situacím nedocházelo.“
- Pracovnice A. K. „Školení, kterého jsem se zúčastnila, bylo pro mě velmi zajímavé, hlavně
proto, že oba lektoři nám předávali své zkušenosti z praxe. Naučili jsme
se úchopy šetrné sebeobrany, společně jsme rozebírali jak se v obtížné situaci spojené
s agresivitou zachovat. V průběhu školení se mi opět potvrdilo, jak
je důležité, aby pracovník měl co nejvíce informací o klientovi, a věděl, jak v dané situaci
reagovat.“
- Pracovník K. K. „Tento kurz mne i ostatní velmi nadchl. Byl veden v zábavném
a příjemném duchu. Oživili jsme si základní hmaty šetrné sebeobrany a jak řešit projevy
problémového a agresivního chování a také jak jim předcházet.“
- Pracovnice J. S. „Mám vždy na paměti, že podstata mé práce spočívá v individuálním přístupu
ke klientovi. Nemůžu přesně stanovit, jak se mám v rizikových situacích chovat. Můžeme se
však na rizikové situace připravit, tím že budeme znát specifika jednotlivých obyvatel a tím
můžeme rizikové situace zvládat. Záleží však na všech našich schopnostech, dovednostech a
zkušenostech.
Toto
školení
mi
pomohlo
najít
řešení,
jak
přistupovat
k rizikovému chování klienta a tím získat nadhled nad svou prací.“
Veškeré činnosti v rámci KA 3 probíhají v souladu s harmonogramem projektu a náklady jsou čerpány
dle rozpočtu projektu.
KA 04 - Komplexní zavedení konceptu bazální stimulace v organizaci
V rámci klíčové aktivity proběhly tyto činnosti:
- Průzkum trhu dodavatelů k jednotlivým pomůckám pro zavedení metod v oblasti bazální stimulace
v organizaci.
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- Nákup nových pomůcek a nástrojů dle rozpočtu projektu.
- Oslovení a výběr odborného konzultanta pro oblast bazální stimulace proběhl od října
do prosince 2016. Smlouva byla podepsána s paní Hedvikou Borýskovou (podpis Smlouvy
s dodavatelem odborných konzultací, plán termínů konzultací, fakturace služeb, zápisy
z konzultací).
- Práce odborného konzultanta na úspěšném zavádění metod v oblasti bazální stimulace
v organizaci.
- Práce metodika organizace na vytváření metodického zázemí pro oblast bazální stimulace
v organizaci.
- Realizace výběrového řízení pro zajištění akreditovaného vzdělávání – vítězným dodavatelem kurzů
je INSTITUT Bazální stimulace s. r. o.
- Příprava a realizace akreditovaných kurzů pro cílovou skupinu.
Práce s cílovou skupinou:
Odborné konzultace
- Součástí aktivity jsou pravidelné konzultace odborné konzultantky paní Hedviky Borýskové
s cílovou skupinou sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
v DOZP. Odborné konzultace jsou zaměřené na zavádění nových metod v oblasti bazální stimulace v
organizaci,
na
vytvoření
nových
pracovních
postupů
pro
zaměstnance,
dále
na zavedení nakoupeného vybavení a pomůcek do přímé práce s klienty, na tvorbu podkladů pro
metodiku v této oblasti, atd.
- V roce 2017 se uskutečnilo v DOZP 9 konzultací k bazální stimulaci.
Vzdělávání
- V období od 22. 12.2016 do 12. 1. 2017 probíhala Výzva k podání nabídek do výběrového řízení
„Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p. o.“
Vítězným uchazečem
a dodavatelem vzdělávání v oblasti bazální stimulace se stal INSTITUT Bazální stimulace
s. r. o., se kterým byla podepsána Smlouva.
- V rámci aktivity probíhá odborné proškolení zaměstnanců v přímé péči v akreditovaných kurzech
bazální stimulace.
V roce 2017 proběhly Základní kurzy Bazální stimulace (24 hodin, 40 úspěšných absolventů):
1. – 3. 11. 2017 - 20 účastníků
27. – 29. 11. 2017 - 20 účastníků.
Další kurzy proběhnou v roce 2018:
Název kurzu: Nástavbový kurz Bazální stimulace (16 hodin, 20 úspěšných absolventů)
Plánovaný termín: 13. – 14. 3. 2018.
Název kurzu: Prohlubující kurz Bazální stimulace (8 hodin, 20 úspěšných absolventů)
Plánovaný termín: 29. 5. 2018.
Zpětná vazba: evaluační dotazníky účastníků kurzů, osvědčení tabulka Harmonogram kurzů,
fotodokumentace.
Zpětná vazba pracovníků:
- Uvědomila jsem si, že není dotek jako dotek, pochopila jsem, jak špatně se může klient cítit
při špatné manipulaci. Je to opravdu lidský přístup, který může klientům dopřát lepší život.
82

Každá lidská bytost má právo na co nejlépe strávený a prožitý život
i když je indisponována. Jsem ráda, že jsem tento kurz absolvovala.
- Získání dovedností, pochopení jak je důležité správné provedení technik BS
a dodržování přesných postupů.
- Bylo to pro mě velmi přínosné, spoustu poznatků můžu využívat, klientům tyto metody
zpříjemní život, uleví od bolesti. Pochopila jsem základní princip bazální stimulace, široké
možnosti jejího využití. O některých jsem doposud neměla tušení.
Veškeré činnosti v rámci KA 4 probíhají v souladu s harmonogramem projektu a náklady jsou čerpány
dle rozpočtu projektu.
Financování projektu
Celkové způsobilé náklady dle Rozhodnutí:
Vlastní financování:

1 792 999,50 100%
89 649,98

5%

Dotace:

1 703 349,52

95%

ESF z celkových způsobilých výdajů:

1 524 049,57

85%

ČR z celkových způsobilých výdajů:
Přímé náklady z celkových způsobilých
Nepřímé náklady

179 299,95 10%
1 559 130,00 85%
233 869,50 15%

Monitorovací zprávy a platby
Zálohová platba činila celkem 717 199,80. Na účet Harmonie byla připsána 6. 9. 2016 částka 681 339,81
Kč, což je 95% financí z EU a vlastní zdroje ve výši 35 859,99 Kč činí 5% zálohové platby.

Monitorovací zpráva č. 1 za období od 9/2016 do 2/2017
Za první monitorovací období byly schváleny celkové způsobilé výdaje projektu ve výši
306 148,54 Kč. 95% této částky (podíl EU) ve výši 290 841,11 Kč bylo připsáno na účet Harmonie
9. 5. 2017, vlastní zdroje ve výši 5% činí 15 307,43 Kč.
Monitorovací zpráva č. 2 za období 3 – 8/2017
Za druhé monitorovací období byly schváleny celkové způsobilé výdaje projektu ve výši
430 614,66 Kč. 95% této částky (podíl EU) ve výši 410 109,20 Kč bylo připsáno na účet Harmonie 21.
11. 2017, vlastní zdroje ve výši 5% činí 20 505,46 Kč.
7. Naplňovat vize stanovené v Transformačním plánu organizace na léta 2016 – 2020, který
schválila rada kraje.
Transformační plán Harmonie, p. o. na léta 2016 – 2020 byl zpracován v dubnu 2016
a odeslán zřizovateli ke schválení. Po zapracování připomínek byl předložen RK a schválen
v srpnu 2016.
Vize – vytvoření bydlení komunitního typu pro osoby se specifickými potřebami.
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Byla vytipována a odsouhlasená vhodná lokalita pro výstavbu 3 rodinných domků. Následovala příprava
ke
zpracování
studie
na
nové
objekty
na
ul.
Dobrovského
v
Krnově,
kde by měla vzniknout nová služba pro 12 klientů s duševním onemocněním. Studie byla zadána v
červnu 2016. Konečná verze studie byla po připomínkování zpracována a ve dvou vyhotoveních
předána
sociálnímu
odboru.
V roce
2017
byla
zřizovatelem
vyhlášena
VZMR
ke zpracování PD. Zakázku získala firma FAKO spol. s. r. o. Kroměříž, projekt zpracovává Firma DUPLEX
s.
r.
o.,
Architektonický
ateliér
Ostrava,
Ing.
Dušan
Rosypal.
Uskutečnilo
se několik jednání s vítěznou firmou, zástupci zřizovatele a Harmonií, kde byly upřesněny některé
požadavky na stavbu s ohledem na budoucí cílovou skupinu. V současné době probíhá zpracovávání
PD, která by měla být odevzdána do 10. 5. 2018. Akce bude podána
do výzvy 04 – 09/2018 rozvoj sociálních služeb II. MMR (IROP) a pokud bude podpořena, proběhne
výběr zhotovitele stavby a realizace stavby. Předpokládaný termín dokončení
a zahájení nové pobytové sociální služby je rok 2020.
Současně budou probíhat jednání ohledně naplnění nového bydlení klienty a nábor pracovníků, včetně
jejich vzdělávání pro práci v souladu s cílovou skupinou.
Vize - poskytování služby chráněné bydlení v individuálních domácnostech.
Naplnění této vize dojde nákupem čtyř bytů pro 8 klientů z bydlení na Opavské ulici
v Krnově, kteří bydlí ve dvou bytech. V srpnu 2016 začala Harmonie, p. o. poptávat byty
v Krnově, přes realitní kanceláře. V roce 2017 nakoupil zřizovatel 4 byty v Krnově, na sídlišti SPC.
Zřizovatel vypsal projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“, který bude řešit opravy
a drobné dispoziční úpravy v bytech a nákup vybavení.
Vývoj aktivit:
- v 12/2017 zastupitelstvo kraje posvětilo prostředky na profinancování - kofinancování, zahájení
realizace a udržitelnost projektu.
- dne 05. 01. 2018 byli obeslání potencionální uchazeči z řad projektantů k vyhotovení příslušné PD –
termín pro nabídky je stanoven na 22. 01. 2018. V rámci následného plnění
by se uskutečnily schůzky k upřesnění položek aj.
- dle aktuálního výhledu IROP bude příslušná výzva k dispozici k podávání žádostí o dotaci
od 04/2018.
Současně probíhá příprava klientů na nové bydlení a příprava pracovníků na jiný způsob poskytování
sociální služby.
Vize – zajištění poskytování sociálně aktivizačních činností mimo objekt bydlení, včetně zajištění
bezbariérovosti a zázemí pro pracovníky.
K naplnění vize je potřeba nachystat prostory v objektu na Opavské ul. v Krnově pro aktivizační činnosti,
kam by docházeli klienti ze stávající služby DOZP z Chářovské ul. v Krnově.
Po vystěhování klientů, kteří zde v současné době bydlí, do individuálních domácností,
které vzniknou nákupem 4 bytů, bude objekt nachystán k dispozičním úpravám. Vzniknou prostory pro
aktivizační činnosti v přízemí a 1. poschodí, ve 2. poschodí bude umístěno ekonomické zázemí
Harmonie, p. o. Vybudováním výtahu bude zajištěna bezbariérovost objektu. V roce 2017 bylo zadáno
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zpracování projektové dokumentace k řešení instalace výtahu. Poptávkové řízení na realizaci
stavebních úprav bude zadáno v roce 2018.
8. Redefinovat cílové skupiny ve službách domovy pro osoby se zdravotním postižením
a chráněné bydlení tak, aby služby reagovaly na aktuální potřeby stávající klientely
a poptávku zájemců z řad lidí s duševním onemocněním.
Cílová skupina DOZP:
Služba je poskytována dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním postižením a případným dalším
přidruženým postižením, kteří potřebují stálou péči a podporu při všech běžných denních činnostech.
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní sociální službu:
Osobám s mentálním postižením s poruchami autistického spektra, které potřebují specializovanou odbornou
péči a podporu.

Cílová skupina CHB:
Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a vícenásobným postižením,
u kterých je pro poskytování podpory určující mentální postižení.
Jedná se o lidi, 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.
Dále je služba určena lidem, kteří z důvodu svého dlouhodobého duševního onemocnění, případně
dlouhodobého pobytu v PN, ztratili možnost bydlet samostatně a potřebují pravidelnou podporu při
obnovení nebo získání dovedností žít běžný život. Podporu poskytujeme lidem s psychotickými
a afektivními poruchami, kteří mají stabilizovaný psychický stav.
Podmínky přijetí pro službu Chráněné bydlení
 dlouhodobé duševní onemocnění psychotickou nebo afektivní poruchou (všechny diagnózy
spektra F 20 – F 29 a F 30 – F 39 tzn.: schizofrenie, schizotypní porucha, akutní a přechodné
psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, manická fáze, bipolární afektivní porucha,
depresivní fáze, periodická depresivní porucha a jiné)
 stabilizovaný psychický stav
 dobrovolná a aktivní spolupráce s pracovníky chráněného bydlení a s ošetřujícím
psychiatrickým lékařem
Cílová skupina STD:
Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením a duševním onemocněním,
kteří v současné době nemají možnost pracovat z různých důvodů na běžném ani chráněném trhu práce
a potřebují pravidelnou podporu při udržení, obnovení, případně získání pracovních návyků.
Podmínky pro přijetí:
•
zdravotní stav umožňuje klientovi aktivně využívat služby STD, rozumět daným pravidlům dílny
a dodržovat je
•
aktivní spolupráce s pracovníky na stanovování a uskutečňování osobních cílů
Službu neposkytujeme lidem s/se:
•
agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem
•
nařízenou ochrannou léčbou (sexuologická, protialkoholická, protitoxikomanická)
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9. Na základě „Metodiky pro koordinování dobrovolnické služby v pobytových sociálních
službách pro osoby se zdravotním postižením“, která vznikla v rámci projektu „Podpora
transformace v Moravskoslezském kraji III“, aktualizovat vnitřní pravidla organizace
pro působení dobrovolníků při poskytování sociálních služeb
Vnitřní pravidla organizace pro působení dobrovolníků při poskytování sociálních služeb byla upravena
v metodice - DOBROVOLNICTVÍ V HARMONII
Viz příloha
10. Spolupracovat se zřizovatelem při přípravě investičního projektu Domov pro osoby
se zdravotním postižením Harmonie, p. o.
Spolupráce probíhá v rovině osobních jednání se zřizovatelem, mailové korespondence
a telefonické komunikace.
V roce 2017 byla zřizovatelem vyhlášena VZMR ke zpracování PD. Zakázku získala firma FAKO spol.
s. r. o. Kroměříž, projekt zpracovává Firma DUPLEX s. r. o., Architektonický ateliér Ostrava, Ing. Dušan
Rosypal. Dne 7. 9. 2017 proběhla v Harmonii, p. o. v Krnově schůzka s vítěznou firmou, zástupcem
odboru investičního a majetkového a Harmonií. Projektantem byla předložena zpracovaná vizualizace
a dispoziční řešení objektů, které se značně lišily od schválené studie. Pro přijetí argumentace
k nutnosti úprav v předložených nákresech byla na 12. 9. 2017 svolána schůzka, které se zúčastnili
zástupci sociálního odboru, investičního a majetkového odboru, architekt, zástupce Harmonie, p. o.
a odborní konzultanti pro práci s lidmi s duševním onemocněním – ředitel a sociální pracovnice PN
v Opavě. Další jednání proběhlo dne 21. 9. 2017, kde byla přijata opatření, a byly upřesněny některé
požadavky na stavbu s ohledem na budoucí cílovou skupinu. V říjnu byl všem zainteresovaným stranám
zaslán DOPORUČENÝ POSTUP Č.5/2017 – MATERIÁLNĚ-TECHNICKÝ STANDARD PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ
PÉČE POSKYTOVANÉ POBYTOVOU FORMOU, PRO ÚČELY VÝZEV IROP č. 81 a 82. Následně proběhla
další schůzka, ze které vyplynulo, že zřizovaná služba bude dle výše uvedeného Doručeného postupu
v režimu DZR.
Dne 1. 11. 2017 byla Harmonii, p. o. zaslána odborem investičním a majetkovým
pro informaci dokumentace pro ÚR. Drobné nesrovnalosti v textech dokumentace byly mailem zaslány
na investiční a majetkový odbor. V prosinci 2017 obdržela Harmonie, p. o. PLNOU MOC k zastupování
Moravskoslezského kraje ve věcech zajištění jednání s firmou ČEZ.
V současné době probíhá zpracovávání PD, která by měla být odevzdána do 10. 5. 2018. Akce bude
podána do výzvy 04 – 09/2018 rozvoj sociálních služeb II. MMR (IROP) a pokud bude podpořena,
proběhne výběr zhotovitele stavby a realizace stavby. Předpokládaný termín dokončení a zahájení nové
pobytové sociální služby je rok 2020.
Současně budou probíhat jednání ohledně naplnění nového bydlení klienty a nábor pracovníků, včetně
jejich vzdělávání pro práci v souladu s cílovou skupinou.
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12. Za každou poskytovanou službu:
- Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby; jedná se o žadatele,
u kterých byla zjištěna nepříznivá sociální situace (osobním jednáním) a aktuální potřebnost dané
sociální služby.
- Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby z jiných než
kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody neposkytnutí sociální služby.
- Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících uživatelů služby, vč.
žádostí v řízení a žádostí o navýšení výše přiznaného příspěvku na péči.
Přehledy zpracovat k 30. 6. a k 31. 12. a do 15 kalendářního dne následujícího měsíce zaslat na
emailovou adresu hana.ctverackova@msk.cz.
Přehledy byly odeslány v požadovaných termínech.
11. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako stěžejní cíle
k realizaci v roce 2017 a které jsou v souladu se strategickými dokumenty Moravskoslezského
kraje.

Sociálně terapeutická dílna
1. Provedení auditu kvality služby
Dne 27. 7. 2017 proběhl v STD interní audit kvality, který provedla metodička organizace. Následně,
po obdržení zprávy, vedoucí STD započala s odstraňováním nedostatků – aktualizací metodik dle
připomínek, vytvoření materiálů v AAK, úprava formuláře Smlouva o poskytování sociálních služeb,
doplnění informace o kapacitě služby v letáku.
S výstupy auditu byli seznámeni všichni pracovníci služby.
2. Rozšíření sortimentu výrobků dřevařské dílny
Z analýzy cílové skupiny klientů STD k 31. 12. 2016 vzešla potřeba přizpůsobit činnosti dílen také dle
genderového složení klientů využívajících službu sociálně terapeutické dílny. Převažují muži nad
ženami - 69% mužů, 31% žen.
Opatřením je rozšířit nabídku činností pro muže, ve stolařské dílně zrušit v odpoledních hodinách
odpočinkové činnosti (zrušit docházení klientů s vysokou mírou podpory) a docházku rozšířit mužům
se zájmem o práci ve stolařské dílně. Byl rozšířen sortiment o 3 druhy krmítek pro ptactvo a 2 druhy
ptačích budek.
Dále byla navázána spolupráce s místní organizací včelařů a zahájení výroby včelařských rámků.
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Vize:
Zřízení a provozování obchůdku mimo objekt STD.
Naplnění vize bychom rádi uskutečnili do roku 2020, pronájmem nebytových prostor v centru obce
Město Albrechtice.

Chráněné bydlení
1. Přijmout 1 pracovníka na CHB Krnovská – poskytování individuální podpory
a zajištění kvalitní služby:
od 1. 4. byl pracovním tým posílen o dalšího pracovníka. V současné době poskytuje podporu 10 - ti
obyvatelům 6 PSS (4 pracovníci na denní směny, kteří jsou klíčovými pracovníky,
dva pracovníci na noční směny),
koordinátorka a sociální pracovnice. Navýšení počtu pracovníků přispělo hlavně k tomu,
že o víkendech poskytují podporu obyvatelům dva pracovníci. Kromě navýšení možnosti
se individuálně věnovat obyvatelům v rámci bydlení, je také možnost víkendový čas věnovat výletům,
procházkám, nákupům a naplňování zájmů a koníčků obyvatel, což v případě,
kdy o víkendech sloužil jen jeden pracovník, nebylo možné. Obyvatelé, kteří nezvládají samostatný
pohyb, byli většinou o víkendové akce ochuzeni, protože pracovník nemohl opustit chráněné bydlení,
kde zůstávali obyvatelé, kteří potřebovali také jeho podporu.
Dalším plusem je to, že se klíčovým pracovníkům snížil počet obyvatel, se kterými individuálně plánují,
maximálně na 3 obyvatele. Získali tím větší prostor a čas se jim věnovat nejen v oblasti péče
88

o domácnost a jejich osobu, ale podporovat je i v jejich kulturním vyžití ve volném čase. Pracovníci
se tak mohou také plně věnovat podpoře obyvatel v rozšiřování a využívání AAK
v běžném životě, kterému se již několik let intenzivně věnujeme pod vedením externích odborníků.
Navýšením počtu pracovníků se stává tým soběstačný v zastupování v denních směnách
a vykrývání nočních služeb v době čerpání dovolených, náhradního volna nebo v době pracovní
neschopnosti. Naše poskytována služba se tím může stále zkvalitňovat, být bezpečnější
a individualizovaná.
2. Vybavit vybrané pracovníky CHB (20 osob) teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi
nezbytnými pro podporu lidí s problémovým chováním:
letošní rok byl celkem bohatý na nabídku vzdělávání v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním
a s problémových chováním.
Dvě pracovnice absolvovaly v období 14. 3. 2017 – 12. 6. 2017 160 - ti hodinový kurz
„Výcvik pro pracovníky v sociálních službách v oblasti podpory lidí s duševním onemocněním“,
který realizovala společnost REKVAL s.r.o. V průběhu absolvování akreditovaného vzdělávacího
programu probírali specifika a průběh duševních poruch, možnosti terapie, jak správně postupovat při
péči o lidi s duševním onemocněním, jak předcházet zhoršení zdravotního stavu, jak správně jednat s
lidmi, pravidla šetrné sebeobrany, ale také jak pečovat o sebe, jako je zvládání stresu, psychohygiena,
syndrom vyhoření. Výcvik úspěšně ukončily závěrečnou zkouškou.
Obě pracovnice pracují s osobami s problémovým chováním a získané poznatky jim jsou podporou
při správném přístupu a práci s nimi. Při práci také využívají materiály, které obdržely na kurzu.
Ze získaných materiálů a informací zpracovaly manuál „Duševní onemocnění, základy péče o klienta
s duševním onemocněním, komunikace s duševně nemocným klientem, plánování poskytování sociální
služby“, který se stal součástí metodického postupu pro podporu obyvatel Chráněného bydlení
Harmonie s přidruženým psychickým onemocněním.
V rámci Projektu A 23 Teorie – Most do dobré praxe aneb poznání nás pohání, probíhají
v chráněných bydleních konzultace „Strategie podpory osob s atypickým chováním – standardizace
činnosti“ za přítomnosti externího odborníka Mgr. M. Vaculové, kdy u vybraných klientů poskytuje
podporu v rámci případové práce. Podpora zahrnuje komunikaci s klíčovými pracovníky a s vybranými
klienty, prostudování potřebné části dokumentace klienta. Kromě probíhajících konzultací nás
p. Vaculová proškolí na téma obvykle podávané medikace, kterou užívají klienti s duševním
onemocněním, s její charakteristikou a následným dopadem a působením na člověka a v základech
jednání s lidmi s duševním onemocněním. Výstupem spolupráce p. Vaculové s naší organizací by měla
vzniknout metodika.
Dne 13. 9. 2017 absolvovaly dvě pracovnice stáž v zařízení Vincentinum Šternberk,
kde navštívily chráněné bydlení pro duševně nemocné a chráněné bydlení pro autisty a lidi
s poruchami chování.
V rámci Projektu A 23 Teorie – Most do dobré praxe aneb poznání nás pohání, proběhlo
v období 23. - 27. 10. 2017 a 19. – 23. 2. 2018 36-ti hodinový kurz „Zvládání agresivního klienta“,
kterého se zúčastnilo celkem 25 pracovníků.
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Průběžně spolupracujeme s PN Opava, kde v případě zájmu pacienta PN Opava o bydlení
v našem chráněném bydlení vykonáváme sociální šetření. V letošním roce jsme absolvovali
4 šetření v PN Opava. V našem zařízení proběhla 4 jednání se zájemcem o službu
s psychiatrickou diagnózou. V průběhu roku 2017 jsme přijali do chráněného bydlení 5 lidí
s duševním onemocněním. V případě, že je žadatel o naši službu v péči psychiatra a má psychiatrickou
diagnózu, tak jej neodmítáme, ale snažíme se nejdříve získat od ošetřujícího lékaře doplňující informace
k jeho zdravotnímu stavu, zda a jaké existují okolnosti, které by mohly narušovat kolektivní soužití a
bydlení v chráněném bydlení. Dáváme jim „šanci na normální život“ tím, že jim nabízíme možnost si u
nás zkusit bydlení na nějakou dobu tzv. zkušební pobyt.
20. 10. 2017 se vedoucí pracovníci zúčastnili školení na téma „Emoční inteligence“. Školení naplnilo
naše očekávání. Dozvěděli jsme se, jak zvládat a nakládat se svými emocemi, jak v práci s klienty,
tak s pracovníky. Chápat své pocity i pocity druhých. Umět správně reagovat, být citliví, abychom
neublížili, ale dosáhli požadovaného výsledku a dobrých vztahů s ostatními. Umět dobře vycházet
s lidmi a správně je vést. Umět přijmout a sdělovat kritiku, zachovat klid v krizi. Umět se vypořádat
se svými emocemi v případě vlastního nezdaru a kritiky vůči naší osobě, předcházet tak případnému
syndromu vyhoření. Cílem bylo získat doporučení, popřípadě techniky, jak porozumět a zvládat
své emoce a emoce našich klientů a pracovníků.
3. Hledat cesty podpory pro obyvatele v seniorském věku
(realizovat interní vzdělávací akce, při IP plánovat podporu s ohledem na seniorský věk): přirozenou
cestou provázíme naše obyvatele v seniorském věku jejich životem, jejich volným časem, kdy stále
vyhledáváme možnosti aktivního vyžití, které bychom jim mohli nabízet. Stále hledáme inspiraci
ohledně nabídky ve svém a jejich okolí. Osvědčilo se nám cvičení paměti, luštění křížovek, hraní
společenských her, návštěvy knihovny a předčítání, vyhledávání informací a práce na PC, procházky
za pomocí kompenzačních pomůcek apod. Více bychom se chtěli zaměřit na zpěv, cvičení s hudbou,
cvičení na židlích, masírování pomocí míčků apod. 15. 11. jsme se zúčastnili řízené stáže v Domově
NaNovo na téma Volný čas u lidí v pobytových sociálních službách.
Vize
Individuální domácnosti v běžné zástavbě v Krnově:
cílem projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení (IROP)“ je přestěhování 8 obyvatel Chráněného
bydlení v Krnově na Opavské ulici do 4 bytů v lokalitě Krnovska. Průběžně jsme sledovali nabídku bytů
v Krnově, dle stanovených požadavků, kterou jsme pak předávali paní ředitelce k dalšímu řešení.
K dnešnímu dni máme vyhledány, schváleny a nakoupeny 4 byty v lokalitě SPC v Krnově.
Jedná se o 3 třípokojové byty a 1 dvoupokojový byt.
Klientům se přestěhováním do individuálních domácností zkvalitní život tím, že budou mít více
soukromí, budou bydlet v bytové zástavbě s běžnou populací, čímž se posiluje jejich sociální
začleňování. Budou mít příležitost se osamostatnit v rozhodování se o svých věcech, být více samostatní
v péči o domácnost a vlastní osobu, a tím snižovat svoji závislost na poskytování sociální služby.
Přestěhováním
obyvatel
do
individuálních
domácností
si
ověříme,
zda
jsme
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je dostatečně připravili na to, že je v životě mohou potkat i nepříznivé situace a zda je budou umět
zvládat, jak máme uvedeno ve Veřejném závazku, v Zásadách služby.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
1. Vzdělávání v rámci projektu Harmonie podpořeného finančními prostředky ESF „Teorie do dobré praxe aneb poznání nás pohání“.
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V rámci domova se uskutečnilo vzdělávání v našich prostorech dílny Relax. Kurz k alternativní
a augmentativní komunikaci proběhl v termínech 27. -28. 2 a 28. -29. 3. Kurzu se zúčastnilo celkem 18
pracovníků v sociálních službách a dvě sociální pracovnice. V třídenním kurzu
od 9. 5. do 11. 5. Makatonu se proškolilo 10 pracovníků DOZP.
Bazální stimulace proběhla ve dvou bězích, a to ve dnech 1. -3. 11 a 27. -29.11 2017. Kurzu
se zúčastnilo celkem 36 pracovníků v sociálních službách, jedna koordinátorka, dvě sociální pracovnice
a ředitelka zařízení.
Dalším podpůrným vzděláváním byl kurz Aktivizačních technik s Bc. Komendovou G.,
který proběhl ve dvou bězích ve dnech 10. - 11. 10. a 17. - 18. 10. Kurzu se zúčastnilo
30 pracovníků v sociálních službách. Pracovníci zde dostali náměty, jak si jednoduše vyrobit
z vlastních zdrojů pomůcky pro klienty.
Podpora externích pracovníků ve všech výše uvedených aktivitách probíhá v domově prostřednictvím
školících akcí a názornými ukázkami směrem k pracovníkům.
Úvod do komunikace s manipulativními a agresivními klienty, Přiměřená sebeobrana poskytování
sociálních služeb a Řešení konfliktních situací s klientem sociálních služeb, byly dalšími kurzy, kterých
se zúčastnili tři pracovníci v sociálních službách a jedna koordinátorka DOZP.
2. Rozšířit nabídku aktivizačních a relaxačních činností v dílně Relax a domově na Chářovské
v Krnově.
Během roku 2017 se uskutečnily aktivity pro klienty v objektu domova. Aktivity vedla určená pracovnice
za účasti mezinárodních dobrovolníků.
Aktivity byly zaměřeny na hudební
a pohybové aktivity, společné zpívání s klienty, dechové cvičení zaměřené na správné dýchání,
společenské hry,
Na procvičení jemné motoriky sloužily stavebnice a další rukodělné techniky. Na zapojení hmatových
smyslů vyráběla pracovnice za asistence klientů hmatové pomůcky.
Plánované rozšíření dílny Relax na Opavské ulici se v roce 2017 neuskutečnilo.
3. Procesní audit – realizace společností Instand, v rámci projektu EU
V rámci projektu ESF Projekt OPZ „Procesní audity – podpora procesů vedoucích k sociálnímu
začlenění“ se ve dnech 19. 6. -23. 6. 2017 uskutečnil procesní audit.
Výstupem procesního auditu bylo zjištění, že v 46,48% ze sledovaného času a sledovaných činností
pracovníci provádějí činnosti, které směřují k sociálnímu začleňování. Doporučení
ze strany auditu zaznělo - pokračovat v diskuzi napříč jednotlivými domácnostmi k tomu,
co je domácnost, jaké má znaky apod. určit typické znaky pro domácnost motivovat zaměstnance
pro změny v oblasti praní, vaření.
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Další doporučení:
 Zaměřit se na klienty s vysokou mírou podpory ve všech oblastech jejich života. Především
posílit individuální, cílenou práci na vyhledání, posílení nebo udržení vztahů
s někým zvenčí, soustředit pozornost a podporu na oblast lidských vztahů a sebeurčení.
 Rozšiřovat dobrou praxi pohybu a pobytu všech klientů mimo zařízení, za různým účelem,
a to individuálně. Na návrh týmu pracovníků změnit podmínky fakultativních služeb při využití
služebního automobilu – zprostředkování se společenským prostředím.
 Vytvářet nadále klientům další podmínky (technické, organizační, personální, neformální.)
pro možnost prožívat volný čas mimo zařízení.
4. Zapojení do aktivit individuálního projektu kraje „Podpora transformace v MSK III.“
Do projektu jsme se zapojili účastí na kurzech pro klienty a účastí na řízené stáži.
Společnost JINAK, o.p.s. v roce 2017 nabídla klientům naší služby vzdělávací aktivity a klientské audity.
Pět našich klientů se zúčastnilo vzdělávání na téma: Moje práva, Jak vést domácnost, Snadné čtení a
Vztahy s lidmi. Jeden z našich klientů se účastnil klientského auditu.
Řízená stáž, které se účastnila jedna sociální pracovnice, proběhla 8. 3. v Novém Jičíně
v sociální službě NaNovo. Tématem řízené stáže byl proces přechodu klienta do jiné služby. Účastníci
této stáže měli možnost na společném setkání 7. 6. 2017 v prostorách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje reflektovat své poznatky, které ze stáží vyplynuly.
Stěžejní cíle pro rok 2018
 Cíleně pracovat s metodou AAK a bazální stimulace, podpora externích pracovníků
v rámci projektu – získání certifikátu pracoviště BS.
 Podpora pracovníků v komunikaci s klienty prostřednictvím VTI.
 Realizovat externí podporu směrem k pracovníkům v oblasti kineziologických prvků.
 Realizovat rozšíření dílny Relax.
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Ekonomické údaje za celou organizaci
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

výnosy

výsledek hospodaření

(tis. Kč)

(tis. Kč)

54 800,40

54 792,20

-8,20

8,17

16,37

8,20

54 808,57

54808,57

0

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
z toho
převod do rezervního fondu
převod do fondu odměn
za rok 2017
0
0
0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2017 (tis. Kč)
výsledek
náklady
výnosy
Druh sociálních služeb
hospodaření
(tis. Kč)
(tis. Kč)
(tis. Kč)
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Chráněné bydlení
Sociálně terapeutické dílny
Celkem

29 124,40

29 124,40

0

404
22 779,40

22 779,40

0

2 904,77

2 904,77

0

54 808,57

54808,57

0
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Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2017(Kč)*
Výše (Kč)
Závazný ukazatel na rok 2017
Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2017

24 549 000

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

2 000 000

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní
činnosti

700 000
2 187 517,50

Příspěvek na provoz STD ÚZ 13013
Příspěvek na provoz STD ÚZ 253

115 132,50

Příspěvek na provoz ÚZ 104513013

627166,06

Příspěvek na provoz ÚZ 104113013

73 784,25
13,70

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

0

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2017 – UZ 13305
Druh sociálních služeb
Výše (tis. Kč)
(dle registrace)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

13 669,00

Chráněné bydlení

10 880,00

Sociálně terapeutické dílny

0

Celkem

24 549 ,00

Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)
Název fondu
Fond investic
FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

k 1. 1. 2017

k 31. 12. 2017
8 620,69

9 182,31

130,04

211,04

3430,44

2776,34

0

0
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Investiční akce v r. 2017 (tis. Kč)
Účel akce

Zdroj (poskytovatel)

Výše (tis. Kč)

Vlastní zdroje – IF

TZ CHB Osoblaha (rozdělení pokojů)

139,26

Vlastní zdroje – IF

Příst. výtahu Opavská, Krnov-studie

24,20

Vlastní zdroje – IF

DZR Dobrovského Krnov-studie

148,83

Moravskoslezský kraj

4 byty na SPC Krnov+pozemky

4 613,20
4 925,49

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

celkem

Finanční /rozvoj činnosti

0

Celkem

0

věcný

finanční

rezervní fond

věcný

investiční fond

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

celkem

vlastní

Automobil Škoda
Octavia (CNG)
Kotel Fagor - výměna

414,50

414,50

109,14

109,14

Myčka Fagor - výměna

122,10

122,10

Celkem

645,74

645,74

MSK

ISPROFIN

dary

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2017 (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
celková
Druh/účel
hodnota
zřizovatel
vlastní
dary
Nemovitý/oprava plotu
CHB Pod Hůrkou

115,49

jiné
(jaké)

Jiné

115,49
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Výměna kuch. linky
CHB Pod Hůrkou

69,80

Mytí a opravy fasády
CHB P.Bezruče

45,25

45,25

Malování většiny
středisek, nátěr oken

169,23

169,23

Opravy strojů a zařízení

100,58

100,58

Celkem

500,35

500,35

69,80

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

celková výše škody

Pojistná událost
Poškození automobilu Škoda Octavia nárazník

5,45

4,45

Celkem

5,45

4,45

Zahraniční služební cesty
účel cesty

Místo

od - do

počet
zaměstnanců

nebyly
Čerpání účelových dotací v r. 2017 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Použito

Město Krnov - VFP

00002

85,00

85,00

Město Město Albrechtice VFP

00002

8,50

8,50

Úřad práce Ostrava

13324

188

188

Celkem

Vratka
dotace

Zdůvodnění
vratky

281,50

Průměrné % nemocnosti za rok 2017: 5,74 % (DOZP: 7,41, CHB: 3,78, STD: 4,54)
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti: nejsou
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Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty):
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, termín kontroly 17. 2. 2017
Předmět kontroly:
- Plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
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.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, termín kontroly 18. 5. 2017
Předmět kontroly:
- Plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podle
§ 82 odst. 2 písm. l), s) a § 88 odst. 6 a vyhl. č . 537/2006 Sb. § 6 o očkování proti přenosným
nemocem.
Kontrolní zjištění:
- Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Okresní správa sociálního zabezpečení, termín kontroly 19. 6. 2017
Předmět kontroly:
- Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při převodu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem
č. 187/2006 Sb…..
Kontrolní zjištění:
- Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky
Moravskoslezský kraj, krajský úřad, termín kontroly 5. 9. – 8. 9. 2017
Předmět kontroly:
- Veřejnosprávní kontrola finančních prostředků poskytnutých na základě Sdělení zvýšení
závazného ukazatele čj. MSK 36173/2019 a Sdělení snížení závazného ukazatele čj. MSK
44067/2016 na financování běžných výdajů sociálních služeb v rámci dotačního Programu
na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu.
Kontrolní zjištění:
- Příjemce při čerpání příspěvku na provoz postupoval v souladu s podmínkami sdělení dotačního
programu a příspěvek na provoz použil v souladu s jeho účelovým určením.
Moravskoslezský kraj, krajský úřad, termín kontroly 25. 9. 2017
Předmět kontroly:
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-

Veřejnosprávní kontrola finančních prostředků poskytnutých na základě Sdělení zvýšení
závazného ukazatele čj. MSK 32738/2016 v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence
1“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/
Kontrolní zjištění:
- Příjemce při čerpání příspěvku na provoz postupoval v souladu s podmínkami metodiky
a sdělením a peněžní prostředky použil v souladu s jeho účelovým určením.
Moravskoslezský kraj, krajský úřad, termín kontroly 6. – 7. 11. 2017
Předmět kontroly:
- Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
Kontrolní zjištění:
- Aktualizovat ustanovení smluv u uživatelů, jímž je podávána speciální tekutá strava
prostřednictvím pegu.
- Ve spolupráci se zřizovatelem řešit problém společných prostor 5. domácnosti a nízký počet
jednolůžkových pokojů (3).
Kontroly vlastní:
Bezpečnost práce: kontroly – 21. 2. 2017, 17. 5. 2017
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:
- 15. 3. 2017 – kontrola a aktualizace dokumentace
- 10. 5. 2017 – kontrola objektů
- 13. 12. 2017 – kontrola objektů
Kontrolní zjištění: drobné nedostatky byly ihned napraveny.
Stravovací provoz – audit stravovacího provozu: termín kontroly – 24. 10. 2017
Předmět kontroly: vnitřní audit systému HACCP.
Kontrolní zjištění: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrola mzdové účetní-personalistky: termín kontroly – 11. 4. 2017
Předmět kontroly: kontrola oprávněnosti čerpání náhrad při překážkách v práci
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Kontrolní zjištění: kontrolou bylo zjištěno, že překážky v práci nejsou mnohdy čerpány efektivně
a byl dán jasný pokyn k oprávněnému čerpání náhrad při překážkách v práci.

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 2017
průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

130,88

z toho povinný podíl OZP 4%

5,23

plnění povinnosti zaměstnáváním OZP v organizaci

6,75

plnění povinnosti odběrem výrobků a služeb

0,50

plnění povinnosti celkem

7,25

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. 2018 na webových stránkách organizace a bude uložena
ve sdílených složkách v PC pro jednotlivá pracoviště, kam mají pracovníci přístup.

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

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

datum:

14. 2. 2018

telefon:

777 005 771

e-mail:

reditel@po-harmonie.cz
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