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

Příloha k Závěrečné zprávě o činnosti za rok 2020
Domov pro osoby se zdravotním postižením: Číslo registrace: MSK 92464/2007
Příspěvková organizace Harmonie provozuje v Krnově sociální službu domov pro osoby
se zdravotním postižením. V současné době mohou dospělí lidé s mentálním a vícenásobným
postižením bydlet na ul. Chářovská 785/85 v Krnově. Kapacita bydlení je 59 osob.
Popis zařízení a charakteristika poskytované služby

Domov Harmonie se nachází v Krnově, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01. Sociální
služba je poskytována v třípodlažní budově, která vznikla rekonstrukcí objektu bývalé
základní školy a přístavbou, vzájemně propojenou v úrovni jednotlivých podlaží. Objekt
se nachází v okrajové části města Krnova s dobrou obslužností a návazností služeb. Je určen
pro celoroční pobyt 59 klientů, kteří jsou ubytováni v dvaceti sedmi dvoulůžkových pokojích
a pěti jednolůžkových pokojích. Technické vybavení se nachází v suterénu, v nové části
v přízemí jsou obslužné provozy – prádelna, kuchyň, údržba, šatny a ekonomický úsek.
V nadzemních podlažích se nacházejí pokoje klientů a zázemí pro vedení služby. Každý pokoj
má stavebně oddělené sociální zázemí se sprchou, toaletní mísou a umyvadlem. Pro klienty
částečně imobilní a zcela imobilní jsou pokoje a sociální zázemí uzpůsobeny jejich potřebám.
Bezbariérový přístup je zajištěn evakuačním lůžkovým výtahem. Objekt je dispozičně řešen
tak, aby prostorově vznikly oddělené domácnosti – bytové jednotky. Kapacita služby
je určena 59 osobám ubytovaných v pěti domácnostech se stálými pracovníky v sociálních
službách a třemi všeobecnými sestrami. Každá domácnost má k dispozici společnou místnost
(obývací pokoj s kuchyňkou) k setkávání klientů především při stolování nebo u nabídky
různých činností, pokud nechtějí trávit volný čas individuálně ve svých pokojích nebo mimo
Domov. Dvě domácnosti jsou rozděleny na dvě části, každá část má svůj obývací pokoj
s kuchyňkou.
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K objektu patří zahrada (1810 m²), s dřevěnými altánky, krbem, lavičkami kolem chodníků
a jednoduchými trenažéry pro procvičení celého těla. Zahrada je osázena vegetací v podobě
živých plotů, okrasných keřů a stromů. Charakteristika poskytované služby Pobytová sociální
služba je poskytována osobám s vyšší a vysokou mírou potřebné pomoci. Klienti bydlí
v domácnostech v počtu od 5 do 10 osob. Budova je bezbariérová, službu mohou využívat
také klienti zcela upoutáni na lůžko nebo na invalidním vozíku. Podpora
a péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu v rámci 24 hodin. Klientům jsou
nabízeny veřejné a sociální návazné služby, které také za podpory pracovníků běžně
využívají. Pracoviště má k dispozici jeden osobní automobil a dva automobily pro devět osob,
které jsou přizpůsobeny pro převoz osob upoutaných na invalidním vozíku. Využití
automobilů pro individuální potřeby klientů je možné také v rámci fakultativních služeb.
Stravování jezajištěno vlastním stravovacím provozem přímo v objektu, praní prádla rovněž.
Důležitou součástí služby DOZP je pracoviště Denní aktivity Relax, které se nachází
na Opavské ulici a slouží k poskytování aktivit pro klienty Domova.
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Uživatelé služby DOZP:
Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH

POČTY UŽIVATELŮ
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2020 POČTY DLE:
ŽENY
3.3.1 POHLAVÍ
1 3.3.2 VĚK

POSTIŽENÍ

MMUŽI

42

17

58

2

1

26-89

3359

26-89

45-46

52

průměr

58

47

56

45,5

52

osoby bez závislosti

0

0

0

0

0

I lehká závislost

1

0

1

0

0

6

2

8

0

0

III těžká závislost

12

2

14

0

1

IV úplná závislost

24

12

36

2

0

4

1

5

0

0

22

9

31

0

1

13

7

20

1

0

0

0

0

0

0

19

10

29

2

0

3

0

3

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

bez omezení pohybu

14

6

20

0

1

s částečným omezením

16

5

21

2

0

s úplným omezením pohybu

11

6

17

0

0

rozpětí

3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost

3.3.4 TYP

MUŽI CELKEM ŽENY

lehké
3.3.4.1
osoby s střední
mentálním
těžké
postižením
hluboké
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním
postižením (tělesné + mentální postižení)
(osoby bez
psychiatrické
diagnózy) postižením (i
3.3.4.3
osoby
se zdravotním
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

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

3.3.6
MOBILITA

Průměrná obložnost v uplynulém roce byla 98,80 %.
Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2020 bylo 21, z toho 13 mužů a 8 žen.
Průměrná čekací doba zájemců o službu DOZP činila v roce 2020 v průměru 6,3 měsíců.
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počet pracovníků
celkem

počet pracovníků
přímá péče

vzdělání

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní
celkem

přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2020

%

3,4
1
30
25
7,3
66,7

5,1
1,5
45
37,5
10,9
100

sociální
THP
pracovníci
pracovníci
pedagogičtí
zdravotničtí
v sociálních
pracovníci
pracovníci
službách
1
2
3
4
5
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
2
3
1,4 2,1
1
1,5
23 34,5
3
4,5
3
4,5
17,7 26,6
3
4,5
43,7 65,6
3
4,5
3
4,5 4,4 6,6

ostatní

6
PS

%

1
1,5
7,3 10,9
4,3 6,4
12,6 18,8

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020
V roce 2020 jsme se snažili pokračovat v aktivitách, které jsou pro klienty Domova významné
a určují kvalitu poskytované služby.
Spolupráce s dobrovolnickým centrem Slezské diakonie v Krnově
Již devět let spolupracujeme s dobrovolnickým centrem Slezské diakonie v Krnově.
V tomto roce se věnovala našim klientům jedna dobrovolnice, která je registrovaná
v dobrovolnickém centru. Jako dobrovolníci se přihlásili další tři mladí lidé, kteří byli bez
registrace, bohužel klienty navštívili jen dvakrát, díky koronavirové situaci nebylo možné,
aby klienty navštěvovali i nadále. Dobrovolnickému centru v Krnově nebylo lhostejné,
že dobrovolníci nemohou navštěvovat klienty a tak přišli s nápadem, potkávat se virtuálně.
Mohli se tak setkat alespoň prostřednictvím videozáznamů.
Za rok 2020 dobrovolníci odpracovali celkem 31 hodin.
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Koncem roku nás kontaktovala další potencionální dobrovolnice, která by svými návštěvami
chtěla klientům zpestřit jejich volný čas.

Rádi se bavíme a cestujeme
Jsme rádi za to, že pracovníci hledají neustále příležitosti k tomu, aby s klienty vyrazili mimo
objekt Domova. Nabízejí klientům akce, které jsou v blízkém i vzdálenějším okolí.
V letošním roce z důvodu covidové epidemie neměli tolik možností, aby se s klienty účastnili
některých akcí. Přesto však využili toho, že klienty mohli pozvat na své vlastní zahrady,
kde si klienti užili kontakt s přírodou, mohli si pohladit domácí mazlíčky nebo hospodářská
zvířata.

na zahradě v Branticích

na zahradě ve Vraclávku

na zahradě v Hošťálkovech
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sekání trávy

traktůrek

terapie s králíkem

u kávičky

Rekreace v Luhačovicích
Klienti mají radost z toho, pokud mohou vyjet někam za brány Domova. Letos pro ně
připravily pracovnice 4. domácnosti wellness pobyt do lázeňského města Luhačovice.
Klientky se na dovolenou moc těšily, bylo to pro ně zase něco nového. Pokoje byly
bezbariérové, což uvítaly klientky na invalidním vozíku. Společně s pracovnicemi si nejen
užívaly wellness a výbornou stravu, ale i procházky po městě.

Jak se klienti podílí na životě v Domově
Klienti se snaží za podpory pracovníků zapojit do různých činností ve svých domácnostech.
Chystají pohoštění na oslavy narozenin, občas plánují a připravují snídaně nebo večeře,
podílejí se na domácích pracech. Jsou šťastní, že jsou tady doma.

chystáme jídlo

utíráme nádobí
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Další aktivity klientů
Tím, že nastalo pro klienty omezení pohybu mimo Domov adalší jiná nařízení z důvodu
covidové epidemie, začali klienti trávit více času ve svých pokojích. Jejich činnosti jsou tak
více individuální, pracovníci za nimi přicházejí do pokojů a nabízejí jim činnosti tam.
Pro mnohé klienty to znamená větší klid a pohodu.

motomed

Podzimní tvoření
Klienti se dokážou zabavit v každém ročním období. Pokud je to možné, tak společně tvoří
výzdobu nebo jen tématicky zaměřené obrázky.

bavíme se s obrázky
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Oslavy klientů
Každý klient je jedinečný a na tom si zakládáme. Proto, když má klient narozeniny, tak se mu
pracovníci snaží zajistit patřičnou oslavu.
Každý z klientů si může vybrat, jak chce své narozeniny oslavit. Někdo chce prožít oslavu se
svými spolubydlícími, jiní raději slaví sami. Pokud je to možné, mohou si vybrat oslavu
v cukrárně, kavárně nebo se svými příbuznými.

Canisterapie
Jednou z metod práce, kterou klienti mají možnost využívat je canisterapie. Jednou týdně
přichází paní Dudková se svým novofundlandským psem, který motivuje klienty k různým
aktivitám. Na jedné z domácností žijí klienti s těžším postižením a tak zde využíváme
především polohovací canisterapii, kdy si pes lehne do postele ke klientovi. Klienti se tak těší
z blízkosti psa, pozitivně na ně působí jeho teplo a pohoda.
Za podpory terapeutky mají všichni klienti možnost pohladit si psa, učesat ho nebo nakrmit.
Tímto způsobem si klienti procvičují i části rukou, jako jsou paže, dlaně i prsty. Postupem
času si k psovi našli cestu i ti klienti, kteří k němu neměli žádný vztah nebo se ho dokonce
báli.

Novofunlandský canisterapeutický pes

náš pes Fík
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Zábavné odpoledne v Domově s dětmi z dětského domova v Lichnově
Vážíme si toho, že nás navštěvují studenti i děti, kteří chtějí naše klienty pobavit.
Začátkem roku nás už podruhé poctili svou návštěvou děti z Dětského domova v Lichnově,
kteří za klienty přijeli, aby je potěšili pásmem písniček, které si pro ně připravili.

Velikonoční období
V době Velikonoc se klienti nemohli navštěvovat na jiných domácnostech a tak si připravili
velikonoční pomlázku každá domácnost zvlášť. Ženy byly připravené, aby své šmigrustníky
mohli náležitě odměnit.

A tak si užíváme předvánoční období a Vánoce
Předvánoční období je spojeno se společným zdobením stromku ve vestibulu.
To se pro naše klienty stalo již tradicí. Letos nám stromek darovala naše pracovnice paní
Kaděrková. Bohužel současná doba nám neumožnila, abychom se všichni společně setkali
u stromku, a tak klienti přicházeli s pracovníky jednotlivě a každý z nich zavěsil na stromek
vlastní výrobek.

zdobení stromku ve vestibulu

9

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

příprava na Vánoce

Vánoce
Vánoce jsou svátky radosti, pohody a obdarovávání, a tak to mají i naši klienti.
Užívají si kouzelnou atmosféru Vánoc, kterou jim na domácnostech vytváří pracovníci.
Je to čas, kdy se klienti v každé domácnosti setkají, aby si společně užili Štědrý večer
a oslavili příchod nového roku.

Vánoce

Zahrada
V letošním roce jsme obzvlášť ocenili, že máme zahradu, ve které mohli klienti trávit svůj
volný čas v každém ročním období.
Starají se o ni nejen naši údržbáři, ale především pracovnice s klienty, kteří zde vytváří
příjemné prostředí pro posezení u kávy, či večeře. V letním období zde klienti tráví hodně
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času, někdy grilují, můžou se protáhnout na cvičících strojích, které zde
máme napevno umístěny nebo jen tak sedí a povídají si a užívají si příjemného relaxu. Na
zahradě se můžou klienti zastavit i za naším pejskem Fíkem, který na ně radostně poštěkává
a těší se z jejich přítomnosti. Čas od času můžou ze zahrady pozorovat závody offroadů,
které si užívají hlavně muži.
A tak ani v době koronavirové jsme nezaháleli a grilovali jsme. Někteří z klientů pomáhali,
aby byla k masíčku i nějaká zelenina, jiní se vyhřívali na sluníčku. Pracovníci se pak činili
u grilu, aby byl výsledek k uspokojení všech.

Představení pro klienty na zahradě
Letos v létě jsme na zahradě opět uvítali představení pro klienty, které nám nabídli umělci
Hudebního divadla v Karlíně. Zahradou zněly písničky z muzikálů, některé klienti znali a tak si
společně notovali do taktu a někteří si s chutí zatancovali. Zábavu si užili nejen klienti,
ale i pracovníci.

Mobilní zahrádka
Součástí zahrady jsou i mobilní zahrádky, které využíváme pro pěstování okrasných květin
a bylin. O tuto zahrádku se starají pracovnice, které se snaží zapojovat do péče o zahrádku
i klienty. V letošním roce nám přibyly další dvě mobilní zahrádky, které byly zakoupeny
z projektu EVVO. Jednu z nich máme i v Relaxu na Opavské ulici, kde se naši klienti zapojují
do osazování a pěstování rostlin.
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Metody práce
Ke každému klientovi se snažíme přistupovat individuálně. Na základě individuálního plánu
má každý klient vypracován Plán péče a podpory, který je výborným pomocníkem
pro všechny pracovníky. Někteří z klientů potřebují pomoc v komunikaci, jiní potřebují
zklidnit prostřednictvím bazální stimulace. Tyto techniky využívají při své práci zaměstnanci
Domova.
Bazální stimulace
Koncem roku 2019 jsme se stali certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace.
Příprava pracovníků na certifikaci probíhala od roku 2017, téměř všichni pracovníci byli
proškoleni v základech bazální stimulace. V tom, aby pracovníci prováděli bazální stimulaci
správně a získali jistotu, jim byla podporou externistka Mgr. Borýsková Hedvika a naše
koordinátorka H. Carbolová. Nově příchozí pracovníci jsou proškolování koordinátorkou tak,
aby mohli provádět alespoň základní techniky než projdou potřebným akreditovaným
vzděláním.

bazální stimulace

Komunikace prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace
V Domově žije 52% klientů, kteří nekomunikují verbálně, proto využíváme externí podporu
paní Mgr. Bohdany Herzánové a Mgr. Lenky Gwóźdźové, které svým přístupem pomáhají
pracovníky nasměrovat k správnému výběru komunikační pomůcky pro klienty. Pracovníkům
se dostává nejen podpory ze strany externisty, ale i ze strany koordinátorek, které jim
pomáhají v nastavování vhodného komunikačního systému.
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Díky projektu Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o.,
název aktivity KA3 Odborná podpora pracovníků při zavádění metod AAK do praxe,
se v komunikaci s klienty můžeme posunout zase o něco dále. Podpora pracovníků
Zapojujeme se do dění ve městě
Jsme moc rádi, že nás krnovská veřejnost přijímá, snažíme se zapojovat do dění ve městě tak
často, jak to jde.
K začleňování do místní komunity Krnova patří i zapojení naší služby do komunitního
plánování ve skupině za Zdravotně postižené občany.

v kostele

v cukrárně

na procházce

výlet do okolí

masopust

Využívání veřejných služeb ve městě
Je pro nás důležité, aby se klienti stali součástí krnovské komunity. Proto se snažíme o to,
aby se klienti s pracovníky účastnili nejrůznějších akcí, které pořádá město. Klienti také
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navštěvují obchody, kde nakupují za podpory pracovníků, využívají služeb
kadeřnictví
a pedikúry, popřípadě dalších služeb.
Svůj zdravotní stav konzultují s praktickými nebo odbornými lékaři v jejich ordinacích.
Klienti si oblíbili návštěvy restaurací a cukráren, kde si pochutnají na tom, co mají rádi.
Je to pro ně chvíle, kdy mají svého klíčového pracovníka sami pro sebe.
Solná jeskyně
Další oblíbenou aktivitou klientů je návštěva solné jeskyně. Někteří klienti ji navštěvují
pravidelně, jiní jen občas. Účinky solné jeskyně blahodárně působí na zdraví klientů, obzvlášť
pomáhá těm, kteří trpí respiračním onemocněním.

Návazné sociální služby
Naši klienti mají pestrou nabídku dalších služeb. Nepobývají celé dny jen v Domově,
ale využívají nabídky služeb jiných poskytovatelů ve městě.
V loňském roce navštěvovalo osmnáct klientů návazné sociální služby Slezské diakonie.
Se Slezskou diakonií v Krnově spolupracujeme již několik let. Využíváme jejich sociálně
terapeutickou dílnu Effathu, denní stacionář Benjamín a činnosti Elize. Službu STD Effatha
navštěvovalo celkem 7 klientů, denní stacionář Benjamín 10 klientů, rehabilitační cvičení
v rámci projektu Elize využívala jedna klientka.
V letošním roce pracovníci Benjamína připravili pro své klienty dvoudenní pobyty na chalupě
v Pitárné, tuto nabídku využili i naši klienti, pobyt si náramně užili.
Kromě návazných služeb jiných poskytovatelů využívá dvacet pět klientů nabídku Denních
aktivit Relax, která je součástí služby DOZP, nachází se mimo areál Domova.
V letošním roce proběhla rekonstrukce a rozšíření Denních aktivit Relax, místo jedné
místnosti budou mít možnost klienti navštěvovat více různě zaměřených místností. Výhodou
je i nová zdviž, díky které mohou Relax využívat i klienti na vozíku. Rozšířil se i počet
pracovníků, což znamená, že se v Relaxu vystřídá více klientů Domova.
Relax poskytuje službu klientům s vyšší mírou podpory, v rámci aktivit si klienti v Relaxu
mohou vybrat snoezelen, relaxaci ve vaku, prvky muzikoterapie, společenské hry,
procvičování jemné motoriky, rukodělné činnosti, mohou si procvičit hmat prostřednictvím
hmatových pomůcek, pohybové činnosti s využitím míče, bazální stimulaci, relaxaci
u akvária, výlety po okolí. Relax není jen o odpočívání, a tak se klienti zapojují do péče
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o bylinky, pravidelně je zalévají, aby pak mohli vyzkoušet jejich blahodárné
účinky. V době příznivého počasí využívají zahradu, terasu nebo pergolu k různým aktivitám
a odpočinku.

Navštěvuje nás naše rodina a přátelé, my jezdíme s klienty za rodinou
Nejen rodina přijíždí za klienty, ale rovněž se snažíme jezdit s klienty za jejich rodinami,
pokud to není z jejich strany možné. Nejenom rodinné vazby jsou pro klienty důležité,
někteří klienti mají přátele v jiných službách, a tak se je snažíme všemožné podpořit,
aby se mohli vzájemně navštěvovat. Vnímáme, že je pro naše klienty důležité, aby zůstaly
rodinné a přátelské vazby zachovány.
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když se stkáme s rodinou

Dary
Vážíme si toho, že na nás někteří myslí a obdarovávají nás. Letos jsme obdrželi 15 kg pracího
prášku, kterým nás obdaroval pan Postulka, opatrovník jedné z našich klientek. Manželé
Runtovi nám zanechali po svém zemřelém synovi tablet, stůl a televizor. Paní Tučková
prostřednictvím dobrovolníků z Krnova darovala pro klienty 30 l čerstvého jablečného
moštu. Nejen klienti byli obdarováni,přišla řada i na pracovníky, kteří dostali kosmetiku
od firmy Yves rocher. Dar zprostředkovala vedoucí chráněného bydlení paní Yvona
Marečková. Moc za to děkujeme.
Vzdělávání pracovníků
Každým rokem se snažíme reagovat nejen na potřeby služby, ale i na potřeby pracovníků,
na to, co je pro jejich práci významné a důležité, aby svou práci mohli odvádět
co nejkvalitněji.
Na tom, aby poskytovaná služba DOZP byla kvalitní, se ve velké míře podílí také vzdělávání.
Supervize
Z projektu Podpora duše 2 jsme využili nabídku manažerské supervize pod vedením PaedDr.
Evy Veškrnové. Supervize se zúčastnily čtyři koordinátorky Domova.
Supervize pro ně byla přínosná v tom, že mohly probrat své manažerské kompetence.
Supervizorka jim sdělila postřehy ze své praxe, které je mohou nasměrovat v jejich
každodenní práci. Odnesly si nové náměty v přístupu k pracovníkům.
Další supervizi jsme využili pro sexuálního důvěrníka, který každý rok probírá s externím
odborníkem na sexualitu P. Eisnerem, DiS., momentální dění v oblasti sexuality v Domově.
Práce se sexualitou – Kurz č. 1
Další oblastí, kde byli podpořeni pracovníci přímé péče v podobě akreditovaného kurzu,
je práce se sexualitou. Podporou v oblasti sexuality je pracovníkům diplomovaný specialista
Petr Eisner, který nás již několik let proškoluje. Letos proškolil 7pracovníků domova.
V domově je pouze jeden sexuální důvěrník, proto vznikla potřeba vyškolit ještě alespoň
jednoho člověka. Kurz č. 2 absolvovala vedoucí DOZP.
Další nabídkou v oblasti vzdělávání bylo Využití zahrady při práci s uživateli soc. služeb.
Kurzu se zúčastnilo 8 osob pod vedením Mgr. Březinové ze společnosti Zřetel. Z tohoto
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vzdělávání si pracovnice odnesli náměty na to, jak zahradu ještě více
přizpůsobit klientům, aby se mohli podílet na jejím zkrášlování.
Úvod do deinstitucionalizace aneb právo na normální život JINAK
Dalším, pro nás velkým tématem, bylo vzdělávání, jehož cílem bylo zaměření na partnerský
přístup ke klientům. Vzdělávání proběhlo ve třech termínech a proškolilo se celkem
45 pracovníků. Proběhlo pod záštitou Jinak, o.p.s., lektorovala PhDr. Jana Sladká Ševčíková.
Dalším obohacením v rámci vzdělávání byly vzdělávací filmy Život jako každý jiný z projektu
MPSV, školící akce Cesta srdce a odborné konzultace k AAK s Mgr. Lenkou Gwóźdźovou
a Mgr. Bohdanou Herzánovou.
Již druhým rokem jsme členy Unie sexuálních důvěrníků „Nebuď na nule“. Pravidelně
se scházíme, abychom si mohli předávat zkušenosti v oblasti sexuality. Měli jsme možnost
setkat se virtuálně s kolegyní pana Eisnera Mgr. Hanou Šimáčkovou. Tématem bylo
zavádění role sexuálního důvěrníka do praxe organizace a otázky s tím související.
Neustále pracujeme na tom, aby naše služba byla pro klienty co nejlepší, co nejpřirozenější,
aby se zde klienti cítili opravdu jako doma, proto využíváme všech podnětů, které máme
zvenčí, ale i od klientů a pracovníků.
Ke zvyšování kvality služby DOZP přispívá plánovaná kontrolní činnost. Kontrolní činnost
provádí každý měsíc vedoucí služby a koordinátorky. Pokud kontrola prokáže nějaké
nedostatky, nastavujeme náležitá opatření.
Kvalita služby mimo domov
Velmi oceňujeme přístup některých lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří se chovají
k našim klientům s respektem a lidským přístupem. Naši klienti jsou registrovaní u jedenácti
různých praktických lékařů.
Můžeme již po letech, co naši klienti žijí v Krnově, říct, že nás v této obci přijali a berou nás
jako součást komunity. Pracovníci to vnímají především v místech, ve kterých se nejvíce
s klienty pohybují, např. kadeřnictví, pedikúra, obchody, restaurace a cukrárny.
Praxe
V rámci sdílení dobré praxe jsme během roku 2020 poskytli praxi pěti studentům vysokých
škol - UPOL Olomouc, Slezská univerzita v Opavě a studentce z Ostravské univerzity. V rámci
rekvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách u nás proběhly dvě praxe v rozsahu
56 hodin.
Praktikantky měli možnost vyjádřit se ke kvalitě naší služby prostřednictvím formuláře
Hodnocení kvality naší služby stážisty, praktikanty, dobrovolníky.
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Zpětné vazby ke kvalitě poskytované služby od lidí zvenčí
Jsme rádi, že naši službu navštěvují i cizí lidé, kteří nám sdělují své postřehy k námi
poskytované službě.
Ve zpětných vazbách za rok 2020 se nejvíce objevovalo příjemné prostředí, lidský přístup ke
klientům, milí spolupracovníci, práce s pomůckami, aktivizace klientů, domácí a útulné
prostředí.
Jedna studentka zmínila, že zde chybí rehabilitační pracovník, díky němuž by byla služba
ještě kvalitnější.
Nejvíce nás hřejí slova díků od opatrovníků, kteří vyzdvihují lidské jednání pracovníků vůči
klientům a vytvoření útulného domova.
Co se podařilo v přímé péči za letošní rok
 Pracovníci se neustále snaží o to, aby klienti zažili na svých domácnostech činnosti,
které vytvářejí domov. Čím dál častěji připravují jídlo na domácnostech, snaží
se klienty více zapojovat do chodu domácnosti – umývání nádobí, utírání stolů atd.
 Klienti mohou využít větší nabídku nápojů.
 Pracovníci, kteří mají vztah k pracím na zahradě, zvelebují zahradu rostlinami ze svých
zahrádek, kromě mobilních zahrádek, osázeli i jiná místa na zahradě.
 Na některých domácnostech jde poznat jednotnost pracovníků – a z toho pak vyplývá
dobrá atmosféra na domácnostech a velký posun klientů.
 Pracovníci s podporou koordinátorek neustále hledají vhodné přístupy a způsoby,
aby klienti byli spokojení, abychom jim poskytovali, co nejkvalitnější službu.
 Pracovníci se snažili dodržovat nácviky u klientů i během těžkého období.
 Podařilo se nám navýšit příspěvky na péči u šesti klientů, u 5 klientů z 3. na 4. stupeň,
u 1 klientky z 2. na 3. stupeň.
 Probíhala jednání ve věci omezení svéprávnosti.
 Pracovnicím se podařilo zajistit masáže u dvou klientek, masérka dochází do Domova.
 Účastnili jsme se potravinové sbírky.
Sociální podmínky klientů
 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství
V domově se nachází 27dvoulůžkových pokojů a 5 jednolůžkových, sociální zázemí
je umístěno 11 x společné pro dva dvoulůžkové pokoje, koupelna je umístěna mezi pokoji,
každý pokoj má svůj vchod, z toho 4 koupelny jsou vybaveny mixážním panelem a sprchovým
lůžkem pro uživatele s vysokou mírou dopomoci, 10 pokojů má samostatnou koupelnu.
Sociální zázemí pro imobilní klienty je vybaveno zvedákem pro usnadnění manipulace s těžce
postiženými osobami.
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 možnost trávení volného času
Objekt je členěn do pěti domácností, každá z nich má vlastní společné zázemí – obývací
pokoj s kuchyňkou.
Vybavení kuchyňky: sporák ve dvou domácnostech, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí,
varná konvice a chladnička – na všech domácnostech. Domácnosti, které nemají ve vybavení
sporák, mají k dispozici pojízdnou troubu a dvou plotýnkový vařič.
Vybavení obývacích pokojů: televize, video nebo DVD, sedací souprava, radiomagnetofon,
komoda, skříň, poličky, stoly, židle apod.
K dispozici je zahrada se 3 pergolami, 2 zahradními krby, lavičkami a cvičícími stroji.
 další poskytované služby
K relaxaci klientů slouží hydromasážní vana, která je součástí koupelny 5. domácnosti
a je využívána formou fakultativní služby.
Motomed, který je součástí 2. domácnosti, využívají klienti z celého Domova zdarma.
Stavebně - technický stav objektu
Objekt je celkově v dobrém technickém stavu. Jsou prováděny pravidelné revize všech
technických zařízení, pravidelná údržba a drobné opravy.
Pracoviště domova je bezbariérové, je zajištěno evakuačním výtahem.
Vyhodnocení stěžejních cílů za rok 2020
Záleží nám na tom, aby klienti byli v naší službě spokojení, proto neustále přemýšlíme nad
tím, jak bychom se mohli co nejvíce přiblížit běžnému životu.
Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na oblast stravování a partnerský přístup ke klientům.
1) Bon Appetit
Pro každého člověka je velmi důležité, jak se stravuje. Proto se pracovníci snaží nejen
připravit, ale i naservírovat jídlo tak, aby lahodilo oku. Proto je pro nás důležitá spolupráce
s kuchyní, kde se podílíme na schvalování jídelníčků na následující týden. Máme rovněž
možnost připomínkovat každé jídlo, které klienti dostanou.
V některých domácnostech není součástí vybavení kuchyňských linek sporák. Tyto
domácnosti chceme sporáky vybavit, aby měli klienti možnost, za podpory pracovníků,
připravit si stravu podle svých představ. Jedná se hlavně o samostatné přípravy snídaní či
večeří a vaření a pečení v rámci denních aktivit, jako forma nácviku k osamostatňování
klientů. Sami pracovníci požadují zakoupení sporáků nebo indukčních desek, aby mohli
klientům častěji připravovat jídlo v domácnosti.

Jídlo, jeho příprava a sdílení vnášejí do života klientů mnohem víc, než jen nutnou nutriční
podporu pro tělo. Jídlo hraje klíčovou úlohu při utváření našich individuálních, kulturních
a sociálních rolí.
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Cílem je v co největší možné míře umožnit klientům kvalitní zážitek z jídla a zaměstnancům
nabídnout maximální podporu při realizaci. BON APETIT je časově dlouhodobá záležitost.
Poskytujeme takové podmínky, abychom prodloužili samostatnost uživatelů po co možná
nejdelší dobu. Dalším naším cílem a přáním je umožnit, aby si uživatelé udrželi důstojnost
a důvěru v pečovatele a klíčové pracovníky i v situaci, kdy jsou na nás fyzicky zcela závislí.
Na co se zaměřujeme?
Na způsob servírování jídla, společenský styk během stolování, individuální obsluze, pěkném
prostředí a respektování soukromí. Na vlastnostech jídla, jako je výživová hodnota, chuť,
barvy a vůně, konzistence stravy, jakou klienti zvládají, výběru surovin
a ideální dobu přípravy pokrmu, na podporu soběstačnosti při krmení, individualizaci…
Co se nám v letošním roce povedlo zajistit:
 Klienti mají možnost stravovat se na svých pokojích nebo v obývacím pokoji
domácnosti, v letním období i na zahradě. Stravování tak probíhá v lepší atmosféře,
v klidu.
 Někteří klienti si chystají snídani nebo večeři sami.
 Někteří klienti mají své příbory a nádob, svou skříňku na uložení nádobí.
 Někteří klienti používají individuální nádobí – např. talíř s protiskluzovou podložkou,
lžíci se zahnutou ručkou.
 Klienti mají nakoupeny různé hrníčky na nápoje, podle toho, co jim lépe vyhovuje
zakoupeny vhodnější (mají své barvy, větší ouška, menší hrníček).
 Mají výběr ze dvou jídel na oběd.
 Odhlašování svačin a výběr ze svých nakoupených potravin
 Příprava jídla pro klienty individuálně, podle toho, kdy chtějí jíst.
 Chystání menších porcí, především pečiva, klient má vždy možnost si přidat. Vypadá
velmi nepříjemně, když pečivo (i jiné jídlo) z talířku nebo tácku přepadává.
 Z pečiva děláme jednohubky- klientům se líbí, že mají změnu.
 Někteří klienti si mažou pečivo sami.
 Občas si společně připravují večeře s klienty, občas si uvaří nebo upečou něco
dobrého, což ovoní celou domácnost.
 U klientů, kteří vyžadují speciální stravování, pracovníci vždy zakoupí jiné potraviny,
které slouží jako adekvátní náhrada za odhlášené jídlo.
 Stravu, kterou si klienti s pracovníky na domácnosti připraví sami, naservírují lépe, tak
záleží jim na způsobu podání.
 Nově jsme zakoupili prostírání, která používají klienti při servírování jídel
 Individuální odhlašování stravy, která klientům nevyhovuje.
 Individuální řešení dietní stravy s kuchyní.
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 Pokud klienti používají chránič oděvů, tak je to hodně individuální a
mají svůj, který si schovávají do své ušité tašky nebo tašky na vozíku.
 Příprava nápojů na domácnostech – klienti tak mají větší výběr, mohou si uvařit
jakýkoliv čaj dle chuti (bylinkové, ovocné, černé apod.), mají dle potřeby zakoupené
své minerálky, džusy, kofolu, atd. Mohou si připravit nápoje z mléka, aj. nápoje. Také
slazení nápojů probíhá různým způsobem, někteří si sladí medem, někteří si
připravují bylinkové čaje – např. z rýmovníku,máty, někdo si dá do čaje citrón, v létě
pijí vodu s mátou, s citrónem.
 U klientů s podáváním stravy do Pegu pracujeme také s chutěmi, tzn. podáváme
stravu ústy a hledáme další možností nabídky.
Na co se zaměříme v příštím roce:











Zakoupení prostírání, popř. ubrusů.
Častější příprava večeří a snídání s klienty.
Zaměříme se na samotné servírování- vizuální dojem.
Zakoupení velkých lednic na domácnosti.
Mít na domácnosti bylinky na ozdobu (např. pažitku).
Více se zaměříme se na estetiku podávané stravy.
Používat koření, nabízet solničku, pepřenku k dochucení jídel.
Nalévání polévky do polévkové mísy..
Nabídka dalších omáček a pochutin k dochucení jídel.
Vytvoření skupiny pracovníků z přímé péče a kuchyně, která se bude pravidelně
scházet a konzultovat stravování, abychom dosáhli našeho cíle.

2) Partnerský přístup
Partnerský přístup vnímáme jako respekt a úctu k druhému člověku.
Jak bylo zmíněno výše, je pro nás důležité, aby klienti byli v naší službě spokojení. Proto
vnímáme partnerský přístup jako základ přístupu pracovníka ke klientovi.
V letošním roce bylo naším záměrem proškolit k tomuto tématu všechny pracovníky v přímé
péči. To se nám podařilo. Víme, že to nestačí. Proto si neustále všímáme chování pracovníků
ke klientům. Pokud není komunikace adekvátní, je pracovníkovi sdělena okamžitá zpětná
vazba. Nabízíme podporu v rámci videotréninku interakcí, popřípadě další podporu, kterou si
společně vykomunikujeme. Pokud pracovník nereflektuje na zpětnou vazbu, je sepsáno ústní
napomenutí s písemným záznamem, či další postih.
V příštím roce bychom chtěli navázat na vzdělávání, které by bylo formou školící akce a bylo
by přímo zacíleno na konkrétní situace, které pracovníci znají ze své praxe.
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Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2021
 Největší přínos vnímáme v jednotnosti pracovníků a v partnerském přístupu,
proto i nadále plánujeme podporu v této oblasti.
 Nadále budeme pokračovat ve vzdělávání v oblasti AAK a BS.
 Klienti si zaslouží, abychom pokračovali v Bon Appetitu a ještě více se věnovali oblasti
stravování – pestřejší strava a stolování.
 Jsme rádi, za to, že nám v příštím roce vznikne v Domově nový prostor pro klienty,
multifunkční místnost. Proto se budeme snažit místnost vybavit tak, aby vyhovovala
potřebám klientů.
 Klienti začnou navštěvovat ve větším počtu Denní aktivity Relax na Opavské ulici,
vznikly tam tři místnosti, prostor pro 12 klientů současně. Postupně se budeme
zabydlovat a vychytávat případné nedostatky.
Za co jsme vděčni, za co chceme poděkovat
 Za výbornou spolupráci s paní ředitelkou a dalšími pracovníky provozu, protože nám
vždycky vyjdou vstříc.
 Za vybavení domácností, které máme k dispozici, auta, kterých máme opravdu dost.
 Za finanční odměny, které nejsou samozřejmostí.
 Za dostatek pracovníků.
 Za vzdělávání a další podporu externistů nebo „jen“ podporu mezi námi navzájem,
která je taky velmi důležitá.
 Jsme rádi za každou novou možnost, která nás posouvá stále více dopředu
k „normálnosti“.
Máme radost, že i od opatrovníků přichází slova díků za péči o naše klienty. Tato slova
nás vždy zahřejí u srdce. Víme tak, že i oni si všímají naši těžké práce a umí ji ocenit.
A to je ta chvíle, kdy chápeme, že naše práce má smysl.

Co říct závěrem? Letošní rok byl obtížný pro nás všechny, díky covidové situaci se nám
obtížněji pracovalo, klienti byli téměř po celý rok uzavřeni v Domově a nemohli být
v kontaktu se svými příbuznými. Naštěstí nás to nepostihlo v takové míře, jako tomu bylo
v jiných zařízeních, a za to jsme moc vděční. Myslím si, že to bylo i díky tomu,
že jsme se snažili být klientům oporou, respektovali jsme veškerá nařízení a chovali
se zodpovědně.
Zpracovala: Mgr. Zuzana Peřinová, vedoucí služby DOZP
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