Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Příloha k Závěrečné zprávě o činnosti 2018

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
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:
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s přiměřenou podporou se rozhodovat o věcech, které se jich týkají a umět projevovat
svoji vůli při navazování vztahů s druhými lidmi
 co nejvíce samostatně zvládat péči o domácnost
 orientovat se v okolí bydliště a využívat veřejné služby v dané lokalitě
Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby obyvatelé chráněného bydlení byli součástí života města
a pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.
 Obyvatele chráněného bydlení podporujeme v samostatnosti „Co zvládá, dělá sám“.
 Každý obyvatel chráněného bydlení je pro nás jedinečná osobnost a k jeho potřebám
vždy přistupujeme s ohledem na jeho životní situaci.
 Obyvatele chráněného bydlení připravujeme na to, že je v životě mohou potkat
i nepříznivé situace a podporujeme je v tom, jak je zvládat.
 Uvědomujeme si, že potřeby obyvatel chráněného bydlení se mění a proto
podporujeme pracovníky v získávání nových znalostí a dovedností.

Chráněné bydlení – popis zařízení
Příspěvková organizace Harmonie provozuje ve Městě Albrechticích, v Krnově a v Osoblaze
sociální službu chráněné bydlení. V současné době mohou dospělí lidé s mentálním
a vícenásobným postižením bydlet v chráněném bydlení v Městě Albrechticích na ulici
P. Bezruče, Krnovská, B. Smetany, Pod Hůrkou, v Krnově na 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.
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Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4 , Město Albrechtice 793 95
Chráněné bydlení se nachází v klidné lokalitě na ulici
P. Bezruče ve Městě Albrechticích mezi vlakovým
a autobusovým nádražím blízko centra města,
s výbornou dostupností návazných služeb. Chráněné
bydlení P. Bezruče nabízí ubytování 15 obyvatelům
v pěti jednolůžkových a pěti dvoulůžkových
pokojích. Zcela podsklepená budova má tři patra,
která jsou propojena schodištěm pavlačového typu
a výtahem, který zajišťuje bezbariérový přístup do
domu. Budova má tři samostatné domácnosti, kde mají obyvatelé k dispozici obývací místnost,
kuchyň vybavenou elektrospotřebiči a samostatné sociální zařízení. V suterénu budovy je
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
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.
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Obyvatelé chráněného bydlení jsou individuálně podporováni a motivováni k prožití aktivního
života v domácím prostředí a k plnohodnotnému začlenění do společnosti. Zvládat žít život,
jak je běžné pro jejich vrstevníky, mít možnost projevit vlastní vůli při navazování partnerských
vztahů.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov 794 01
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
Chráněné bydlení se nachází na Krnovské ulici ve
Městě Albrechticích, blízko centra. Dvoupatrová
budova nabízí ubytování 10 obyvatelům ve čtyřech
dvoulůžkových a ve dvou jednolůžkových pokojích.
V současné době zde žije 8 mužů
a 2 ženy. Každé podlaží je uspořádáno jako
samostatná bytová jednotka, propojena schodištěm
nebo výtahem umožňující bezbariérový pohyb
v celém objektu. V suterénu jsou prostory, kde
mohou obyvatelé hrát stolní tenis. K budově patří rozlehlá zahrada s altánem a venkovním
krbem.
Charakteristika poskytované služby
Chráněné bydlení je zcela bezbariérové. Obyvatelům chráněného bydlení poskytujeme
podporu v každodenní péči o vlastní osobu, v péči o domácnost, zahradu, při získávání
pracovních návyků a dovedností. Aktivně zapojujeme obyvatele k využívání veřejných
a návazných služeb. Podporujeme je při navazování a udržování mezilidských vztahů
a upevňování rodinných vazeb.
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Harmonie, p. o. , Chráněné bydlení, B. Smetany 536/35, Město Albrechtice 793 95
Chráněné bydlení pro 16 klientů se nachází na ulici B.
Smetany ve Městě Albrechticích, asi 10 minut od
centra, v mírném kopci. V třípatrové budově je
poskytována pobytová služba chráněného bydlení
a ambulantní služba sociálně terapeutická dílna.
Obyvatelé chráněného bydlení zde žijí ve čtyřech
bytech. V každém bytě jsou dva jednolůžkové pokoje
a jeden dvoulůžkový pokoj. Byty jsou bezbariérové.
K budově patří rozlehlá zahrada, kde mohou
obyvatelé trávit svůj volný čas dle svého přání.
Charakteristika poskytované služby
V chráněném bydlení mohou bydlet lidé s vyšší mírou podpory a s pohybovými problémy,
protože se zde nachází výtah, bezbariérová koupelna a kuchyň, která je přizpůsobená lidem
na invalidním vozíku. Život obyvatel v chráněném bydlení se snažíme co nejvíce přiblížit životu
běžné populace. Jsou pracovníky podporováni k co největší samostatnosti tak, aby zvládali
péči o vlastní osobu a vedení domácnosti. Běžně využívají všechny veřejné služby, které město
nabízí.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, Slunečná 181, Osoblaha 793 99
Chráněné bydlení vzniklo výstavbou jednopodlažního bytového domu v běžné zástavbě,
v těsné blízkosti centra obce, což obyvatelům
umožňuje bezvadnou dostupnost všech
veřejných a komerčních služeb, které obec
nabízí. Chráněné bydlení nabízí ubytování 12
obyvatelům, a to ve 12 jednolůžkových
pokojích. K bytovému domu patří rovněž
zahrada. Dům disponuje dvěma samostatnými
domácnostmi, je bezbariérový s přímým
vstupem z veřejné komunikace. Součástí domu
je také zastřešené parkovací místo pro služební automobil. Ve střední části domu se nachází
zázemí pro pracovníky a technické zázemí.
Charakteristika poskytované služby
Obyvatelům chráněného bydlení je poskytována 24 hodinová podpora pracovníky.
Služba chráněného bydlení je poskytována dospělým mužům i ženám, kteří potřebují vyšší
míru podpory a pomoci. Pracovníci obyvatele motivují k co největší soběstačnosti, a to nejen
při domácích činnostech, ale i při využívání veřejných a návazných služeb. Poskytují jim
takovou podporu, aby jejich schopnosti a zdravotní stav nebránil jejich plnohodnotnému
začlenění do společnosti. Velký důraz je přitom kladen na zplnomocňování obyvatel, na jejich
aktivní účast při rozhodování a uplatňování práv.
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Uživatelé služby:

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2018, POČTY DLE:
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Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2018 – 78 osob, kapacita je 80 osob.
Průměrná obložnost v uplynulém roce činila 98,2 %.
Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2018: 24, z toho 14 žen a 10 mužů.
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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 2018 činila v průměru 1,8 měsíc. Přičemž čekací
doba závisí na délce přípravy žadatele (formou zkušebních pobytů) na přestěhování do našeho
zařízení, která je vždy individuální.
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Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2018
Co se u nás uskutečnilo v roce 2018, jaký rok 2018 byl, co se událo a co se změnilo?

Už se ani nechci zmiňovat o tom, že to letos uteklo ještě rychleji než v loni, taková ohraná
deska, která se točí asi stále rychleji. Přesto mám z letošního roku dobrý pocit, byl takový
klidnější, více v pohodě než minulé roky. Shodli jsme se na tom, že je to tím, že si už všechno
nějak ,,sedlo“, pracovně se nám ulevilo, máme to už vypilované, máme zavedený systém,
nemusíme už nic zásadně měnit a také jsme si v práci jistější, kovanější. Prostě sklízíme, co
jsme zaseli.
Přesto byl ten uplynulý rok bohatý na pracovní záležitosti a aktivity. Hned v úvodu roku jsme
absolvovali audit kvality poskytovaných služeb v Chráněném bydlení Slunečná v Osoblaze,
pořádali jsme řízenou stáž na téma Práce s metodou podporovaného rozhodování. V dubnu
proběhl klientský audit v Chráněném bydlení Pod Hůrkou a P. Bezruče. V květnu jsme
se účastnili náboru dobrovolníků mezi studenty v SŠZS v Městě Albrechticích. V září jsme
prezentovali Harmonii na Dni mobility, zdraví a sociálních služeb v Krnově. V listopadu jsme
byli pozváni na Zábavné odpoledne v Osoblaze, odpoledne plné zábavy a dobrého jídla pro
klienty chráněných bydlení a DOZP Harmonie.
V Chráněném bydlení Pod Hůrkou jsme dokončili dovybavení pokojů a obývacích pokojů
novým nábytkem, proběhla výměna kuchyňských linek, plotů, rekonstrukcí půdního prostoru
vznikly další 2 jednolůžkové pokoje. Taktéž v Chráněném bydlení P. Bezruče byl zakoupený
nový nábytek do obývacího pokoje, upravena poslední koupelna na bezbariérovou, byla
zřízena místnost pro pracovníky. V Chráněném bydlení B. Smetany byla taky zřízena kancelář
pro koordinátorku, čímž vznikla možnost dělat porady mimo byty klientů, pracovat mimo dění
bytů.
Stejně jako v loňském roce předáváme své zkušenosti a poskytujeme metodickou podporu
v zařízení Sírius Opava a v Domově na Dubíčku v Hrobicích. V průběhu roku jsme pokračovali
ve zvyšování kvalifikace pracovníků a navázali jsme na vzdělávání v rámci projektu A23,,Teorie
– most do dobré praxe aneb poznání nás pohání“ a v projektu ,,Podpora transformace
v Moravskoslezském kraji III“, které bylo v loňském roce zahájeno. Taktéž pokračovala
realizace Vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora kvality sociálních služeb.
Pokračovali jsme ve vzdělávání pracovníků v oblasti zaměřené na práci s lidmi s duševním
onemocněním. Stejně jako loni, nás navštívili představitelé sociálního odboru MSK, tentokrát
byli v CHB Slunečná, Krnovská a Pod Hůrkou.
K dnešnímu dni máme kapacitu 80 klientů, aktuální stav je 78 klientů, kterým poskytuje
podporu 50 pracovníků. K dispozici máme 38 jednolůžkových pokojů a 21 dvoulůžkových
pokojů. V průběhu roku přešli 4 klienti do jiné služby, tři umřeli. Stejně jako v předešlých
letech i letos došlo k docela velké obměně pracovníků napříč všech chráněných bydlení.
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2 pracovnice odešly do důchodu, 4 pracovníci se rozhodli změnit profesi. V průběhu roku
jsme za nepřítomné pracovníky využili výpomoc
2 pracovníků na dohodu, aktivně za našimi klienty docházeli 3 dobrovolníci.
V letošním roce byly evidovány 3 stížnosti na kvalitu poskytované služby. Z toho 2 x klient na
pracovníka a 1 x opatrovník na pracovníka. Stížnosti byly řádně a v termínu vyřešeny.
Máme velkou radost z toho, že je velmi dobrá spolupráce s VOP ve Městě Albrechticích,
Osoblaze i v Krnově.
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. 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 páteční
tréninky v místní tělocvičně nebo na zahradě CHB.
V letošním roce jsme pokračovali ve zdokonalování v přístupu a v práci s lidmi s duševním
onemocněním dalším vzděláváním a podporou odborných konzultantů.
Zaměřili jsme se na podpůrnou kontrolu klíčových pracovníků při vedení IP. Snažíme
se o účelné a přehledné zápisy, o to aby měsíční a roční vyhodnocování bylo konkrétní v tom,
kam se klient posunul, co se podařilo nebo nepodařilo, zamyšlení jak budeme postupovat dál,
co nového zkusíme, na co se v novém období zaměříme. Zaměřujeme se na efektivitu podpory
klienta, vhodný výběr motivačních metod a technik a metod nácviku.
Přestože klienti stárnou a potřebují větší podporu při vedení domácnosti, v péči o svoji osobu
a mají více zdravotních problémů, které vyžadují časté návštěvy lékaře, doprovody na nákupy
a do návazných sociálních služeb, přesto se snažíme pokračovat v osamostatňování obyvatel
nebo alespoň v udržování nabytých dovedností, v posilování jejich uvědomění v oblasti
ochrany svého soukromí a intimity, v rozhodování se o svých věcech a uvědomění si možných
důsledků, k aktivnímu prožívání volného času.
Velký posun jsme letos udělali v oblasti hospodaření s penězi, vedoucí k větší míře
samostatnosti a přehledu klientů o svých financích. Jsme ve fázi, kdy klient, klíčový pracovník
a opatrovník se společně domlouvají, jaká by měla být podpora, aby klient dokázal mít peníze
u sebe a s odpovídající podporou s nimi nakládat.
V rámci individuálního plánování musím celkově konstatovat, že napříč všech CHB se úroveň
individuálního plánování opět zvýšila. Je vidět, že nastavený systém IP vyhovuje jak klientům,
tak i pracovníkům, že IP není nic neuchopitelného, ale běžná věc, která se přirozeně
a bezprostředně děje v běžném životě. Pracovníkům již nedělá problémy co a kam zapisovat,
ani forma zapisování. Jednotlivé dokumenty jsou provázané, funguje odkazování na návazné
dokumenty. KP reagují na informace svých kolegů, které získávají v záznamech Průběh služby
a z ústního předávání informací. V případě změny v poskytování podpory klientovi dávají svým
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kolegům informaci do Průběhu služby, píšou požadavek na spolupráci. Bylo by dobré více
zapojovat klienty do měsíčního vyhodnocování, snažit se, aby měsíční vyhodnocování nebylo
jen rekapitulací, ale vyhodnocení významných situací z uplynulého měsíce.
Vidím dost velké úspěchy pracovníků v přímé péči, jak svým přístupem dokážou dávat podporu
i obyvatelům s duševním onemocněním a také úspěchy v oblasti AAK, kde jsme začali více
využívat techniky jako iPad, program Grid, mezi obyvateli se celkem úspěšně rozvíjí
komunikace pomocí MAKATONu. Máme dobré pracovní týmy, kteří se obyvatelům maximálně
věnují a stále hledají nové možnosti, jak jim poskytovat podporu, aby byl jejich život pokud
možno co nejkvalitnější. Přičemž se je snažíme podporovat v tom, že jim poskytujeme
podpůrnou kontrolu a možnost vzdělávání.
V Chráněném bydlení P. Bezruče si pracovníci velmi cení toho, že dokázali dát odpovídající
podporu klientovi, který ze zdravotních důvodů nemohl zůstat bydlet ve své domácnosti,
a měl specifické potřeby ve srovnání se stávající klientelou. V polovině roku přijali do svých řad
novou pracovnici, která se velmi dobře začlenila do pracovního kolektivu.
V současné době zde žije 5 mužů a 9 žen. Pro rozšíření svých dovedností a vědomostí čtyři
klienti využili nabídky vzdělávacích kurzů Jinak v Krnově, jeden klient začal navštěvovat v Rút
v Krnově cvičnou praxi v kuchyni. Na základě podnětů z klientského auditu, který zde v dubnu
proběhl, byla z šatny pracovníků zřízena kancelář, která byla doposud v obývacím pokoji
klientů, obyvatelé jsou více motivování k využívání prostor koupelny k ukládání svých
hygienických potřeb. Auditoři hodnotili chráněné bydlení jako pěkné, v pěkném a klidném
prostředí, líbil se jim přístup pracovníků a závěr jejich byl, že by tu rádi bydleli.
Velkým přínosem pro pracovníky byly školící akce a odborné konzultace v oblasti komunikace
s lidmi s duševním onemocněním, které přispěly ke zkvalitnění poskytované podpory.
Pracovníci také velmi kladně hodnotili možnost využívání supervize s Mgr. Maláskovou
a spolupráci s externím odborníkem Mgr. Herzánovou v oblasti AAK.
Je chvályhodné, že pracovníci maximálně podporují klienty v udržování kontaktů se svými
přáteli, bývalými spolubydlícími, se svoji rodinou. Například návštěva a společná oslava
narozenin u bývalého spolubydlícího v Kopřivnici, obnovení kontaktu a vzájemné návštěvy
s přítelkyní z Kokor, setkání se sourozenci, kteří bydlí v jiných zařízeních na různých místech
republiky.
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Je potěšující, že i nadále věnuje svůj volný čas dobrovolnice dvěma klientkám, za kterýma
dochází,
aby si spolu povykládaly při kafíčku nebo jen tak na zahradě.

Průběžně se snažíme přizpůsobovat měnícím se potřebám klientů jako například
přebudováním stávající koupelny na bezbariérovou. Došlo taky k naplnění předsevzetí
z minulého roku, k zakoupení čtyř nových válend s úložným prostorem na pokoje klientů
a nové obývací stěny na I. patře.
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V chráněném bydlení Pod Hůrkou proběhly personální změny, kdy místo jedné pracovnice,
která na jaře přestoupila na jiné chráněné bydlení, nastoupil na její místo nový pracovník.
Změny bydlení se dotkly 3 klientů. Během roku se odstěhoval ze zdravotních důvodů jeden
muž a později dvě ženy. Místo nich se nastěhovali dva klienti. V současné době žije
v chráněném bydlení 18 klientů, z toho je 9 žen a 9 mužů.
Klientský audit, který proběhl v dubnu, hodnotil tuto službu na výbornou. Chráněné bydlení
se jim líbilo, že je to tu jako doma, pokoje jsou pěkné, různé, ale nelíbilo se jim, že tu jsou
prudké schody.
Do vzdělávacích kurzů Jinak se přihlásili a do Krnova dojížděli klienti, kteří se chtěli dozvědět
a naučit něco nového. Po celý rok rádi využívali sportovní a kulturní akce. Tradičně se zapojili
do Stonožkového víceboje v Dívčím Hradě. Zdatnější sportovci soutěžili v Dřevěnici nebo
Tloskově. Na konci léta si všichni zazpívali u táboráku s kytarou.

Během roku se na domcích pokračovalo v rekonstrukcích
interiérů a exteriérů. Ve dvou domech se vyměnily staré
kuchyňské linky a obývací stěny za nové. Novým nábytkem se
zmodernizoval jeden dvoulůžkový pokoj. Na konci roku
proběhla na domku 30 velká rekonstrukce půdního prostoru.
Pro větší komfort klientů vznikl jednolůžkový pokoj
s koupelnou.

Kolem dvou domků se dokončil nový plot, ve skleníku se sklízela první úroda zeleniny a pro
radost všech se do bydlení nastěhoval pejsek Ejmi.
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V Chráněné bydlení Opavská byl rok 2018 pro obyvatele i pracovníky rokem očekávání
a těšení se na změny, nejen v bydlení. Byty, které jsme zakoupili, se však nezdařilo
zrekonstruovat a vybavit ve stanoveném termínu. Stěhování se tak posunulo na rok 2019.
Zato personální změny proběhly ve dvou případech. V dubnu odešla jedna pracovnice do
důchodu a v květnu druhá na vlastní žádost, podařilo se jí získat lukrativnější místo. Říká se,
že každý člověk je nahraditelný, nicméně vyvstala otázka v jaké kvalitě. Při výběrovém řízení
jsme měli šťastnou ruku a náš malý kolektiv se obměnil, o dvě nové pracovnice. Jak se říká,
změna je život a člověk by se měl umět radovat i z malých věcí. V našem případě jde o
spoustu kulturních, sportovních akcí a výletů, kterých jsme si letos užili do sytosti.
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Pokud bychom měli hodnotit mezilidské
a partnerské vztahy, musíme dát oběma
párům, které u nás žijí ve společné domácnosti,
jedničku s hvězdičkou. V době rozvodů
a rozchodů je to fata morgána v poušti.

Nejen z lásky a zábavy je člověk živ. Práce a vzdělávání je součásti běžného života. Neradi se
chlubíme, ale i v tomto se klientům dařilo. Ukázali, že umí a chtějí pracovat a svou práci si
všichni čtyři udrželi. Stejně jako v předchozích letech využili i letos možnosti, vzdělávat se
formou kurzu, který pořádala společnost Jinak.

Letošní rok byl rokem nenaplněných snů (zatím stále čekáme na přestěhování do bytů),
ale i drobných vítězství, které si ani neuvědomujeme, proto do nového roku vstupujeme opět
plni naděje a očekávání.
V loňské roce se nám v Chráněné bydlení Krnovská podařilo snížením kapacity na 10 klientů
vytvořit další jednolůžkový pokoj. Záměr vytvořit ještě další dva jednolůžkové pokoje
přepažením dvoulůžkového pokoje se bohužel neuskutečnil z důvodu nedostatečných
rozměrů pokoje. Během roku se k nám přistěhovali 2 noví klienti, kteří se úspěšně zadaptovali.
Také se dobře začlenila do pracovního týmu a klienty byla přijata nová pracovnice, která
v dubnu nastoupila do pracovního poměru.
V letošním roce došlo ke značnému posunu při osamostatňování klientů v hospodaření
s penězi, kdy téměř všichni mají pokladny s penězi u sebe. Jednomu klientovi se podařilo

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
sehnat placené zaměstnání, úklid v prodejně, které mu zprostředkovalo Rút Krnov. Tři klienti
navštěvovali vzdělávací kurz Zaměstnání, Vztahy mezi lidmi a Jak vystupovat na veřejnosti.
Ve svém volné čase byli například
na výletě ve Faunaparku
v Horní Lipové.

Účastnili se turnaje v přehazované v Kvasinách,

turnaje ve stolním tenise v Ostravě
Klienti jsou zde spokojeni, bydlení i vybavení jim vyhovuje. Společně se starají o celý dům
i zahradu. Rádi zpracovávají úrodu ze své zahrádky.
K 31. 12. ukončila pracovní poměr, odchodem do
starobního důchodu, koordinátorka H. Petreková,
která odvedla kus dobré práce, zasluhující velké
poděkování.

V Chráněném bydlení B. Smetany nadále dochází
ke konzultacím s odbornicí na AAK. Tyto konzultace
se očividně projevují ve zdokonalování komunikace
u klientů, rozšiřuje se jejich slovní zásoba a také potřeba
domluvit se s ostatními.
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Také u pracovníků se odráží pokročilé znalosti v této oblasti a snaha motivovat klienty
k aktivnímu využívání nastaveného individuálního komunikačního systému, který se postupně
rozšiřuje.
Naši klienti si rádi rozšiřují své znalosti, proto během roku navštěvovali různé kurzy, kde si
připomněli, jak vystupovat na veřejnosti, jak vést svoji domácnost, nebo jak obhajovat svá
práva. Znalosti se snaží uplatnit i ve svých domácnostech, například přípravou jídel pomocí
receptů, které získali na kurzech.
Klienti se i nadále setkávají s dobrovolníky. Během roku k nám nastoupila další nová
dobrovolnice.

Společně navštěvují město, chodí na procházky, do cukrárny, nebo si doma čtou, povídají, hrají
společenské hry, aj.

Jeden klient projevil zájem chovat doma andulky,
o které se zodpovědně stará, aby měly krmivo, vodu
a čistou klec.

Při hodnocení roku 2018 se obyvatelé i pracovníci Chráněného bydlení v Osoblaze shodli na
tom, že celý rok uplynul mnohem rychleji než roky předcházející. Tento pocit zřejmě vznikl tím,
že se v bydlení neustále něco děje a také proto, že obyvatelé i pracovníci zažívají nové životní
situace se spoustou zážitků a nových poznání. V lednu proběhl audit kvality. Z pohledu kvality
poskytované služby zněla závěrečná zpráva velmi pozitivně, což bylo pro pracovníky velmi
motivující pro další práci.
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Audit Kvality poskytované služby – jak asi dopadne?

Během roku se klienti s podporou pracovníků intenzivně věnovali nácvikům hospodaření
s penězi, používání platební karty, přípravě a užívání léků, manipulaci s klíči, samostatného
nakupování a starání se o své věci. Získání nových schopností a dovedností vede klienty
k nárůstu jejich kompetencí a uvědomění si práva na svobodné rozhodnutí. Jedním z
výsledků cílené a individuální práce byl úspěšný přechod klientky do chráněného bydlení
s nižší mírou pomoci.
I nadále pokračujeme v bezvadné spolupráci
s externím odborníkem pro AAK Mgr. Lenkou Gwóždžovou,
se STD JINAK, o.p.s.,s Obcí Osoblaha i s veřejným
opatrovníkem a dalšími zainteresovanými lidmi a organizacemi.
V listopadu jsme byli pořadateli zábavného odpoledne v Osoblaze pro klienty z různých
sociálních služeb a veřejnost, v letním období jezdili klienti na jednodenní výlety, s nadšením
se znovu zúčastnili také víkendového sportovního víceboje ve Stonožce v Dívčím Hradě
a v neposlední řadě navštěvovali všechny kulturní a sportovní akce v Osoblaze a okolí.

Hurá za kulturou

Velikonoční jarmark v Osoblaze
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Máme stejné zájmy jako ostatní lidé

I my máme v životě normální starosti a radosti

Vzdělávání pracovníků a klientů
Uvědomujeme si, že pro kvalitní poskytování služby je potřeba se věnovat všem oblastem
života. Proto vzdělávání, externí podpoře a podpůrné kontrole pracovníků v přímé péči
věnujeme velkou pozornost. Zaměřujeme se na podporu našich klientů v komunikaci,
na podporu sdělení jejich přání a potřeb, na uvědomění si svých práv a jejich obhajování. Při
individuálním plánování vedeme pracovníky k tomu, aby o každém klientovi přemýšleli
v kontextu a v souvislostech, plánovali s ním další postup a kroky směřující ke změně.
V rámci vzdělávání se nám v převážné většině podařilo naplnit požadavky a potřeby
pracovníků. V průběhu roku jsme čerpali z nabídky projektu A 23 Teorie – most do dobré
praxe aneb poznání nás pohání a Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III.
Z projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, jsme využili tyto aktivity:
→ KA 1 Podpora kvality pobytových sociálních služeb – audit kvality v Osoblaze a klientský
audit v CHB P. Bezruče a CHB Pod Hůrkou
→ KA 2 – Rozvoj profesionálních dovedností v sociálních službách – manažerské supervize,
vzdělávací program pro SP, případové supervize v CHB CHB P. Bezruče, CHB Krnovská, CHB
Slunečná, řízené stáže - Rozhodování s podporou, Podpora lidí, jejichž chování se službě
jeví jako problémové, odborné konzultace – Trávení volného času, trh práce, školící akce
– Jak pomáhat a nevyhořet, Podpora v rozhodování, Jak komunikovat s lidmi s atypickým
chováním
→ KA 3 Vzdělávání osob se zdravotním postižením
→ KA 4 Systémová podpora organizací – podpora metodickým konzultantem, nákup
odborné literatury
Audity byly pro nás ujištěním, že svoji práci děláme dobře a případné podněty a připomínky
jsme vnímali jako cennou zpětnou vazbu, která nás inspirovala k zamyšlení, ne-li k doladění
našich postupů.
Taktéž absolvovaná školení, stáže, konzultace a supervize nás utvrzovaly v tom, že svoji práci
děláme kvalitně a profesionálně. Pracovníci pozitivně hodnotili účast na školeních tím, že byly
pro ně přínosné a inspirující, hodně si pochvalovali případové supervize, ve kterých by chtěli
pokračovat i v příštím roce.
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Nejen pracovníci, ale i naši klienti se rádi účastní vzdělávání a školení. A tuto příležitost se
vzdělávat plně využili.
Pro naši práci je velmi důležitá spolupráce s metodikem na kvalitu poskytování sociálních
služeb.
Již 7. rokem nám dává odbornou a skvělou podporu Mgr. Martina Chlápková.
S radostí jsme přivítali nabídku nákupu odborné literatury, čímž jsme obohatili naši knihovnu
o další cenné výtisky.
A také jsme v průběhu roku absolvovali kurzy a konzultace z projektu A 23 Teorie – most do
dobré praxe aneb Poznání nás pohání:
→ Komplexní zavedení metody AAK v organizaci – Mgr. Bohdana Herzánová
→ Strategie podpory osob s atypickým chováním – standardizace činnosti – Mgr. M.
Vaculová
→ Zvládání agresivního klienta – Bc. P. Matula, Bc. P. Kalpakcis
Velkým přínosem pro všechny pracovníky byly školící akce a konzultace s Mgr. M. Vaculovou
v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním. Všichni pracovníci získali velmi cenné rady
a informace, jak správně s těmito lidmi komunikovat, reagovat, klást otázky.
Díky školení a konzultací v AAK s Mgr. Herzánovou, se podařilo velmi dobře a účinně nastavit
AAK v našich chráněných bydleních. Nastavit vhodnou individuální podporu v běžném
dorozumívání s klienty doma i mimo naše zařízení. Zdokonalilo se dorozumívání pracovníků
s klienty pomocí gest MAKATONu a používání alternativních pomůcek. V plánu je také
používání iPadu a programu Grid, ve kterém už byli pracovníci proškoleni.
V pětidenním kurzu, Zvládání agresivního klienta, získali pracovníci mnoho poznatků, které
se týkaly toho, jak pracovat s klientem v obtížné situaci, jak řešit a případně předcházet
konfliktním projevům agresivního klienta. Umět správně vyhodnotit situaci a snažit se jí
šetrně vyřešit.
V letošním roce využili naši pracovníci také školící akce Služba jako tvůrčí čin, kterou pro nás
již opakovaně připravuje P. Kučera v Charitním domově ve Městě Albrechticích. Dlouhodobě
spolupracujeme s P. Eisnerem, DiS, který nás proškoluje v Sexualitě lidí s MP.
13 pracovníků absolvovalo školící akci Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích II,
které nás mohou potkat kdekoliv i v osobním životě. A také se pracovníci dočkali proškolení
v práci s PC, který požadovali.
Velice zajímavá byla stáž v PN Opava, kde jsme měli možnost vidět, v jakém prostředí se léčí
lidé s duševním onemocněním a pacienti závislí na alkoholu, automatech apod.
Nejdříve jsme byli seznámeni s organizačními záležitostmi PN a s různými způsoby léčby.
Nejvíce nás zajímali elektrošoky, které se používají pro zbavení bludů a halucinací a patří do
oblasti biologické léčby. Následně jsme měli možnost navštívit uzavřené oddělení žen
a mužů, terapeutické dílny a oddělení pro léčbu ze závislosti na alkoholu.
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Zpětná vazba zúčastněných pracovníků:
J. K. Negativně na mě zapůsobilo uzavřené oddělení mužů, kde byl velký počet pacientů.
Naopak velice příjemně na mne působili pracovníci a prostředí terapeutických dílen, kde mají
pacienti možnost vyplnit svůj volný čas, naučit se novým věcem, upevnit si získané dovednosti,
například vaření.
J. A. Poslední prohlídka byla protialkoholní pracoviště žen. Zaujalo mě, že alkohol u žen není
na prvním místě, ale prášky. Léčení je tam dobrovolné a trvá tři měsíce.
A. P. - Bylo zajímavé vidět prostředí psychiatrické nemocnice a poslouchat způsob práce, kterou
pacientům poskytují. Necítila jsem se v tomto prostředí moc dobře.
Velmi si vážíme písemných i ústních zpětných vazeb pracovníků z Domova na Dubíčku, kteří
u nás byli na stáži v CHB Slunečná a CHB Pod Hůrkou, kdy ocenili práci s klienty v oblasti
komunikace, byli „překvapeni“ s jak různorodými komunikačními pomůckami pracujeme,
velmi pozitivně hodnotili prostředí a vybavení obou bydlení, pracovní možnosti – návazné
služby, síť sociálních služeb v regionu, plánování průběhu dne s klienty, způsob podpory při
hospodaření s penězi, práci s podporou v rozhodování, práci s rizikem, zajištění stravování
a podporu klientů při vaření a přípravě jídel a nastavení individuálního plánování.
Příjemným a pro nás nejcennějším sdělením ze zpětných vazeb bylo, že naše chráněná
bydlení obyvatelům umožňují, žít normální život.
V akreditovaných kurzech, které pořádalo EDUCO, Hranice a role v profesionálním vztahu,
Práce s klientem s problémovým chováním, Vhled do asertivní komunikace v sociálních
službách,
se probíralo, že je důležité, aby vztah pracovníka a klienta měl svoje mantinely, že nás naše
hranice chrání před manipulací druhým člověkem, chrání naše zájmy. Každý máme své hranice
a záleží jen na nás, jak si je nastavíme.
V dalším kurzu měli pracovníci možnost si vyzkoušet pár základních úchopů a způsobů, jak
zvládnout
a přitom neublížit klientovi s problémovým chováním. Byli seznámeni s opatřením omezující
pohyb
a s pojmem restrikce.
A v posledním kurzu se dozvěděli, že asertivní chování je způsob zdravého sebeprosazování.
Nemáme říkat ano, když chcete-li říct ne a že podmínkou asertivního jednání je slušnost.
Zpětné vazby zúčastněných pracovníků:
M. B. Díky tomuto školení jsem si uvědomila, že odpočinek a relaxace je důležitou součásti
života.
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A. K. Přínosem pro mě bylo, že jsem si uvědomila, jak je důležité, aby pracovník dobře znal
klienta a věděl, jak v dané situaci reagovat, a jak je důležité mít u klienta dobře vypracovaná
rizika.
A. P. Pro mě bylo přínosné tím, že jsem se ujistila, že ne vždy musím se vším souhlasit, pomocí
asertivní komunikace můžu sdělit svůj názor a pohled na věc.
D. H. Pochopila jsem, jak je dobré umět se vyjádřit, prosadit svůj názor nebo myšlenku, aniž
by člověk narušil práva ostatních.
Kurz pracovníka v sociálních službách v letošním roce absolvovali 2 pracovníci.
Dvoudenní akreditovaný kurz Psychiatrické minimum pro sociální práci s osobami duševně
nemocnými, umožnil základní vhled do psychiatrie a psychoterapie. Cílem bylo zlepšení
vnímání specifických potřeb psychiatricky nemocných klientů a s tím souvisejícího
profesionálního přístupu výkonu sociální služby. Kurz byl veden interaktivně s možností
praktických realizací modelových situací i společné analýzy připravených případových studií
a příkladů dobré i špatné praxe.
V únoru jsme byli pořádající organizací řízené stáže na téma: Práce s metodou
podporovaného rozhodování, kde jsme prezentovali
poskytování podpory našim klientům v jejich rozhodování.
Bylo příjemné se utvrdit v tom, že si naše zařízení
Harmonie stále drží vysokou laťku v kvalitě poskytování
sociálních služeb a také zjištění, že se účastníkům líbily
naše finanční plány a také to, jak poskytujeme podporu
našim klientům při rozhodování v jejich záležitostech.

V závěru roku jsme se zúčastnili odborné konference Reforma psychiatrické péče v praxi
a konference Jiné světy - pohled do života lidí s duševním onemocněním.
Již 3. 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 diskutuje na různá témata. V letošním roce proběhla celkem
3 diskuzní fóra – 8.3., 3. 5., 27.9., která byla zaměřena na:
 Mapování podílu přímé a nepřímé práce pracovníků v sociálních službách a sociálních
pracovníků ve službě CHB a PSB
 Doplnění, návrhy a finalizace modelů CHB a PSB
 Opatrovnictví
 Dávky pro osoby se zdravotním postižením
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Také jsme zapojeni do Komunitního plánování jak v Městě Albrechticích, tak v Krnově, kde se
probírají aktuální úkoly jako např. informace týkající schválení nového II. SPRSS, situace
ohledně dotací v sociální oblasti pro rok 2019, bytová situace, plán Dne sociálních služeb, akce
Modrý den, plánování aktivit dle nastavených cílů……..
Na komunitním plánování je také prostor pro zástupce sociálních služeb a obcí, aby zde předali
informace v souvislosti s okruhem osob, kterých se týká pracovní skupina.
Prezentací naší služby ve SŠZS v Městě Albrechticích jsme se snažili zážitkovou formou získat
z řad studentů dobrovolníky pro naše klienty. Bohužel ani přes sportovní akce, které
u nás provozujeme, se nepodařilo ani jednoho dobrovolníka získat.

Stejně jako loni nás navštívilo 8 pracovníků sociálního odboru MSK. V Chráněných bydleních
Pod Hůrkou, na Krnovské a B. Smetany se zajímali o to, jestli jsou klienti v kontaktu s VOP, kolik
peněz mají na měsíc na živobytí, jestli klienti jezdí na dovolenou (třeba k moři), zda-li zde bydlí
klient na vozíčku, nebo s jinými kompenzačními pomůckami (chodítko). Ptali se, jak se klienti
stravují, jak nakupují, jak je zajištěn úklid. Dále je zajímalo, zda v případě zhoršení
soběstačnosti zůstávají klienti dále bydlet v našem zařízení, nebo jim nabídneme jinou službu.
A také se ptali, jestli přijímáme klienty s vyšší mírou podpory. Ptali se, zda je umožněno
návštěvám přespání. Kolik tu bydlí klientů a kolik pracovníků jim poskytuje podporu, jestli bylo
někdy nutné posilnit noční službu. Zda klientům umožňujeme bydlení v páru.
Velmi se jim líbili nově zařízené pokoje, obývací pokoje i nová kuchyň. Výhrady měli vůči
prudkým schodům v mezipatře. Zaujalo je, že si klienti pěstují zeleninu ve skleníku. Líbilo se
jim venkovní posezení u každého domku a také nově postavený plot
V Krnově na hlavním náměstí proběhl 13. září Den mobility, zdraví a sociálních služeb 2018
s tématikou Život se zdravotním postižením, Jak žít své stáří, Člověk v obtížné životní situaci,
Rodina je „IN“. Na programu byly praktické ukázky z činností poskytovatelů sociálních služeb,
kdy jsem se, za Harmonii, také přidali s praktickými ukázkami a to s oblastí AAK.
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Sdružené zdravotnické zařízení Krnov provádělo měření
základních tělesných hodnot. Osvětový projekt "Střevo tour"
předváděl nafukovací maketu tlustého střeva. S profesorkou
Hanou Kubešovou- Matějovskou proběhla přednáška na
téma „Zdravé stárnutí“. Tradičně nechyběla ochutnávka
výrobků zdravé výživy a bioproduktů, soutěže pro
návštěvníky o ceny, aktivity pro děti, minibazar oblečení
a kulturní vystoupení mateřské školy, NZDM Caravan, SAH.

Předávání zkušeností a dobré praxe
Neváháme předávat své zkušenosti, které jsme nabyly roky praxe a svého působení
v Harmonii.
Sociální pracovnice chráněného bydlení Bc. Martina Kusová
spolupracuje v projektu „Transformace pobytových služeb pro
osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“. Pracovnice
působí v tomto projektu na pozici odborného konzultanta
v Domově na Dubíčku v Hrobicích (Slušovice). Předává
zkušenosti a poznatky ze své domovské organizace, motivuje
pracovníky transformovaného zařízení pro změnu, k naplňování individuálních potřeb klientů
a kritérií transformace.
Vedoucí chráněných bydlení Bc. Yvona Marečková poskytuje odborné konzultace v oblasti
podpory principu normality pro odhalení provozní slepoty pracovníků v přímé péči v organizaci
Sírius, a také spolupracuje na zpracování metodických materiálů pro účely projektu s názvem
„Aktivní život – cesta k normalitě“.
Analýza kvality života osob se zdravotním postižením - v rámci realizace projektu Podpora
procesu transformace v Moravskoslezském kraji III, absolvovala sociální pracovnice
a koordinátorka chráněného bydlení Bc. Martina Kusová vzdělávání auditorů, na základě
kterého se v roli auditora zúčastnila cvičného auditu v DOZP Petřvald pod vedením zkušených
lektorů a později také „ostrého“ auditu kvality života lidí se zdravotním postižením
v Chráněném bydlení Čtyřlístek
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Pracovnice Harmonie tímto získala nové zkušenosti k tomu, aby uměla vyhodnotit, jak se
lidem v hodnocené službě žije, jestli v této službě dochází k omezování práv lidí, jestli
nedošlo k přenosu ústavních prvků z původní služby do nového bydlení, jak je to se
soukromím, podporou v rozhodování, využíváním veřejných a návazných služeb a s jejich
dostupností z bydlení.
Zábava a volný čas klientů
V prvním listopadovém týdnu uspořádali pracovníci Chráněného bydlení Slunečná Zábavné
odpoledne pro všechny, kdo měl chuť si zatančit, zasoutěžit a pobavit se u dobrého jídla
a pití.

Původní myšlenkou akce bylo zprostředkovat sekání veřejnosti s lidmi se zdravotním
postižením
a přispět tak k bourání bariér a předsudků běžné populace vůči lidem žijícím v sociálních
službách. Ač se původní myšlenka s realitou nepotkala tak, jak bychom si my, pracovníci
v sociálních službách přáli, všichni, kdo pozvání přijali, skvěle se bavili a při loučení se ptali, kdy
se bude podobná akce opakovat. Velmi emotivní a dojemná byla setkání lidí, kteří se v rámci
transformace sociálních služeb přestěhovali do různých lokalit našeho kraje a nyní, po delší
době, měli možnost znovu se všichni potkat a popovídat si o tom, jak se jejich životy, díky
rozvolnění velkých ústavů, změnily. Touto cestou bychom rádi poděkovali za pomoc všem,
kteří nám s organizací zábavného odpoledne pomáhali.
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Stonožkový víceboj v Dívčím Hradě ve dnech 21.9. - 23. 9.
V Dívčím Hradě, na Osoblažsku, proběhla sportovní akce pod názvem „Ruku v ruce za
úspěchem – VÍCEBOJ STONOŽKY OSTRAVA“, kterého se zúčastnila 2 družstva z našich
chráněných bydlení. Celá akce se odehrávala v areálu Ostravské Stonožky, který se nachází
v překrásném prostředí panenské přírody. Klienti byli ubytováni v kanadském srubu a na
uvítanou byl pro ně připraven táborák s opékáním párků. Až do nočních hodin se hodovalo,
zpívalo za doprovodu kytar a všichni si toho dosyta užívali. Druhý den, po snídani, započalo
sportovní klání, ve kterém se, po vyrovnaných bojích, naši klienti velmi hezky umístili.
V individuálních i kolektivních disciplínách získali, celkové, 3. místo. Všichni byli velmi
sportovně naladěni, bojovali se vší vervou. Večer proběhlo slavností vyhlášení výsledků
a následovala diskotéka. V neděli ráno se začalo balit, uklízet sruby i okolí a po obědě, po velmi
emotivním rozloučení, následoval odjezd domů. Celá víkendová akce byla velmi zdařilá, náladu
nezkazilo ani chladnější počasí. Všichni zúčastnění si víkend opravdu užili, navázali nová
přátelství, zasportovali si, pobavili se a plni dojmů se těší na příští ročník.

XXIII. ročník turnaje v přehazované, Dřevěnice se konal od 8. 6. do 10. 6. 2018. Jedná se
o tradiční sportovní a společenskou akci, která probíhá vždy na počátku měsíce června, ve
známém sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Dřevěnice, v obci Dřevěnice u Jičína.
Dřevěnice se tak stává místem setkání téměř tří set sportovců, partnerů a trenérů z přibližně
30 sportovních klubů celé ČR. Od pátku do neděle zde však nejde jen o sportovní klání.
Program je zpestřen o mnohá kulturní vystoupení a společenská dění. Mezi nejoblíbenější
patří např. diskotéka, většinou pod širým nebem, nebo velkolepý ohňostroj. Vyvrcholením
turnaje a tedy celé akce, je nedělní vyhlášení výsledků. Všichni účastníci v tento den stanou
na stupních vítězů a jsou odměněni, byť jen symbolicky.
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Velkým zážitkem pro pány bylo zhlédnutí hokejového utkání

Mini ZOO v Bartultovicích

Osoblažské hudební léto

Fauna park v Horní Lipové
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Stavebně - technický stav objektu
Objekty chráněného bydlení jsou pravidelně udržovány, probíhají drobné opravy a údržbářské
práce dle potřeby. Byla provedena výměna plotu na Hůrce a zhotoveny dvě kuchyňské linky
na domku 28 a 30, oprava chodníku a podesty u domku 20 a oprava soklů na 3 domcích.
Malování dle potřeb jednotlivých bydlení. Proběhla rekonstrukce půdních prostor na
jednolůžkový pokoj, včetně sociálního zázemí – sprcha, WC, umývadlo a rekonstrukce
koupelny na pracovišti P. Bezruče, tam také vzniklo nové zázemí pro pracovníky. Z materiálně
technického zařízení byl zakoupen nový zahradní traktor. Řeší se odstraňování závad
novostavby v Osoblaze – zatékání a oprava čerpadla. Byla zpracována 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).
Co nás čeká v příštím roce, na čem budeme pracovat.













Příští rok bychom chtěli pokračovat v podpůrné kontrole individuálního plánování,
nejen zápisů, ale i sledování jak to probíhá v praxi. Chceme se zaměřit na pozorování
domácností, na sledování přístupu pracovníků ke klientům, jak probíhá přímá práce –
aktivizace, normalita, jak pracovníci poskytují podporu jednotlivým klientům, jak je
posilují při zvyšování kompetencí ve všech oblastech jejich života, zejména při
rozhodování a uplatňování svých práv.
V Chráněném bydlení P. Bezruče zřídit vrata na dálkové ovládání, příjezdovou cestu ke
garáži a nové ploty kolem domu.
V Chráněném bydlení B. Smetany revitalizaci zahrady.
V Chráněném bydlení Pod Hůrkou dokončení výměny plotů a kuchyňských linek,
zhotovení chodníků před vstupy do domu a dovybavení nově vzniklých pokojů. Zavést
internetové připojení na všechny domky.
V Chráněném bydlení Opavská realizovat přestěhování do nových bytů na SPC
v Krnově.
Pokračovat ve zdokonalování se při používání Makatonu ve vzájemné komunikaci
pracovníků, klientů a pracovníků STD a dalších návazných sociálních služeb. Zavedení
programu Grid3 do praxe v rámci AAK.
Přirozenou cestou provázet klienty v seniorském věku jejich životem, jejich volným
časem, kdy stále vyhledáváme možnosti aktivního vyžití, které bychom jim mohli
nabízet.
Hledání dalších možností, kdy by se obyvatelé měli možnost více setkávat s lidmi z obce
a okolí, aby co nejčastěji měli důvod odcházet za aktivitami mimo bydlení.
Získávání dalších dobrovolníků pro volný čas klientů.

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov



Zvažujeme rozšíření možnosti bydlení v individuálních domácnostech pro obyvatele
Chráněných bydlení ve Městě Albrechticích
Přehodnocujeme efektivní posílení služby ve večerních hodinách tak, abychom byli
schopni zajistit bezpečnou službu (především v CHB Slunečná a CHB Pod Hůrkou).

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2019 a vize do dalších let
 Poskytovat službu CHB v individuálních domácnostech v Krnově i ve Městě
Albrechticích.
 Organizačně a metodicky zajistit poskytování kvalitní pobytové sociální služby lidem
s mentálním a přidruženým duševním onemocněním
Vize
 Být kvalitní poskytovatel pobytové služby pro lidi s mentálním a duševním
onemocněním
A co říci závěrem
Celkově můžeme konstatovat, že nebyl špatný. Měli jsme hodně příležitostí se vzdělávat, jak
pracovníci, tak i klienti. Byl dobrý v tom, že se zklidnilo pracovní tempo v důsledku vyjasnění
kompetencí a zdokonalení se ve vykonávání práce na jednotlivých pracovních pozicích. Byl
dobrý v tom, že se nám podařilo u většiny klientů se posunout v jejich samostatnosti
v nakupování, individuálním stravování, vaření, hospodaření s penězi, užívání a chystání léků,
v péči o vlastní osobu, využívání veřejných služeb, cestování apod. Navýšili jsme počet
jednolůžkových pokojů.
Ale ještě pořád nás čeká spousta úkolů jako například 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. Nadále se budeme snažit získat dalšího dobrovolníka,
který by mohl být pro naše klienty ,,parťákem“ pro volný čas. Nadále budeme pracovat na
tom, aby se život našich klientů v chráněném bydlení přibližoval životu lidí, kteří bydlí
v běžných domácnostech, pokud možno srovnatelný s jejich vrstevníky.
K dobré pracovní atmosféře přispívá nejen ,,šťastná ruka“ při výběru nových pracovníků,
ale i nárůst platů, což vede k větší spokojenosti a pocitu prestiže práce v sociálních službách.
Vážíme si práce všech našich pracovníků, včetně vedení, která je velmi náročná a zodpovědná.
Zaslouží si poděkování s přáním osobní a pracovní pohody, která je nezbytná pro vykonávání
této náročné,
ale krásné práce.

V Městě Albrechticích: 7. 2. 2019
Zpracovala: Bc. Y. Marečková

