Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Příloha k Závěrečné zprávě o činnosti z rok 2020

Chráněné bydlení

Číslo registrace: MSK 92464/2007

M. Albrechtice, P. Bezruče 141/4

M. Albrechtice, Pod Hůrkou 754/26

M. Albrechtice, B. Smetany 536/35

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

M. Albrechtice, Krnovská 185/1

Osoblaha, Slunečná 181

Posláním Harmonie, Chráněných bydlení ve Městě Albrechticích, v Krnově a v Osoblaze,
je poskytovat dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením takovou podporou,
jakou potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných domácnostech. Individuálně
je podporovat v rozhodování ve všech věcech, které se jich týkají. Respektovat 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 SPC a v Osoblaze na ulici
Slunečná. Celková kapacita je 80 obyvatel. Podporu poskytuje 52 pracovníků, z toho
je 44 PSS, 3 koordinátorky, 3 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 sklep, sušárna a prádelna vybavená pračkami a sušičkou prádla.
K budově patří zahrada s pergolou, s venkovním krbem a houpačkou. Součástí budovy je také
garáž pro služební automobil, který mají obyvatelé možnost využívat.
Charakteristika poskytované služby
Služba chráněného bydlení je poskytována 24 hodinovou podporou dospělým mužům
i ženám, kteří potřebují i vyšší míru podpory a pomoci. Budova je částečně bezbariérová,
proto zde mohou bydlet i lidé s pohybovými problémy.
Pracovníci chráněného bydlení poskytují obyvatelům takovou podporu, která vychází z jejich
individuálních potřeb. Motivací a nácvikem vedou obyvatele k co největší samostatnosti
a soběstačnosti nejen při domácích činnostech, ale i při využívání návazných a veřejných
služeb, při rozhodování a uplatňování svých práv tak, aby jejich zdravotní stav nebránil jejich
plnohodnotnému začlenění do společnosti. Obyvatelům je poskytována podpora i v oblasti
partnerského soužití.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, Město Albrechtice 793 95
Chráněné bydlení Pod Hůrkou se nachází v okrajové části
Města Albrechtic, asi 10 minut od náměstí, v běžné
zástavbě obce. Chráněné bydlení je poskytováno v pěti
rodinných domcích se zahradou, kde bydlí 19 obyvatel.
Domky jsou patrové, celkem s devíti jednolůžkovými
a pěti dvoulůžkovými pokoji. Vybavení domků odpovídá
klasické domácnosti, kuchyň, obývací pokoj, špajz,
koupelna s WC. Věrným kamarádem všem obyvatelům
chráněného bydlení je kočka Míca a fenka Ejmi.
Charakteristika poskytované služby
Vzhledem k tomu, že je chráněné bydlení umístěno na kopci a ve vzdálenější části od centra
města, je předpokladem, že zde budou bydlet obyvatelé, kteří nemají pohybové problémy.
Obyvatelé chráněného bydlení jsou individuálně podporováni a motivováni k prožití
aktivního života v domácím prostředí a k plnohodnotnému začlenění do společnosti. Zvládat
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žít život, jak je běžné pro jejich vrstevníky, mít možnost projevit vlastní vůli při navazování
partnerských vztahů.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, SPC H 443/42, SPC H 445/40, SPC F 466/28, SPC V 488/78,
794 01 Krnov
Chráněné bydlení je poskytováno v individuálních domácnostech
ve čtyřech bytech na Sídlišti pod Cvilínem v Krnově.
Z toho dva byty jsou jednolůžkové a dva byty dvoulůžkové.
V

V běžné zástavbě zde bydlí 4 ženy a 4 muži, z toho 2 páry v partnerském vztahu. Obyvatelé
si své pokoje, vybavené základním nábytkem a dle vlastních možností a přání zkrášlují
vlastním nábytkem a bytovými doplňky.
Charakteristika poskytované služby
Chráněné bydlení je nabízeno lidem s větší mírou samostatnosti, kteří jsou schopni využívat
široké nabídky města, s předpokladem přechodu do služby podpora samostatného bydlení.
Obyvatelé chráněného bydlení jsou vedeni k využívání běžných služeb, které jim město Krnov
nabízí. Jsou podporováni k soběstačnosti a co nejmenší závislosti na službě a k získávání
pracovních návyků a dovedností.
Harmonie, p. o., Chráněné bydlení, Krnovská 185/1 Město Albrechtice 793 95
Chráněné bydlení se nachází na Krnovské ulici
ve Městě Albrechticích, blízko centra. Dvoupatrová
budova nabízí ubytování 10 obyvatelům ve čtyřech
dvoulůžkových a ve dvou jednolůžkových pokojích.
V
současné
době
zde
žije
8
mužů
a 2 ženy. Každé podlaží je uspořádáno jako
samostatná bytová jednotka, propojena schodištěm
nebo výtahem umožňující bezbariérový pohyb
v celém objektu. V suterénu jsou prostory, kde se
mohou setkávat obyvatelé v seniorském věku. K budově patří členitá zahrada s altánem
a venkovním krbem.
Charakteristika poskytované služby
Chráněné bydlení je zcela bezbariérové. Obyvatelům chráněného bydlení poskytujeme
podporu v každodenní péči o vlastní osobu, v péči o domácnost, v péči o zahradu, při
získávání pracovních návyků a dovedností. Aktivně zapojujeme obyvatele k využívání
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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
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
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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:

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2020, POČTY DLE:

Z TOHO
POČTY UŽIVATELŮ NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽICELKEM ŽENYMUŽI

3.3.1 POHLAVÍ
3.3.2 VĚK

3.3.3 STUPEŇ
ZÁVISLOSTI

1

0

rozpětí

29 49 78
29- 25- 25-75
75 69

46

0

průměr

54,2 50

52,1

46

0

osoby bez závislosti

1

2

3

0

0

I lehká závislost

9

9

18

0

0

II středně těžká závislost

14

15

29

0

0

III těžká závislost

5

21

26

1

0

IV úplná závislost

0

2

2

0

0

20

11

31

1

0

9

36

45

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

8

13

21

1

0

2

7

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

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

postižením (tělesné + mentální postižení)
3.3.4.3
osoby
se zdravotním
postižením (i
5
(osoby bez
psychiatrické
diagnózy)
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
0
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jež neodpovídají
cílové skupině služby

0

bez omezení pohybu
3.3.6 MOBILITA s částečným omezením

23
5

47
1

70
6

0
0

0
0

1

1

2

1

0

s úplným omezením pohybu
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Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 – 78 osob, kapacita je 80 osob.
Průměrná obložnost v uplynulém roce činila 99,2%.
Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2020: 21 zájemců, z toho 8 mužů
a 13 žen.
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 2020 činila v průměru 11,8 měsíce, Přičemž
čekací doba závisí na délce přípravy žadatele (formou zkušebních pobytů) na přestěhování
do našeho zařízení, která je vždy individuální.
Personál pracoviště CHB:
počet pracovníků
celkem

počet pracovníků
přímá péče

vzdělání

přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2020

%

pedagogičtí
pracovníci

pracovníci
v sociálních službách

zdravotničtí
pracovníci

1

2

3

PS

%

PS

%

PS

%

sociální
pracovníci

THP

ostatní

4

5

6

PS

8,8

PS

%

0,4

0,7

1,6

2,9

PS

%

5,2

9,5

úplné střední

22,5

41,1

20,9

38,2

vyučen

24,2

44,3

23,3

42,7

0,9

1,6

2,8

5,1

2,4

4,4

0,4

0,7

54,7

100

46,6

85,3

1,3

2,3

vysokoškolské

4,8

%

vyšší odborné

základní
celkem

4,8

8,8

2

3,6

7

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

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020
Co se u nás uskutečnilo v roce 2020, jaký rok 2020 byl, co se událo a co se změnilo?

Tento rok byl pro nás pro všechny velmi nezvyklý a omezující v souvislosti s probíhající
pandemií Covid 19. Zastavil se běžný život, omezil se kontakt s veřejností, s návaznými
službami. Nařízená vládní opatření se odrazila ve změně podpory obyvatel, hlavně v jejich
osamostatňování a začleňování do společnosti. Covid 19 postupně zasáhl všechna chráněná
bydlení.
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Letošní rok jsme začali přestěhováním 8 klientů z CHB Opavská v Krnově do bytů na SPC
Krnov.

V průběhu roku jsme pokračovali v opravách a v rekonstrukcích na jednotlivých CHB.
V dubnu jsme dostali darem od společnosti Yves Rocher 525 ks tekutých mýdel a 504 ks
krémů na obličej. A tato darovací akce proběhla ještě v říjnu, kdy jsme od společnosti Yves
Rocher dostali dalších 550 ks krémů na ruce a 480 ks sprchových gelů.
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Město Města Albrechtic nám poskytlo neinvestiční dotaci z rozpočtu města Města Albrechtic
ve výši 25.000,- Kč, na realizaci projektu Chráněné bydlení v Městě Albrechticích - Harmonie,
příspěvková organizace. Poskytnutou dotaci jsme použili na pokrytí části energií.
V říjnu jsme se jako každý rok zúčastnili Krajské potravinové sbírky, která se každoročně koná
u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby.
I přes ztížené podmínky v souvislosti s covidem, stihli klienti se svými klíčovými pracovníky
podniknout výlety do okolí, navštívit svoji rodinu, kino, divadelní představení, byli na rekreaci
v Pitárne a ve Filipovicích.
V CHB P. Bezruče byla provedena výměna dlažby v přízemní koupelně a došlo k přizpůsobení
sprchového koutu v koupelně III. patra, na bezbariérový přístup. Movitější obyvatelé
si postupně vybavují pokoje svým nábytkem a postelemi. V příštím roce se bude řešit
příjezdová cesta a parkovací plocha v areálu zahrady CHB.
CHB Pod Hůrkou prošlo v posledních dvou letech celkovou rekonstrukcí, proběhla výměna
kuchyňských linek, lina v kuchyních a chodbičkách, výměna oken a vchodových dveří
za plastové, nábytku, oplocení, chodníků, pořídil se nový skleník, posezení k ohništi a nyní
pracovníci pokračují ve zvelebování zahrady. Místo starých stromů zde vzniká skalka,
před domy jsou okrasné záhony, okna zdobí truhlíky s květinami, klienti pěstují bylinky
a zeleninu ve vyvýšených záhonech a nechybí tu ani pes a kočka, která neodmyslitelně patří
k dobré atmosféře domova. Největší radost pracovníkům udělalo přidělení služebního auta,
po kterém už pár let volali, jak z důvodu stárnutí obyvatel a vzdálenosti dostupných
veřejných služeb, tak v letošním roce i v souvislosti s opatřeními související s Covidem 19.
V plánu je dokončit výměnu oken a vchodových dveří na zbylých dvou domcích č. 22 a 20
a řešení zatékání vody ve sprchových koutech.
V CHB SPC Krnov se klienti zabydleli v nově zrekonstruovaných bytech. V únoru proběhlo
slavnostní předání klíčů pracovníky krajského úřadu, kteří jim společně s paní ředitelkou
popřáli krásné a spokojené bydlení.
V CHB Krnovská došlo k menším změnám v zařizování interiéru i úpravě exteriéru. Byt
v přízemí byl vybaven novou sušičkou na prádlo. V kotelně byl vyměněný starý bojler
za nový. Na jaře letošního roku se před vjezdem CHB vykácely zbylé vzrostlé břízy,
na zahradu byl pořízen plynový gril a houpačka. Zpracovali jsme návrh na úpravu a pořízení
nekonečného chodníku, který by mohli využívat i obyvatelé s pohybovými problémy.
V suterénu vznikl klub určený pro scházení seniorů ze všech chráněných bydlení. Starší
obyvatelé chráněných bydlení mají tak možnost se jednou měsíčně sejít, kde si
u oblíbených písniček mohou společně zazpívat, povídat si a vypít kávu nebo čaj.
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V CHB B. Smetany byly v průběhu roku zakoupeny nové elektrospotřebiče, pračka, sušička
a myčka na nádobí. Pro větší bezpečnost klientů bylo v bytě 1 nainstalováno zvukové čidlo.
Klienti si za pomocí pracovníků vylepšili interiér koupelen dokoupením skříněk a dekorací
a na pokojích bylo namontováno obložení kolem postelí.
V CHB Osoblaha se klienti s pracovníky věnovali pěstování zeleniny, bylinek a květin doma
i na zahradě. Adoptovali kočku bez domova „Majdu“, která se rychle zabydlila a stala
se přirozenou součástí domova. Majdu dnes hladí, krmí a mazlí i ti klienti, kteří měli dříve
ze zvířat obavy.
 I v letošním roce se obyvatelé CHB Krnovská, P. Bezruče a B. Smetany věnovali
mobilní zahrádce, které byly v loňském roce pořízeny v rámci projektu EVVO, kde pěstovali
květiny, bylinky a zeleninu.
 Nadále pokračuje velmi dobrá spolupráce s VOP M. Al-ce, kdy společnými silami stále
posouváme klienty v jejich samostatnosti a rozhodování se o svých záležitostech.
 Zdokonalování klientů v činnostech je už většinou jen v malinkatých krůčcích, ale i to
jsou velmi důležité a významné věci v posilování jejich kompetencí a soběstačnosti.
Úspěchy dosahujeme díky tomu, že máme dobře nastavená pravidla pro individuální
plánování průběhu poskytování služby a pracovníci podle nich umí pracovat. Pracujeme
týmově, cíleně a pravidelně mapujeme potřeby klientů a máme nastavený funkční systém
případové práce s klienty.
 Dlouhodobě se věnujeme problematice podpory klientů při obtížích v komunikaci
(AAK) a podpory lidí s přidruženým duševním onemocněním.
Nejen dobře nastavená pravidla vedou k úspěchu, ale i následná kontrola vede
k očekávaným výsledkům. Proto nepodceňujme podpůrnou kontrolu pracovníků. Vedoucí
pracovníci průběžně kontrolují zápisy pracovníků v oblasti individuálního plánování.
Následně pak s jednotlivými pracovníky osobně konzultují případné připomínky a náměty na
úpravu vedení případové práce. Průběh poskytování podpory klientů doma i mimo CHB
vedoucí pracovníci sledují jak v rámci pravidelných plánovaných kontrol dle Plánu kontrol,
tak na základě mimořádných situací v režii Mimořádné kontroly a hlavně průběžně pozorují
pracovníky při běžných pracovních činnostech, v kteroukoliv pracovní dobu, kdy si ověřují,
zda li pracovníci poskytují podporu v souladu s naší filozofií a nastavenými pravidly.
V letošním roce proběhla revize Plánu podpory, kdy se KP zaměřují na popsání důvodu
nastavení opatření a také na konkrétní popsání podpory v Plánu podpory tak, aby ostatní
pracovníci přesně věděli, jak mají poskytovat podporu, aby naše podpora byla cílená
a jednotná.
 Z důvodu nedostatku příležitostí aktivního prožívání volného času klientů
v seniorském věku mimo CHB ve Městě Albrechticích, pracovníci v CHB Krnovská upravili
místnost k setkávání obyvatel z jednotlivých chráněných bydlení, kteří jsou
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v seniorském věku nebo z různých jiných důvodů nemají možnost navštěvovat návazné
sociální služby, aby se zde setkávali s jinými lidmi, než se svými spolubydlícími, a měli tak
možnost změnit prostředí a obohatit svůj den o nové zážitky. Při posezení u kávy či čaje
si mohou spolu povídat, promítat filmy, poslouchat hudbu, zpívat, vzpomínat při prohlížení
fotografií, besedovat na téma, o které budou mít zájem apod. Pokud bude ze strany klientů
zájem, tak bychom tato setkávání do budoucna chtěli pořádat v pronajaté místnosti někde
ve městě, mimo CHB.

Práce
Co se týká pracovního uplatnění na volném trhu práce, nemáme špatnou bilanci.
2 klienti pracují na pozici pomocný pracovní údržby v Harmonii
3 klienti jsou zaměstnaní jako pekař/ka v JINAČÍ s.r.o. a 1 na úklid
2 klienti vypomáhají v kuchyni DOZP Harmonie p. o., jako pomocný pracovník provozu
a údržby
1 klient pracuje ve fa Zajícová, kde má v pracovní náplni úklid
1 klient roznáší letáky, Logistik, Z+M Partner, spol. s. r. o. Ostrava
1 klientka pracuje v restauraci U veverky, vykonává pomocné práce v kuchyni
2 klienti chodí uklízet do restaurace Pod Obrazem
Návazné služby
Také si nemůžeme stěžovat na nedostatek návazných sociálních služeb. Všichni klienti,
kteří mají zájem a splňují věkovou hranici, mají možnost docházet do STD v M. Al-cích,
do STD Effatha v Krnově, do STD JINAK v Osoblaze.
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Dobrovolníci
V letošním roce u nás působili 4 dobrovolníci, odpracovali celkem 24,5 hodin.
Práce dobrovolníků je pro nás přínosná, nejen z důvodu, že nám poskytují zpětnou vazbu,
ale hlavně v tom, že naplňují volný čas klientům. Dobrovolníky hledáme v řadách svých
známých a příbuzných, mezi studenty středních škol a také propagací chráněného bydlení
v místní kabelové televizi nebo formou letáku, kdy nabízíme možnost dobrovolnické práce
v Harmonii.

Podpora ve službách a bydlení
Také jsme se zamýšleli nad tím, jestli je naše podpora efektivní, jestli máme dostatečný
počet pracovníků, jestli máme dobře rozvrženou pracovní dobu, to znamená dostatek
pracovníků v exponovanou dobu. Analyzovali jsme, jestli je nutná podpora pracovníky v noci
a v jakém rozsahu, nejen časovém. Dle potřeby s ohledem na individuální situaci, roční
období, na všech chráněných bydleních pružně reagujeme a upravujeme pracovní dobu
pracovníkům tak, abychom zajistili přítomnost pracovníka do pozdních večerních hodin
a také abychom posílili noční službu do 20 nebo 21 hodiny, příležitostně i déle.
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Jak už jsem zmiňovala výše, největší událostí roku bylo přestěhování klientů do bytů na SPC
v Krnově. 5. 2. 2020 proběhlo slavnostní předání klíčů od nových bytů klientům. Setkání bylo
ukončeno malým pohoštěním.
viz článek z místních novin:
Obyvatelé domova Harmonie v Krnově budou žít v lepších podmínkách
Větší komfort a více soukromí získali obyvatelé domova Harmonie v Krnově. Osm lidí, kteří
tu žijí v chráněném bydlení, převzali klíče od čtyř nově zrekonstruovaných bytů.
Moravskoslezský kraj tak pokračuje v humanizaci pobytových sociálních služeb.
Koupi včetně následné rekonstrukce a modernizace bytů financoval Moravskoslezský kraj
ze svého rozpočtu, vše za téměř 7,5 milionu korun. Zhotovitelem stavebních prací se stala
společnosti EDS TRADE, s.r.o. Na přípravě a realizaci celé akce se podílela i krajská
příspěvková organizace Harmonie, do jejíž správy byly byty svěřeny a která poskytuje tuto
pobytovou sociální službu.
„Bydlení v individuálních domácnostech umožní klientům rozvíjet samostatnost, nabídne větší
možnost rozhodovat o osobních záležitostech a také více soukromí. Jejich život se tak přiblíží
běžnému životu jejich vrstevníků, bude příjemnější,“ uvedl náměstek moravskoslezského
hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil.
Moravskoslezský kraj se stará o to, aby senioři a lidé s handicapem využívající pobytové
sociální služby, mohli žít kvalitněji a důstojněji v přirozeném prostředí. „Měníme ústavy
ve skutečné domovy. Vždycky se přitom zaměřujeme na konkrétního klienta, vnímáme ho
jako individualitu s individuálními potřebami,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil.
„Věříme, že tento krok umožní našim klientům natolik se osamostatnit, že časem budou moci
přejít a užívat terénní službu podpora samostatného bydlení,“ dodala Miroslava Fofová,
ředitelka krajské příspěvkové organizace Harmonie.
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Na čem jsme letos pracovali
Našim hlavním úsilím bylo zvládnutí situace v souvislosti s Covid 19. Snažili jsme se co nejvíc
ochránit naše klienty a pracovníky před nákazou nastavenými opatřeními
a pravidelným testováním. A když Covid 19 i přesto pronikl do našich chráněných bydlení,
tak jsme se snažili, abychom co nejlépe této nákaze čelili.
V meziobdobích, kdy nás “netrápil" Covid 19 jsme se stejně jako v předešlých letech
soustředili na individuální plánování, na to jak klíčoví pracovníci vedou zápisy a případ svých
klientů. Přehodnocovali jsme Plány podpory a aktualizovali nastavení Plánů podpory s cílem
neustále posouvat naše klienty v jejich dovednostech. Zdůvodňujeme každé opatření,
aby nedocházelo k bezdůvodnému omezení klientů, ale zároveň zůstala naše služba
bezpečná a respektující. Neustále podporujeme klienty v samostatnosti mít u sebe léky
a pokladnu se svými financemi. Posun nastal při hospodaření s penězi, kdy si klienti,
kteří to zvládají, chodí sami k veřejnému opatrovníkovi pro svůj důchod. K velkému posunu
v osamostatnění a začlenění do společnosti došlo přestěhováním klientů z CHB Opavská
do bytů na SPC Krnov.
Klienti se v novém bydlení zcela zadaptovali, individuální bydlení zvládají bez problémů,
dle jejich slov by se už zpět do Chráněného bydlení na Opavské nevrátili. V červenci nás čeká
procesní audit, kdy si chceme ověřit, zda správně poskytujeme službu chráněného bydlení
v individuálních domácnostech, jestli se nám daří naše klienty začleňovat mezi běžnou
populaci, jestli je dostatečně podporujeme v jejich samostatnosti i při rozhodování
a uvědomování si a prosazování jejich práv. Také si chceme ověřit správnost přístupu
a způsobu jednání pracovníků s klienty. Zajímá nás názor odborníků na vedení služby, jejich
náměty a připomínky.
V měsíčním vyhodnocování Záznamy K a KP, Co chci, Co potřebuje, se nám osvědčilo
si nastavit plán nebo nové kroky, pro následující měsíc a soustředit se na jeho naplnění,
nácvik.
V rámci vzdělávání a zacílení podpory pracovníků v přístupu k obyvatelům s projevy
problémového chování (s duševním onemocněním) jsme zapojeni v projektu
„Podpora duše II" a v projektu „Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb
v Harmonii, p. o." Pracovníci absolvovali školení s p. Petrem Eisnerem v oblasti sexuality
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a vztahů lidí s postižením, s p. Martinem Kučerou na téma cesta srdce, zhlédli vzdělávací
filmy „Život jako každý jiný". Pracovníci mají k dispozici zpracované metodické materiály.
Neustále pracujeme na tom, abychom podporovali a vedli naše klienty k co největší
samostatnosti, nezávislosti na čase pracovníka nebo alespoň na udržení dosavadních
schopností a dovedností. Je zcela samozřejmé, že mají obyvatelé své věci u sebe, včetně
financí. Jen u některých obyvatel děláme určitá opatření s ohledem na jejich schopnosti,
a vždy tak, abychom zbytečně nezasahovali do jejich práv a nepřebírali za ně zodpovědnost
tam, kde to není potřeba.
Při nakupování a využívání služeb ve městě působí naši obyvatelé přirozeně, pracovníci
podávají podporu nenápadně, jakoby nakupovali se svým partnerem nebo se svým známým.
Nezasvěcený pozorovatel nezaznamená, že jde o člověka s handicapem. Zpozorní,
až v případě, že někteří obyvatelé používají při nakupování obrázky s potravinami
nebo, když jim to u pokladny déle trvá.
Co se týká začleňování klientů do společnosti, tak se nic ve srovnání s loňským rokem
nezměnilo. Sice plně využíváme veřejné služby a občané města s tím nemají problém, ale
stále se nám nedaří se zapojit do místních spolků a veřejných akcí. Nehraje tady roli jen
finanční náročnost, ale asi taky rozdílné zájmy a schopnosti našich klientů ve srovnání
s běžnou populací. Proto naši klienti převážně využívají jiné příležitosti jako např. nabídky
z MSK, akce Klubu Stonožka v Dívčím Hradě, turnaj v sálové kopané v Bruntále, jezdí na různé
výlety a rekreace.
K dnešnímu dni máme kapacitu chráněných bydlení 80 obyvatel, aktuální stav je 80 klientů,
kterým poskytuje podporu 52 pracovníků. K dispozici máme 40 jednolůžkových pokojů,
20 dvoulůžkových pokojů. V průběhu roku jsme přijali 3 klienty, 3 odešli. Přijali jsme
6 nových pracovníků, 4 ukončili pracovní poměr. 2 pracovníky jsme využívali na výpomoc
v CHB Krnovská a v CHB P. Bezruče. V letošním roce nebyla evidována žádná stížnost, z toho
důvodu jsme v metodice k podávání stížností přistoupili k úpravě a to, že v CHB Pod Hůrkou a
SPC Krnov k účelu podávání stížností budou sloužit běžné poštovní schránky. V roce 2020
jsme zaznamenali 3 mimořádné události, svévolné opuštění bydlení, napadení pracovníka
klientem, úraz klienta.
Také jsme dospěli k závěru, že jsou klienti v oblasti svých financí, plně v realitě, kdy si osobně
vyzvedávají své důchody a další příjmy, chodí nakupovat, platí v obchodech svými penězi, ví,
že si platí za ubytování a poskytované služby, tudíž je zbytečné nadále vést Finanční plány
(teoretické informace k toku svých peněz).
A teď něco málo ze života jednotlivých chráněných bydlení:
Chráněné bydlení P. Bezruče
V letošním roce došlo v našem bydlení k menším personálním změnám. V květnu po návratu
z rodičovské dovolené sociokoordinátorky Bc. J. Kočířové z CHB Pod Hůrkou přestala
koordinátorka J. Kurfürstová zastupovat ve funkci koordinátorky na CHB Krnovská. V červenci
náš pracovní tým posílila nová klíčová pracovnice, která nahradila pracovnici přecházející
do nočních služeb, za pracovnici, která nastoupila na jiné chráněné bydlení, za pracovníka
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odcházejícího do důchodu. Od 29. 4. nastoupila na dlouhodobou pracovní neschopnost,
která pořád trvá, jedna klíčová pracovnice. Jako výpomoc při zajištění provozu nám je od
července nápomocna jedna pracovnice na dohodu, která slouží noční směny v době čerpání
dovolené a od září střídající pracovnice z CHB B. Smetany, která vypomáhá při zajištění
denních služeb. Ostatní klíčové pracovnice tak převzaly na svá bedra starost o tři obyvatele
ve funkci klíčového pracovníka. Velký dík patří všem pracovnicím při zajištění provozu
v tomto náročném období.
I když celý rok byl poznamenaný různými opatřeními v důsledku onemocnění Covid 19 snažili
jsme se klientům zpestřit jejich život a uskutečnit jejich přání a potřeby.
Začátkem roku doprovodila pracovnice jednu klientku na návštěvu rodiny vlakem do Prahy

Setkali jsme se přáteli v Kopřivnici a doma

Našemu mladému muži, zaměstnanému na volném trhu práce na pozici pomocného
pracovníka údržby, kterému byla prodloužena pracovní smlouva, jsme nápomocni
při osvojování a dodržování pracovních návyků a povinností, které jsou součástí běžného
života.
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Další muž má rozjednanou pracovní smlouvu s organizací Jinačí v Krnově, kde bude jako
pekař péct sušenky. Tři obyvatelé jezdí samostatně do Effathy v Krnově a devět dochází
do STD v místě bydliště.
Pracovníci podporují a motivují klienty k osvojování si nových dovedností a činností. Formou
podporovaného rozhodování jim jsou nápomocni při řešení různých situací běžného života.
Vzhledem k věku a změně zdravotního stavu došlo u dvou klientek k přehodnocení
a navýšení příspěvku na péči z I. na III. stupeň, u jedné klientky z I. na II. stupeň.

Motivujeme obyvatele k aktivnímu trávení volného času nabídkou různých kulturních akcí
a činností. Klienti stihli před nastavením mimořádných opatření navštívit divadelní
a filmové představení, vystoupení Z. Trošky, v letních měsících si zašli do letního kina.
Navštívili jsme výstavku místního zahrádkářského spolku

Chodili jsme na procházky do přírody
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Sbírali jsme houby

Lenošili na zahradě

Hráli společenské hry

Relaxovali na houpačce

Společně si povídali

Grilovali párky

Pochutnávali si
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Jsme potěšeni, že i v této nepříznivé době naším obyvatelkám věnovala svůj čas
dobrovolnice paní Jiřina, která je navštěvuje již čtvrtým rokem. Navštívila je u příležitosti
oslavy narozenin a na Vánoce jim předala drobné dárky. Když není možnost návštěv, jsou
společně v telefonickém kontaktu.

Také pro naši mladou obyvatelku Markétu nastalo v jejím životě zpestření kontaktem
a společně tráveným časem se svoji vrstevnicí dobrovolnicí slečnou Sárou.
I když byl celý rok pro všechny z nás těžký a poznamenaný různými omezeními, považujeme
jej díky velmi dobře spolupracujícímu a jednotnému kolektivu, kdy se jeden na druhého
můžeme spolehnout, za úspěšný, dobře zvládnutý a pro nás pro všechny i obohacený o nové
zkušenosti, poznatky a zážitky.
Chráněné bydlení Pod Hůrkou
V měsíci dubnu se po rodičovské dovolené vrátila sociokoordinátorka Bc. Jana Kočířová.
Lenka Prchalová, která ji zastupovala, jako koordinátorka chráněného bydlení, po měsíčním
zaučení přestoupila, na chráněné bydlení Krnovská. Do kolektivu pracovníků jsme pak
přivítali ještě jednu pracovnici přímé péče a od dubna byl pracovní tým v plném počtu.
Během roku vyvstala potřeba mít střídajícího pracovníka z důvodu efektnějšího pokrytí
služeb, proto se z jednoho pracovníka přímé péče stal pracovník střídající noční směnu. I přes
ztížené podmínky, způsobené Covidem 19, jsme se snažili modernizovat, opravovat a tvořit
a hledat nové zájmy našim klientům. První vlnu jsme zvládli, přišla v době jara, takže jsme
se mohli plně věnovat pracím na zahradě, pěstování zeleniny, okrasných květin a keřů.
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V druhé vlně nákazy, jsme se nemoci Covidu 19 nevyhnuli ani my a v prosinci během Vánoc ji
prodělalo 11 klientů, na štěstí bez vážných příznaků. Převážná většina klientů byla
bezpříznaková. Nakazilo se také 5 pracovníků, kteří postupně
museli do karantény, ale zajistit provoz se nám podařilo
beztoho, aniž bychom museli požádat o pomoc pracovníky
z jiných chráněných bydlení. Do konce roku jsme stihli ještě
zmodernizovat obývací pokoj na domku 20, zakoupil se nový
nábytek do dvojlůžkového pokoje na domku 22, kdy byl
nábytek nevyhovující a vestavná skříň už byla v rozkladu.

Zvládli jsme ten těžký rok,
zvládli jsme to taky díky
tomu, že pracovníci mají
svou práci rádi, s nadšením tvoří nové věci, stále přichází na
nápady, jak to ještě vylepšit. Přitom říkají, že je to vlastně jejich druhý domov. Většinu svého
života člověk tráví v práci, a když už má kolem sebe pěkné zázemí, silný kolektiv, ve kterém
se cítí dobře, protože ví, že táhnou za jeden provaz a nestydí se vzájemně si říct své obavy,
radosti, strasti, je to opravdu druhý domov, pro nás pro všechny.
Chráněné bydlení SPC Krnov
Rok 2020 začal pro naše obyvatele významnou událostí. Jejích cílem bylo přestěhovat
se do nových bytů na SPC. Čtyři byty byly v rámci transformace zakoupeny a v průběhu roku
2019 zrekonstruovány a dovybaveny. Pátého ledna 2020 proběhlo konečné přestěhování,
na které se všichni tak těšili. Ne nadarmo se říká, že je lepší vyhořet nežli se jednou stěhovat.
Balení, nakládání a vybalování nebralo konce. Jedinou pozitivní věcí na této divočině bylo
pozorovat, jak jsou všichni obyvatelé k sobě ohleduplní a navzájem si pomáhají. Odměnou
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jim byl větší komfort a soukromí, které nalezli v nových bytech. Nejvíc se radovali obyvatelé,
žijící ve společné domácnosti, jako pár.

Začalo zabydlování, seznamování se s okolím, se sousedy, s pravidly, které jim v novém typu
bydlení vyvstaly. Je spodivem, jak rychle se dokázali zabydlet a přizpůsobit svému okolí.
V prvních dnech bylo cítit ze strany sousedů napětí a obavy. Postupem času zjistili, že jejich
noví sousedé jsou slušní lidé, kteří se nijak neliší od ostatních. Dodržují domovní řád, nabízí
svou pomoc při úklidu venkovních prostor, jednoduše se snaží být součásti nové komunity.
A to je jenom začátek, věříme, že si postupně vybudují respekt, který je ze strany společnosti
vůči našim obyvatelům takřka nedostatečný. Ne všechno je tak, jak bychom chtěli, aby bylo.
Což se ukázalo v měsíci březnu, kdy se všichni těší na jaro, chystají se na velikonoční svátky
a místo toho přijde omezení z důvodu pandemie Covid - 19. Klíčem ke zvládnutí karantény
byl přechod do zrekonstruovaných bytů s balkony, kde se naši obyvatelé pozvolna
zabydlovali a nasávali atmosféru nového bydlení a soukromí. Dalo by se říct,
že nejpříznivějším obdobím tohoto roku, byli měsíce květen až září. V tomto čase jsme
se vrátili k běžnému životu, tak jak ho známe z loňského roku. Kdo pracoval, opět začal
docházet do zaměstnání, dodatečně se oslavily narozeniny všech, kdo je nemohli z důvodu
karantény oslavit. Letní měsíce vyzývaly k posezení na zahradě a grilování, návštěvy
kavárniček, cukráren a venkovních zahradních restaurací. Nikdo si nenechal ujít žádnou
kulturní akci, kterou město pořádalo, prostě nic co se kultury a společenského života týká.
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Koncerty: V rámci letního programu, který město Krnov pořádá pro své občany, jsme si šli
poslechnout koncert písničkářky Kaczi. Je to mladá muzikantka z našeho kraje, která svou
muzikou strhla všechny přítomné. Úžasné bylo, že se při zpívání dokázala doprovázet na
spoustu hudebních nástrojů. Koncert se konal 7. 8. 2020 na prostranství před Bauerovou
kavárnou. 15. 8. jsme si nenechali ujít koncert kapely Jelen.
Krnovské hudební slavnosti: Letošní Krnovské hudební slavnosti byly jiné, než na jaké jsme
byli zvyklí. Vzhledem ke coronaviru je provázela mnohá bezpečnostní opatření, ale to naše
obyvatelé neodradilo zúčastnit se a koncert si užít. V pátek 4. 9. 2020 proběhl v zahradě
Flemichovy vily na náměstí koncert skupiny Rybičky 48, Nebe a Sixtend. V sobotu 5. 9. 2020
proběhl v zahradě Flemichovy vily koncert Lenky Filipové.
Krnov Coffee Festival: 12. 9. 2020 se na náměstí konal Coffee Festival s mnoha stánky, které
prezentovali nespočet druhů kávy a různými pochutinami.
Závěr roku byl jak pro obyvatele, tak i pro pracovníky náročným
obdobím. Pandemie nabrala na obrátkách a s ní přišlo v mnoha
směrech omezení. To by nebylo to nejhorší, ale nemoc si nevybírá
a ani u nás neudělala výjimku. Zajištění služby bylo náročné nejen
z hlediska počtu pracovníků, ale i z hlediska náročnosti péče
o nemocné a izolace zdravých obyvatel. K uzdravení nemocných
a k omezení šíření nákazy nám pomohlo odhodlání pracovat tak, jak to daná situace
vyžadovala a disciplinovanost. Konec listopadu a začátek prosince se naše životy konečně
vrátily do „normálu.“ Vánoce, které bývají, pro většinu národa spíše komerčním svátkem se
letos, alespoň pro nás, nesly v duchu klidu a přehodnocení priorit. Pozitivní myšlení a naděje
na lepší dny nám otvírají dveře do nového roku 2021. Tak ať je zdravější a šťastnější než rok
2020.
Chráněném bydlení Krnovská
V roce 2020 chráněné bydlení procházelo mnohými změnami. Obyvatelé prožívali tento rok
úplně jinak, než v předchozích letech. Již na jaře pochopili, co znamenají nová omezení, kvůli
kterým nemohli žít, tak jak byli zvyklí za normálních okolností. Většina z nich se přizpůsobila
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novým podmínkám a přijala tuto skutečnost, že nemohou chodit nakupovat, jezdit
na návštěvy, nebo dojíždět do návazných služeb. Některým obyvatelům dlouhotrvající
omezení dělaly větší psychické potíže, ale díky dobré týmové práci pracovníků, tyto projevy
úzkosti dokázali zvládnout, a to i v době, kdy všichni /kromě jednoho muže/ onemocněli
nákazou Covid 19. V této době se ukázalo, jaká je vzájemná soudržnost mezi pracovníky
z jiných CHB, kteří byli ochotni a pomohli nám při práci v denních i nočních službách, protože
polovina našich pracovníků byla na delší pracovní neschopnosti. Moc děkujeme pracovníkům
z CHB B. Smetany.
Děkujeme také za psychickou podporu vedoucí CHB Bc. Y. Marečkové a paní ředitelce
Mgr. M. Fofové.
Během roku jsme v chráněném bydlení řešili personální změny, ke kterým došlo v dubnu,
kdy koordinátorka J. Kurfürstová předala svou funkci Lence Prchalové, která plynule přešla
z jiného pracoviště. Do starobního důchodu v létě odešel jeden pracovník noční služby a na
jeho místo nastoupila pracovnice z CHB P. Bezruče. V prosinci ukončila pracovní poměr
střídající pracovnice.
Obyvatelé se i v letošním roce starali o zahradu a pěstovali bylinky a zeleninu. Měli radost,
když jim na zahradě přibyla nová houpačka a plynový gril. Někteří obyvatelé během letních
dnů uskutečnili jednodenní výlety např. do Zrcadlové síně v Úvalně nebo Arboreta v Novém
Dvoře. Z tohoto posledního výletu měla radost i jedna obyvatelka, která na podzim podlehla
vážné nemoci a navždy nás opustila. Rádi na ni vzpomínáme.
Na částečný pracovní úvazek do práce chodili dva obyvatelé. Jeden z nich se natolik včlenil
do kolektivu ostatních pracovníků firmy Zajícová, že byl pozván na narozeniny svých kolegů,
mezi kterými je velmi oblíbený. Druhý obyvatel pracující v Jinačí v Krnově, dostal
prodlouženou pracovní smlouvu. V krátké době, kdy neplatila vládní opatření, chodili
2 obyvatelé na domluvené menší brigády, kdy pomáhali při práci se dřevem, na zahradách,
za které dostávali smluvní odměnu. Ostatní obyvatelé trávili volné chvíle podle svých zájmů.
Ať už to byla procházka, hra na kytaru, předčítání zapůjčených knih nebo her na iPadu.
Obyvatelé rádi pobývají na zahradě, avšak všechny chodníky nejsou zcela bezbariérové.
Za pomocí dvou pracovníků se obnovil návrh na nekonečný chodník, který by ocenili naši
starší obyvatelé, zvláště jedna paní, která k chůzi potřebuje chodítko.
V oblasti komunikace AAK se obyvatelé zdokonalovali ve znalosti nových gest MAKATONU
a za podpory externích pracovníků paní Mgr. L. Gwóźdźové a Mgr. Herzánové se jednomu
obyvateli nastavil nový komunikační deník, který se učí používat společně s jednoduchými
gesty.
Přestože jsme všichni byli ovlivněni negativními zprávami, pracovníci v týmu neztráceli elán
a společnými silami se nám podařilo zrealizovat v suterénu bydlení klub pro trávení volného
času obyvatel. Tuto místnost začali využívat nejen naši obyvatelé, ale několikrát
se tady sešli i senioři z ostatních chráněných bydlení. Všichni měli radost z toho, že si mohou
u kávy nebo čaje společně zazpívat a popovídat. V tomto duchu bychom dle možností rádi
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pokračovali i v budoucím roce, tak aby všichni obyvatelé mohli zažívat co nejvíce hezkých
chvil.
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Chráněné bydlení B. Smetany
V letošním roce proběhla studie na revitalizaci zahrady, jejíž realizace je plánovaná na rok
2021. K tomuto rozhodnutí nás přivedla myšlenka lepšího využití velké zahrady,
která je součástí CHB a STD B. Smetany. Doposud zahradu využívají jen klienti CHB a STD
k relaxaci. Jednou za rok zde pořádáme setkání všech 6 -ti chráněných bydlení spojené
s různými atrakcemi, sportovním vyžitím a bohatým občerstvením. V letních měsících tady
trénují kopanou a přehazovanou naši sportovci. V současné době mají klienti
k dispozici 3 cvičící stroje, ohniště s posezením, houpačku a dvě pergoly. Naše představa
spočívá v úpravě terénu, který by byl snadno přístupný i pro klienty s pohybovými problémy,
na invalidním vozíku, kdy by zahrada nabízela různé možnostmi sportovního vyžití,
ale i zákoutí k relaxaci, k posezení u ohně, k rehabilitaci, k zahradničení - pěstování zeleniny,
bylinek, květin, ideálně na vyvýšených záhonech, dále s možností poznávací/vzdělávací např.
rybníček s rybkami a vodními rostlinami, zákoutí s ptáčky, drobným zvířectvem (morčata,
králíci...)
V průběhu roku jsme se rozloučili s jednou kolegyní, která odešla do důchodu. Aby nám
nebylo smutno, tak jsme po krátkém čase přijali do našeho kolektivu další dvě posily. Jednu
pracovnici na pozici klíčového pracovníka, druhou, jako střídajícího pracovníka, a to pro
všechna chráněná bydlení. Naším cílem je naučit se poskytovat podporu i klientům
s duševním onemocněním. Myslím si, že se nám to daří, protože jsme dokázali, za pomocí
spolupráce s odborníky, najít cestu k důstojnému způsobu života dvěma klientům,
kteří zvládají žít podobně, jako jejich vrstevníci. Mezi naše další dílčí cíle patří koedukované
bydlení. I tento cíl se nám postupně daří plnit. Na podzim se do bydlení nastěhovala nová
klientka z domova pro osoby se zdravotním postižením, jejímž velkým přáním bylo bydlet
v chráněném bydlení, kde má možnost rozvíjet se a žít více samostatně. Je potěšující tuto
slečnu pozorovat při pečení buchty, úklidu svého pokoje, anebo při povídání
se spolubydlícím, se kterým se rozvíjí možná i něco víc než je přátelství. Prostě
to v chráněném bydlení B. Smetany žije.
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Chráněné bydlení v Osoblaze
Rok 2020 byl pro obyvatele i pracovníky „jiný“, pandemická situace a následná
proticoronavirová opatření významně ovlivnily naše životy. Na onemocnění Covid 19 zemřel
klient, kterého jsme životem provázeli od předškolního věku, zemřel ve věku nedožitých
50 let. V této smutné atmosféře a náročném období jsme si všichni uvědomili,
jak jsme zranitelní a také fakt, že nás v dalším období čeká náročná práce.
Potřebnou podporu a péči o obyvatele mimo bydlení bylo potřeba ze dne na den měnit.
Nebylo jednoduché klientům vysvětlit, že pro ně není bezpečné pohybovat se venku
bez roušky, na jaře nemohli chodit do dílny, nemohli si jít posedět do restaurace, cukrárny
nebo si jen tak něco zajít koupit …. právě v tomto směru jsme naše obyvatele celou dobu
podporovali a teď bylo všechno jinak.
Abychom se doma nenudili, pustili jsme se do šití roušek, doma jsme vařili a pekli dobroty,
na zahradě pěstovali květiny, bylinky a zeleninu, v létě se koupali na zahradě v bazénu,
podnikali procházky po okolí, z internetu stahovali oblíbené filmy a pohádky, vytvářeli nové
komunikační pomůcky, před vánocemi pekli cukroví, vyráběli vánoční a velikonoční
dekorace, z darovaného ovoce vařili kompoty a starali o zatoulanou kočku Majdu,
která u nás našla domov. Při činnostech doma jsme nezapomínali na to nejdůležitější,
na volbu rozhodnutí se o sobě a svých záležitostech, posilování sebevědomí a získávání
nových dovedností. S patřičnou hrdostí jsme pak pozorovali na obyvatelích změny. Klientka,
která se k nám přestěhovala na sklonku roku 2019 a osm let žila v psychiatrické nemocnici,
si dnes sama hospodaří s penězi, které potřebuje na týden, během dne si hlídá čas užívání
léků, řekne si, když cokoliv potřebuje nebo si své záležitosti obstará sama. Z vyděšené
posmutnělé paní se během roku stala mladá sebevědomá slečna, s očekáváními, přáními
a o slovo se hlásící stejně jako její nejupovídanější spolubydlící.
Nikdo z klientů se během roku neodstěhoval ani nepřistěhoval. Pracovní tým doplnili dvě
nové kolegyně, poté, co jedna odešla do předčasného starobního důchodu a druhá pracovní
poměr ukončila, dostala jinou pracovní nabídku.
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Vzdělávání pracovníků
Vzdělávání pracovníků vnímáme jako nezbytnou součást podpory pracovníků, s cílem
je vybavit teoretickými znalostmi tak, aby uměli kvalitně a na profesionální úrovni poskytovat
podporu našim klientům. Proto věnujeme vzdělávání velkou pozornost. Snažíme
se vzdělávání plánovat s ohledem na vznesené požadavky pracovníků a v souladu s měnícími
se potřebami našich klientů. V roce 2020 jsme byli zapojeni do projektu „Podpora duše II“,
„Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli v Harmonii, p. o.“ „Život jako každý
jiný“ a v projektu „Žít normálně“, který obnáší podporu asistenty v oblasti pracovního
uplatnění a oblasti trávení volného času.
Z nabídky projektu Podpora duše II. jsme využili manažerskou supervizi a v příštím roce
máme naplánovaný procesní audit v CHB SPC v Krnově, 16 -ti hodinový kurz „Zvládání agrese
v sociálních službách" pro 18 pracovníků a 160-ti hodinový „Výcvik pro práci s osobami
s duševním onemocněním" pro 5 pracovníků.
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Za účelem zvyšování efektivity a účelnosti používání AAK v praxi jsme se zapojili do projektu
„Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o.“, kdy název
aktivity KA3 zní Odborná podpora pracovníků při zavádění metod AAK do praxe,
ve spolupráci s Mgr. Lenkou Gwóźdźovou a Mgr. Bohdanou Herzánovou. Projekt byl zahájen
1. 7. 2020 a předpokládané datum ukončení je plánovaný na 30. 6. 2022. Cílem projektu
je zavádění nových metod práce s uživateli v oblasti augmentativní a alternativní komunikace
(AAK), dovzdělávat nové pracovníky v kurzech AAK, nakoupit nové specifické pomůcky
pro využívání stávajících i nových metod práce v oblasti AAK, zavést do praxe komunikaci
s uživateli prostřednictvím programu GRID 3 a intenzivní podpora pracovníků přímé péče
odbornými konzultantkami při komplexním využívání a zavádění všech metod práce
v oblasti AAK, které jsou v Harmonii zavedeny a nově se zavádějí do každodenní praxe.
Při dotazu jak funguje spolupráce při používání AAK u klientů, kteří chodí do STD, jsme došli
k závěru, že v současné době AAK, které má klient nastavené v CHB se v STD neprohlubuje.
Společně s vedoucí STD jsme se domluvili, že pracovníci z STD budou oslovování,
aby se zúčastnili konzultace s externím odborníkem na AAK klienta, kterému jsou KP v STD.
Pracovníci vítají každou možnost se vzdělávat a získávat příklady dobré, ale i špatné praxe.
Ke svému profesionálnímu růstu mají také k dispozici širokou nabídku odborné literatury
z naší interní knihovny.
Pro naši práci je taky velmi důležitá spolupráce s metodikem na kvalitu poskytování
sociálních služeb s Mgr. Martinou Chlápkovou, která nám již 9. rokem dává odbornou
podporu.
Cesta srdce 4. 2. 2020 - Martin Kučera
Rok 2020 jsme zahájili jak jinak, než školící akcí s panem M. Kučerou. I tentokrát byl velký
zájem o školící akci, kterou pro nás připravil pan Kučera. 34 pracovníků ze zúčastnilo s cílem
nechat se pohladit na duši a načerpat další vnitřní sílu pro další práci, které vnímáme jako své
poslání.
Letošní setkání s panem Kučerou bylo trochu jiné než předešlé roky. Jak sám zmínil,
tentokrát nechtěl zachytit vnímání světa rozumem, ale přímo srdcem. Z jeho slov bylo cítit,
že mezi lidmi chybí láska, že dnešní život je spíše o hnaní se za něčím hmotným,
co v podstatě člověka nikdy neučiní šťastného. Současný svět a pohled na něj prezentoval
na svých fotografiích, které pro někoho mohly znamenat lítost nad dnešním světem, pro jiné
prostor k zamyšlení, že je na každém z nás, jaký postoj k životu zaujme.
Vzdělávací filmy, které byly vytvořeny v rámci projektu Život jako každý jiný ve spolupráci
s agenturou Herafilm.
Na jednotlivých pracovištích CHB všichni pracovníci zhlédli vzdělávací filmy na téma
Individuální plánování, Sexualita lidí s mentálním hendikepem, Život v komunitní sociální
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službě aneb jak zamezit zavádění ústavních zvyklostí, Formy podpory člověka, který opouští
ústavní pobytovou službu a přechází do služby komunitní.
Filmy o životě lidí s postižením byly jinou a zároveň zajímavou formou vzdělávání.
Na základě zhlédnutí 4 filmů, jsme měli možnost vidět práci pracovníků v různých soc.
službách a porovnat ji s naší praxí v chráněném bydlení. Viděli dobrou, ale i z našeho pohledu
i méně dobrou praxi. Za špatný příklad považujeme tykání, doprovázení klienta klientem,
práci za pracovníka supluje v některých okamžicích klient, společné stravování, zázemí
pracovníků v obývacím pokoji, někteří lidé podílející se na podpoře klientů projevovali
ke klientům až neprofesionální přístup – nedodržování intimní zóny, příliš vřelé objímání.
Na druhé straně nás zaujal způsob individuální plánování – ročního hodnocení, kdy se sešli
všichni lidé, kteří se na podpoře konkrétního klienta podílejí.
Filmy, které jsme viděli, nás motivovali nahlédnout zpět do minulosti, kdy se i naše služba
v rámci transformace potýkala s těmito problémy. Bylo zajímavé vidět, jaký kus cesty jsme
ušli a jaký kus cesty aktéry těchto filmů ještě čeká. Nicméně, stále se je co učit.
Tematický workshop na téma ,,Alternativní a augmentativní komunikace a její ukotvení
v Moravskoslezském kraji" - 4. 3. 2020 → v rámci projektu ,,Podporujeme hrdinství, které
není vidět II"
Tento workshop navazoval na proběhlou konferenci „Komunikace je cesta k porozumění podpora prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace", která se konala
28. 11. 2019, s cílem vytvořit platformu pro AAK, propojit lidi, kteří AAK dělají.
Výstupem setkání byla specifikována potřeba propojení napříč rezorty (úřady, veřejnost,
rodiny, školství, zdravotnictví apod.), motivace personálu k používání AAK, vzájemná výměna
praxe - pomocí vzdělávání, stáží, vzájemná výměna zkušeností, vzdělávání nových pracovníků
v AAK, realizování neformálních setkávání na půdě různých organizací (cca 1x za 3 měsíce).
Sexualita a vztahy s lidmi s postižením 1 - 10. 6. 2020 - Petr Eisner, DiS
- 8 účastníků
Tento kurz se týkal komplexní oblasti sexuality. Pan Eisner vysvětlil, které kompetence má
každý pracovník v sociálních službách a kde už by měli být kompetence sexuálních důvěrníků,
dále lékařů a odborníků, objasnil správný přístup a zásady pracovníka pro práci se sexualitou.
Jako pracovníci sociálních služeb, nemůžeme tuto oblast u klientů přehlížet nebo ji
bagatelizovat. Pro všechny lidi, nevyjímá lidí s mentálním postižením, je hodnotnou
a nedílnou součástí života. Neklid, agrese nebo dokonce i apatie, můžou pramenit
z nedostatečně vyplněné sexuální potřeby. Proto je důležité, aby pracovníci věděli, jestli výše
zmiňované problémy nemůžou pramenit právě díky tomuto nedostatku.
V rámci vztahu pracovníka a klienta je zásadní podmínkou dodržovat všechna pravidla
fyzického kontaktu, aby měl klient jasno v tom, že náš vztah je čistě jen pracovní.
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ZV - T. K. - Výklad lektora mě ujistil, že v naší službě máme správně nastavená pravidla
v oblasti sexuality. Respektujeme klientovy potřeby, neprobíráme jeho intimní záležitosti mezi
ostatními klienty, vedeme je k tomu, aby věděli, kdy, kde a za jakých podmínek můžou
uspokojit své sexuální potřeby.
ZV - I. B. - Posunulo mě to v dalších znalostech a ukázalo mi to náhled do sexuality lidí
s postižením. Ujistilo mě, že ke klientům správně přistupujeme, a to tím, že respektujeme
jejich potřeby. Když bych měla pocit, že některý z klientů v této oblasti tápou, pomohla bych
jim zprostředkovat schůzku se sexuálním důvěrníkem, kterých máme v organizaci několik.
Pracovní skupina sexuálních důvěrníků v Moravskoslezském kraji
Jsme členy pracovní skupiny sexuálních důvěrníků, která vznikla v rámci Moravskoslezského
kraje. Pracovní skupina se pravidelně schází za účelem sdílení dobré praxe a zkušeností
s prací se sexualitou v sociálních službách. Klíčovou prací pracovní skupiny je sdílení kazuistik.
Pracovní skupina je činná pod organizací Nebuď na nule z.s. – unie sexuálních důvěrníků,
která zajišťuje organizační, metodickou a odbornou podporu skupinám a jejich
koordinátorům v jednotlivých regionech.
Webinář - Relizace práva lidí s postižením na rovný přístup v rozhodování českých soudů
(2015-2019) - 17. 6. 2020
V době coronavirových opatření jsme využili zajímavou nabídku z kanceláře Veřejného
ochránce práv, účastnit se WEBINÁŘE, který se konal v rámci přípravy Alternativní zprávy
o plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.
V průběhu webináře jsme se dozvěděli, kolik a jaké konkrétní případy nerovného zacházení
z důvodů zdravotního postižení projednávaly české soudy v občanském soudním řízení,
v jakých životních situacích se lidé s postižením na soudy obraceli a v kolika z nich jim daly
české soudy za pravdu.
Konkrétní případy a následná diskuse odborníků z řad justice, advokacie, státní správy
a sociálních služeb obohatily naši praxi o nové zkušenosti a také přiblížily realitu běžného
života lidí s postižením. I když se při své práci s podobným případy setkáváme zatím
výjimečně nebo z médií, webinář byl pro nás inspirací pro to, abychom měly neustále oči
otevřené a mysleli na to, že hranice mezi respektováním a nerespektováním lidských práv je
velice tenká a že lidé s postižením mohou být lehce zranitelní.
Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb - 22. 6. - 13 pracovníků
Tento kurz se tématicky vymykal ostatním kurzům. Lektorka nám ukázala nové možnosti
využití zahrady, ve které jsou použity různé prvky, které obohatí smysly klienta. Jde o to,
aby se zahrada nebrala samostatně, ale jako součást bydlení, a že je možno přenést hodně
věcí, které se dělají uvnitř bydlení na zahradu. Pracovníci si odnesli hodně nápadů na to, co
ještě bychom mohli na zahradě s klienty vymyslet, ale také pro ně udělat jako například
nekonečné chodníky, po kterých se může jezdit s chodítkem, či invalidním vozíkem
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(bezbariérový přístup), jak zahradu vylepšit krmítky pro ptáky, nebo přírodní vyzdobení
pergol. Kurz navedl pracovníky k tomu, aby popřemýšleli jak propojit zahradu s budovou, jak
klientům zpestřit pobyt na zahradě, jak je motivovat, aby tam chodili sami od sebe a ne jen,
když se jim řekne.
ZV - M. M. „Posunulo mě to v dalších znalostech, jak klienty motivovat k aktivnímu pobytu na
zahradě. Více jsem si uvědomila, že také zahrada patří k chráněnému bydlení a kolik
zajímavých činností se tam dá dělat."
ZV - R. C. „Určitě bychom tady uvítali nekonečný chodník. Pro klienty, kteří mají potíže s chůzí,
neklouzavý povrch na vytyčených cestách, aj...."
ZV - S. K. „Dle mého názoru spoustu nápadů již máme v našem CHB již zrealizované. Vyvýšené
truhlíky, skleník, houpačky, ohniště naši klienti hojně využívají. Scházejí se v posezeních
u domku, aby si popovídali. Od školení jsem očekávala, že se dozvím více inspirativních
nápadů, jak klienty více zapojit do činností na zahradě. Ukázky projektových dnů, byly pěkné,
ale myslím si, že jsou vhodnější pro jiný typ služby. Jako přínosné, bych viděla vybudování
kryté pergoly, kde by se mohli klienti scházet i za deště nebo když více fouká."
ZV - A. K.“Po dlouhé době to pro mě bylo školení, kdy jsem si mohla říct, že toto u nás zatím
neděláme, nebo nemáme .
ZV - L. G. „Tento kurz nesplnil mé očekávání i tak jsem si z něj odnesla hodně podnětů.
Dostala jsem zde návod jak ještě více naší zahradu využít a nemusí to být jen zahradničení.
Proč si nevyzdobit pergolu, kde trávíme hodně času, zvonkohrou. Hmyzí domečky, hmatové
prvky z přírodního materiálu, to vše si můžeme sami vyrobit ve spolupráci s dílnou. Ocenila
jsem nápady na krmítka a pítka pro ptáky, které můžeme po té s klienty pozorovat, klienti
můžou fotit, v různých časových úsecích jeden keř, jeden kout zahrady a tak pozorovat jak se
mění, v ročních obdobích. Velmi se mi líbilo vaření na zahradě, tato činnost je u našich klientů
velmi oblíbená, vaří rádi."
Právo žít normálně - 22. 7. a 20. 8. 2020 - 10 pracovníků
Na kurzu Právo žít normálně jsme se zaměřili na partnerský přístup pracovníka ke klientovi.
V rámci transformace jsme udělali kus dobré práce, přesto se pořád nacházíme v procesu. Je
to jako živý organismus, který se neustále vyvíjí a mění. V praxi se nám podařilo změnit místo
k životu pro klienty a co nejvíce ho přizpůsobit k přirozeným podmínkám běžného života.
Přepnout myšlení pracovníků však není tak jednoduché, pořád je potřeba je vést k tomu, aby
se zaměřili na to, co člověk opravdu potřebuje, posilovali jeho schopnosti, a přistupovali ke
každému s respektem.
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ZV I. K. „Snažíme se klienty podpořit tak, aby mohl žít svůj život, co nejvíce podle svého. Klient
– on sám je největším odborníkem na svůj vlastní život. Pracovník je vlastně průvodce klienta,
který ho doprovází v určité etapě jeho životní cesty. My, pracovníci, klientům pouze
ukazujeme směr, poradíme, budou-li o náš názor stát."
ZV - J. K. „Při vzpomínce do minulosti – bydlení na zámku, jsem si vybavila a ujistila se, jaký
velký kus cesty správným směrem jsme ušli a jaká další cesta je před námi. Důležité je si
uvědomit, že pracovník klientovi v životě nepomáhá, ale jeho životem ho provází."
ZV - A. H. „Jsem ráda, že mohu pracovat v naší organizaci, která patří mezi průkopníky
v transformaci sociálních služeb, a tím zkvalitňují život lidem s postižením. Vím, že mám
ve své práci pořád co zlepšovat a o to se budu snažit, aby byli klienti v naší službě stále
spokojeni."
Používání AAK v praxi – 26. 11. 2020 Mgr. Lenka Gwóźdźová a Mgr. Bohdana Herzánová.
Je hodně důležité věnovat se AAK, nacházet tu nejvhodnější metodu pro daného jedince,
protože i ty nejmenší pokroky mohou pozitivně ovlivnit jejich život. Je důležité, aby se klienti
domluvili i s veřejností, nejen s námi s pracovníky. Principem je, aby se domluvili s každým
nebo alespoň tam, kde je to pro ně nejdůležitější. Je důležité, aby měli možnost sdělit své
potřeby, jak se cítí, co je bolí, trápí, anebo naopak, co jim třeba dělá radost.
ZV - ,,Uvědomila jsem si, jak je důležitá komunikace, jak my mluvící lidé tuto skutečnost
bereme zcela automaticky.“
Manažérská supervize v rámci projektu Podpora duše II - 12. 10. 2020

Manažerskou supervizi, vedla PaedDr. Blanka Veškrnová. Po vzájemném představení
se zajímala o to, s jakými problémy jsme se na pracovišti v poslední době potýkali, a jakým
způsobem jsme je řešili. Bylo pro nás pozitivní slyšet, že jsme postupovali správně.
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Také jsme se zabývali transformací, jak probíhala, jak dlouho trvala, jaká byla její úskalí.
Shodli jsme se, že nejvíce obtížné bylo přesvědčit pracovníky a dál je vést v duchu, že tato
změna bude ku prospěchu klientů. Paní lektorce se líbil náš přístup ke klientům, jak se
snažíme klienty osamostatňovat, jak jsme zvládli transformaci. Byla mile překvapena,
že pracovníci byli vstřícní upustit od starých postupů a "přesměrovat se" na nový individuální
přístup ke klientům.
Worshop ,,Používání AAK v praxi" se konal 4. 12. 2020 on-line, přes Skype. Zúčastnilo se
celkem 10 pracovníků ze čtyř CHB z Města Albrechtic. Přes počáteční obtíže s připojením
a fungováním spojení přes skype, byla komunikace příjemná a přirozená. Každé bydlení
prezentovalo svou práci v oblasti AAK s jednotlivými klienty prostřednictvím natočeného
videa a doprovodným slovním komentářem. U mnoha klientů byl vidět velký pokrok v této
oblasti. Konzultantky dávaly k jednotlivým výstupům zpětnou vazbu, přičemž daly možnost
a prostor nejprve se vyjádřit všem zúčastněným.
A. P. - ,,Z tohoto typu vzdělávání jsem měla nejdříve trochu obavy, ale nakonec to byla
správná volba, jak v tuto dobu provést workshop. Líbila se mi videa, která natočili pracovníci
z jiných chráněných bydlení, měli jsme možnost nahlédnout do práce jiných kolegů a poučit
se, čím bychom mohli obohatit naši práci v AAK."
R. R. „Ujistila jsem se, že AAK má smysl. Stojí za to zkoušet a hledat možnosti, cesty,
jak se dorozumět se všemi klienty."
J. H. „S panem Milanem se AAK věnujeme pár let a hodně se v tom posunul. Je vidět,
že se tomu hodně věnujeme. Někteří jsou v začátcích a potřebují více času. Je třeba zkoušet
různé metody, protože každému sedí něco jiného."
Stáž z Domova bez zámku v Náměšti nad Oslavou - 7. 9. 2020
V kanceláři vedoucí CHB proběhla schůzka se sedmi pracovníky, kteří se přijeli poinformovat
na způsob poskytování naší služby. Stáž byla zaměřena na výstupy a zavedení doporučení
auditu do praxe.
ZV H. Š. –„Oceňuji profesionální přístup, individuální stravování, dělení na denní a noční
směny, klíčový pracovník zpracovává případovou práci, individuální přístup."
Praxe
Studentka N. C. z Fakulty veřejné politiky v Opavě, studijní obor Sociální patologie
a prevence, studijní program Specializace v pedagogice - absolvovala praxi v CHB Pod Hůrkou
v rozsahu 160 -ti hodin. A v rámci absolvování kurzu pracovníka v sociálních službách T. K.
v CHB B. Smetany v období od 2.7. - 23. 7., celkem 68 hodin.
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ZV „Nastavená pravidla a chod chráněného bydlení se mi líbil. Líbilo se mi, že klienti žili velmi
podobně jako v běžné domácnosti. Jsou tu moc příjemní a profesionální lidé, kteří si dokážou
poradit a pomoc navzájem."
Předávání zkušeností a dobré praxe
Jsme rádi, že má naše organizace stále dobré jméno a že se na nás obracejí z jiných zařízení
s poptávkou předávání dobré praxe a našich zkušeností, 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 poskytovala do poloviny roku 2020
odborné konzultace v oblasti podpory principu normality pro odhalení provozní slepoty
pracovníků v přímé péči v organizaci Sírius, jejíž závěrem bylo zpracování metodických
materiálů pro účely projektu s názvem „Aktivní život – cesta k normalitě“.
Zábava a volný čas klientů
Rok 2020 nebyl příliš příznivý k setkávání a trávení volného času s běžnou populací, nebyla
příležitost účastnit se společenských akcí. V důsledku pandemie Covid - 19 jsme se po většinu
času museli spokojit s vlastní náplní volného času. Přesto jsme stihli dvě rekreace a to jednu
v Pitárné a druhou ve Filipovicích a několik výletů do blízkého okolí jako např. zámek
v Dívčím Hradě, výšlap do lesa na houby, grilování na zahradě nebo u rybníka
v Hošťálkovech, jeskyně Na Pomezí, zámek ve Slezských Rudolticích, Arboretum Nový Dvůr,
zrcadlová síň a rozhledna v Úvalně.
Také jsme stihli pár filmových i divadelních představení, zaplavat si v bazénu
a vypotit se v sauně.
Starší obyvatelé všech chráněných bydlení měli možnost se začít scházet v nově vytvořeném
klubu, kde si u oblíbených písniček mohli společně zazpívat, popovídat si, vypít kávu nebo čaj
u příjemné hudby.
Pár klientů trávilo svůj volný čas s dobrovolníky. Někteří se bavili pěstováním zeleniny,
a bylinek ve vyvýšených záhonech, které si letos pořídili nebo pěstováním květin v okrasných
záhonech a v truhlících na oknech.
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27. 6. 2020 Toulky Arboretem
Nedaleko Opavy, v Novém Dvoru, jsme navštívili botanickou zahradu, Arboretum. V zahradě
bylo opravdu co obdivovat. Zaujal nás skleník s tropickou vegetací, ve kterém jsme
obdivovali především vysoké kaktusy. V novém pavilónu jsme shlédli expozici preparovaných
zvířat a přilehlý park nám poskytl příjemnou relaxaci mezi velkým množstvím zajímavých
rostlin, keřů a stromů. Pro milovníky přírody můžeme jako výlet vřele doporučit.

27. 8. Návštěva zámku ve Slezských Rudolticích
S klientkami Chráněného bydlení Pod Hůrkou z Města Albrechtic jsme se vypravili na výlet
do Slezských Rudoltic. Našim cílem zájmu byl zdejší zámek. Absolvovali jsme asi hodinovou
prohlídku s průvodkyní, která nám, kromě historie zámku, povykládala mnoho úsměvných
příběhů. Velmi nás zaujaly lovecké trofeje. Za podívanou stály také místní zahrady, s krásným
rybníkem, kde jsme si chvíli poseděli a pozorovali hejna kačen.

17. 9. 2020 Návštěva Zrcadlového labyrintu v Úvalně
V období babího léta jsme navštívili Zrcadlový labyrint a galerii Na Rychtě v Úvalně. Pobavily
nás zde nejen naše odrazy v zrcadlech, ale také expozice živých obrazů, které vydávaly
hrůzostrašné zvuky. V galerii Na Rychtě upoutal naši pozornost také nádherný, starodávný
nábytek. Byli jsme překvapeni, že v blízkosti naší lokality se nachází tak zajímavé místo
na výlet. Kdo se chce zasmát nebo i trochu bát, můžeme vřele doporučit.
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5. 9. 2020 Výlet do Dívčího Hradu
Hezké počasí vylákalo klienty z Chráněného bydlení P. Bezruče, z Města Albrechtic,
na celodenní výlet. Jejich cílem byla nedaleká vesnice Dívčí Hrad, kde navštívili bývalý mlýn,
který se nachází na samotě. Malebná příroda vybízela k poklidné relaxaci a k opékání
špekáčků na ohni. Po příjemně stráveném dni, cestou domů, si klienti prohlédli historický
parní vlak, který v letní sezóně projíždí Osoblažskem. Výlet ukončili zastaveníčkem u zámku
Dívčí Hrad.

18. – 20. 9. 2020 Chata Filipovice
Konečně nám vyšel dlouho plánovaný třídenní výlet. Když jsme plánovali místo pobytu,
Jeseníky pro nás byly rychlou a myslíme i dobrou volbou. Prožili jsme tři dny v krásném
prostředí Filipovic. Nejenže nám počasí přálo, ale každá návštěva okolního lesa nás
obdarovala nadílkou hřibů. A tak, kromě relaxace, jsme smažili smaženici, abychom si toho
lesního daru užili. Kromě lesa jsme, v rámci procházky, poznali okolí Filipovic. Využili jsme
sportovní vybavení chaty a zahráli si turnaj v tenise a ve fotbálku. Někteří neodolali
trampolíně, která byla rovněž lákadlem k relaxaci. Každý večer jsme si zpříjemnili grilováním
a zpíváním na zahradě.
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18. 9. 2020 Návštěva ZOO v Ostravě
I přes různá omezení, které bylo nutné dodržovat, se našel čas a vhodná doba, kterou jsme
využili i k dalším výletům. Tentokrát jsme si to zamířili do ZOO v Ostravě.

1. 6. – 5. 6. 2020 Rekreace na chalupě v Pitárné
Po jarních corona virových opatřeních se nám podařilo odjet na rekreaci a užít si trošku
dobrodružství. Nejeli jsme sice daleko, z Osoblahy do Pitárné je to 10 km, ale i tak jsme si
týdenní pobyt na chalupě v lese náramně užili. Sbírali jsme lesní plody, u chalupy jsme měli
vnitřní bazén, jezdila za námi masérka, večer jsme opékali, hráli kuželky a jezdili po okolí
na výlety.
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Co nás čeká v příštím roce, na čem budeme pracovat.
 Příští rok budeme pokračovat v podpůrné kontrole individuálního plánování, nejen
zápisů, ale také sledování průběhu v praxi, vedení domácností, sledování přístupu
pracovníků ke klientům. Budeme sledovat přímou práci, zda je poskytování podpory
v souladu s Plánem podpory, který je potřeba neustále aktualizovat. Zda jsou zápisy
v Průběhu služby konkrétní, jestli pracovníci dostatečně klienty aktivizují, směřují
k normalitě, posilují při zvyšování kompetencí ve všech oblastech jejich života,
zejména při rozhodování a uplatňování práv.
 V Chráněném bydlení P. Bezruče máme v plánu zřídit příjezdovou cestu ke garáži
a stání pro auta, vybavit obývací pokoj v 3. patře novou sedačkou a nábytkem.
 V Chráněném bydlení Pod Hůrkou je potřeba řešit protékání sprchových koutů,
dokončit výměnu oken a vchodových dveří na domku za plastová. Bylo by dobré
dovybavit novým nábytkem jednolůžkové pokoje na domku 20, 22 a 28. O opravu
a natření si říkají vnitřní schodiště, podhledy a sloupy ke vchodům.
 V Chráněném bydlení SPC Krnov by bylo dobré opatřit balkóny venkovní roletou a to
nejen z důvodu oteplení, ale hlavně z bezpečnostního. V červenci proběhne v CHB
SPC v Krnově procesní audit.
 V Chráněném bydlení Krnovská chceme pokračovat v provozování klubu pro seniory,
realizovat bezbariérový chodník na zahradě, pořídit skleník a opravit balkonu,
vyměnit dlažbu v koupelně za protiskluzovou.
 V Chráněném bydlení B. Smetany plánujeme revitalizaci zahrady.
 V Chráněném bydlení Slunečná v Osoblaze by se také rádi věnovali pěstování
zeleniny ve skleníku, sportování na jednoduchém hřišti, upravením terénu
na zahradě. Potřebují opravit zámkovou dlažbu před hlavním vchodem, zřídit bránu
pro vjezd na zahradu a řešit problémy s protékajícími sprchovými kouty.
 V rámci chráněných bydleních potřebujeme „omladit" PC techniku.
 Dále budeme prohlubovat dovednosti pracovníků v oblasti podpory obyvatele
v alternativní a augmentativní komunikaci. Budeme pokračovat ve zdokonalování
používání Makatonu ve vzájemné komunikaci pracovníků, klientů a pracovníků STD
a dalších návazných sociálních služeb. V následujícím období by mělo dojít
k proškolení pracovníků a zavedení programu Grid3 do praxe v rámci AAK a využívání
iPadu v komunikaci.
 Nekonečným úkolem je získávání dalších dobrovolníků pro volný čas klientů.
 I v příštím roce chceme reagovat na poptávku stávajících klientů bydlet
v individuálních domácnostech v Městě Albrechticích a pokračovat v hledání bytů
v Městě Albrechticích za účelem rozšíření možnosti bydlení našich klientů
v individuálních domácnostech.
 Přirozenou cestou provázet klienty v seniorském věku jejich životem, jejich volným
časem, vyhledávat možnosti a nabídku aktivního vyžití.
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 Motivovat a podporovat klienty v produktivním věku ve vyhledávání zaměstnání
ve spolupráci s organizacemi, zabývajícími se vyhledáváním zaměstnání na volném
trhu práce.
 Pokračovat v trendu zřizování dalších jednolůžkových pokojů, za účelem poskytnutí
většího soukromí a vyšší úrovně bydlení.
 Pokračovat ve vzdělávání a podpoře pracovníků v přístupu k obyvatelům
s přidruženým s duševním onemocněním, využívat aktivity projektu Duše II.
 Oddělit místo poskytování a způsob podpory klientům podle cílové skupiny - lidé s MP
a lidé s duševním onemocněním.
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2021 a vize do dalších let
 Umožnit stávajícím klientům CHB s nízkou mírou podpory bydlet v individuálních
domácnostech v Městě Albrechticích.
 Pokračovat ve zvyšování efektivity a účelnosti používání AAK v praxi v rámci projektu
„Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o.“.
 Organizačně a metodicky zajistit poskytování kvalitní pobytové sociální služby lidem
s přidruženým duševním onemocněním. Využívat aktivity projektu Duše II. a dalších
možností vzdělávání v rámci MSK.
Vize
 Být kvalitní poskytovatel pobytové služby pro lidi s mentálním a duševním
onemocněním
A co říci závěrem
Velké uznání patří pracovníkům za to, že všechno zvládají, že se společně s klienty starají
o své domky/byty/domácnosti, udržují je v čistotě, různě je zkrášlují, společně usilují o to,
aby se jim tam dobře žilo, pracovalo - prostě mají to „vymazlené" :).
A hlavně velké poděkování pracovníkům za odhodlání a odvahu čelit nákaze Covid 19,
který úspěšně v jednotlivých chráněných bydleních zvládali, bez ohledu na omezení svého
osobního rodinného života.
Největší poděkování patří naší paní ředitelce, která nám je plnou oporou při všem, co denní
provoz v našich službách přináší, kdy se snaží pro nás zajistit vše možné i nemožné.
A závěrem bych nám všem chtěla popřát plné zdraví a pohodu, kterou potřebujeme
pro zvládání jak pracovních, tak i osobních záležitostí.

V Městě Albrechticích: 26. 2. 2021
Zpracovala: vedoucí chráněných bydlení Bc. Y. Marečková
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