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Úvodní slovo ředitele organizace 

 

Vážení přátelé,  

předkládám Vám zprávu o činnosti organizace Zámek Dolní Životice, p.o. za rok 2019, 

prostřednictvím které vás chceme informovat o činnostech a hospodaření naší organizace. 

Věřím, že zde naleznete vše, co vás zajímá.  

V úvodu bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za jejich profesionalitu, se kterou 

přistupují ke své každodenní práci. Děkuji také uživatelům a našim příznivcům za podněty ke 

zlepšení naší práce. Děkuji partnerům a dárcům, kteří podporují naší činnost, a věřím, že nám 

svou důvěru zachovají i v následujících letech.  

Rok 2019 byl pro naši organizaci rokem, kdy došlo ke změně na pozici ředitele. Tímto bych rád 

poděkoval paní Miroslavě Chodurové za její práci, kterou dokázala organizaci posunout 

dopředu.  

Po celý rok 2019 jsme byli aktivně zapojeni do projektu „Zavedení nových metod práce s 

uživateli v naší organizaci“. Výsledkem tohoto projektu bylo komplexní zavedení metody 

augmentativní a alternativní komunikace v organizaci (AAK), která spočívala v nákupu 

speciálních pomůcek pro AAK, ve specifickém proškolení zaměstnanců a vytvoření nových 

pracovních postupů pro zaměstnance; a také komplexní zavedení metody aktivizace uživatelů 

a snoezelen místnosti pro relaxaci uživatelů.  

V roce 2019 jsme velmi aktivně pracovali na zlepšení kvality bydlení našich uživatelů domova 

pro osoby se zdravotním postižením i chráněného bydlení, a to zakoupením tří vozidel:  dvou 

vozidel s palivem CNG, sloužících  k přepravě uživatelů a zajištění nezbytného provozu 

organizace, a jednoho 9-ti místného vozidla Ford Custom, které taktéž slouží k přepravě 

klientů do terapeutických dílen, na výlety, nákupy apod.  V Domově pro osoby se zdravotním 

postižením Dolní Životice  jsme rozdělili čtyři velké, neútulné pokoje, vybudovala se koupelna 

pro dva jednolůžkové pokoje, dále proběhla rekonstrukce koupelny a vybudovala se kondiční 

místnost.  Další provozní změnou je zakoupení EKO-Finischeru, určeného k likvidaci WC nádob 

a močových lahví, čímž jsme ušetřili provozní náklady na vodu, dezinfekci a personál.   
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V Chráněném bydlení Moravice došlo k úpravě sklepních prostor, kdy jsme sanačními 

omítkami odstranili vzlínající vlhkost a zabránili tvorbě plísní. V roce 2019 došlo také k poruše 

odpadní jimky a vše se muselo řešit v režimu havárie.  Na rok 2020 je naplánovaná realizace 

čističky odpadních vod pomocí vsaku.  

V Sociálně terapeutické dílně došlo k částečné výměně svítidel za zdravé světla.   V roce 2019 

byla spuštěna také nová vizualizace webu (www.zamekdz.cz), která umožňuje přístup i pro 

osoby se zdravotním hendikepem.  K lepší propagaci našich služeb byly vytvořeny v jednotné 

grafice i propagační letáčky a rovněž nástěnný kalendář s klienty v dobových kostýmech.  

Uvedl jsem zde jenom průřez různých materiálně technických změn, na kterých jsme v roce 

2019 pracovali a snažili se tím naplňovat plánované cíle a vize naší organizace,  což je 

poskytovat kvalitně a odborně sociální služby pro naše klienty.  

Snažili jsme se také uspořádat kulturní akce pro naše klienty v rámci organizace. Největší 

úspěch měl Srdíčkový ples, který byl velkolepý. V březnu proběhlo zábavné kloboukové 

odpoledne v Chráněném bydlení Moravice, oslava Mezinárodního den žen. Uspořádali jsme 

pálení čarodějnic, stavění máje, vystoupení cimbálové muziky, sportovní hry, diskotéky, 

setkání s opatrovníky, výstavy výrobků klientů a v závěru roku jsme slavnostně rozsvítili 

vánoční strom za zpěvu vánočních koled Litultovské scholly. Toto je výčet akcí, které jsme 

pořádali, ale klienti se účastnili i dalších akcí, které pořádala města a spolky  v okolí.  

Na závěr mi dovolte poděkovat také našemu zřizovateli, Moravskoslezskému kraji, všem 

spolupracujícím organizacím, partnerům, podporovatelům a opatrovníkům.  

 

Těším se na další spolupráci.  

 

 

Ing. Aleš Šupina  

ředitel organizace 
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Přílohy: 

1) Zpráva o plnění úkolů stanovených organizaci na rok 2019  

2) Koncepce stravovacího provozu p.o. Zámek Dolní Životice  

3) Fotogalerie DOZP Dolní Životice  2019 

4) Fotogalerie  DOZP Jakartovice – Deštné  2019 

5) Fotogalerie  STD EMA  2019 
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1. Popis zařízení 

Název: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 

Adresa: Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

Statutární zástupce: Ing. Aleš Šupina, ředitel 

IČ: 71197052 

DIČ: CZ71197052 

Bankovní spojení: 19-679480257/0100, Komerční banka 

Pevná linka: 558 877 827  

Mobilní číslo: 732 488 614  

Datová schránka: wt7mvmp 

E-mail: reditel@zamekdz.cz 

Web stránky: www.zamekdz.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

Přehled jednotlivých sociálních služeb: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 

Identifikátor: 5852477 

Vedoucí služby: Simona Vyhlídalová 

Adresa: Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice 

Služba je poskytována od: 01.01.2004 

Kapacita počet: 76 lůžek 

Forma poskytování: pobytová 

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice-Deštné 

Identifikátor: 9896330 

Vedoucí služby: Mgr. Alena Pola Sglundová, DiS. 

Adresa: Deštné 68, Jakartovice, 747 55 Litultovice 

Služba je poskytována od: 01.01.2018 

Kapacita počet: 50 lůžek 

Forma poskytování: pobytová 

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

Chráněné bydlení Moravice 

Identifikátor: 9007540 
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Vedoucí služby: Mgr. Karin Plocková 

Adresa: Moravice 33, 747 84 Moravice 

Služba je poskytována od: 01.08.2013 

Kapacita počet: 12 lůžek 

Forma poskytování: pobytová 

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

senioři 

  

Sociálně terapeutické dílny EMA 

Identifikátor: 5569346 

Vedoucí služby: Bc. Pavla Premusová 

Adresa: Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice 

Služba je poskytována od: 01.01.2016 

Kapacita počet: 30 klientů 

Forma poskytování: ambulantní 

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

Provozní doba: Po – Pá od 7:30 do 15:00  

Ambulantní služba je poskytována dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

mentálního nebo kombinovaného postižení, které nejsou schopny sebeuplatnění na 

otevřeném ani chráněném trhu práce. 
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Dílny EMA pracovaly od 01.01.2019 do 31.12.2019  v rámci projektu „Podpora služeb 

sociální prevence 2“ financovaného ESF a MSK. 

 

2. Charakteristika poskytovaných sociálních služeb 

Hlavním účelem zřízení organizace je poslání, spočívající v poskytování sociálních služeb podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 

rozhodnutím o registraci, jako i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních 

služeb souvisejících. 

Hlavní cíl organizace je na základě zjištěných potřeb poskytovat uživatelům takovou podporu, 

která jim, při respektování jejich osobnosti, umožní co největší samostatnost a nezávislost. Na 

základě principu normality vytvářet podmínky přibližující se běžnému životu. Odstranit 

neúčelnou a nadměrnou péči, která zabraňuje v rozvoji osobnosti. 

Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb sociální péče formou celoročního 

pobytu v DOZP a CHB a ambulantní formou v sociálně terapeutické dílně EMA.  

 

Podrobnější informace jsou popsány v závěrečných zprávách jednotlivých sociálních služeb - v 

přílohách (každá sociální služba má svou vlastní zprávu). 

 

3. Uživatelé poskytovatele sociálních služeb Zámek Dolní Životice, p. o. 

 3.1 Schválená kapacita celé organizace pro rok 2019 je 138 lůžek pobytové péče a 30 

 klientů pro ambulantní péči. 

  3.1.1 schválená kapacita DOZP D. Životice – 76 lůžek 

  3.1.2 schválená kapacita DOZP Deštné – 50 lůžek 

  3.1.2 schválená kapacita CHB Moravice – 12 lůžek 

  3.1.3 schválená kapacita STD EMA – 30 klientů 
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 3.2 Celkový počet uživatelů k 31.12.2019 a jejich rozdělení (viz. tabulka) 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů Z toho nově 

přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 59 110 169 7 13 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 21-72 27-84 21-84 28-61 27-59 
průměr 49,59 54,11 53,28 42,25 42,9 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 
I    lehká závislost 6 9 15 3 4 
II  středně těžká závislost 18 33 51 1 8 
III těžká závislost 23 43 66 2 1 
IV úplná závislost 14 23 37 1 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 13 28 41 2 7 
střední 27 46 73 3 5 
těžké 15 12 27 1 0 
hluboké 0 4 4 0 0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

35 31 66 1 2 

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

8 18 26 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  1 5 6 0 0 
 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby  

0 1 1 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 45 91 136 4 12 
s částečným omezením  12 17 29 2 1 
s úplným omezením 
pohybu 

1 3 4 0 0 

Pozn. za jednotlivé pracoviště jsou počty uvedeny v samostatných zprávách sociální služby. 

 

3.3 obložnost v uplynulém roce 99,12% 

 

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019 

z toho  - žen  9 

 - mužů 21 

 
Vývoj počtu uživatelů 
 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet uživatelů CHB a DOZP 185 174 159 154 150 144 141 

Počet uživatelů STD  -  -  -  -  -  -  - 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet uživatelů CHB a DOZP 128 135 141 88 137 136 

Počet uživatelů STD  -  - 27 26 30 33 



 

 9 

 

 
 

 
3. Personál 

Přehled zaměstnanců za celou organizaci. 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 

dni 
31.12.2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci THP Ostatní Pedagogičtí 

pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské 15,0 10,84   4,0 2,89   7,0 5,06 4,0 2,89   

Vyšší odborné 2,0 1,45   2,0 1,45         

Úplné střední 43,44 31,39   33,94 24,52 4,0 2,89   3,0 2,17 2,5 1,81 

Vyučen 69,81 50,44   56,0 40,46       13,81 9,98 

Základní 8,14 5,88   7,0 5,06       1,14 0,82 

Celkem 138,39 100   
102,9

4 74,38 4,0 2,89   7,0 5,06 17,45 12,61 

Průměrné procento nemocnosti: 7,32 % 

 
Vývoj počtu zaměstnanců 
 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet zaměstnanců 115,4 117,7 114,2 106,8 108 105,3 104,9 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet zaměstnanců 100,6 103,8 117,2 84,2 124,9 138,39 
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4. Významné události a aktivity 

 Pořízení dvou nových vozidel VW Caddy na alternativní pohon CNG 

 Srdíčkový ples organizace – klientský ples organizace  

 Změna ředitele organizace k 1.7.2019 

 Nafocení klientského kalendáře na rok 2020 v dobových kostýmech 

 Jedna uživatelka pracuje na pozici lektora v projektu podpory transformace 

pro besedy pro sociální pracovníky obcí a měst 

 Pořízení nového vozidla Ford Tourneo Custon pro Chráněné bydlení Moravice  

 Opravení východní části přední fasády budovy zámku  

 Dovybavení  multismyslové  místnosti snoezelen DOZP Dolní Životice  

 Rozdělení čtyř velkých neútulných pokojů na sedm jednolůžkových pokojů a 

jednu pracovnu pro pracovníky.  

 Setkání s opatrovníky DOZP Dolní Životice při příležitosti týdne sociálních 

služeb  

 Od 1.11.2019 spuštěn nový web organizace  

 Rozsvícení vánočního stromu organizace 

 Setkání s opatrovníky DOZP Deštné při příležitosti vánočního programu a 

výstavky 
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5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb v roce 2019   

 

DOZP Dolní Životice  

V roce 2019 jsme se zaměřili na aktualizaci standardů kvality, protokolu sexuality a pravidel 

domova, nově byly zpracovány standardy č. 6 a č. 11. 

Probíhala také osvěta v oblasti sexuality s využitím nově pořízených pomůcek. V oblasti 

alternativní a augmentativní komunikace (dále jen AAK) dále pokračujeme ve spolupráci s Mgr. 

Bohdanou Herzánovou a Mgr. Lenkou Gwóźdźovou, DiS. V průběhu roku jsme nastavili AAK u 

dalších pěti klientů, celkem tedy pracujeme v AAK s 25 klienty.  

Aktivizační pracovníci absolvovali Základní a rozšiřující kurz ve Snoezelenu a své poznatky 

začali uplatňovat v multisenzorické místnosti s klienty. Vytvořili jsme kondiční místnost, kde 

mohou klienti využívat masážní křeslo a rotoped.  

V roce 2019 bylo proškoleno:  

• Používání AAK v praxi – 10 PSS  

• Péče o klienty málo pohyblivé i nepohyblivé v soc. službách - 43 PSS 

• Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním 

postižením – 10 PSS 

• Nástavbový kurz bazální stimulace – 15 PSS 

• Úvod do prevence syndromu vyhoření – 57 pracovníků 

 

Průběžně probíhaly supervize k AAK a k aktivizačním činnostem s pracovníky. Realizovaly se 

také supervize s vedoucími pracovníky.  

Naše sociální služba spolupracovala s příspěvkovými organizacemi Sagapo, Domov pro seniory 

Odry a celkem 31 stážistů v našem domově absolvovalo odborné stáže v rozsahu 8 hodin. Ze 

zpětných vazeb jsme získali informace na kvalitu námi poskytované služby. 

V roce 2019 bylo evidováno 18 stížností, z nichž 4 byly vyhodnocené, jako ocenění, 5 stížností 

bylo opodstatněných, kde se sjednala náprava. 

Za zkvalitnění v poskytování služeb považujeme také vytvoření dalších jednolůžkových pokojů 

a vytvoření nové koupelny pro klientky. 
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Další významnou aktivitou byla tvorba kalendáře na rok 2020, kterou chceme prezentovat naši 

organizaci směrem k veřejnosti. Klienti pózovali v dobových kostýmech, práce to byla náročná 

leč velmi inspirativní a pro klienty zajímavá.       

 

DOZP Deštné  

V roce 2018 služba DOZP Jakartovice – Deštné navázala spolupráci s externí metodičkou paní 

Mgr. Kateřinou Krčmářovou. Tato spolupráce byla v září 2019 ukončena z důvodu pracovního 

vytížení paní Krčmářové. Na její doporučení byla navázána spolupráce s externí metodičkou 

paní Mgr. Michaelou Khýrovou.  

V rámci práce s kvalitou poskytované služby proběhlo akreditované školení pro všechny PSS v 

oblasti sexuality lidí s mentálním postižením. Toto školení proběhlo pod vedením odborníka 

pana Petra Eisnera, DiS. Pro vybrané pracovníky, je připraven návazný kurz, po jehož 

absolvování se mohou stát sexuálními důvěrníky pro klienty. 

Pod vedením Mgr. Kateřiny Krčmářové proběhlo proškolení  pracovníků v přímé péči a 

vedoucích v oblasti práce s běžným rizikem v DOZP Deštné. K této problematice byl vytvořen 

manuál pro práci s rizikem v praxi. 

V rámci aktualizace standardů kvality proběhla aktualizace standardů č. 5 a č. 2. 

V prosinci roku 2018 proběhlo souběžně stínování pracovníků v přímé péči a monitorování 

ústavních prvků v zařízení. Závěrečná zpráva byla předána vedoucí služby  v lednu 2019. Cílem 

pozorování ve službě, bylo zachytit a popsat prvky, procesy a zaběhnuté mechanismy, které 

by mohly být odbourány tak, aby co nejvíce podporovali klienty v jejich osamostatňování. V 

závěru zprávy jsou uvedena doporučení pro praxi tak, aby docházelo k osamostatňování 

klientů a k podpoře jejich začleňování do běžného života. Rovněž jsou zde uvedena doporučení 

pro službu – postupné snižování kapacity, realizace jednolůžkových pokojů, možnost využívání 

individuální přípravy stravy apod.. 

Nadále pokračuje spolupráce se 2 aktivizačními pracovnicemi, které s uživateli vybírají, plánují 

a realizují výlety, společenské, kulturní  a sportovní akce.  Aktivizační pracovnice rovněž prošly 

kreditovanými kurzy v oblasti práce se sexualitou lidí s mentálním postižením, dále absolvovaly 

odbornou stáž v Sociálně terapeutických dílnách v Krnově a samostatně se vzdělávají v oblasti 

výtvarných technik, které mohou využít při individuální práci s uživateli. Rovněž se podílejí na 
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začleňování uživatelů do běžného života a společnosti prostřednictvím prezentace výrobků 

uživatelů a ukázkami her z divadelního souboru. Pro jednu aktivizační pracovnici je v roce 2020 

naplánováno 2 denní intenzivní školení, které se zabývá metodou tzv. „míčkování“. 

V druhé polovině roku jsme do našich řad přivítali druhého sociálního pracovníka, což nám 

umožní zintenzivnit spolupráci s Klíčovými pracovníky na jednotlivých individuálních plánech 

uživatelů. 

V rámci zvyšování kvality sociální služby vedeme, podporujeme a motivujeme pracovníky, aby 

přistupovali k uživatelům služby jako k jedinečným osobnostem, které mají nezadatelné právo 

na vlastní názor a uplatňování svých práv. Pracovníci podporují a motivují uživatele k rozvoji 

jejich schopností a možností, aby žili co nejvíce běžný život. K zajištění kvalitní  

a profesionální péče v naší organizaci jsme zavedli pravidelnou supervizi pracovníků v přímé 

péči jako prevenci syndromu vyhoření. V roce 2019 byl pro pracovníky v přímé péči realizován 

8 hodinový akreditovaný kurz Jak pomáhat a nevyhořet. 

V rámci soustavného zvyšování kvality poskytované péče je naším dlouhodobým a stěžejním 

cílem postupné snižování kapacity služby, vytváření převážně jednolůžkových pokojů. Našim 

cílem je také soustavně rozvíjet a zdokonalovat schopnosti uživatelů a posouvat tak uživatele 

do chráněných bydlení, která jsou zase o krok blíž běžnému životu.  

Pro rok 2020 plánujeme zavedení individuálního stravování pro uživatele. Uživatelé se tedy 

mohou sami individuálně rozhodnou, co a kdy chtějí jíst, nebudou závislí na dodávání jídla z 

kuchyně. 

 

Chráněné bydlení Moravice  

Ve službě se konají pravidelné provozní porady pracovního týmu, na kterých jsou pracovníkům 

předávaný informace z porad vedení, kterých se v roce 2019 měsíčně účastnila vedoucí služby, 

a další potřebné provozní záležitosti. Tyto provozní porady se v pravidelných intervalech 

střídají s poradami o individuálním plánování a záležitostech uživatelů služby.  

Na základě přání všech uživatelů chráněného bydlení jsme v roce 2019 pokračovali v setkáních 

na jednotlivých bytech. Na společných setkáních se vyřeší některé problémy vyplývající ze 

společného soužití. Na těchto setkáních se společně plánují akce a aktivity, kterých by se 
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uživatele rádi zúčastnili, uživatelům jsou zodpovězeny jejich dotazy, přijímány podněty na 

změny nebo připomínky.  

Pracovníkům byla v roce 2019 poskytnuta supervizní podpora. Pracovníci měli možnost 

probrat věci, které je trápili, a to jak ve vztahu k uživatelům – případová práce, tak třeba ve 

vztahu k sobě samým nebo k vedení. Proběhly i individuální supervize, které vyplynuly z  

potřeb jednotlivých pracovníků. 

Všichni pracovníci služby Chráněného bydlení Moravice splnili potřebný počet hodin 

vzdělávání, a to ve formě akreditovaného vzdělávání a stáží.  

V Chráněném bydlení jsme využili možnosti metodické podpory při zapracování změn v 

legislativě (GDPR) do dokumentace a při aktualizování Standardů kvality. 

 

STD EMA  

Pracovní tým se jednou týdně schází na pravidelných poradách, na kterých jsou řešeny aktuální 

provozní záležitosti a jsou předávány informace z porad vedení. Dle potřeby probíhají také 

intervize, kde pracovníci probírají důležité události související s prací s klienty a dohadují se na 

společném postupu. 

V roce 2019 pokračují práce na tvorbě standardů kvality sociální služby a metodik, byly 

vytvořeny všechny standardy týkající se provozu služby.  

Byla navázána dlouhodobá spolupráce s metodičkou, která s pracovníky konzultuje tvorbu 

individuálních plánů a poskytuje podporu v oblasti standardů kvality sociální služby. 

Nedílnou součástí zvyšování kvality poskytovaných služeb je vzdělávání všech pracovníků. V 

roce 2019 absolvovali pracovníci STD EMA: 

- stáže – STD Harmonie Město Albrechtice (6 prac.), DOZP Jakartovice – Deštné (6), CHB 

Moravice (6) 

- školení – Etická a na člověka orientovaná komunikace (1), Zvládání stresu a stresové zátěže 

v oblasti sociálních služeb (3), Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání (2) 

V neposlední řadě mají na kvalitu poskytované služby vliv také pravidelné supervize, které se 

v roce 2019 uskutečnily 4. 
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6. Sociální podmínky uživatelů 

DOZP Dolní Životice  

V domově pro osoby se zdravotním postižením bydlí společně muži a ženy. Klientům 

nabízíme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích: 

• Počet jednolůžkových pokojů – 40 

• Počet dvoulůžkových pokojů – 15 

• Počet jednolůžkových apartmánů s vlastním sociálním zařízením – 2 

• Počet dvoulůžkových apartmánů s vlastním sociální zařízením – 2 

Standardním vybavením všech pokojů je postel, šatní skříň, komoda, noční stolek, stůl, židle, 

police.V domově většinou není jako součást pokoje sociální zařízení (WC a koupelna). Klienti 

využívají společných toalet (počet 22 WC). Jedno sociální zařízení využívají 3 klienti. 

 

DOZP Deštné  

Ubytování je poskytováno formou samostatných domácností, jednotlivé domácnosti jsou 

rozmístěny po patrech. Všechny objekty jsou bezbariérové s vlastním výtahem. V Dolní 

budově, jsou umístěny tři byty s celkovou kapacitou 20 míst. V přízemí se nalézá byt pro 4 

osoby s kuchyňkou a obývací místností, která zároveň slouží jako jídelna, dvěma 

dvoulůžkovými pokoji a sociálním zařízením. V prvním a druhém patře jsou umístěny byty pro 

8 osob. Každý byt je tvořen kuchyní propojenou s obývací místností, 4 ložnicemi a 2 sociálními 

zařízeními. Všechny pokoje jsou dvoulůžkové. 

V Horní budově se nachází 5 jednotlivých domácností pro 6 osob. Uživatelé mají k dispozici 

koupelnu, WC, kuchyňku, obývací pokoj. V koupelně je umístěn sprchový kout. Všechny 

pokoje jsou dvoulůžkové. Ve třetí budově je umístěna kuchyně s jídelnou a kancelářské 

prostory. 

 

Chráněné bydlení Moravice  

Chráněné bydlení Moravice je bezbariérový objekt, jehož součástí jsou 2 samostatné bytové 

jednotky, ve kterých bydlí 12 klientů (4 ženy a 8 mužů). Součástí každého bytu jsou 2 

jednolůžkové pokoje, 2 pokoje dvoulůžkové, které jsou vybaveny standartním nábytkem 
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(postel, noční stolek, šatní skříň, křeslo, stůl). Uživatele služby mají možnost si pokoje vybavit 

vlastním nábytkem.     

V každém bytě je prostorná kuchyň s potřebným vybavením, včetně elektrospotřebičů a 

společným obývacím pokojem. Nedílnou součástí každého bytu jsou dvě sociální zařízení, z 

čehož jedno je vybaveno pračkou a sušičkou prádla druhé sociální zařízení je bezbariérové. 

 

7. Stavebně - technický stav objektu  

DOZP Dolní Životice  

Součástí objektu domova (bývalého zámku) je budova oranžérie, ve které sídlí sociálně 

terapeutická dílna, údržba, garáže a budova bývalé vrátnice. 

Dvoupodlažní zámecká budova má původní historickou část, ke které bylo v rámci 

rekonstrukce (dokončené v roce 2000) přistavěno levé křídlo, v jehož sklepních prostorách se 

nachází kuchyně, prádelna a sklady. Uskutečnila se také rekonstrukce elektroinstalace, 

rozvodů vody a tepla. Rekonstrukce kanalizace proběhla v roce 2011. Budova je zateplená, 

postupem času došlo k praskání, odlupování a opadávání omítky. Odstranění vlhkosti se 

podařilo částečně vyřešit podřezáním zdiva, instalací větracích lišt, injektáží, aplikací sanačních 

omítek a přirozeným vysycháním zdiva. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce plynové 

kotelny, čímž se výrazně zvýšila její efektivita. V roce 2015 byla provedena také rekonstrukce 

osobního výtahu, díky které splňuje výtah prvky evakuačního výtahu. V roce 2018 došlo k 

rekonstrukci koupelny na komunitě 2. Z původní místnosti, která sloužila komunitě 4 jako 

obývací místnost, jídelna a současně zázemí pro pracovníky, byly vytvořeny 3 nové 

jednolůžkové pokoje. Na komunitě 1, byly prostřednictvím stavebních úprav vytvořeny z 

třílůžkového pokoje dva pokoje (jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj). V prvním 

nadpodlaží byly na zeď instalována madla. Jedním z limitů služby je vybavenost hygienickým 

zázemím a standardem, kdy některé koupelny jsou velmi vzdáleny od pokojů, kde klienti bydlí. 

Počet koupelen a WC neodpovídá potřebám klientů. Současně není v dané situaci možné 

dostatečně zohlednit rozdělení hygienického zázemí pro muže a ženy. Stavebním úpravám 

zatím brání stanovisko památkářů a některé dílčí stavební překážky. 

Nevyhovující je v tomto směru především zázemí a podmínky na komunitě č. 2, která je 

situována do západního křídla zámku. Obyvatelé této komunity mají velmi ztíženou možnost 
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využít hygienické zázemí, které je vzdálené několik desítek metrů od zadních pokojů. Přestože 

došlo k rekonstrukci koupelny, prostorové uspořádání neumožňuje důstojné možnosti pro 

uspokojení základních potřeb v oblasti hygieny. Celé přízemí západního křídla je téměř 

celoročně bez slunečního svitu a původně (v historii) byly tyto prostory využívány jako sklady 

na potraviny. 

Dalším limitem je skutečnost, že obyvatelé komunity č. 5 žijí v podkrovních prostorách, které 

jsou v létě přehřáté, a současně do jejich zázemí zasahuje výtah. 

V roce 2019 jsme zrealizovali předěl čtyř velkých pokojů a vytvořili jsme z nich jednolůžkové 

pokoje, pracovnu pro nově vznikající komunitu. Na komunitě 3 jsme vybudovali koupelnu se 

sprchovým koutem, WC a umyvadlem. Proběhlo malování prostor dle potřeb. Proběhla oprava 

fasády čelní strany západního křídla. Byl pořízen hlídač překročení maxima spotřeby elektřiny, 

udělaly se nové rozvody internetu a WIFI. Pořídil se nový zesilovač na příjem televizního 

signálu včetně rozvodů. 

 

DOZP Deštné  

Dolní budova je objekt k bydlení, ve kterém jsou tři byty a zázemí pro personál. Dva byty jsou 

pro 8 obyvatel, jeden byt je pro čtyři obyvatele. Všechny ložnice jsou dvoulůžkové. Pro dvě 

ložnice je vždy k dispozici sprchový kout a WC. Vzhledem k pokročilému věku a zhoršujícímu 

se stavu uživatelů je nutné do budoucna počítat s rekonstrukcí koupelen. Zvětšit prostor v 

koupelnách tak, aby se zde dalo manipulovat např. s invalidním vozíkem nebo sprchovou židlí. 

Osobní výtah na Dolní budově je poruchový, odstraňování poruch přináší zvýšení nákladů na 

provoz výtahu. Technologie výtahu byla dodána ve stavební části objektu, v minulosti byla 

opakovaně reklamována, v rámci reklamačních řízení byly odstraněny nejzásadnější 

nedostatky ohrožující bezpečnost. Provozní nedostatky a poruchovost nelze plně odstranit, 

pokud nebude vyměněna celá technologie osobního výtahu. Celková rekonstrukce výtahu je 

naplánována na rok 2020. 

Hospodářský objekt se stravovacím provozem a jídelnou V uplynulém období se v objektu 

nevyskytly závažné technické, ani stavební problémy. V objektu jsou průběžně prováděny 

běžné údržbářské práce.  
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 Horní budova je třípodlažní. Nachází se zde 5 bytů, na každém bytě jsou tři dvoulůžkové 

pokoje. Součástí každého bytu je kuchyň, obývací pokoj, koupelna se sociálním zařízením. V 

přízemí budovy se nachází zázemí pro pracovníky, technická místnost se záložním zdrojem, 

kotelna. V mezipatře se nachází aktivizační dílna pro uživatele a zázemí pro zdravotní sestru – 

ambulance. Ve třetím patře se nachází společenský sál a aktivizační dílna pro uživatele – 

košíkárna. Součástí budovy je garáž a dílna údržby. V objektu jsou průběžně prováděny běžné 

údržbářské práce. 

 

Chráněné bydlení Moravice  

Chráněné bydlení Moravice prošlo v roce 2013 celkovou rekonstrukci za zhruba 10,5 milionu 

Kč. Projekt byl financován ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Moravskoslezský kraj se na něm podílel 

zhruba 2,2 milionu Kč. V roce 2019 došlo k několika stavebně technickým opravám služby.  

Z důvodu velké vlhkosti zdiva ve sklepních prostorách došlo k rozsáhlé opravě financované 

z rozpočtu organizace.  

Byl realizován projekt ,, Podpora environmentalního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“. 

,,Smyslová zahrada“  bude uživatelům sloužit nejen k odpočinku, ale vznikl zde prostor, který 

bude využívaný k rozvoji vnímání (zrak, sluch, čich), využití přírodních materiálů, k rozvoji 

jemné motoriky a aktivizaci (sázení, pletí). Z prostředku  organizace a zřizovatele  bylo pořízeno 

nové služební vozidlo Ford TOURNERO CUSTOM, toto služební vozidlo bude každodenně 

využíváno k přepravě uživatelů k lékařům, do aktivizačních činností, výletům. Pro zkvalitnění 

podmínek uživatelů došlo v roce 2019 k vybavení kuchyně nakoupením nového nádobí a 

elektrospotřebičů.  

 

8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2019 

Samostatná příloha zprávy o činnosti č. 1).  
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9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let  

Vize do dalších let 

 Pokračování v metodické podpoře při zavádění prvků AAK do praxe v DOZP Dolní 

Životice, v proškolení pracovníků v systému bazální stimulace a dalších pracovníků 

v základním pojetí snoezelnu.  

 Ve spolupráci se zřizovatelem MSK pracovat na případné změně či rozšíření cílové 

skupiny u DOZP Dolní Životice.  

 Realizace rekonstrukce koupelny na komunitě 1 DOZP Dolní Životice a vytvoření 

projektu pro vybudování nové koupelny u komunity 4 DOZP Dolní Životice.  

 V DOZP Deštné zpracovat metodiku a zavést do praxe koncept individuální stravy pro 

klienty.  

 Realizovat závěry koncepce stravovacího provozu p.o. Zámek Dolní Životice .  

 Realizace čističky odpadních vod v Chráněném bydlení Moravice.  

 Realizace zastřešení stání pro služební automobil včetně zřízení posuvných 

automatických vrat do vjezdu zastřešeného stání.  

 Vytvoření projektu pro EPS systému pro DOZP Deštné a Chráněného bydlení Moravice.  

 

10. Ekonomické údaje - souhrn za organizaci  

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (tis. Kč) 

Druh Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 

Hlavní činnost 78 327,86 Kč 78 327,86 Kč 0,00 Kč 

Doplňková činnost --- --- --- 

Celkem 78 327,86 Kč 78 327,86 Kč 0,00 Kč 

 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 
Výsledek hospodaření 

za rok 2019 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

0 0 0 
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Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2019 
(tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy 

Výsledek 

hospodaření 

DOZP Zámek Dolní Životice 45 316,13 Kč 44 348,19 Kč - 967,94 Kč 

DOZP Jakartovice - Deštné 23 747,21 Kč 24 886,98 Kč  +1 139,77 Kč 

Chráněné bydlení Moravice 5 156,38 Kč 5 108,15 Kč - 48,23 Kč 

Sociálně terapeutická dílna EMA 4 108,14 Kč 3 984,54 Kč - 123,60Kč 

Celkem 78 327,86 Kč 78 327,86 Kč 0,00 Kč 

Závazné ukazatele na r. 2019 (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2019 
Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 

38 272 000 Kč 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 
1 600 000 Kč 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 
2 300 000 Kč 

Příspěvek na provoz ÚZ 13013 – projekt Podpora služeb soc. 
prevence 1, STD EMA 

3 471 300 Kč 

Příspěvek na provoz ÚZ 253 – projekt Podpora služeb soc. 
prevence 1, STD EMA 

187 700 Kč 

25% podíl mimotarifních složek platu  
8,73% 

Výsledek hospodaření  

vyrovnané případně mírně 
přebytkové hospodaření za rok 2019  

 
Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro r. 2019 - UZ 13305  

Druh sociálních služeb 

(dle registrace) 
Výše (tis. Kč) 

DOZP Zámek Dolní Životice 22 522,0 Kč

DOZP Jakartovice-Deštné 13 326,0 Kč

Chráněné bydlení Moravice 2 424,0 Kč

Sociálně terapeutická dílna EMA ---
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Celkem 38 272 000 Kč

Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 

Fond investic 12 219,89 Kč 8 964,55 Kč 

FKSP 534,79 Kč 585,91 Kč 

Rezervní fond 4 444,15 Kč 4 495,28 Kč 

Fond odměn 1 170,55 Kč 1 170,55 Kč 

 

Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Neúčelový dar (2x 10 tis.) 20,0 Kč 20,0 Kč --- --- ---

Neúčelový dar – část 
dědictví 

15,0 Kč 15,0 Kč --- --- ---

Účelový dar – na 
propagační materiál 
organizace 

10,0 Kč 10,0 Kč --- --- ---

Účelový dar – nákup 
masážního křesla pro DOZP 
Deštnou 

29,89 Kč 29,89 Kč --- --- ---

Účelový dar – na 
hippoterapii pro DOZP 
Deštnou 

10,0 Kč 10,0 Kč --- --- ---

Neúčelový dar – Obec 
Kunín 

5,0 Kč 5,0 Kč --- --- ---

Neúčelový dar – Obec 
Chlebičov 

5,0 Kč 5,0 Kč --- --- ---

Neúčelový dar – Vrbno pod 
Pradědem 

10,0 Kč 10,0 Kč --- --- ---

Celkem 104,89 Kč 104,89 Kč --- --- ---
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Investiční akce v r. 2019 (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Technické zhodnocení 
budovy zámku – vnitřní 
zábradlí, 2. patro 

263,836 263,836 --- --- --- --- 

Technické zhodnocení 
budovy zámku – úprava 
sesterny 

56,126 56,126 --- --- --- --- 

Technické zhodnocení 
budovy zámku – rozdělení 
pokoje na K4 

145,210 145,210 --- --- --- --- 

Technické zhodnocení 
budovy zámku – úpravy 
pro kondiční místnost 

111,871 111,871 --- --- --- --- 

Technické zhodnocení 
budovy zámku – úpravy 
apartmánu na K3 

150,119 150,119 --- --- --- --- 

Technické zhodnocení 
budovy zámku – úpravy 
pokoje na K3 

150,495 150,495 --- --- --- --- 

Technické zhodnocení 
budovy zámku – úprava 
pokoje pro novou pracovnu 

125,095 125,095 --- --- --- --- 

Technické zhodnocení 
budovy zámku – úpravy 
apartmánu na K4 

127,065 127,065 --- --- --- --- 

Pořízení 2 vozidel VW 
Caddy na pohon CNG pro 
DOZP Dolní Životice 

1 305,614 1 205,614 --- --- 100 SFŽP 

Pořízení 1 vozidla FORD 
Custom pro CHB Moravice 

858,949 458,949 400 --- --- --- 

Pořízení serveru  92,468 92,468 --- --- --- --- 
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Pořízení průmyslové sušičky 
do prádelny DOZP Dolní 
Životice 

165,770 165,770 --- --- --- --- 

Pořízení Eko Finisheru pro 
DOZP Dolní Životice 

129,47 129,470 --- --- --- --- 

Pořízení hlídání max. 
výkonu spotřeby energie 
v DOZP Dolní Životice 

59,123 59,123 --- --- --- --- 

Pořízení masážního křesla 
v DOZP Dolní Životice 

40,850 40,850 --- --- --- --- 

Projekt na rozšíření 
venkovního posezení 
v DOZP Deštné 

8,900 8,900 --- --- --- --- 

Celkem 2 485,35 1 985,35 400 --- 100 --- 

 
 

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2019 
(tis. Kč)  

Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Oprava omítky čelní části 
pravého křídla budovy 
zámku 

947,656 947,656 --- --- --- --- 

Oprava sklepních prostor 
v CHB Moravice 

561,815 561,815 --- --- --- --- 

Oprava anténního 
systému 

33,994 33,994 --- --- --- --- 

Výměna baterií pro výtah 
v DOZP Deštné 

58,612 58,612 --- --- --- --- 

Výměna podlahové 
krytiny – sesterna DOZP 
D. Životice 

37,954 37,954 --- --- --- --- 

Výměna osvětlení 
v prádelně, kuchyni 
v DOZP Dolní Životice 

77,218 77,218 --- --- --- --- 
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Výměna osvětlení 
v prostorách DOZP D. 
Životice 

386,241 386,241 --- --- --- --- 

Výměna osvětlení 
v prostorách DOZP 
Deštné 

165,248 165,248 --- --- --- --- 

Oprava sociálního zařízení 
v DOZP D. Životice, K5 

333,698 333,698 --- --- --- --- 

Malování pokojů a 
kanceláří v DOZP D. 
Životice 

96,140 96,140 --- --- --- --- 

Výměna podlahové 
krytiny v jídelně DOZP D. 
Životice 

198,112 198,112 --- --- --- --- 

Výměna baterií výtahu 
v DOZP D. Životice 

213,900 213,900 --- --- --- --- 

Oprava balkonu – 
zatékání dešťové vody 
DOZP D. Životice 

199,803 199,803 --- --- --- --- 

Oprava koupelny DOZP 
D. Životice, K2 

167,666 167,666 --- --- --- --- 

Oprava koupelny DOZP 
D. Životice, K3 

321,930 321,930 --- --- --- --- 

Výměna UPS pro výtah 
v DOZP Deštné 

145,563 145,563 --- --- --- --- 

Oprava dveří v DOZP D. 
Životice 

51,640 51,640 --- --- --- --- 

Oprava průmyslové 
pračky v prádelně DOZP 
D. Životice 

46,186 46,186 --- --- --- --- 

Malování v DOZP Deštné 47,755 47,755 --- --- --- --- 

Oprava těsnění oken 
v STD (oranžerie) 

32,3 32,3 --- --- --- --- 

Částečná výměna 
osvětlení v STD 
(oranžerie) 

96,186 96,186 --- --- --- --- 

Celkem 4 219,62 4 219,62 --- --- --- --- 
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Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 

pojišťovny 

Vozidlo FORD Tourneo – DOZP Deštné 41,278 Kč 40,278 Kč 

Dmychadlo v ČOV – DOZP Deštné 43,378 Kč 33,279 Kč 

Celkem 84,656 Kč 73,557 Kč 

 

Zahraniční služební cesty 

Místo Účel cesty od - do 
Počet 

zaměstnanců 

Slovenská republika - Piešťany 
Doprovod 2 uživatelů z DOZP 
Deštné 

7. 5. – 12. 5. 1 

 

 

Čerpání účelových dotací v r. 2019 (tis. Kč)* 

Poskytovatel účelové dotace Účetní znak 
Poskytnutá 

dotace 
Použito 

Vratka 
dotace 

Operační program Zaměstnanost, 
OPZ/2.2/071/0007711 

104513013 729,80 Kč 729,80 Kč --- 

Operační program Zaměstnanost, 
OPZ/2.2/071/0007711 

104113013 85,86 Kč 85,86 Kč --- 

Celkem  815,66 Kč 815,66 Kč --- 

 
 

Průměrné % nemocnosti za rok 2019 činí 7,32 %. 
          
 
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 
Organizace nevykazuje pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. 

 

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) 

V organizaci v souladu se Směrnicí k nastavení vnitřního řídícího kontrolního systému a plánem 
kontrol probíhala kontrolní činnost ve všech oblastech (sociální práce, personalistika, 
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ekonomika, hospodaření aj.). Protokoly o provedených kontrolách jsou uloženy u ekonoma 
organizace.  

 

Dále byly v roce 2019 provedeny kontroly jinými subjekty, a to:  

 

 Dne 07.02.2019 – Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě – kontrola 
stravovacího provozu DOZP Deštné. Nebyly zjištěny závady. 
 

 Dne 15.03.2019 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – kontrola na vykazování plateb 
pojistného a dodržování povinností plátce. Nebyly zjištěny závady. 
 

 Dne 24.-25.04.2019 – Okresní správa sociálního zabezpečení v Opavě – kontrola na 
plnění povinností v nemocenské pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného 
za období 1.4.2016 do 31.3.2019. Byl zjištěn přeplatek ve výši 249 Kč, který byl vrácen 
organizaci. Další nedostatky nebyly zjištěny. 

 
 Dne 02.05.2019 – Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě – kontrola na plnění 

povinností předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických 
požadavcích na provoz v DOZP Dolní Životice. Byly zjištěny závady – poškozené povrchy 
výmalby, nevhodné uskladnění úklidových prostředků. Závady byly odstraněny v termínu 
do 24.5.2019. 

 
 Dne 25.06.2019 – odbor podpory korporátního řízení a kontroly MSK a MPSV – kontrola 

na čerpání prostředků k projektu „PSSP 1“, sociální služby STD EMA. Bylo zjištěno 
neoprávněné čerpání na nezpůsobilé výdaje v celkové výši 790,19 Kč, které byly v termínu 
vráceny na účet MSK.    
 

 Dne 31.07.2019 – Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR – kontrola na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek 
v DOZP D. Životice. Závěr kontrolní skupiny bylo doporučení k přehodnocení rizik 
k poskytování OOPP na pracovištích, vybavení větratelnými skříňkami na pracovišti údržby. 
Nebyla správně označena lékárnička. Závada byla odstraněna a doporučením 
k přehodnocení rizik se aktuálně vyhodnocuje.   
 

 Dne 21.08.2019 – Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě – kontrola 
stravovacího provozu DOZP Dolní Životice. Nebyly zjištěny závady. 

 

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferujeme především 
přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tyto osoby zaměstnáváme na úseku 
administrativy, šicí dílny, úklidu, přímé práce. 
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Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, dle vyhlášky č. 518/2004 Sb., v roce 2019 činil 
131,08 osob, z toho povinný podíl činil 5,24 osob. Přepočtený počet osob se zdravotním 
postižením zaměstnaných u zaměstnavatele činil 7,25 osob.  

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

V roce 2019 nebyla podána žádost, ani účtovány žádné poplatky za poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Seznam významných sponzorů a dárců v roce 2019:  

 Liberty Ostrava a.s.    29 890 Kč   
 Chlazení servis s.r.o.   20 000 Kč 
 Bc. Jan Vícha    20 000 Kč 
 Ing. Vladimír Škrobánek  15 000 Kč 
 Agrotrans Otice   10 000 Kč 
 Město Vrbno pod Pradědem  10 000 Kč 
 René Gacka     7 000 Kč  
 Obec Kunín     5 000 Kč 
 Obec Chlebičov    5 000 Kč 
 Opall – Agri, s.r.o.    3 000 Kč 
 IreSoft, s.r.o.       3 000 Kč 
 Meron a.s.     3 000 Kč 
 TZMO CR s.r.o.      3 000 Kč 
 Natamal Lhotský     3 000 Kč 
 František Krejzl    2 000 Kč 
 Elektro HEKT – servis s.r.o.   1 500 Kč 

 

Vřele děkujeme všem našim dárcům a sponzorům, bez kterých by se nám nedařilo tak dobře 
rozvíjet kvalitu naších služeb.  

 

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace 
se zprávou o činnosti  

 

Zaměstnanci budou seznámeni se Zprávou o činnosti za rok 2019 do 15.4.2020. Zpráva o 
činnosti za rok 2019 bude v tištěné podobě k dispozici v kanceláři u ředitele organizace a dále 
bude zveřejněna na webových stránkách organizace www.zamekdz.cz. 
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Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: 
Ing. Aleš Šupina 
– textová část 

Ing. Kateřina Heiblová  
– ekonomická část 

datum: 25.02.2020 25.02.2020 

telefon: 558 877 827 

e-mail: reditel@zamekdz.cz 
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Zpráva o činnosti  

 

sociální služby Domov pro osoby  

se zdravotním postižením  

Dolní Životice  

za rok 2019 

 

 

Zařízení poskytovatele:           Domov pro osoby se zdravotním postižením 

 

Identifikátor MPSV:                5852477 

 

Vedoucí zařízení:                    Simona Vyhlídalová 

 

Adresa:                                 Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice 

 

Zařízení poskytuje službu od:   1. 1. 2004     
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Informace o sociální službě 

 

„Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat dospělým lidem 
s mentálním a vícenásobným postižením potřebnou podporu, pomoc a péči ve všech oblastech 
života tak, aby mohli žít běžným způsobem života, nebo se mu alespoň přiblížili a byly přitom 
zohledněny jejich osobní potřeby a možnosti.“ 

 

Cíle služby:  

 

 lidé žijící v DOZP mají takovou míru podpory, která jim umožňuje prožívat co nejvíce 
běžný život, s potřebnou podporou realizují své zájmy a záliby, 
 

 lidé žijící v DOZP mají příležitosti a dostatečnou míru podpory při kontaktech 
s přirozeným okolím (rodinou, přáteli), navazují nová přátelství a vztahy, dorozumí se 
se svým okolím, 

 

 lidé žijící v DOZP využívají v maximální možné míře běžné veřejné služby (v obci či ve 
městě). 

 

Zásady: 

 

 Individuální přístup – vycházíme ze zjištěných a vyhodnocených potřeb klientů. 
 

 Respektující přístup – respektujeme práva lidí, kterým poskytujeme službu, 
podporujeme je v jejich rozhodování. 
 

 Ctíme principy normality: 
 

- Přistupujeme ke klientům dle jejich fyzického věku, s respektem,  
 

- Při poskytování sociální služby postupují pracovníci jednotně a respektují volbu a názory 
klientů, 
 

- Zachováváme rytmus běžného dne a týdne, 
 

- Respektujeme vlastní přání, potřebu rozhodnutí a nárok na uznání,  
 

- Respektujeme soukromí,  
 

- Akceptujeme život ve světě obou pohlaví, 
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- Účast na kulturním životě, volný čas a sport, 

 
- Respektujeme odlišnosti a přijímáme osoby se zdravotním postižením jako součásti 

lidské různorodosti a přirozenosti. 
 

Pracujeme s tématem sexuality, vnímáme ji, jako součást života lidí.  

 

Okruh osob: 

 

Služba je poskytována lidem ve věku od 27-ti let s mentálním a kombinovaným postižením, 
kteří potřebují celodenní péči a zvýšenou míru podpory při zvládání běžných každodenních 
činností. Službu poskytujeme lidem, kteří z důvodu svého zdravotního znevýhodnění nemohou 
sami využívat příležitosti, které jim nabízí běžný život.  

 

 

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní službu: Osobám s mentálním postižením s 
poruchami autistického spektra, kteří potřebují specializovanou odbornou péči a podporu a 
lidem s mentálním a vícenásobným postižením, u kterých je prioritní duševní onemocnění. 

 

Věková kategorie klientů: 

 

 27 – 64 let (dospělí) 
 65 – 80 let (mladší senioři) 
 nad 80 let (starší senioři) 

 

Kapacita: 76 klientů 

 

Forma poskytování sociálních služeb: pobytová 

 

Provozní doba pobytové formy poskytování sociálních služeb: 

Nepřetržitá pobytová sociální služba, tzn., zajišťujeme celodenní péči (24 hodin denně), včetně 
zdravotní péče. 
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Kontakty: 

 

vedoucí služby: Simona Vyhlídalová 

webové stránky: www.zamekdz.cz 

telefon: 558 877 826 

mobil:   733 164 563 

e-mail:  vedoucidz@zamekdz.cz 

 

sociální pracovník: Bc. Kateřina Lojkásková 

telefon: 558 877 831 

mobil:   733 164 557 

e-mail:  socialnidz@zamekdz.cz 

 

 

sociální pracovník: Silvie Heisigová, DiS. 

telefon: 558 877 831 

mobil:   730 571 266 

e-mail:  socialnidz1@zamekdz.cz 

 

Úvodní slovo vedoucí služby 

 

V roce 2019 jsme se rozhodli pokračovat ve stavebních úpravách domova. Rozdělili jsme čtyři 
velké, neútulné pokoje, vybudovala se koupelna pro dva jednolůžkové pokoje na komunitě 3, 
zrekonstruovala se koupelna na komunitě 5 a provedla se menší úprava koupelny na komunitě 
2. Vybudovala se kondiční místnost na komunitě 3.  

Velkým přínosem pro zkvalitnění poskytované služby bylo pořízení dvou nových služebních 
vozidel značky Volkswagen Caddy, kterých klienti využívají při naplňování svých potřeb a přání 
v rámci individuálního plánování. O prázdninách jsme zakoupili EKO-FINISHER, určený 
k likvidaci WC nádob a močových lahví, čímž jsme vyřešili náklady na spotřebu vody, dezinfekci 
a v neposlední řadě náklady na personál, který prováděl dezinfekci nádob na jednotlivých 
komunitách.  
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V tomto roce bylo evidováno pět klientů, kteří měli s organizací uzavřenou Dohodu o provedení 
práce. Jednalo se o pomocné práce na úklidu, v prádelně, kuchyni a v údržbě.  

 

Dále jsme pokračovali ve vzdělávání pracovníků z projektu: „Zavedení nových metod práce 
s uživateli v naší organizaci“ v akreditovaných kurzech: Alternativní praktické komunikační 
dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením, v Nástavbovém kurzu bazální 
stimulace, v Používání AAK v praxi,  Péče o klienty málo pohyblivé a nepohyblivé v sociálních 
zařízeních. V průběhu roku probíhaly konzultace s metodičkami v oblasti AAK, supervize 
v týmech zaměřené na AAK a aktivizační činnosti. V průběhu roku jsme vybavovali Snoezelen, 
určený pro práci s klienty. Kromě vzdělávacích aktivit z projektu absolvovali všichni pracovníci 
kurz Úvod do prevence syndromu vyhoření, odborné stáže v příspěvkové organizaci Harmonie. 

 

Snažili jsme se také uspořádat kulturní akce pro naše klienty v rámci naší organizace. Největší 
úspěch měl Srdíčkový ples, který byl velkolepý, všichni hosté si odnášeli hezký kulturní zážitek, 
což byla pro nás krásná odměna. Uspořádali jsme Pálení čarodějnic, Stavění máje, vystoupení 
cimbálové kapely, klienti shlédli představení Šermířů, uskutečnily se sportovní hry s opékáním 
špekáčků, proběhla taneční zábava a diskotéka. Dále v rámci Týdne sociálních služeb jsme 
uspořádali setkání s opatrovníky, kde jsme je seznámili s novinkami, které bychom rádi 
zrealizovali, provedli je našim Domovem a pozvali je na výstavku výrobků, které si pro ně 
připravili klienti a pracovníci z terapeutické dílny EMA. V závěru roku jsme uspořádali pro 
občany a naše klienty rozsvícení vánočního stromu, vánoční písníčky nám přišla zazpívat 
Litultovská scholla, podával se vánoční punč a atmosféra byla opravdu vánoční. 

 

Samozřejmě, že naše práce je velmi tvořivá a nikdy nekončící, připravovali jsme v průběhu 
roku změny, které chceme realizovat od začátku roku 2020. Rozhodli jsme se rozdělit největší 
komunitu, která nám svou vnitřní dispozicí umožnila tuto změnu naplánovat a v novém roce 
uskutečnit.  

 

Sled těchto plánovaných a realizovaných akcí spočívá hlavně v kvalitním a profesionálním 
personálu, protože ten je základním kamenem pro kvalitní službu. Mají můj respekt a obdiv. 
Je to zcela objektivní sdělení, které vyplývá také ze zpětných vazeb stážistů příspěvkové 
organizace Sagapo a pracovníků z Domova pro seniory Odry, kterých bylo celkem 31 a dalších 
dvou praktikantů a dvou dobrovolníků.  

                                                                              

Simona Vyhlídalová 

  vedoucí služby    
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1. Popis zařízení  
 

      Služba je poskytována v prostředí rozlehlého patrového historického zámku, v 
malé obci vzdálené 12 km od města Opavy. Má kapacitu 76 klientů. Aktuálně žije v 
domově 60 mužů a 14 žen. 
V roce 2000 byla kapacita domova 156 klientů. Díky procesu transformace pobytových 
služeb došlo k postupnému snížení kapacity na počet 76 klientů. 
K dispozici je rozsáhlá zahrada se dvěma altány a zázemím pro grilování. Zahrada 
stejně jako zámek podléhá památkové ochraně státu. Budova zámku je bezbariérová, 
je zde k dispozici jeden evakuační a jeden nákladní výtah. 
Služba je členěna do pěti samostatných komunit, které mají rozdílnou kapacitu klientů 
i úroveň vybavení. Toto uspořádání vychází z vnitřního členění prostor. V bočních 
křídlech přízemí se nachází zázemí pro komunitu 1 a 2. V prvním poschodí zámku se 
nachází zázemí pro komunitu 3 a 4. Ve druhém poschodí (podkroví) se nachází zázemí 
komunity 5, šatna pro zaměstnance, půdní prostory a kotelna. Jednotlivá podlaží jsou 
propojena několika schodišti. 
Konkrétně komunita č. 1 se zaměřuje na práci s lidmi s nejvyšší mírou podpory a má 
také vyhovující kapacitu pro kvalitní poskytnutí služby – 9 osob. 
Služby jsou aktuálně poskytovány na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. K 
dispozici je 41 jednolůžkových a 17 dvoulůžkových pokojů. 
V areálu služby v blízkosti objektu v budově bývalé oranžerie se nachází další sociální 
služba – sociálně terapeutická dílna EMA, zázemí pro údržbu a garáže. 
V suterénu domova je kuchyně, prádelna a sklad čisticích prostředků. V centrální části 
objektu se nacházejí kanceláře ředitelství organizace Zámek Dolní Životice, p. o., dále 
pak kancelář vedoucí služby, sociálních pracovnic, ambulance praktického lékaře a 
sesterna, místnost pro animační pracovníky a jídelna pracovníků. 
 

2. Charakteristika poskytované služby     
 

      Služba je poskytována lidem ve věku od 27-ti let s mentálním a kombinovaným 
postižením, kteří potřebují celodenní péči a zvýšenou míru podpory při zvládání 
běžných každodenních činností. Službu poskytujeme lidem, kteří z důvodu svého 
zdravotního znevýhodnění nemohou sami využívat příležitosti, které jim nabízí běžný 
život. 
 
Sociální služba je rozdělena do pěti komunit s různým počtem klientů. Komunita 1 se 
nachází ve východním křídle v přízemí pro klienty s nejvyšší mírou podpory. Na 
komunitě je ubytováno 9 klientů, kteří jsou ubytování ve třech dvoulůžkových pokojích, 
jednom jednolůžkovém pokoji a v jednom dvoulůžkovém apartmánu, který je situován 
mimo prostory komunity, jehož součástí je koupelna s WC. Klienti na komunitě mají 
k dispozici koupelnu se sprchovým koutem, vanou, dvěma umyvadly a dvěma WC. 
V zadní části komunity je koupelna se sprchovým koutem, WC a umyvadlem. V přední 
části komunity se nachází obývací místnost, která slouží z části jako jídelna, k ní přiléhá 
pracovna. 
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Komunita  2 je situována v západním křídle v přízemí domova. Je zde ubytováno 16 
klientů, kteří jsou ubytování v 9 jednolůžkových pokojích, ve 2 dvoulůžkových pokojích, 
v jednom jednolůžkovém a v jednom dvoulůžkovém apartmánu. V přední části 
komunity jsou tři WC a koupelna s vanou, sprchovým koutem a dvěma umyvadly.  
Naproti koupelny je chodba s toaletou pro personál, a zrekonstruované dvě toalety pro 
klienty. Součástí komunity je úklidová místnost, jídelna a pracovna. 
 
Komunita 3 se nachází v západním křídle 1 NP. Na komunitě je ubytováno 19 klientů 
v 11 jednolůžkových pokojích a 5 dvoulůžkových pokojích. V přední části komunity 
před vstupem do koupelny jsou 3 WC, v koupelně je jedno WC, dva sprchové kouty, 
vana a dvě umyvadla. Přes chodbu jsou další dvě toalety pro klienty a WC pro personál. 
Při předělu velkého pokoje se vybudovala koupelna se sprchovým koutem, WC a 
umyvadlem. Dále z nevyužitého prostoru pod kopulí vznikla kondiční místnost pro 
relaxaci klientů, která sousedí s úklidovou místností. Prostor určený společně pro 
jídelnu a obývací místnost na komunitě 3 rozděluje nábytek na dvě samostatné části. 
Z prostoru, který slouží klientům jako obývací místnost je také vstup do pracovny. 
 
Komunita 4 je nejrozsáhlejší, rozprostírá se od průčelí až na konec východního křídla 
v 1 NP. Je zde ubytováno 21 klientů v 16 jednolůžkových pokojích, 2 dvoulůžkových 
pokojích a jednom jednolůžkovém apartmánu. Z hlavní chodby je vstup do kuchyňky 
s malým nákladním výtahem. S kuchyňkou sousedí jídelna pro klienty. Naproti jídelny 
přes chodbu jsou 2 WC. Na konci chodby se nachází nákladní výtah s úklidovou 
místností. Ve východním křídle komunity se nachází  2 WC, koupelna se sprchovým 
koutem, vanou a dvěma umyvadly. Obývací místnost s malou pracovnou je situována 
na konci východního křídla, ke které přiléhá z únikového schodiště malá koupelna s WC 
pro personál.  
 
Komunita 5 je situovaná ve 2 NP v průčelí budovy směrem do atria. Na komunitě je 
ubytováno 10 klientů ve 4 jednolůžkových pokojích a 3 dvoulůžkových pokojích. 
Středem komunity vede evakuační výtah se strojovnou. Vedle výtahu je pracovna. Na 
západním konci chodby je koupelna s umyvadlem a sprchovým koutem, k ní přiléhá 
umývárna se 3 umyvadly. Na chodbě mezi kuchyňskou linkou jsou 2 WC. Na východním 
konci chodby se nachází koupelna s vanou, třemi sprchovými kouty, 1 WC, úklidová 
místnost a naproti přes chodbu umývárna se 2 umyvadly.   
 
V 2 NP východního křídla jsou šatny pro pracovníky, skladové prostory, v západní  části 
jsou půdní prostory, kotelna. 
 
V přízemí v průčelí budovy jsou kanceláře, snoezelen, pracovna zdravotních sester, 
pracovna aktivizačních pracovníků, jídelna zaměstnanců. 
 
V suterénu východního křídla je situovaná kuchyň včetně zázemí pro zaměstnance 
kuchyně, prádelna a sklad čisticích prostředků.  
 
Chod sociální služby zajišťují: 



 

 36 

 Vedoucí služby 
 Sociální pracovnice (2) 
 Pracovníci v sociálních službách (53) 
 Aktivizační pracovnice (2) 
 Zdravotní sestry (3) 

 
3. Uživatelé služby 

 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – 76 klientů 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: Počty uživatelů 
Z toho 
nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 14 60 74 4 7 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 28 - 72 27 - 84 27 - 84 28 -61 28 - 59 

průměr 54,4 57 56 48,5 41,5 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 1 5 6 1 3 

II  středně těžká závislost 3 14 17 1 3 

III těžká závislost 5 22 27 1 1 

IV úplná závislost 5 19 24 1 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 8 9 1 3 

střední 7 22 29 2 3 

těžké 2 6 8 1 0 

hluboké 0 4 4 0 0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

 

 

2 

 

 

7 9 0 1 

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

 

1 

 

8 9 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  

 

1 

 

5 6 0 0 

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

 

1 

 

1 0 0 
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 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 9 45 54 3 6 

s částečným omezením  4 12 16 1 1 

s úplným omezením 
pohybu 

 

1 

 

3 4 0 0 

Pozn.:   * u detašovaných pracovišť rozčleňte 
 
3.3  obložnost v uplynulém roce (v %) 

 
 97,37 % 

 
3.4  počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019 

 
 celkem 14 z toho  - žen 3 

                       - mužů 11 
 
3.5  průměrná čekací doba zájemců o službu  

 
 tři měsíce 
  

  
4. Personál 

 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 

dni 
31.12.2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské 5,35  6,82    2,0 2,55     2,0 1,35 1,35 1,72     

Vyšší odborné  2,00  2,55    2,0 2,55                

Úplné střední  19,49  24,84    13,4 17,13 2,60 3,31      1,35 172 2,10 2,68 

Vyučen  46,61  59,42    40,0 50,99             6,61 8,43 

Základní  5,00  6,37    4,0 5,10             1,00 1,27 

Celkem  78,45 100   61,44 78,32  2,60 3,31  2,00 2,55  2,70 3,44  9,71 12,38 

 

Průměrné procento nemocnosti: 8,43 % 

 

 



 

 38 

5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019 
 

V roce 2019 jsme se zaměřili na aktualizaci standardů kvality, protokolu sexuality a pravidel 
domova, nově byly zpracovány standardy č. 6 a č. 11. 

Probíhala také osvěta v oblasti sexuality s využitím nově pořízených pomůcek. 

V oblasti alternativní a augmentativní komunikace (dále jen AAK) dále pokračujeme ve 
spolupráci s Mgr. Bohdanou Herzánovou a Mgr. Lenkou Gwóźdźovou, DiS. V průběhu roku 
jsme nastavili AAK u dalších pěti klientů, celkem tedy pracujeme v AAK s 25 klienty.  

Aktivizační pracovníci absolvovali Základní a rozšiřující kurz ve Snoezelenu a své poznatky 
začali uplatňovat v multisenzorické místnosti s klienty. Vytvořili jsme kondiční místnost, kde 
mohou klienti využívat masážní křeslo a rotoped.  

V roce 2019 bylo proškoleno:  

 Používání AAK v praxi – 10 PSS  
 Péče o klienty málo pohyblivé i nepohyblivé v soc. službách - 43 PSS 
 Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním 

postižením – 10 PSS 
 Nástavbový kurz bazální stimulace – 15 PSS 
 Úvod do prevence syndromu vyhoření – 57 pracovníků 

 

Průběžně probíhaly supervize k AAK a k aktivizačním činnostem s pracovníky. Realizovaly 
se také  supervize s vedoucími pracovníky.  

Naše sociální služba spolupracovala s příspěvkovými organizacemi Sagapo, Domov 
pro seniory Odry a celkem 31 stážistů v našem domově absolvovalo odborné stáže 
v rozsahu 8 hodin. Ze zpětných vazeb jsme získali informace na kvalitu námi 
poskytované služby. 
V roce 2019 bylo evidováno 18 stížností, z nichž 4 byly vyhodnocené, jako ocenění, 
5 stížností bylo opodstatněných, kde se sjednala náprava. 
Za zkvalitnění v poskytování služeb považujeme také vytvoření dalších 
jednolůžkových pokojů a vytvoření nové koupelny pro klientky. 
Další významnou aktivitou byla tvorba kalendáře na rok 2020, kterou chceme 
prezentovat naši organizaci směrem k veřejnosti. Klienti pózovali v dobových 
kostýmech, práce to byla náročná leč velmi inspirativní a pro klienty zajímavá.       
 
Významné události:   

 Srdíčkový ples 
 Pálení čarodějnic 
 Setkání s opatrovníky 
 Rozsvícení vánočního stromu 
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6. Sociální podmínky uživatelů  
 

6.1. počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství 
 

V domově pro osoby se zdravotním postižením bydlí společně muži a ženy. Klientům 
nabízíme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích: 

 Počet jednolůžkových pokojů – 40 
 Počet dvoulůžkových pokojů – 15 
 Počet jednolůžkových apartmánů s vlastním sociálním zařízením – 2 
 Počet dvoulůžkových apartmánů s vlastním sociální zařízením – 2 

Standardním vybavením všech pokojů je postel, šatní skříň, komoda, noční stolek, 
stůl, židle, police. 
V domově většinou není jako součást pokoje sociální zařízení (WC a koupelna). 
Klienti využívají společných toalet (počet 22 WC). Jedno sociální zařízení využívají 
3 klienti. 
 

6.2. možnost trávení volného času 
 

Klienti svůj volný čas mají možnost trávit ve svém pokoji, obývacím pokoji, v 
zahradě, kde mohou využívat ruské kuželky a krby ke grilování. V roce 2019 
navštěvovalo 19 klientů sociálně terapeutickou dílnu EMA v Dolních Životicích a 4 
klienti docházeli do sociální služby Anima VIVA v Opavě Kylešovicích. Třem klientům 
s nejvyšší mírou podpory, byla zajištěna Canisterapie. 
Aktivizační pracovnice s klienty realizujíi muzikoterapii, různé stimulace spojené s 
prvky bazální stimulace v multisenzorické místnosti nebo ve své pracovně, kde 
vyrábějí různé výrobky. Někteří klienti mohou rozvíjet své rozumové schopnosti 
s využitím SenTablu (stolový počítač).  
 

6.3. další poskytované služby 
 

Klienti s podporou pracovníků navštěvují veřejné služby mimo domov (nákupní 
centra, pedikúru, kadeřníka, kino, divadlo, masáže, solnou jeskyni, knihovny). 
Pro klienty s nejvyšší mírou podpory, jejichž zdravotní stav neumožňuje 
navštěvovat služby mimo domov, je pedikúra zajištěna v domově.  

 
7. Stavebně - technický stav objektu  

 
Součástí objektu domova (bývalého zámku) je budova oranžérie, ve které sídlí sociálně 
terapeutická dílna, údržba, garáže a budova bývalé vrátnice. 
Dvoupodlažní zámecká budova má původní historickou část, ke které bylo v rámci 
rekonstrukce (dokončené v roce 2000) přistavěno levé křídlo, v jehož sklepních 
prostorách se nachází kuchyně, prádelna a sklady. Uskutečnila se také rekonstrukce 
elektroinstalace, rozvodů vody a tepla. Rekonstrukce kanalizace proběhla v roce 2011. 
Budova je zateplená, postupem času došlo k praskání, odlupování a opadávání omítky. 
Odstranění vlhkosti se podařilo částečně vyřešit podřezáním zdiva, instalací větracích 
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lišt, injektáží, aplikací sanačních omítek a přirozeným vysycháním zdiva. V roce 2014 
byla provedena rekonstrukce plynové kotelny, čímž se výrazně zvýšila její efektivita. V 
roce 2015 byla provedena také rekonstrukce osobního výtahu, díky které splňuje výtah 
prvky evakuačního výtahu. V roce 2018 došlo k rekonstrukci koupelny na komunitě 2. 
Z původní místnosti, která sloužila komunitě 4 jako obývací místnost, jídelna a 
současně zázemí pro pracovníky, byly vytvořeny 3 nové jednolůžkové pokoje. Na 
komunitě 1, byly prostřednictvím stavebních úprav vytvořeny z třílůžkového pokoje dva 
pokoje (jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj). V prvním nadpodlaží byly na 
zeď instalována madla. Jedním z limitů služby je vybavenost hygienickým zázemím a 
standardem, kdy některé koupelny jsou velmi vzdáleny od pokojů, kde klienti bydlí. 
Počet koupelen a WC neodpovídá potřebám klientů. Současně není v dané situaci 
možné dostatečně zohlednit rozdělení hygienického zázemí pro muže a ženy. 
Stavebním úpravám zatím brání stanovisko památkářů a některé dílčí stavební 
překážky. 
Nevyhovující je v tomto směru především zázemí a podmínky na komunitě č. 2, která 
je situována do západního křídla zámku. Obyvatelé této komunity mají velmi ztíženou 
možnost využít hygienické zázemí, které je vzdálené několik desítek metrů od zadních 
pokojů. Přestože došlo k rekonstrukci koupelny, prostorové uspořádání neumožňuje 
důstojné možnosti pro uspokojení základních potřeb v oblasti hygieny. Celé přízemí 
západního křídla je téměř celoročně bez slunečního svitu a původně (v historii) byly 
tyto prostory využívány jako sklady na potraviny. 
Dalším limitem je skutečnost, že obyvatelé komunity č. 5 žijí v podkrovních prostorách, 
které jsou v létě přehřáté, a současně do jejich zázemí zasahuje výtah. 
V roce 2019 jsme zrealizovali předěl čtyř velkých pokojů a vytvořili jsme z nich 
jednolůžkové pokoje, pracovnu pro nově vznikající komunitu. Na komunitě 3 jsme 
vybudovali koupelnu se sprchovým koutem, WC a umyvadlem. Proběhlo malování 
prostor dle potřeb. Proběhla oprava fasády čelní strany západního křídla. Byl pořízen 
hlídač překročení maxima spotřeby elektřiny, udělaly se nové rozvody internetu a WIFI. 
Pořídil se nový zesilovač na příjem televizního signálu včetně rozvodů.  

 
 

 
8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2019 

 
viz. příloha zpracovaná ředitelem organizace 
 

 
9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let  

 
 Průběžně byly aktualizovány standardy kvality (č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 

7, č. 10, č. 15a). 
 V roce 2020 bychom rádi nově vytvořili standardy kvality č. 8, č. 9, č. 12, č. 

13. 
 Pokračování metodické podpory při zavádění prvků AAK do praxe, supervize,  

konzultace. 
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 Cíleně zaměřené vzdělávání pracovníků v sociálních službách – dle potřeb 
organizace a klientů. 

 Absolvování stáží v příspěvkových organizacích MSK. 
 Nastavení efektivního systému supervizních setkání pro vedení služby, 

realizace supervizí alespoň 4x ročně. 
 V roce 2020 bude proškoleno 18 pracovníků v základním kurzu bazální 

stimulace a 14 pracovníků  v nástavbovém kurzu bazální stimulace. 
 Získat certifikaci na koncept bazální stimulace. 
 Proškolit z každé komunity jednoho pracovníka v základním pojetí 

snoezelnu.  
 Rádi bychom započali stavebně technické úpravy objektu a vybudovali na 

komunitě č. 4 novou koupelnu, na komunitě č. 1. zrekonstruovali stávající 
koupelnu včetně vybavení hydromasážními vanami v obou koupelnách. Dále 
bychom rádi pokračovali v instalaci zdravého osvětlení. 
 

 
10. Ekonomické údaje  
 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (tis. Kč) 

Druh Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 

Hlavní činnost DOZP 45 316,127 44 348,189 - 967,937 

Doplňková činnost --- --- --- 

Celkem 45 316,127 44 348,189 - 967,937 

 

 

Závazné ukazatele na r. 2019 (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2019 Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 

22 522 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 500 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 2 090 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 13013 – projekt AAK, Snoezelen 
815 662,87 
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Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů Zámek Dolní Životice, p. o. 

za sociální službu DOZP Dolní Životice  
 Odborná – sociální část Ekonomická a personální část 

jméno: Simona Vyhlídalová Ing. Kateřina Heiblová 

datum: 7. 2. 2020 18. 2. 2020 

telefon: 733 164 563   775 359 512 
e-mail: vedoucidz@zamekdz.cz  ekonom@zamekdz.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO OSOBY  

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM   

JAKARTOVICE - DEŠTNÉ 

ZA ROK 2019 
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Název poskytovatele:   Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 

IČ:      71197052 

Adresa poskytovatele:   Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice  

Zařízení poskytovatele:   Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Identifikátor MPSV:      9896330 

Vedoucí zařízení:    Mgr. Alena Pola Sglundová, DiS. 

Adresa:     Deštné 68, 747 55 

Zařízení poskytuje službu od:        1. 1. 2016 
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Informace o sociální službě 

 

Poslání služby:  

Posláním  naší pobytové služby je nepřetržitě poskytovat pomoc a podporu při běžných 

činnostech lidem s postižením tak, aby  nebyli vyloučeni z běžného života, žili a užívali si  svůj 

život důstojně, za podpory a pomoci druhé osoby rozvíjeli svůj potenciál a byli co nejvíce 

soběstační.  

 

Cíle služby:  

 Cílem naší služby je, aby uživatelé byli co nejvíce samostatní v péči o svou osobu a 

domácnost 

 Využívali vlastní schopnost k realizaci svých přání a seberealizaci 

 Smysluplně využívali volný čas, účastnili se společenského a kulturního života  

 Udržovali kontakt s rodinou a přáteli, navazovali nová přátelství a vztahy mimo 

zařízení 

 Získávali a udržovali si práci   

Zásady: 

Zásady, kterými se řídíme při poskytování sociálních služeb: 

Jedinečnost uživatele a individuální přístup 

Ctíme jedinečnost a individualitu  uživatele, při poskytování péče vycházíme s individuálně 

zjištěných potřeb u každého uživatele.  

Respektující přístup  

Respektujeme práva uživatelů, kterým poskytujeme službu, podporujeme je v jejich 

samostatném rozhodování a uplatňování svých práv. 
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Ctíme principy normality: 

    •    přistupujeme k uživatelům dle jejich fyzického věku, s respektem, 

    •   při poskytování sociální služby postupují pracovníci jednotně a respektují volbu a       

názory  uživatelů,  

    •    zachováváme rytmus běžného dne a týdne, 

    •    respektujeme vlastních přání, potřebu rozhodnutí a nárok na uznání, 

    •    respektujeme soukromí, 

    •    akceptujeme život ve světě obou pohlaví, 

    •    účast na kulturním životě, volný čas a sport, 

    •    respektujeme odlišnosti a přijímáme osoby se zdravotním postižením jako součásti 

lidské různorodosti a přirozenosti. 

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována:  

 osoby s kombinovaným postižením 

 osoby s mentálním postižením 

 

Služba je poskytována dospělým lidem s mentálním postižením, kteří se nacházejí v nepříznivé 

životní situaci a jejichž stav vyžaduje 24 hodinovou péči, včetně péče zdravotní.  

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní službu: 

Naše služba není určena pro lidi trvale upoutané na lůžko a lidi prakticky nevidomé.  

Z kapacitního důvodu můžeme poskytnout službu maximálně 5 lidem upoutaným na invalidní 

vozík. 

Věková kategorie klientů:  

 18 – 64 let (dospělí) 

 65 – 80 let (mladší senioři) 

 nad 80 let (starší senioři) 
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Kapacita: 50 uživatelů 

Forma poskytování sociálních služeb: pobytová 

Provozní doba pobytové formy poskytování sociálních služeb 

Nepřetržitá pobytová sociální služba, tzn., zajišťujeme celodenní péči (24 hodin denně), včetně 

péče zdravotní – 1 zdravotní sestra 

 

Kontakty: 

vedoucí služby:   Mgr. Alena Pola Sglundová, DiS. 

webové stránky: www.zamekdz.cz 

mobil:   604222673 

e-mail:  vedoucijd@zamekdz.cz 

 

sociální pracovník: Mgr. Martin Pardy  

mobil:   739324779 

e-mail:  socialnijd@zamekdz.cz  

 

sociální pracovník: Mgr. Michaela Plchová  

mobil:   731 018 842 

e-mail:  socialnijd2@zamekdz.cz 

 

vedoucí - horní dům: Petr Sojčák   

mobil:   728784409 

e-mail:  hornijd@zamekdz.cz  
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vedoucí – dolní dům: Iveta Jančurová 

mobil:                     728784407 

e-mail:                   dolnijd@zamekdz.cz 

 

aktivizační pracovnice: Šárka Binarová, Hana Pavlíčková 

zdravotní sestra:  Pavla Válková 

údržba:               Jiří Král   
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1. Úvodní slovo vedoucí služby 

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice – Deštné je od roku 2018 

součástí organizace Zámek Dolní Životice p.o.. Od roku 2018 prošla naše služba řadou 

významných změn týkajících se jak provozních, tak personálních a technických záležitostí.  

Naše služba dále pokračuje v novém způsobu individuálního plánování s uživateli. Nadále 

využíváme služby externího metodika. V roce 2019 prošli pracovníci v přímé péčí 

akreditovaným školením zabývajícím se tématikou sexuality lidí s postižením. Potřeba otevřít 

toto téma vyplynula z doporučení externího specialisty, který v našem zařízení prováděl 

monitorování ústavních prvků. S tímto tématem budeme pracovat i nadále tak, abychom byli 

schopni jako služba zajistit uživatelům podporu v této oblasti.  

Naší prioritou je zajistit kvalitní službu, která je schopna adekvátně reagovat na individuální 

potřeby jednotlivých uživatelů. V rámci individuálního přístupu k uživatelům je naší prioritou 

v roce 2020 zavedení individuálního stravování. Individuální stravování umožňuje uživateli 

rozhodnout se, co bude daný den jíst, podle své chuti a nemusí se podřizovat předem danému 

jídelnímu lístku. Uživatel se tak přirozeně rozhoduje při výběru a nákupu potravin. Vybavení 

jednotlivých domácností umožňuje samostatnou přípravu stravy. 

V roce 2019 se naši uživatelé účastnili mnoha společenských, kulturních a sportovních akcí. 

Velký zájem byl o muzikálová představení v Praze a Ostravě, stejně tak i o sportovní akce jako 

byl například Sportovní den v Deštné, Sportovní hry v Hrabyni nebo krasobruslařské 

představení v Ostravě. Ve spolupráci s animačními pracovnicemi mohli uživatelé prezentovat 

výsledky své práce na velikonoční a vánoční výstavce nebo na kulturních akcích pořádaných 

okolními obcemi. V rámci aktivizace byla našim uživatelům zprostředkována hippoterapie 

v Hlučíně a nově byla do DOZP pořízena drobná domácí zvířata o které se uživatelé mohou 

starat. Rovněž byla dovybavená kondiční místnost, převážně ze sponzorských darů.  

Neustále pracujeme na zvyšování kvality poskytované služby proškolováním pracovníků v přímé 

péči, spolupráci s externími odborníky v oblasti sociálních služeb.  

Jako zásadní úkol do budoucna vidíme postupné snižování kapacity sociální služby  

a plynulý odchod uživatelů do chráněných bydlení.  

 

  Alena Pola Sglundová 
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2. Popis zařízení 

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Jakartovicích – Deštné leží na okraji 

vesnice, vedle silnice první třídy směru z Opavy na Dvorce a dále na Moravský Beroun. Malá 

vesnice Deštné je spravována z Obecního úřadu v Jakartovicích. Dopravní dostupnost 

veřejnými dopravními prostředky – autobus – je poměrně omezená. Zejména ve dnech 

pracovního klidu a pracovního volna je veřejná doprava pro klienty DOZP naprosto 

nedostačující. Proto musí služba k přepravě klientů používat dopravní prostředky, které vlastní, 

zejména sedmimístné osobní motorové vozidlo Dacia Lodgy a devítimístné vozidlo Ford 

Custom.  

O vybudování nové sociální služby v Deštné rozhodl Moravskoslezský kraj v roce 2005. Své 

první nájemníky v počtu 24 přivítala nová služba 1. prosince 2008 v prostorách 

zrekonstruované budově bývalé zvláštní školy. Dalších 26 uživatelů se do služby mohlo 

nastěhovat 1. listopadu. Současná kapacita služby je 50 osob.  

Sociální služba DOZP je poskytována v bytech, které jsou ve dvou domech. Na tzv. Dolní 

budově jsou dva byty se čtyřmi dvoulůžkovými pokoji  a jeden byt se dvěma dvoulůžkovými 

pokoji. Na tzv. Horní budově je pět bytů, v každém bytě se nachází tři dvoulůžkové pokoje. 

Každý byt má své kuchyňské zázemí s jídelnou a obývací pokoj, koupelnu se sociálním 

zařízením a pračkou. 

Ke dvěma budovám k bydlení patří tzv. hospodářská budova, kde se nachází kuchyň se 

společnou jídelnou a dvě garsoniéry, které momentálně slouží jako zázemí pro sociální 

pracovníky a vedoucí služby.  
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3. Uživatelé služby 

 

Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2018, POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 

PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY 
MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ 30 20 50 0 0 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 21- 69 30-72 21-72 0 0 

průměr 52,97 44,95 50,7 0 0 

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II  středně těžká závislost 8 4 12 0 0 

III těžká závislost 15 10 25 0 0 

IV úplná závislost 9 4 13 0 0 

3.3.4 TYP POSTIŽENÍ 

  

3.3.4.1 

MENTÁLNÍ 

POSTIŽENÍ 

Lehká  1 2 3 0 0 

Středně těžká 16 12 28 0 0 

Těžká  13 6 19 0 0 

Hluboká  0 0 0 0 0 

3.3.4.2 OSOBY S KOMBINOVANÝM ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM (tělesné+mentální)(osoby bez psychiatrické 

diagnózy) 

27 17 44 0 0 

3.3.4.3 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (I 

KOMBINOVANÝM) A S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU 
3 3 6 0 0 

3.3.4.4 OSOBY S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU 0 0 0 0 0 

3.3.5 OSOBY SE ZÁVISLOSTÍ NA ALKOHOLU, JENŽ NEODPOVÍDAJÍ CÍLOVÉ SKUPINĚ    0 0 

 3.3.6 MOBILITA 
bez omezení pohybu 22 18 40 0 0 

s částečným omezením  7 3 10 0 0 
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Při přijetí klienta se řídíme především jeho nepříznivou sociální situací a potřebnou mírou 

podpory, nikoliv stanovenou diagnózou tak jak je uvedeno v této MSK požadované tabulce  

 

Podrobná věková struktura klientů domova 

    

Věkové složení 

klientů  

Muži Ženy Celkem 

0 - 5 let 0 0 0 

6 - 14 let 0 0 0 

15 - 17 let 0 0 0 

18 - 26 let 0 1 1 

27 - 64 let 18 21 39 

65 - 80 let 1 9 10 

nad 80 let 0 0 0 

  

Obložnost lůžek v roce 2019 

Schválená kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením pro rok 2019 je 50 lůžek.  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Počet klientů 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

 Kapacita 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

 Obložnost (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

s úplným omezením pohybu 0 0 0 0 0 



 

 53 

 

 

Průměrné procento obložnosti služby za rok 2019 je 100,00. 

 

Ke dni 31. 12. 2019 evidujeme 4 zájemce o poskytnutí služby v domově pro osoby se 

zdravotním postižením, 2 zájemci byli zařazeni do pořadníku. V průběhu roku 2019 jsme vyřadili 

celkem 6 žádosti (např. z důvodu nesplnění cílové skupiny, apod.). 2 žádosti jsou v řízení. 

V roce 2019 jsme do služby nepřijali žádného nového.   

 

Sociální podmínky uživatelů  

 

Ubytování je poskytováno formou samostatných domácností, jednotlivé domácnosti jsou 

rozmístěny po patrech. Všechny objekty jsou bezbariérové s vlastním výtahem. V Dolní 

budově, jsou umístěny tři byty s celkovou kapacitou 20 míst. V přízemí se nalézá byt pro 4 

osoby s kuchyňkou a obývací místností, která zároveň slouží jako jídelna, dvěma 

dvoulůžkovými pokoji a sociálním zařízením. V prvním a druhém patře jsou umístěny byty pro 

8 osob. Každý byt je tvořen kuchyní propojenou s obývací místností, 4 ložnicemi a 2 sociálními 

zařízeními. Všechny pokoje jsou dvoulůžkové. 
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V Horní budově se nachází 5 jednotlivých domácností pro 6 osob. Uživatelé mají k dispozici 

koupelnu, WC, kuchyňku, obývací pokoj. V koupelně je umístěn sprchový kout. Všechny pokoje 

jsou dvoulůžkové. Ve třetí budově je umístěna kuchyně s jídelnou a kancelářské prostory. 

 

4. Personál služby 

Sociální služba je zajištěna odborným týmem pracovníků, který tvoří zejména pracovníci 

v sociálních službách, zdravotní sestra, sociální pracovník a vedoucím domova.   

K datu 31.12 2019 byla služba obsazena takto: 

 vedoucí domova – 1 

 sociální pracovníci – 2 

 vedoucí domů - 2 

 pracovník v sociálních službách – 29,5 

 zdravotní sestra – 1 

 údržba – 1 

 úklid – 1  

 

Na chodu domova pro osoby se zdravotním postižením se dále podílí pracovníci stravovacího 

úseku, úklidu a pracovník údržby.  

 

V roce 2019 splnili všichni pracovníci v sociálních službách povinné 24 hodinové roční 

vzdělávání. Během roku 2019 probíhala pravidelná supervize pro pracovníky a supervize řízení 

pro vedoucí pracovníky.  
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Absolvovaná školení za rok 2019:  

 

Název školení Počet 

hodin  

Počet proškolených 

Jak pomáhat a nevyhořet   akr. 8 30 

Sexualita I akr. 8 30 

Aktuality v sociálních službách akr. 6 1 

Práce s rizikem v praxi v  DOZP Deštné       3 Všichni pracovníci 

Detence v zařízení sociálních služeb akr. 8 1 

Konference AAK   akr. 8 2 

Konference Duše a zdraví akr. 6 1 

Konference Problematika personálního standardu akr. 6 1 

Odborná stáž CSS Hrabyně       8  29  

Odborná stáž STD Effatha Krnov       8 3  

Supervize pro PSS, THP  Všichni pracovníci 

Školení BOZP       2 Všichni pracovníci 

 

 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 

dni 
31.12.2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské 5,05 11,13   2,0 4,41   2,0 4,41 1,05 2,31   

Vyšší odborné               

Úplné střední 18,35 40,43   15,5 34,16 1,40 3,08   1,05 2,31 0,4 0,88 

Vyučen 18,85 41,53   13,0 28,64       5,86 12,89 

Základní 3,14 6,91   3,0 6,61       0,14 0,3 

Celkem 45,39 100   33,50 73,82 1,40 3,08 2,0 4,41 2,10 4,62 6,39 14,07 
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Průměrné procento nemocnosti: 6,95 % 

 

Dobrovolníci, praxe, stáže 

 

V průběhu roku 2019 absolvovalo praxi v našem domově pro osoby se zdravotním postižením 

celkem 20 pracovníků z CSS Hrabyně. 2 pracovnice z STD Efattha Krnov, 5 pracovníků ze služby 

STD EMA, 8 pracovníků ze služby DOZP Zámek Dolní Životice.  

 

5. Práce s kvalitou poskytované služby 

 

V roce 2018 služba DOZP Jakartovice – Deštné navázala spolupráci s externí metodičkou paní 

Mgr. Kateřinou Krčmářovou. Tato spolupráce byla v září 2019 ukončena z důvodu pracovního 

vytížení paní Krčmářové. Na její doporučení byla navázána spolupráce s externí metodičkou 

paní Mgr. Michaelou Khýrovou.  

V rámci práce s kvalitou poskytované služby proběhlo akreditované školení pro všechny PSS 

v oblasti sexuality lidí s mentálním postižením. Toto školení proběhlo pod vedením odborníka 

pana Petra Eisnera, DiS. Pro vybrané pracovníky, je připraven návazný kurz, po jehož 

absolvování se mohou stát sexuálními důvěrníky pro klienty. 

Pod vedením Mgr. Kateřiny Krčmářové proběhlo proškolení  pracovníků v přímé péči a 

vedoucích v oblasti práce s běžným rizikem v DOZP Deštné. K této problematice byl vytvořen 

manuál pro práci s rizikem v praxi. 

V rámci aktualizace standardů kvality proběhla aktualizace standardů č. 5 a č. 2. 

V prosinci roku 2018 proběhlo souběžně  stínování pracovníků v přímé péči a monitorování 

ústavních prvků v zařízení. Závěrečná zpráva byla předána vedoucí služby  v lednu 2019. Cílem 

pozorování ve službě, bylo zachytit a popsat prvky, procesy a zaběhnuté mechanismy, které 

by mohly být odbourány tak, aby co nejvíce podporovali klienty v jejich osamostatňování. 

V závěru zprávy jsou uvedena doporučení pro praxi tak, aby docházelo k osamostatňování 

klientů a k podpoře jejich začleňování do běžného života. Rovněž jsou zde uvedena doporučení 
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pro službu – postupné snižování kapacity, realizace jednolůžkových pokojů, možnost využívání 

individuální přípravy stravy apod.. 

 

Nadále pokračuje spolupráce se 2 aktivizačními pracovnicemi, které s uživateli vybírají, plánují 

a realizují výlety, společenské, kulturní  a sportovní akce.  Aktivizační pracovnice rovněž prošly 

kreditovanými kurzy v oblasti práce se sexualitou lidí s mentálním postižením, dále absolvovaly 

odbornou stáž v Sociálně terapeutických dílnách v Krnově a samostatně se vzdělávají v oblasti 

výtvarných technik, které mohou využít při individuální práci s uživateli. Rovněž se podílejí na 

začleňování uživatelů do běžného života a společnosti prostřednictvím prezentace výrobků 

uživatelů a ukázkami her z divadelního souboru. Pro jednu aktivizační pracovnici je v roce 2020 

naplánováno 2 denní intenzivní školení, které se zabývá metodou tzv. „míčkování“. 

 

V druhé polovině roku jsme do našich řad přivítali druhého sociálního pracovníka, což nám 

umožní zintenzivnit spolupráci s Klíčovými pracovníky na jednotlivých individuálních plánech 

uživatelů. 

 

V rámci zvyšování kvality sociální služby vedeme, podporujeme a motivujeme pracovníky, aby 

přistupovali k uživatelům služby jako k jedinečným osobnostem, které mají nezadatelné právo 

na vlastní názor a uplatňování svých práv. Pracovníci podporují a motivují uživatele k rozvoji 

jejich schopností a možností, aby žili co nejvíce běžný život. K zajištění kvalitní  

a profesionální péče v naší organizaci jsme zavedli pravidelnou supervizi pracovníků v přímé 

péči jako prevenci syndromu vyhoření. V roce 2019 byl pro pracovníky v přímé péči realizován 

8 hodinový akreditovaný kurz Jak pomáhat a nevyhořet. 

 

V rámci soustavného zvyšování kvality poskytované péče je naším dlouhodobým a stěžejním 

cílem postupné snižování kapacity služby, vytváření převážně jednolůžkových pokojů. Našim 

cílem je také soustavně rozvíjet a zdokonalovat schopnosti uživatelů a posouvat tak uživatele 

do chráněných bydlení, která jsou zase o krok blíž běžnému životu.  
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Pro rok 2020 plánujeme zavedení individuálního stravování pro uživatele. Uživatelé se tedy 

mohou sami individuálně rozhodnout, co a kdy chtějí jíst, nebudou závislí na dodávání jídla 

z kuchyně.  

 

6. Významné události v roce 2019 

 

 V roce 2019 proběhla aktualizace SQ č. 5 včetně příloh, aktuálně jsou v řešení SQ č. 

2, č. 3, č. 6, aktualizace dalších standardů kvality bude probíhat dle plánu  v roce 

2020. 

 Proběhlo monitorování ústavních prvků ve spolupráci s externím odborníkem ze 

Slezské Diakonie, poté byla vyhotovena závěrečná zpráva a předána doporučení pro 

praxi.  

 16. a 17. 4. proběhl akreditovaný kurz Sexualita I pro pracovníky v přímé péči, dále je 

připraven návazný kurz pro vybrané pracovníky. 

 Pro aktivní práci s rizikem byl vytvořen Postup pro práci s rizikem v DOZP Deštné v 

praxi, proběhlo proškolení všech  pracovníků pod vedením metodičky Mgr. Krčmářové 

 V roce 2019 se uživatelé účastnili mnoha společenských, kulturních a sportovních akcí 

v i mimo DOZP Deštné. (společenský ples v DŽ, poznávací výlet do Prahy, návštěva 

muzikálů Angelika, Kvítek Mandgragory, Čas růží, návštěva Muzea voskových figurín a 

čokolády v Praze, výstava Titanic v Brně, krasobruslařská show v Ostravě, pochod na 

Praděd, návštěva aquaparku  a mnoho další akcí. Uživatelé také pravidelně jezdili na 

prodloužené víkendy nebo wellnes pobyty dle vlastního přání v tuzemsku i do zahraničí. 

 Naše služba se zapojila do celorepublikové soutěže „O krok dál k běžnému životu“. 

Cílem projektu bylo natočit krátké video o běžném životě uživatelů v DOZP. veřejnost 

poté hlasovala o nejlepší video. V této soutěži jsme získali 2. místo. Uživatelé byli 

ocenění hodnotnými cenami, které si přebrali v Olomouci v rámci mezinárodní 

konference věnované transformaci sociálních služeb. 

 22. 6. 2019 proběhly v areálu TJ Sokol Deštné letní sportovní hry pro uživatelé naší 

služby a pro jejich přátele z okolních služeb. Účast byla vysoká, letní sportovní hry 

plánujeme i na rok 2020. 
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 Naší uživatelé se zúčastnili letních sportovních her v CSS Hrabyně, kde získali pohár za 

druhé místo v soutěži jednotlivců. 

 13.12. 2019 jsme uspořádali vánoční výstavku výrobků našich uživatelů v kulturním 

sále v Deštné. Výstavka byla určena pro širokou veřejnost. 

 14. 12. 2019 proběhlo vánoční setkání s opatrovníky v kulturním sále v Deštné. 

 pro uživatele naší služby byla v roce 2019 zprostředkována hippoterapie v Hlučíně. 

Uživatelé na hippoterapii dojížděli z pravidla 2x do měsíce. Hippoterapie je naplánována 

i na rok 2020.  

 V rámci aktivizace se uživatelé v naší službě  starají o nově pořízená drobná domácí 

zvířata. 

 Nově je pro naše uživatele k dispozici kondiční místnost, která je vybavená sportovním 

nářadím. Kondiční místnost je součástí společenského sálu na Horní budově. Kondiční 

místnost je  nově vybavena masážním křeslem, které bylo pořízeno ze sponzorského 

daru od společnosti Liberty Ostrava a.s., dále byl  pořízen motomed pro procvičování 

končetin, který byl zakoupen ze sponzorského daru firmy Kofola a.s.. 

 Pro procvičování kognitivních funkcí byl pro uživatele pořízen Sentable.  

  27.5.2019 proběhlo taktické požární cvičení pod vedením HSZ Opava. Byla provedena 

cvičná evakuace Dolní a Horní budovy, hospodářské budovy. Taktického cvičení se 

zúčastnil Sbor dobrovolných hasičů Bohdanovice. 

 

 

7. Vztahy s veřejností a  prezentace služby 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením je v úzkém kontaktu s obcí Jakartovice, která je 

zároveň veřejným opatrovníkem více než poloviny uživatelů. Naši uživatelé jsou pravidelně 

zváni na společenské akce konané v obci. Oslava MDŽ v Deštné, vánoční mše svatá 

v Jakartovicích, přednášky  a prezentace pro veřejnost, masopustní průvod.  Uživatelé, jejichž 

opatrovníkem je obec, dostávají ke kulatinám jako pozornost dárkové koše. 

Aktivizační pracovnice pravidelně s uživateli organizují pro veřejnost prodejní výstavky 

výrobků, které uživatelé vytvářejí v rámci aktivizace v aktivizačních dílnách. V roce 2019 se 

naše služba prezentovala v rámci dnů sociálních služeb, kdy jsme měli Dny otevřených dveří 
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pro veřejnost. Dále jsme byli součástí akce „Blázníš nebo co“, která se konala na Horním 

náměstí v Opavě. Aktivizační pracovnice zde měly workshop a uživatelé vystupovali se 

svým divadelním souborem. Na podzim jsme se za službu účastnili Zelných trhů v Oticích a 

v době adventu uživatelé prodávali své výrobky na Zámku v Litultovicích. Na jaře se naši 

uživatelé účastnili akce „Za čisté Česko“, podíleli se na úklidu odpadků z Otické sopky, za což 

obdrželi děkovný dopis od pana starosty.  

S divadelním souborem naši uživatelé rovněž navštívili domov pro seniory v Litultovicích.  

V roce 2019 se naše služba zúčastnila celorepublikové soutěže „ O krok dál k běžnému životu“. 

Cílem bylo natočit krátké video, kde bude zachycen běžný život uživatelů v DOZP, po 

transformaci sociálních služeb. V této soutěži jsme na základě hlasů veřejnosti získali krásné 

2. místo. Cenu si byli naši uživatelé převzít v Olomouci na akademické půdě v rámci Konference 

transformace v sociálních službách 2019.  

Naši uživatelé se rovněž podíleli na výzdobě obecního vánočního stromu v Deštné. 

 

 

8. Stavebně technický stav objektu  

 

Dolní budova  

Dolní budova je objekt k bydlení, ve kterém jsou tři byty a zázemí pro personál. Dva 

byty jsou pro 8 obyvatel, jeden byt je pro čtyři obyvatele. Všechny ložnice jsou 

dvoulůžkové. Pro dvě ložnice je vždy k dispozici sprchový kout a WC. Vzhledem 

k pokročilému věku a zhoršujícímu se stavu uživatelů je nutné do budoucna počítat 

s rekonstrukcí koupelen. Zvětšit prostor v koupelnách tak, aby se zde dalo manipulovat 

např. s invalidním vozíkem nebo sprchovou židlí. 

Osobní výtah na Dolní budově je poruchový, odstraňování poruch přináší zvýšení 

nákladů na provoz výtahu. Technologie výtahu byla dodána ve stavební části objektu, 

v minulosti byla opakovaně reklamována, v rámci reklamačních řízení byly odstraněny 

nejzásadnější nedostatky ohrožující bezpečnost. Provozní nedostatky a poruchovost 



 

 61 

nelze plně odstranit, pokud nebude vyměněna celá technologie osobního výtahu. 

Celková rekonstrukce výtahu je naplánována na rok 2020. 

 

Hospodářská budova  

Hospodářský objekt se stravovacím provozem a jídelnou V uplynulém období se v 

objektu nevyskytly závažné technické, ani stavební problémy. V objektu jsou průběžně 

prováděny běžné údržbářské práce.  

  

Horní budova 

Horní budova je třípodlažní. Nachází se zde 5 bytů, na každém bytě jsou tři 

dvoulůžkové pokoje. Součástí každého bytu je kuchyň, obývací pokoj, koupelna se 

sociálním zařízením. V přízemí budovy se nachází zázemí pro pracovníky, technická 

místnost se záložním zdrojem, kotelna. V mezipatře se nachází aktivizační dílna pro 

uživatele a zázemí pro zdravotní sestru – ambulance. Ve třetím patře se nachází 

společenský sál a aktivizační dílna pro uživatele – košíkárna. Součástí budovy je garáž 

a dílna údržby. V objektu jsou průběžně prováděny běžné údržbářské práce.  

 

Technické a stavební úpravy v roce 2019 

 v roce 2019 proběhla instalace nových baterií v záložním zdroji na HB 

 byla nainstalována nová nouzová světla na budovách 

 proběhlo malování dolní budovy + kuchyně a výdejna 

 na  všech budovách byla provedena částečná vyměněna svítidel -  bylo 

naistalováno tzv. zdravé svícení 

 do ČOV byly nainstalovány filtry proti zápachu 

 oprava výtahu na Dolní budově je v řešení, naplánováno na rok 2020 

 

 

 

 



 

 62 

9. Ekonomické údaje 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (tis. Kč) 

Druh Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 23 747,208 24 886,981  + 1 139,772 

Doplňková činnost --- --- --- 

Celkem 23 747,208 24 886,981 + 1 139,772 

 

 

Závazné ukazatele na r. 2019 (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2019 Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 

13 326 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 760 000,00 

 

 

10. Kontroly – opatření 

 

Stížnosti uživatelů služeb, resp. opatrovníků, rodinných příslušníků, ale i zaměstnanců  

a jejich vyhodnocení jsou potřebnou zpětnou vazbou, která signalizuje, zda poskytovaná služba 

odpovídá potřebám uživatelů a zda při poskytování sociálních služeb nedochází  

k závadovým jednáním zaměstnanců nebo klientů. Řešení stížností zároveň přispívá  

k odstraňování jejich příčin. 

 

Způsob vyřizování stížností a postupy při jejich řešení uvnitř organizace jsou popsány ve 

standardu č. 7. Tento standard byl aktualizován v roce 2018.   

 

V roce 2019 jsme řešili opakované stížnosti  z řad občanu Deštné, kteří si stěžovali na zápach 

z ČOV. Ke konzultaci těchto stížností byli přizvání zástupci obce Jakartovice včetně paní 
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starostky. Za přítomnosti pana ředitele, vedoucího údržby a zastupitelů obce byla ČOV 

otevřena a byl jim ukázán  bezzávadný provoz. Paní starostce byly rovněž předloženy 

dokumenty potvrzující provádění kontrol a odběrů specializovanou firmou. Rovněž zde 

proběhla kontrola z Odboru životního prostředí, která také potvrdila nezávadnost provozu ČOV.  

I přesto byla provedena preventivní opatření – vyvezení ČOV specializovanou firmou, 

nainstalování lapačů pachů přímo do jímky a také do výtokové roury. 

 

Průběžnou kontrolní činnost prováděla vedoucí služby spolu s koordinátory  Horní a Dolní 

budovy. Tato kontrolní činnost byla zaměřena zejména na dodržování pracovní kázně 

zaměstnanců, pracovní doby, plnění závěrů z porad, na hospodárné nakládání s prostředky 

organizace, na řádné hospodaření s finančními prostředky klientů a přítomnost alkoholu na 

pracovišti.  Dále byly vedoucí služby prováděny pravidelné roční kontroly. 

 

11. Poděkování sponzorům 

 

Tímto děkujeme níže uvedeným sponzorů za poskytnutí sponzorského daru našemu domovu: 

- Kofola ČeskoSlovensko, a. s.,  

- Nowaco a.s., 

- Obec Jakartovice 

- Liberty Ostrava a.s. 

- AgroTrans Otice s.r.o 

- ZD Hraničář se sídlem v Loděnici 

- Pila Trlica Deštné 

 

12.  Plány do budoucna 

Zavedení individuální stravy v DOZP Deštné 

Pro rok 2020 je v plánu zavedení individuální stravy v DOZP Deštné. Individuální stravování 

umožňuje našim uživatelům rozhodovat se o tom, co budou snídat, obědvat a večeřet podle 

své chuti. Jedná se, pro naši službu, o zcela nový individuální přístup v rámci zajišťování 
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celodenní stravy pro uživatele. V průběhu ledna bude zpracována „Metodika individuálního 

stravování“ ve spolupráci se sociálními pracovníky a vedením DOZP Deštné. Tato metodika 

bude konzultována s externím metodikem tak, aby zavedení individuální stravy plně 

vyhovovalo potřebám uživatelů.  

Individuální strava bude nejprve zaváděna u vybraných uživatelů s nižší mírou podpory a poté 

postupně u dalších uživatelů s větší mírou podpory. Klíčový pracovník bude s uživatelem 

plánovat nákup potravin na týden a sestavovat jídelníček. Počítá se také s proškolením 

personálu ohledně sestavování jídelníčku u uživatelů, kteří mají lékařem určenou dietu.  

Jednotlivé byty uživatelů jsou uzpůsobeny pro řešení stravy individuálně. V každém bytě je 

k dispozici plně vybavená kuchyň se sporákem, troubou a lednicí.  

Obědy budou pravděpodobně řešeny dovozem ze Zámku Dolní Životice p.o., popřípadě mohou 

uživatelé využít možnost odebírat stravu z jídelny v Jakartovicích. U uživatelů s vysokou mírou 

podpory je možné dovážet celodenní stravu ze  Zámku Dolní Životice p.o.. 

 

V případě, že by došlo k úplnému zrušení provozu kuchyně v DOZP Deštné a byla tak zrušena 

pracovní místa pro uživatele, kteří v kuchyni pracují, je zde možnost, že by uživatelé dojížděli 

za prací do kuchyně na Zámek Dolní Životice p.o.. 

 

 

13.  Konkrétní úkoly na 2020 

V roce 2020 se zaměříme na tyto úkoly: 

 aktualizace standardů kvality vybraných standardů kvality, zpracování metodiky pro 

zavedení individuální stravy v DOZP  

 zavedení individuálního stravováni pro uživatele 

 cílené školení pro pracovníky v sociálních službách  v oblasti alternativní a 

augmentativní komunikace. Z ročního hodnocení zaměstnanců vyplynulo, že by se rádi 

vzdělávali v oblasti psychologie a psychiatrie. V roce 2020 je tedy naplánováno školení 

zabývající se práci s klienty s duševní poruchou pro pracovníky v přímé péči. 

 V souvislosti se zaváděním individuální stravy, je nutné během roku proškolit pracovníky 

v oblasti stravování a diet. 

 nadále pokračovat ve spolupráci s externí metodičkou  
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 pokračování zavádění nových pravidel individuálního plánování do praxe, případové 

konzultace jednotlivých IP 

 přechod vybraných uživatelů do CHB 

 pokračovat v zavedeném systému supervizních setkání pro pracovníky 

 absolvování stáží u jiných poskytovatelů sociálních služeb –  Domov Odry, Domov 

Nanovo, Sírius Opava 

 rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro uživatele, především využití zahrady  

 uživatelé se budou průběžně účastnit kulturních a společenských akcí v i mimo DOZP 

 uspořádat letní sportovní kry pro uživatele a uživatele z okolních služeb 

 uspořádání tradičního vánočního setkání s opatrovníky 

 zprostředkovat uživatelům v rámci aktivizace kontakt se zvířaty – hypoterapie, 

canisterapie apod. 

 revitalizace vnitrobloku na Dolní budově 

 

14.  Přílohy k zprávě o činnosti: Fotogalerie DOZP Deštné  

 

15.  Informace o termínu a způsobu seznámení se zprávou o činnosti 

Zaměstnanci budou se Zprávou o činnosti za rok 2019 seznámeni v průběhu měsíce března 

2020 na pravidelné poradě vedoucího služby s koordinátory budov. V tištěné formě bude 

Zpráva o činnosti za rok 2019 k dispozici u vedoucího služby, v elektronické podobě na sdíleném 

disku a webu organizace. 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů Zámek Dolní Životice, p. o. 

za sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 

 Odborná – sociální část Ekonomická a personální část 

jméno: Mgr. Alena Pola Sglundová, DiS. Ing. Kateřina Heiblová 

datum: 4.2.2020 5.2.2020 

telefon: 604 222 763 775 359 512 

e-mail: vedoucijd@zamekdz.cz ekonom@zamekdz.cz 

 

Ing. Aleš Šupina, ředitel organizace 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI       

SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  

MORAVICE ZA ROK 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název poskytovatele:    Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 

IČ:      71197052 

Adresa poskytovatele:   Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice  

Zařízení poskytovatele:   Chráněné bydlení Moravice 

Identifikátor MPSV:      9007540 

Vedoucí zařízení:    Mgr. Karin Plocková 

Adresa:     Moravice 33, 747 84 Melč  

Zařízení poskytuje službu od:        1. 8. 2013  
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Informace o sociální službě 

 

Poslání služby: „Umožnit našim uživatelům využívat svého potenciálu k vedení 
plnohodnotného a důstojného života v domácnosti chráněného bydlení v obci Moravice.“ 

Naši uživatelé mají možnost žít běžným způsobem života, vést vlastní domácnost, navazovat 
partnerské a přátelské vztahy, trávit čas podle svých představ a samostatně se rozhodovat o 
vlastním životě.  

Veškeré aktivity realizujeme s akceptací potřeb a přání uživatelů, stupně postižení, věku, 
charakterových zvláštností a aktuálního zdravotního stavu. 

 

Cíle služby:  

Dlouhodobý cíl: ,,Uživatelé, kteří mají v maximální možné míře zvládnutou každodenní péči o 
sebe sama, o svou domácnost a využívají svého volného času, jsou podpořeni při hledání 
pracovního uplatnění, v navazování a udržování mezilidských vztahů. Podle možností a potřeb 
se také posouvají do volnějších forem bydlení. “ 

 

Krátkodobé cíle služby jsou definované na konkrétní rok, pro celé chráněné bydlení (vedoucí 
služby), pro jednotlivé byty (zodpovídá tým pracovníků) a pro jednotlivé uživatele v rámci 
individuálního plánování (zodpovídá klíčový pracovník). Při zpracování krátkodobých cílů 
dbáme na to, aby formulace cíle byla konkrétní a bylo zřejmé, kdo za plnění cíle zodpovídá, 
jaké úkoly má plnit a do kdy má být cíl naplněn. Nastavení krátkodobých cílů je proces, do 
kterého byli zapojeni všichni pracovníci a uživatelé CHB Moravice (metodika č. 1 Cíle a způsoby 
poskytování sociálních služeb) a souvisí s hodnocením efektivity služby (metodika č. 15 -
Zvyšování kvality sociální služby).   
 

Zásady: 

 

 individuální a rovný přístup  
 lidská práva  
 důstojnost  
 možnost volby a sebeurčení  
 respekt k soukromí  

 

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu: 

 

Chráněné bydlení Moravice poskytuje pobytovou sociální službu dospělým osobám od 19-ti do 
80 - let a více letým s lehkým, se středně těžkým mentálním postižením a s kombinací lehkého 
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smyslového a pohybového postižení, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu znevýhodnění 
nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

 

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní službu: 

 zájemci, který nespadá do okruhu osob sociální služby CHB, 

 zájemcům, kteří potřebují podporu a pomoc 24 hodin denně (v CHB je služba zajištěna 
přítomností pracovníků pouze od 6 – 22 hod., poté je od 22 – 6 hod. zajištěna pouze 
telefonickou pohotovostí pracovníků) 

 v případě nedostatečné kapacity k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá, 

 zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců 
před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování 
povinností vyplývajících ze smlouvy, 

 v případě, že zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby (dle §36 prováděcí 
vyhlášky č. 505/2006 sb., zákona o soc. službách) 

 zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 

 osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční 
nemoci, 

 chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní 
soužití (zájemce trpí agresivitou nebo jiným chováním, které by mohlo ohrožovat 
spolubydlící i pracovníky chráněného bydlení), 

 zájemci, který je závislý na alkoholu, jiných návykových látkách a automatech. 

 

 

Kapacita služby: 12 

 

Forma poskytování sociálních služeb: pobytová 

 

Provozní doba pobytové formy poskytování sociálních služeb  
 
Poskytování podpory a péče pracovníky nepřetržitě v plném rozsahu v době od 06:00 h do 
22:00 h, v nočních hodinách od 22:00 h do 06:00h je služba zajištěna pohotovostí na telefonu.  
Sociální poradenství je poskytováno od pondělí do pátku v době 9:00 h do 13:00 h. 
 
Personální obsazení služby:    
 

K datu  31. 12. 2019 

- 1 vedoucí sociální služby (vzděláním sociální pracovník) 
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- 1 sociální pracovník 
- 4 pracovníci v sociálních službách 
- 2 pracovnice na dohodu o provedení práce 

 
 

Kontakty 

 

vedoucí zařízení:  Mgr. Karin Plocková 

telefon:   555 502 560  

mobil:   730 580 005 

e-mail:   vedoucimoravice@zamekdz.cz 

Webové stránky:  www.zamekdz.cz 

sociální pracovník:  Bc. Michaela Fischerová   

tel.:   555 502 560 

mobil:   730 580 006 

e-mail:   chbmoravice@zamekdz.cz 

 

 

1. Úvodní slovo vedoucí služby 

 

Budova, ve které žijí lidé se zdravotním znevýhodněním, zde stojí již dlouhé roky. Služba 
chráněné bydlení působí v obci Moravice od druhé půlky roku 2013. Po rekonstrukci budovy a 
zřízení volnější formy bydlení obec přijala službu s otevřenou náručí a tento pozitivní fakt byl 
dobrým základem pro vytvoření přátelské atmosféry a klidného sousedského soužití. Uživatele 
naší služby jsou plnohodnotnými občany, účastní se společenského dění, kulturních akcí a sami 
se již čtvrtým rokem podílí na pořádání některých akcí a setkání a to buď samostatně, nebo 
ve spolupráci s obcí či samotnými občany Moravice. Obyvatelé si již zvykli na to, že je chráněné 
bydlení volnější formou pobytové sociální služby, více se zorientovali a přijali smysl a poslání 
zařízení. Velkou podporou službě, je velmi dobrá spolupráce s vedením obce, které v případě 
nejasností či problému bylo schopné adekvátně reagovat a službu podpořit. Dalším pozitivem 
je, že ve službě pracují pracovníci, kteří z obce Moravice pocházejí, nebo bydlí v přilehlém okolí 
a tímto se také snaží prezentovat naši službu ke všeobecné spokojenosti. Naší snahou i do 
dalších let je udržet tuto spolupráci s obcí a spokojené soužití našich uživatelů s ostatními 
občany.   

                                

                                                                                      Mgr. Karin Plocková 
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2. Popis služby 
 
Služba se nachází ve středu obce Moravice. Jedná se o malou obec, vzdálenou 21 km od 
okresního města Opavy a cca 11 km od sídla příspěvkové organizace Zámek Dolní Životice. 
Budova služby je umístěna v bezprostřední blízkosti stanice hromadné dopravy, kostela, 
obecního úřadu. Od října 2016 došlo k obci k uzavření místní prodejny potravin. Nejbližší 
prodejna se nachází v cca 3 km vzdálené obci Melč nebo v cca 8 km vzdálené obci Litultovice. 
Zdravotnické zařízení s nabídkou spádového praktického lékaře, stomatologa, gynekologa se 
nachází také v obci Melč nebo v obci Litultovice. Dopravní obslužnost je zajištěna autobusovou 
dopravou. V obci je činný spolek hasičů, tenisový klub, turistický klub, spolek žen a 
tělovýchovná jednota. Duchovní potřeby jsou zabezpečeny katolickou církví.  
 
 
3. Uživatelé služby 
 
Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

POČTY DLE: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 
PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY 
MUŽI 

 3.3.1 POHLAVÍ 4 8 12 1 0 

 3.3.2 VĚK 
rozpětí 44-49 52-76 44-76 0 0 

průměr 46,5 64,5 58,3 0 0 

 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 2 1 3 1 0 

II  středně těžká závislost 2 1 3 0 0 

III těžká závislost 0 6 6 0 0 

IV úplná závislost 0 0 0 0 0 

3.3.4 
3.3.4.1 

MENTÁLNÍ 

POSTIŽENÍ 

Lehké 2 3 5 0 0 

TYP Střední  2 5 7 0 0 

POSTIŽENÍ Těžké 0 0 0 0 0 

 Hluboké  0 0 0 0 0 

 
3.3.4.2 OSOBY S KOMBINOVANÝM ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM (tělesné +mentální)(osoby bez 
psychiatrické diagnózy) 

2 2 4 0 0 

  
3.3.4.3 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (I 
KOMBINOVANÝM) A S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU 

1 1 2 0 0 
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Schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem 12 uživatelů. 
 
Průměrná obložnost služby za rok 2019 dle programu Cygnus:  
 
OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2019 - VŠE 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Počet klientů 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

 Kapacita 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

 Obložnost (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
K 31. 12. 2019 bylo v evidenci žádostí evidováno 12 zájemců o službu z toho 4 ženy a 8 mužů. 
 
V případě uvolnění kapacity se ihned řeší obsazení volného místa možnými zájemci.  
 
 
 
 
 
Sociální podmínky uživatelů  

Chráněné bydlení Moravice je bezbariérový objekt, jehož součástí jsou 2 samostatné bytové 
jednotky, ve kterých bydlí 12 klientů (4 ženy a 8 mužů). Součástí každého bytu jsou 2 
jednolůžkové pokoje, 2 pokoje dvoulůžkové, které jsou vybaveny standartním nábytkem 
(postel, noční stolek, šatní skříň, křeslo, stůl). Uživatele služby mají možnost si pokoje vybavit 
vlastním nábytkem.     
 

      

 3.3.4.4 OSOBY S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU 0 0 0 0 0 

3.3.5 OSOBY SE ZÁVISLOSTÍ NA ALKOHOLU, JENŽ NEODPOVÍDAJÍ 
CÍLOVÉ SKUPINĚ 

0 0 0 0 0 

 3.3.6 MOBILITA 

bez omezení pohybu 4 8 12 0 0 

s částečným omezením  0 0 0 0 0 

s úplným omezením pohybu 0 0 0 0 0 
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V každém bytě je prostorná kuchyň s potřebným vybavením, včetně elektrospotřebičů a 
společným obývacím pokojem. Nedílnou součástí každého bytu jsou dvě sociální zařízení, 
z čehož jedno je vybaveno pračkou a sušičkou prádla druhé sociální zařízení je bezbariérové.  
 

                               
 
 
Součástí objektu je prostorná zahrada s dostatkem stinných míst pro chvíle relaxace a altán 
s krbem pro možnost grilování. Kromě odpočinkové časti je v zahradě také užitková část, kde 
si mohou uživatele vypěstovat vlastní zeleninu nebo drobné ovoce. Tato práce dává uživatelům 
jednu z možností zaplnění volného času. V přední části zahrady stojí dřevník, který slouží 
k úschově dřeva a zahradního nářadí. 
V letošním roce v zadní části zahrady vznikla ,,Smyslová zahrada“, která byla financována 
v rámci projektu ,,Podpora environmentalního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“. Tato 
zahrada bude uživatelům sloužit nejen k odpočinku, ale vznikl zde prostor, který bude 
využívaný k rozvoji vnímání (zrak, sluch, čich), využití přírodních materiálů, k rozvoji jemné 
motoriky a aktivizaci (sázení, pletí). 

 

  

  
 
 

4. Personál služby 

K datu 31. 12. 2018 byla služba obsazena takto: 

 

 1 vedoucí pracovník vzděláním sociální pracovník 
 1 sociální pracovník 
 4 pracovníci v sociálních službách 
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 2 pracovníci na dohodu o provedení práce – zajišťování kvalitní sociální služby při 
čerpání řádných dovolených zejména v období letních prázdnin, popř. pracovní 
neschopnosti zaměstnanců 
 

 

Všichni zaměstnanci přímé práce splnili v roce 2019 povinnost 24 hodinového vzdělávání. 

 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 

dni 
31.12.2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské 2,30 33,34       2,0 28,99 0,3 4,35   

Vyšší odborné 0,00 0,00             

Úplné střední 4,30 62,31   4,0 57,96     0,3 4,35   

Vyučen 0,30 4,35           0,30 4,35 

Základní 0 0             

Celkem 6,90 100   4,0 57,96   2,0 28,99 0,60 8,70 0,30 4,35 

 

Průměrné procento nemocnosti: 2,02 % 

 

Dobrovolníci, praxe, stáže 

 

V naší službě umožňujeme provádění praxí (průběžných, souvislých) jak studentům středních, 
vyšších a vysokých škol tak studentům rekvalifikačních kurzů, rovněž také stáže pracovníků 
jiných popř. obdobných zařízení. 

Stáž probíhá na základě podepsané smlouvy obou stran, za naši smluvní stranu, podepisuje 
ředitel organizace. Smlouvy nevytváříme u pracovníků z naší organizace, kteří jsou např. 
novými zaměstnanci naši organizace, nebo jiné sociální služby.  

Stážista absolvuje při nástupu na praxi vstupní školení, které provede vedoucí chráněného 
bydlení nebo pracovnice pověřená sociální agendou. Vstupní školení obsahuje: 

 Seznámení se sociální službou 

 Proškolení o bezpečnosti práce  

 Sepsání mlčenlivosti – formulář „Mlčenlivost  
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Po celou dobu své stáže praktikant pracuje pod vedením pracovnice pověřené sociální agendou 
(popř. pracovníka ve službě) a řídí se jejími pokyny. Bližší postup má služba upravený 
v metodice personální a organizační zajištění služby. 

Ve službě Chráněné bydlení v roce 2019 neproběhla žádná praxe v rámci vysokoškolského 
studia a proběhla jedna stáž. Stážistka nám poskytla zpětnou vazbu o průběhu stáže. Zpětná 
vazba je pro nás důležitá a postřehy z ní využíváme ke zkvalitnění naší sociální služby. 

Všem příchozím návštěvám věnujeme potřebný čas k tomu, aby si udělali vlastní úsudek o naší 
službě, seznámili se s příklady dobré praxe a očekáváme jejich zpětnou vazbu. Je to i nástroj 
ke zkvalitnění naši služby. 

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovnice a vedoucí služby Chráněné bydlení 
Moravice se v roce 2019 účastnili stáží, a to v Chráněném bydlení Harmonie ve Městě 
Albrechtice a v Chráněném bydlení  Harmonie v Osoblaze. 

Dobrovolníky na základě dobrovolnické smlouvy sociální služba v roce 2019 neměla. 

Obec Moravice je malá obec, avšak velmi soudržná. Naši službu obec přijala již při otevření 
v roce 2013 velmi kladně. A to i z důvodu že mezi uživateli a občany byly vytvořeny přátelské 
vazby již z předešlé služby Domova pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelé naší služby 
se navštěvují s některými občany, zvou se na návštěvy narozenin a probíhají tam i běžné 
sousedské výpomoci, a to jak mezi jednotlivci, tak i mezi občany a službou.  Místní 
ženy pomáhaly s přípravou a organizací společné akce pálení čarodějnic, kterou služba 
Chráněného bydlení od roku 2014 organizačně převzala – po programové stránce i výrobou 
upomínkových předmětů (medaile z keramiky medaile, čarodějnické perníky).  

 

 

 

 

Muži zdejší obce byli nápomocni naším uživatelům a pracovníkům při stavbě a zhotovení 
Betlému.  
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Jedna sousedka pravidelně dochází za uživateli hrát stolní hry. Jiná zase pomáhá při zajištění 
občerstvení při rozsvícení vánočního stromku. Takovou pomoc a otevřené srdce bereme jako 
přirozené dobrovolnictví. Tímto bychom za naši službu, uživatele i pracovníky chtěli všem, kteří 
takto činí mnohokrát poděkovat. 

 

5. Práce s kvalitou poskytované služby 

 

Ve službě se konají pravidelné provozní porady pracovního týmu, na kterých jsou pracovníkům 
předávaný informace z porad vedení, kterých se v roce 2019 měsíčně účastnila vedoucí služby, 
a další potřebné provozní záležitosti. Tyto provozní porady se v pravidelných intervalech střídají 
s poradami o individuálním plánování a záležitostech uživatelů služby.  

 

Na základě přání všech uživatelů chráněného bydlení jsme v roce 2019 pokračovali v setkáních 
na jednotlivých bytech. Na společných setkáních se vyřeší některé problémy vyplývající ze 
společného soužití. Na těchto setkáních se společně plánují akce a aktivity, kterých by se 
uživatele rádi zúčastnili, uživatelům jsou zodpovězeny jejich dotazy, přijímány podněty na 
změny nebo připomínky.  

 

Pracovníkům byla v roce 2019 poskytnuta supervizní podpora. Pracovníci měli možnost probrat 
věci, které je trápili, a to jak ve vztahu k uživatelům – případová práce, tak třeba ve vztahu 
k sobě samým nebo k vedení. Proběhly i individuální supervize, které vyplynuly z  potřeb 
jednotlivých pracovníků. 

 

Všichni pracovníci služby Chráněného bydlení Moravice splnili potřebný počet hodin vzdělávání, 
a to ve formě akreditovaného vzdělávání a stáží.  
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V Chráněném bydlení jsme využili možnosti metodické podpory při zapracování změn 
v legislativě (GDPR) do dokumentace a při aktualizování Standardů kvality. 

 

6. Významné události v roce 2019 

 

Převážná část uživatelů využívá v dopoledním čase služby sociálně terapeutických dílen – 
Charity Opava, STD Ema Dolní Životice. Dva uživatelé, kteří začali nově využívat návazné služby 
Charita Radost v Opavě, po počáteční podpoře při doprovodu, již zcela samostatně zvládají 
cestování. Velmi se osvědčilo i zřízení zastávky bez znamení na zastávce před Charitou, která 
vznikla, po vzájemné dohodě s novým autodopravcem ČSAD s.r.o. Vsetín. To také vedlo k 
zajištění větší bezpečnosti uživatelů při cestování. Tři uživatelé měli v roce 2019 uzavřenou 
dohodu o provedení práce v Zámku Dolní Životice p. o. v prádelně a v kuchyni. Uživatelé 
využívají možnosti stravování se v jídelně zaměstnanců za zvýhodněnou cenu. Tuto možnost 
uvítali a jejich velmi příznivé reakce na možnost jíst společně se svými spolupracovníky, je 
posílila v jejich sebevědomí. Tři uživatelé mají uzavřenou dohodu o provedení práce v Obci 
Moravice, kde provádějí sezónní práce v rámci obce.  

 

Nadále se nám daří udržovat rodinné vazby, vzájemné vazby s kamarády a přáteli, partnerské 
vztahy. 

 

U jedné uživatelky pokračovala v roce 2019 dohoda o provedení práce, a to na pozici lektora 
v rámci projektu podpory transformace. Probíhaly besedy s veřejnými opatrovníky a úředníky 
na městských úřadech v několika městech. Prezentování svého příběhu uživatelku  velmi 
posunulo nejen v komunikaci, ale také ve vystupování na veřejnosti, upevnilo se její 
sebevědomí.  

 

Za úspěšné považujeme také zrealizování části technických a stavebních plánů pro rok 2019 a 
částečné splnění cílů služby, a to jak za službu celkově, a tak zejména konkrétní cíle pro 
jednotlivé domácnosti naši služby. 

  

7. Vztahy s veřejností, komunitní plánování, prezentace služby  
 
Uživatelé naší služby jsou součástí obce, ve které žijí.  Stále se většina uživatel aktivně zapojuje 
do společenského dění této malé, avšak aktivní obce (letní kino, taneční zábavy, sportovní 
akce, kulturní akce). Naši uživatelé navštěvují zdejší kostel, kde pomáhali s výzdobou kostela 
před vánoci. Společně s občany obce se zapojily do přípravy a zúčastnili setkání se spřátelenou 
obcí na Slovensku. Zapojují se do zájmových kroužků obce, především do keramiky. I v roce 
2019 byla naše služba nápomocna při spoluorganizování akce pálení čarodějnic, která se opět 
líbila nejen dětem ale i dospělým. Na počátku adventní doby obec ve spolupráci se službou 
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uspořádala již druhou společnou akci a to Rozsvícení slaměného betlému a vánočního stromu.  
Strom, který jsme každoročně zdobili, jsme v letošním roce museli pokácet. Ve spolupráci 
s obcí byl zasazen strom nový v blízkém okolí chráněného bydlení, aby nastolena tradice 
rozsvícení stromu a betlému mohla i nadále pokračovat. Součástí výzdoby byl i rozsvícený 
anděl, který zdobil přední část budovy Chráněného bydlení po celou dobu vánočního období. 
Krásnou vánoční výzdobou a propojením části obce a chráněného bydlení vzniklo pomyslné 
náměstíčko, které svým osvětlení vítalo všechny návštěvníky obce. Ani chladné počasí 
neodradilo místní občany a vůně svařeného vína a pečeného čaje je přilákala ke společnému 
pobytu v zahradě naší služby. Celou akci krásně doprovodil zvuk koled. Konec roku patřil i naši 
již tradiční vánoční výstavce, kterou jsme spojili s výstavou betlémů a poprvé jsme ji uspořádali 
v sále obecního úřadu. O výstavku a společné setkání byl velký zájem, a to nejen od místních 
obyvatel, ale i občanů okolních vesnic.                        

Mimo aktivity v obci i pro obec, se uživatele služby účastnili řady akcí pořádaných městy Vítkov, 
Opava i krajského města.  Výletů za poznáním a kulturou se zúčastnili po celém 
Moravskoslezském kraji i mimo něj.  
 
                        
V roce 2019 se účastnili řady kulturních akcí a sportovních utkání. 
 
V měsíci únoru jsme se s uživateli zúčastnili: 
 
Srdíčkového plesu v Dolních Životicích     a    Diskoplesu v Hlučíně:  

     
V měsíci březnu jsme pořádali Zábavné kloboukové odpoledne v CHB Moravice:  
 
 

 
Ženy se setkaly v Dolních Životicích u příležitosti MDŽ. 
Zúčastnili se hudebního odpoledne v STD EMA 
 
Dále pak:  
Jarmarku v Kravařích 
Koncertu Michala Davida v Opavě 
Navštívili Muzeum v Opavě 
 
V měsíci dubnu uživatele zajeli na velikonoční trhy v Opavě.  
Muži dodrželi tradici a vyrazili na pomlázku po přátelích a sousedech. 
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Nechyběli na Diskotéce v Deštné 

Byli součástí pálení čarodějnic v Dolních Životicích 
Připravovali a zúčastnili se společné akce Pálení Čarodějnic v Moravici 
 

 
 
V měsíci květnu využili možnosti být součástí sledování a povzbuzování při mistrovství 
v Para hokeji v Ostravě, vstupenky zajistil MSK. 
 

            
 
Dva uživatelé se zúčastnili setkání se spřátelenou obcí v Bojnicích na Slovensku společně 
s místními občany. 
Měli možnost zúčastnit se Akce RUKU v RUCE v Ostravě, kterou pořádal MSK. 
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Navštívili kulturní představení ,,Veselá trojka“ v Opavě“. 
 
Na akce nebyl chudý ani měsíc červen, kdy se uživatelé zúčastnili: 
Sluníčkového odpoledne v CHARITĚ Radost v Opavě. 
Výletu do Hlučína, spojené s návštěvou příbuzných a koupáním na Štěrkovně. 
Návštěvy ,,Dne města v Horním Benešově“ společně s příbuznými a kamarády z DOZP. 
Muzikálu ,,Ať žijí duchové“ ve Vítkově. 
 
 
 
V měsíci červenci a srpnu vyrazili na Valašskou stezku, zúčastnili se Sportovního dne 
v Deštné a tradičního Sportovního dne v Hrabyni. 
 

                                                  
 
Během období prázdnin navštívili koupaliště ve Vítkově, chodili na procházky do lesa, pracovali 
a odpočívali na zahradě, hráli kuželky, opékali, setkávali se s přáteli a rodinami. 
 
V září jsme všichni společně vyrazili na třídenní rekreaci na Malou Morávku. Na každý den byla 
naplánovaná aktivita, výlet na Praděd a Barborku, návštěva Zámku v Bruntále, výlet do Karlovy 
Studánky, po zpáteční cestě návštěva koní v Jakartovicích. 
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V říjnu uživatelé nechyběli na diskotéce v Deštné, kde prohlubovali a navazovali nové 
kamarádské a partnerské vztahy 
Uživatelé přijali pozvání bývalé paní ředitelky a navštívili jsme ji v Hynčicích, kde bydlí. Tuto 
návštěvu jsme spojili s návštěvou Starého Jičína, kde uživatelé navštívili zříceninu hradu.     
 

 
                                          
 
V listopadu uživatele uctili památku svých blízkých zesnulých, navštívili hroby ve Studence, 
Dvorcích, Ludgeřovicích, kde zapálili svíčky a zavzpomínali. 
 
 
Společně s občany obce rozsvítili vánoční strom a betlém. Setkali se u vánočního punče na 
zahradě v Chráněném bydlení. 
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V prosinci uživatelé přivítali hosty na vánoční výstavce, která letos byla spojena s výstavou 
betlémů v sále obecního úřadu, poseděli s hosty, příbuznými a kamarády u kávy a cukroví. 
 

                                              
 
 
 
 
 
Před koncem roku si užili společný den při bowlingu v Opavě, zahráli si, poseděli, dali dobrý 
oběd a pití.  
 

                                                        
 
Společně se sešli u štědrovečerního stolu, rozsvíceného stromečku a rozloučili se starým 
rokem. 
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Volnočasové aktivity  uživatele naplňují taktéž programem a  spolupráci se službami 
sociálně terapeutických dílen – ANIMA VIVA, Fokus Opava, Charita Opava, STD Ema 
Dolní Životice aj. 
                
Podpora našich uživatelů být aktivní ve styku s veřejností se promítá i do další škály 
aktivit. Naši uživatelé si běžně jezdí s podporou personálu vyřizovat své úřední věcí 
(např. na úřad práce, poštu), zdravotní záležitosti (praktický lékař, specialisté).  
 
Aktivně se zapojují do aktivit ve svém volném čase. Pracují na zahradě, udržují čistotu 
kolem domu, vytvářejí výrobky z keramické hlíny, korálků, malují, pracují na stavu, 
zapojují se do pečení. Probíhají také návštěvy kamarádů, známých i rodinných 
příslušníků, kteří se také účastní narozeninových oslav, které probíhají v chráněném 
bydlení se vším všudy v kruhu nejbližších. 
 
 
 

                                
 

 

8. Stavebně technický stav objektu  

 
Chráněné bydlení Moravice prošlo v roce 2013 celkovou rekonstrukci za zhruba 10,5 milionu 
Kč. Projekt byl financován ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Moravskoslezský kraj se na něm podílel 
zhruba 2,2 milionu Kč. 
 
V roce 2019 došlo k několika stavebně technickým opravám služby.  
Z důvodu velké vlhkosti zdiva ve sklepních prostorách došlo k rozsáhlé opravě financované 
z rozpočtu MSK. 
Byl realizován projekt ,, Podpora environmentalního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“. 
,,Smyslová zahrada“  bude uživatelům sloužit nejen k odpočinku, ale vznikl zde prostor, který 
bude využívaný k rozvoji vnímání (zrak, sluch, čich), využití přírodních materiálů, k rozvoji 
jemné motoriky a aktivizaci (sázení, pletí). 
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Z prostředku MSK bylo pořízeno nové služební vozidlo Ford 
TOURNORO CUSTOM, toto služební vozidlo bude každodenně 
využíváno k přepravě uživatelů k lékařům, do aktivizačních 
činností, výletům. 

Pro zkvalitnění podmínek uživatelů došlo v roce 2019 k vybavení 
kuchyně nakoupením nového nádobí a elektrospotřebičů.  
 
  
 
 
 
 
9. Ekonomické údaje  

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (tis. Kč) 

Druh Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 

Hlavní činnost 5 156.382 5 108,145 - 48,237 

Doplňková činnost --- --- --- 

Celkem 5 156.382 5 108,145 - 48,237 

 

 

Závazné ukazatele na r. 2019 (Kč) 

 

Závazný ukazatel na rok 2019 Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 

2 424 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 80 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 210 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 142 – projekt EVVO 66 551,21 
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10. Kontroly – opatření 

 

V roce 2019 proběhly ve službě kontroly dle vnitřního kontrolního systému organizace. 
Průběžně byly prováděné písemné záznamy z těchto kontrol. Chráněné bydlení se v roce 2019 
zapojilo do klientského auditu z projektu MSK s názvem ,,Kvalita života v pobytové sociální 
službě z pohledu lidí s postižením“. Doporučení a podněty uvedené v závěrečné zprávě budou 
pro nás motivací ke zkvalitnění poskytované sociální služby v dalším období. 

 

 

11. Plány do budoucna 

 

Služba Chráněného bydlení se bude i nadále snažit vytvořit pro uživatele co nejpřirozenější 
prostředí, se snahou osobní zodpovědnosti uživatelů ke svému životu. Podporovat je v 
navazování partnerských a přátelských vztahů. Využívat dostupných okolních služeb a tímto 
uživatele co nejvíce zapojovat do kulturního a společenského dění a to nejen v obci kde žijí, 
ale v celém regionu. S obcí Moravice bychom chtěli udržet i nadále dobré vztahy založené na 
spolupráci a pochopení.  

 

12. Konkrétní úkoly pro rok 2020 

 

Kvalita služby: 

 taktické cvičení při zdolávání požáru a evakuace osob 
 navázaní, zlepšení a udržení vztahů s rodinnými příslušníky našich uživatelů 
 hledat možnosti návazných služeb pro uživatele starších 65 let 
 rozšíření DPP pro další uživatelé Chráněného bydlení 
 obnovení vybavení obou bytů 
 podpora partnerských vztahů s uživateli jiných zařízení 
 posunutí uživatelů do volnějších forem bydlení 

 

Stavebně technické plány: 

 realizace čističky odpadních vod (náhrada stávající nevyhovující jímky) 
 zastřešené stání pro služební automobil v zadní části zahrady 
 zřízení posuvných automatických vrat do vjezdu zastřešeného stání 
 realizace EPS systému (požární hlásiče s napojením na centrální systém) 
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13. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti  

 
Zaměstnanci budou seznámeni se Zprávou o činnosti za rok 2019 na poradě zaměstnanců 
sociální služby CHB Moravice v měsíci březnu 2020.  V tištěné a elektronické formě bude 
Zpráva o činnosti za rok 2019 zaměstnancům k dispozici v kanceláři vedoucí služby.  

 
Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů Zámek Dolní Životice, p. o. 

za sociální službu Chráněné bydlení Moravice 
 Odborná – sociální část Ekonomická a personální část 

jméno: Mgr. Karin Plocková Ing. Kateřina Heiblová 

datum: 7. 2. 2020 18. 2. 2020 

telefon: 730 580 005  775 359 512 
e-mail: vedoucimoravice@zamekdz.cz ekonom@zamekdz.cz 

 
Ing. Aleš Šupina – ředitel organizace 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN EMA  

ZA ROK 2019 

 

 

 

Název poskytovatele:    Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 

IČ:      71197052 

Adresa poskytovatele:   Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice  

Zařízení poskytovatele:   Sociálně terapeutické dílny EMA 

Identifikátor MPSV:      5569346 

Vedoucí zařízení:    Bc. Pavla Premusová 

Místo poskytování služby:   Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice 

Zařízení poskytuje službu od:        1. 1. 2016 
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Informace o sociální službě 

 

Poslání služby 

  

Posláním Sociálně terapeutických dílen EMA je zvýšit kvalitu života uživatelů podporou 
jejich nezávislosti a rozvíjením jejich pracovních, sociálních a motorických schopností. 

 

Cíle služby 

Cílem je uživatel, který 

- má základní pracovní návyky (dodržování časového rozvrhu, dochvilnost, trpělivost, 
samostatnost, vytrvalost, pečlivost, dodržování pravidel, spolupráce s ostatními, 
schopnost přizpůsobit se, plánování, schopnost dokončit práci, zacházení s nástroji 
a přístroji) 

- má sociální dovednosti (komunikace, spolupráce, tolerance, ohleduplnost, pravidla 
společenského chování, aktivní využívání volného času) 

- má sociální kontakty (návštěvy kulturních a sportovních akcí, výlety, procházky, nákupy, 
pořádání akcí pro veřejnost, kontakty s příbuznými a kamarády) 

 

Zásady 

- respektování práv a důstojnosti uživatelů – uživatel je respektován bez ohledu na pohlaví, 
věk, zdravotní stav, sociální postavení, náboženské vyznání apod. 

- partnerství – každý uživatel je rovnocenný partner 
- dobrovolnost – uživatel si sám vybírá jednotlivé činnosti podle svých potřeb, může službu 

kdykoli ukončit 
- důvěrnost – pracovníci respektují soukromí uživatelů a zachovávají mlčenlivost o 

informacích získaných při poskytování služby 
 

Okruh osob 

Lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením 
ve věku 19 – 64 let, kteří nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. 

 

Kapacita služby    30 

 

Forma poskytování sociální služby    Ambulantní 
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Provozní doba poskytování sociální služby 

 

Služba je poskytována v pracovní dny od 7.30 do 15.00 hodin. 

 

Personální obsazení služby 

K datu  31.12.2019 

- 1 vedoucí sociální služby (úvazek 0,5), která je současně sociální pracovník (úvazek 0,5) 
- 5 pracovních terapeutů (pracovníci v sociálních službách) 
 

Kontakty 

Vedoucí zařízení/sociální pracovník:   Bc. Pavla Premusová 

Telefon:      558 877 844 

Mobil:                                               730 187 950 

E-mail:                                              pavla.premusova@zamekdz.cz 

Webové stránky:                                www.zamekdz.cz 

 

 

1. Úvodní slovo vedoucí služby 
 

Jsme na cestě už čtyři roky… 

I v roce 2019 jsme se posunuli zase o kousek dál. Každý den jsme se snažili plnit náš úkol: 
pomáhat našim klientům naplnit smysl života. V průběhu roku jsme poskytli pomoc a podporu 
33 lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Našimi hodnotami stále zůstávají úcta, 
láska, respekt a empatická komunikace. 

Děkuji svým kolegyním za laskavý a profesionální přístup, za každodenní nasazení. Odvedly 
a odvádějí dobrou práci. O tom, že jsou klienti spokojeni s poskytovanými službami, svědčí 
nejen jejich stálá docházka, ale i radost při společných aktivitách – to je hlavním motorem 
do naší další práce. 

Děkuji také klientům, jejichž odhodlání čelit životním překážkám je pro mě často inspirací a 
povzbuzením. 

A na závěr děkuji také všem, kteří nám toto umožňují – našemu zřizovateli, podporovatelům 
a příznivcům. 

 

Bc. Pavla Premusová 
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2. Popis zařízení 

 

STD EMA jsou umístěny v oranžerii, která se nachází v parku areálu příspěvkové organizace 
Zámek Dolní Životice. V budově zámku je ředitelství organizace a sociální služba domov pro 
osoby se zdravotním postižením. 

Aktivity s klienty probíhají převážně ve 4 místnostech, určených pro různé typy činností (práce 
s papírem, textilem, keramickou hlínou, dřevem, nácvik obsluhy PC, vaření apod.). Klientům 
jsou k dispozici i ostatní části oranžerie (např. pro relaxaci), 2 sociální zařízení (z toho 1 
bezbariérové)  a také mohou pobývat v zámeckém parku. 

Prostory jsou přízemní, bezbariérové.  

 

Charakteristika poskytované služby 

 

Služba “sociálně terapeutické dílny” (STD) je určena pro klienty s mentálním a kombinovaným 
postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce. 

Služba je bezplatná a je poskytována v pracovní dny v době od 7.30 do 15.00 hodin. Četnost 
docházky klientů je rozdílná v souvislosti s osobními potřebami a uzavřeným individuálním 
plánem – v průměru je každý klient v dílně 3x týdně po 4 hodinách. 

Aktivity v STD jsou zaměřeny na získávání a udržování pracovních, psychomotorických a 
sociálních dovedností. Konkrétně se jedná o 

 

a) pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni  
 

– v rámci možností a potřeb konkrétního klienta je poskytován doprovod pracovníka, slovní 
doprovod, názorná ukázka, pomoc při svlékání/oblékání; 

 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění  
 

– uživatelé, kteří jsou obyvateli DOZP, mají stravu zajištěnu; ostatním uživatelům je strava 
poskytnuta přiměřeně k době pobytu dle jejich přání, mají možnost odběru oběda z kuchyně 
DOZP; uživatelé mají k dispozici kuchyň pro přípravu svačiny a teplých nápojů – s dopomocí 
pracovníka dle potřeby uživatele; 

 

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začlenění  

 

– dle potřeb a schopností jednotlivých uživatelů jsou s nimi nacvičovány základní úkony 
sebeobsluhy (oblékání, přezouvání – včetně vedení ke zhodnocení přiměřenosti vzhledem k 
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počasí a teplotě, pravidelné mytí rukou, používání WC); uživatelé jsou povzbuzováni k 
samostatnosti při výrobě teplých nápojů a také při následném úklidu použitého nádobí; s 
některými uživateli (na základě jejich individuálního plánu) probíhá nácvik vaření a pečení a s 
tím související nácvik obsluhy elektrospotřebičů; uživatelé se běžně zapojují do úklidu prostor 
(např. utření stolu) a třídění odpadu; sociální začleňování je dále podporováno vycházkami po 
okolí, nákupy v obchodech a také STD pořádá pravidelné akce, kterých se účastní uživatelé z 
jiných organizací (sportovní den) a někdy i veřejnost (např. koncert, trhy); 

 

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností  
 

– uživatelé se v rámci terapie učí pravidelně docházet do dílny; dále se učí dodržovat pracovní 
hygienu a bezpečnost při práci; v souladu s individuálními plány jednotlivých uživatelů 
probíhají nácviky používání přístrojů a zařízení (např. telefon, varná konvice, televizor, 
mikrovlnná trouba, počítač), nácviky běžných domácích činností (vaření, pečení, nakupování, 
úklid), nácviky různých výtvarných technik, trénink jemné motoriky a kognitivních funkcí, 
nácvik společenského chování. 

Při vytváření výrobků kladou terapeuté důraz na smysluplnost a potřebnost – ať už pro klienta 
samotného nebo pro STD. Uživatelé pracují s dopomocí a podporou terapeutů, terapeuté jim 
nabízejí takové činnosti, kde mohou dobře uplatnit své schopnosti a mít radost z výsledku. Ti, 
kteří již mají pouze zbytkové schopnosti, se podílejí hlavně na pomocných pracech – stříhají, 
trhají, motají nebo jinak chystají materiál pro další zpracování – a vždy vědí, k čemu se 
výsledek jejich práce použije. V uživatelích je tak posilován pocit užitečnosti – nejsou jen 
pasivními příjemci pomoci, ale naopak sami něco dělají pro druhé.  

 

Další ze základních činností, které STD EMA při poskytování sociální služby nabízí, je základní 
sociální poradenství. 

Dále si mohou uživatelé služby zvolit z nabízených volnočasových aktivit – např. četba knih 
nebo časopisů, poslech hudby, vykreslování obrázků, samostatné vyhledávání informací na 
počítači, sledování filmů na DVD, stolní a společenské hry, ping pong. 
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  3. Uživatelé služby 

 

3.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2019 je 30 osob. 

 

3.2 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

 

 

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2018, POČTY DLE: 

POČTY UŽIVATELŮ 
Z TOHO NOVĚ 

PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

3.3.1 POHLAVÍ      11     22 33 2 6 
 

3.3.2 VĚK 

rozpětí 28-61 27-65 27-65 28-44 27-59    
průměr     44,5   50 48,1     36   44,3 

 

 
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 
I lehká závislost 3 3 6 1 1 
II středně těžká závislost 5     14        19 0 5 
III těžká závislost 3       5          8 1       0 
IV úplná závislost 0 0 0 0 0 

3.3.4  

3.3.4.1 

MENTÁLNÍ 
POSTIŽENÍ 

 

Lehké 
9     15        24 1       4 

TYP Střední 2  7 9 1 2 
POSTIŽENÍ Těžké 0 0 0 0 0 

 Hluboké 0 0 0 0 0 

 3.3.4.2 OSOBY S KOMBINOVANÝM ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM (tělesné+mentální)(osoby bez psychiatrické 
diagnózy) 

4 5          9 1 1 

 3.3.4.3 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (I 
KOMBINOVANÝM) A S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU 

3 6          9 0 0 

 3.3.4.4 OSOBY S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU 0 0 0 0 0 
3.3.5 OSOBY SE ZÁVISLOSTÍ NA ALKOHOLU, JENŽ NEODPOVÍDAJÍ CÍLOVÉ SKUPINĚ 0 0 0 0 0 
 

3.3.6 MOBILITA 

bez omezení pohybu      10      20 30 1       6 
s částečným omezením 1 2 3 1 0 
s úplným omezením pohybu 0 0 0 0 0 

 

 

3.3 Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31.12.2019 byl 3. 

 

3.4 Průměrná čekací doba zájemců o službu jsou 3 měsíce.  

 

V této době je v rámci “jednání se zájemcem o službu” nabídnuta zájemci zkušební docházka 
do STD (je s ním uzavřena smlouva o zkušebním pobytu), kde si vyzkouší nabízené činnosti, 
seznámí se s prostředím, pracovníky a ostatními klienty, a poté se rozhodne, zda chce uzavřít 
Smlouvu o poskytování sociální služby. 
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 4. Personál služby 

 

Všichni pracovníci splnili v roce 2019 povinnost 24 hodinového vzdělávání. 

 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 

dni 
31.12.2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské 2,3 30,06       1,0 13,07 1,3 16,99   

Vyšší odborné               

Úplné střední 1,3 16,99   1,0 13,07     0,3 3,92   

Vyučen 4,05 52,95   3,0 39,22       1,05 13,73 

Základní               

Celkem 7,65 100   4,0 52,29   1,0 13,07 1,6 20,91 1,05 13,73 

 

 Průměrné procento nemocnosti:  1,05 % 

 

5. Práce s kvalitou poskytované služby 

 

Pracovní tým se jednou týdně schází na pravidelných poradách, na kterých jsou řešeny 
aktuální provozní záležitosti a jsou předávány informace z porad vedení. Dle potřeby probíhají 
také intervize, kde pracovníci probírají důležité události související s prací s klienty a dohadují 
se na společném postupu. 

V roce 2019 pokračují práce na tvorbě standardů kvality sociální služby a metodik, byly 
vytvořeny všechny standardy týkající se provozu služby.  

Byla navázána dlouhodobá spolupráce s metodičkou, která s pracovníky konzultuje tvorbu 
individuálních plánů a poskytuje podporu v oblasti standardů kvality sociální služby. 

 

Nedílnou součástí zvyšování kvality poskytovaných služeb je vzdělávání všech pracovníků. V 
roce 2019 absolvovali pracovníci STD EMA: 
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stáže – STD Harmonie Město Albrechtice (6 prac.), DOZP Jakartovice – Deštné (6), CHB 
Moravice (6) 

 

školení – Etická a na člověka orientovaná komunikace (1), Zvládání stresu a stresové zátěže 
v oblasti sociálních služeb (3), Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání 
(2) 

 

V neposlední řadě mají na kvalitu poskytované služby vliv také pravidelné supervize, které 
se v roce 2019 uskutečnily 4. 

 

6. Významné události v roce 2019 

 

Ve čtvrtém roce existence STD EMA realizovaly řadu akcí – jak prodejních, tak zaměřených na 
zpestření činnosti s klienty.  

 

STD EMA uspořádala nebo se zúčastnila těchto prodejních akcí 

- Velikonoční výstavka – týdenní výstavka výrobků STD, která se konala v době běžného 
provozu dílen – uživatelé tak měli možnost ukázat svou práci jak pracovníkům DOZP, tak 
návštěvníkům z řad veřejnosti 

- Májové trhy – přímo v prostorách oranžerie, s účastí i mnoha dalších prodejců; sami 
uživatelé se aktivně zapojili do všech součástí – tvorby výrobků, přípravy prostorů, obsluhy 
zákazníků, prezentace činností 

- Podzimní trhy – znovu v prostorách oranžerie, s hojnou účastí uživatelů a veřejnosti 
- Adventní trhy v Litultovicích – tradiční akce v blízkém okolí, s úspěšným prodejem 

téměř všech výrobků STD 
- Vánoční výstavka – jednodenní prodej vánočních ozdob a dekorací spojený 

s ochutnávkou punče a perníku 
 

STD EMA pořádala, účastnila se, prohlédla si 

- Valentýnská diskotéka – výroba přáníček, pohoštění, tanec 
- Velikonoční večírek – se soutěžemi a pohoštěním, které jsme si sami upekli 
- Sportovní den – různé venkovní aktivity – kuželky, pétangue, kroužky, šipky  
- Blázníš nebo co? – akce pořádaná opavským komunitním plánováním, zaměřená na 

propagaci služeb pro duševně nemocné 
- Burza služeb následné péče v PN Opava – zúčastnili jsme se jako vystavovatelé i coby 

návštěvníci 
- Návštěva kina – spojeno s procházkou městem 
- Návštěva divadla – představení „Babička drsňačka“ 
- Beseda s policisty – o bezpečnosti v provozu a o dopravních značkách, s praktickými 

ukázkami obrany při přepadení 
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- Vánoční večírek – cukroví pečené společně po celý adventní čas bylo hlavní částí 
pohoštění, následovala tombola a zpívání koled 

 

7. Vztahy s veřejností, komunitní plánování, prezentace služby 

 

Klienti STD EMA se běžně zapojují do normálních denních činností, jako je využívání MHD, 
nakupování, účast na kulturních a společenských akcích, v čemž je dle jejich individuálních 
potřeb pracovníci STD podporují. Sami klienti se tak podílejí na destigmatizaci mentálně 
postižených lidí a stávají se součástí obce, ve které žijí. 

Ke zlepšování vztahů s veřejností také přispívají akce konané v prostorách STD nebo akce, na 
kterých se STD aktivně účastní. 

Služba se dále prezentuje pomocí letáků, webových stránek a též facebookových stránek, které 
jsou pravidelně aktualizovány a informují o nových událostech. 

 

8. Stavebně technický stav objektu 

 

Stavebně technický stav budovy, ve které se STD nachází, je průměrný – tj. vyskytují se 
nedostatky a závady, které bude třeba v budoucnu odstranit, ale zatím neznemožňují 
poskytování služby. Velkou výhodou je nadstandardní rozloha prostoru na různé aktivity. 

 

9.  Ekonomické údaje 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (tis. Kč) 

Druh Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 

Hlavní činnost 4 108,139 3 984,541 - 123,597 

Doplňková činnost --- --- --- 

Celkem 4 108,139 3 984,541 - 123,597 
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Závazné ukazatele na r. 2019 (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2019 Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 

--- 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 260 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 13013 - projekt PSSP 2 3 471 300,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 253 - projekt PSSP 2 187 700,00 

 

10. Plány do budoucna 

Chceme udržet stávající provoz a kapacitu služby. Zaměříme se na zvyšování kvality služby – 
ať už tvorbou či zaváděním standardů do praxe, tak i dalším vzděláváním pracovníků. Budeme 
dále spolupracovat s dalšími organizacemi poskytujícími služby mentálně postiženým lidem. V 
neposlední řadě chceme dále pracovat na rušení bariér mezi našimi uživateli a běžnou populací 
– např. formou pořádání akcí otevřených pro veřejnost nebo zřízením obchůdku s výrobky 
klientů STD. 

 

11. Přílohy ke zprávě o činnosti  Fotogalerie STD EMA   

 

12.  Informace o  termínu a  způsobu seznámení zaměstnanců se  zprávou o 
činnosti 

Zaměstnanci budou seznámeni se Zprávou o činnosti za rok 2019 na poradě zaměstnanců 
sociální služby STD EMA v měsíci březnu 2020.  V tištěné a elektronické formě bude Zpráva 
o činnosti za rok 2019 zaměstnancům k dispozici v kanceláři vedoucí služby. 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů Zámek Dolní 
Životice, p.o. za sociální službu STD 

 Odborná – sociální část Ekonomická a personální část 

jméno: Bc. Pavla Premusová Ing. Kateřina Heiblová 

datum: 30.1.2020 31.1.2020 

telefon: 730 187 950 775 359 512 

e-mail: std.ema@zamekdz.cz  ekonom@zamekdz.cz  
 

Ing. Aleš Šupina – ředitel organizace 
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Příloha č. 1: Zpráva o plnění úkolů za rok 2019  

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE ZA 
ROK 2019  
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Seznam úkolů za rok 2019 

1. Nadále udržet minimálně 1 pracovní úvazek pro osoby s mentálním, kombinovaným postižením 
nebo pro osoby s duševním postižením, např. uživatelé sociálních služeb.  

2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé 
zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou formou 
než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění.  

3. V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje“ zabezpečit 
naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského kraje, jehož prostřednictvím 
jsou realizovány nákupy, včetně čerstvých potravin, v rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně propagovat korporaci 
MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje.  

5. Dle doporučení postupu zřizovatele implementovat do praxe organizace Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

6. Využit Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji k vyúčtování dotace 
v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 financovaného 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.  

7. Zvýšit meziročně výnosy ze zdravotního pojištění minimálně o 3%.  
8. Dle územní působnosti sociální služby oslovit dotčené obce se žádostí o podporu dle ustanovení 

§105 zákona o sociálních službách na rok 2019.  
9. Postupovat v praxi dle doporučeného Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým 

chováním v pobytových sociálních službách.  
10. Realizovat projekt „Zavedené nových forem práce s uživateli v naší organizaci“.  
11. Realizovat doporučení z evaluace poskytování služeb sociálně terapeutických dílen realizované 

dne 5.4.2019, která proběhla v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“.  
12. Aktivně se zapojit do projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“.  
13. Připravit a realizovat záměry a cíle stanové rozvojovým plánem na rok 2019 (výstup systémové 

podpory v organizaci) v úzké spolupráci se zřizovatelem.  
14. Zpracovat návrh kompletního řešení stravovacích provozů v organizaci včetně návrhu na 

obnovu jejího vybavení.  
15. Za každou poskytovanou službu: 

- Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby, jedná se o 
žadatele, u kterých byla zjištěna nepříznivá sociální situace (osobním jednáním) a aktuální 
potřebnost dané sociální služby.  
-Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby z jiných než 
kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody neposkytnutí sociální 
služby.  
- Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících uživatelů služby, 
vč. Žádostí v řízení a žádosti o navýšení výše přiznaného příspěvku na péči.  

Přehledy zpracovat k 30.6. a k 31.12. a do 15 kalendářního dne následujícího měsíce zaslat na 
emailovou adresu hana.ctverackova@msk.cz.  
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16. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako stěžejní cíle 
k realizaci v roce 2019 a které jsou v souladu se strategickými dokumenty Moravskoslezského 
kraje.  

 

Úkol č. 1:  Nadále udržet minimálně 1 pracovní úvazek pro osoby s mentálním, kombinovaným 
postižením nebo pro osoby s duševním postižením, např. uživatelé sociálních služeb.  

Na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) jsme v roce 2019 zaměstnávali 
celoročně 18 uživatelů sociálních služeb.  

Součet odpracovaných hodin tvořil 3074,86, přepočteno na 8 hodinový roční úvazek (2088 h/rok), bylo 
odpracováno 1,4726 úvazku pracovníka. 

 

Úkol č. 2: Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé 
zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou formou 
než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění.  

Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferujeme především přímé 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

Povinný podíl osob se zdravotním postižením činní 5,24 osob. V roce 2019 jsme splnili výše uvedenou 
zákonnou povinnost, přepočtený počet osob činil 7,25 plnění povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením a nepotřebovali jsme nakupovat zboží s náhradním plněním.  

 

Úkol č. 3: V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje“ 
zabezpečit naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského kraje, jehož 
prostřednictvím jsou realizovány nákupy, včetně čerstvých potravin, v rozsahu veřejné zakázky 
malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.  

V roce 2019 jsme přes Nákupní portál objednali zboží v celkové hodnotě 2.371.904 Kč.  

Čistící prostředky               663.959,86 Kč 

Kancelářské prostředky      90.918,68 Kč 

Ochranné prostředky            9.983,06 Kč 

Potraviny                             1.602.991,00 Kč 

Oproti roku 2018 je zde nárůst zejména v nákupu potravin přes Nákupní portál a to 3 násobně (z 561 
tis. Kč na 1.602 tis. Kč). Viz. Obrázek: Přehled nákupů za organizaci – Zámek Dolní Životice.  
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Úkol č. 4: Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně propagovat 
korporaci MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje.  

V roce 2019 jsme aktualizovali web stránky organizace, kde jsme implementovali nové 
požadavky  provozování webových stránek a mobilních aplikací tak, aby byly přístupné pro osoby se 
zdravotním hendikepem (dle definice nového zákona a metodiky o přístupnosti internetových 
stránek a mobilních aplikací). 

Aktivně propagujeme kooperaci Moravskoslezského kraje. Dodržujeme jednotný vizuální styl MSK. 

Logem kraje jsou označeny: polepy všech vozidel organizace, vývěsní tabule na budovách, písemné 
materiály, korespondence.  
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Úkol č. 5: Dle doporučení postupu zřizovatele implementovat do praxe organizace Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

Na základě plnění sestavení odpovědnosti a charakteru práce budeme aktualizovat směrnici GDPR. 
Uskutečnili jsme setkání se zástupcem pověřence v roce 2019 a obdrželi jsme doporučení, kde je 
vhodné ve směrnici upravit a také informace o zkušenostech z jiných organizací sociálních služeb.   

 

Úkol č. 6: Využit Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji k vyúčtování dotace 
v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 financovaného z kapitoly 
313 – MPSV státního rozpočtu.  

Informační systém budeme využívat při vyúčtování dotací za rok 2019, tj. od ledna 2020.  

 

Úkol č. 7: Zvýšit meziročně výnosy ze zdravotního pojištění minimálně o 3%.  

V roce 2019 jsme zvýšili výnosy ze zdravotního pojištění o 439.081,25 Kč, tj. + 81,94 %.  

Zaměřili jsme se na změny registrací uživatelů u zdravotních pojišťoven, komunikaci s opatrovníky 
s objasněním důvodu změn ZP a takto budeme pokračovat i v roce 2020. Dále sledujeme, aby každý 
uživatel byl pro zdravotní pojišťovnu bodově ošetřen, alespoň jednou v roce. Tím zajišťujeme počet 
vykazovaných pojištěnců pro výpočet úhrad za daný rok. 

Předkládáme hodnoty navýšení: 

Rok 2018 = 538.427,23 Kč 

Rok 2019 = 977.508,73 Kč (611.219,20 Kč z vystavených faktur dle smlouvy + 127.222,50 Kč doplatek 
po odečtení dohadu roku 2018 + 239.066,58 Kč tvorba dohadu na dodatečné vyrovnání roku 2019).  

 

Úkol č. 8: Dle územní působnosti sociální služby oslovit dotčené obce se žádostí o podporu dle 
ustanovení §105 zákona o sociálních službách na rok 2019.  

Na základě žádosti o finanční podporu byly rozeslány dopisy obcím, kde jsou uživatelé přihlášeni k 
trvalému pobytu a zároveň i obcím, které jsou veřejnými opatrovníky uživatelů ubytovaných v 
organizaci Zámek Dolní Životice, p.o. Obdrželi jsme zpětnou vazbu jak zamítavou, tak i kladnou. Celkem 
jsme obdrželi v roce 2019 ve formě finančních neúčelových darů částku ve výši 20.000 Kč (obec Kunín, 
Chlebičov, město Vrbno pod Pradědem).  

 

Úkol č. 9: Postupovat v praxi dle doporučeného Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým 
chováním v pobytových sociálních službách. 
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V roce 2019 byly pracovníci s touto metodikou seznámeni k dispozici je pro potřeby pracovníků také 
na společném serveru organizace.  

Dlouhodobou praxí bylo zjištěno, že je nutné u klientů s atypickým chováním zajistit jednolůžkové 
pokoje. Což naše pobytová služba realizuje. To je prioritou již při jednání se zájemcem o poskytovanou 
službu. 

Klademe důraz na komunikaci pomocí metod AAK (vizualizovaný průběh dne, atp.). 

Navázání kontaktu s blízkou rodinou (kontakty, fotografie, společná setkání). 

Snažíme se klienty zapojit do fyzických aktivit (nákupy, výlety, procházky, úklid, pracovní uplatnění za 
mzdu).  

V případě krizové situace je svolán tým pracovníků (vedoucí služby, sociální pracovník, koordinátor IP, 
opatrovník, zdravotní sestra, případně odborný lékař).   

 

Úkol č. 10: Realizovat projekt „Zavedené nových forem práce s uživateli v naší organizaci“.  

Projekt je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, zapojena sociální služba 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice, registrační číslo 5852477 

Název projektu:  Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci Registrační číslo:  
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007711 

Doba realizace projektu: 1. dubna 2018 – 31. března 2020 

Hlavním cílem projektu je podpora procesů v naší organizaci a podpora rozvoje kvality sociálních 
služeb. 

Hlavního cíle chceme dosáhnout těmito specifickými cíli: 

- Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování, a to zaváděním nových metod práce s 
uživateli, 

- Rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb, 

- Doplňkové vzdělávání zaměstnanců organizace v akreditovaných kurzech pro doplnění znalostí z 
oblasti péče o uživatele. 

Do projektu je zahrnuto 45 pracovníků v sociálních službách  včetně 2 sociálních pracovníků. 

Podrobný rozpis vzdělávání pracovníků je uveden v  následující tabulce:  

Datum Název 
kurzu/supervizí/konzultací 

Počet pracovníků Počet hodin 

7.- 8. 3. 2019 Alternativní praktické 
komunikační dovednosti v 
péči o osoby s težkým 
zdravotním postižením 

10 pracovníků 16 hodin 
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11.-12. 4. 2019 Nástavbový kurz bazální 
stimulace 

15 pracovníků 24 hodin 

6. 9. 2019 Používání AAK v praxi 10 pracovníků 8 hodin 
29. 10. 2019 
31. 10. 2019 
14. 11. 2019 

Péče o klienty málo 
pohyblivé I nepohyblivé v 
sociálních zařízeních 

15 pracovníků 
15 pracovníků 
13 pracovníků 

8 hodin 
8 hodin 
8 hodin 

leden – listopad 2019 Konzultace k AAK  45 pracovníků dle 
termínů konzultací 

Každý měsíc 8 
hodin 

leden – prosinec 2019 Supervize k AAK  45 pracovníků dle 
termínů supervizí, 
rozděleno na 
jednotlilvé 
komunity 

Za rok každá 
komunita 
absolvuje 20 
hodin supervizí 
(v r. 2019 
proběhlo 15 
supervizí) 

leden – prosinec 2019 Supervize k aktivizacím 
klientů a Snoezelen 

45 pracovníků dle 
termínů supervizí, 
rozděleno na 
jednotlilvé 
komunity 

Za rok každá 
komunita 
absolvuje 20 
hodin supervizí 
(v r. 2019 
proběhlo 22 
supervizí) 

 

Výstupem z konzultací a supervizí jsou záznamy, které slouží pracovníkům jako pracovní postupy. 
Supervize na aktivizační činnosti probíhájí na pokojích klientů nebo ve Snoezelenu. 

Výstupem projektu budou metodiky k AAK a na aktivizační činnosti a práce ve Snoezelenu. 

V roce 2019  v rámci projektu Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci bylo nejvíce 
uhrazeno za vzdělávací a školící akce včetně metodické a supervizní podpory, za vybavení 
multisenzorické místnosti, celkem za více jak  812.0000 Kč.  

 

Úkol č. 11: Realizovat doporučení z evaluace poskytování služeb sociálně terapeutických dílen 
realizované dne 5.4.2019, která proběhla v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“.  

Na základě doporučení z evaulace došlo v Sociálně terapeutické dílně EMA k těmto opatřením: 

- Byly revidovány cíle sociální služby tak, aby byly více v souladu s účelem služby – tj. byl vyčleněn bod 
o „smysluplném trávení volného času dle své volby“, který je vzhledem k zaměření služby na pracovní 
schopnosti a dovednosti zavádějící. 

- Při jednání se zájemcem o službu a následně při mapování jeho potřeb jsou akcentovány jeho pracovní 
schopnosti a dovednosti. 

- Denní záznamy o průběhu poskytování služby jsou provázány s cíli v individuálních plánech klientů 
tak, aby přesněji informovaly o naplňování cílů a změnách situace jednotlivých klientů. 

- Došlo k ujasnění rozsahu činností tak, aby nebyly zaměnitelné za volnočasové či fakultativní.  
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V rámci projektu Podpora služeb sociální prevence 2  v roce  2019 bylo podpořeno celkem 33 osob, z 
toho 11 žen a 22 mužů. V roce 2019 uspořádaly STD EMA čtyřikrát prodejní trhy výrobků klientů, které 
byly otevřené široké veřejnosti a hojně navštívené; na akci se podílely také spřátelené organizace z 
okolí. Dále se pracovnice STD spolu s klienty aktivně zúčastnily akce "Blázníš nebo co?", pořádané 
MMO, bazárku následných organizací v areálu PN, adventních trhů v Litultovicích aj. Také proběhla 
přednáška místních policistů o bezpečném chování v dopravě, klienti navštívili kino a divadlo. Pro 
zaměstnance byl koncem roku uspořádán tvořivý workshop. 

 

Úkol č. 12: Aktivně se zapojit do projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“.  

Sociální  služba s registračním číslem 5569346 Sociálně terapeutické dílny EMA bude v letech 2020 
– 2021 podpořena v rámci projektu Podpora služeb sociální prevence 3, reg. číslo 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030  

Sociálně terapeutické dílny EMA jsou připraveny se aktivně zapojit do projektu „Podpora služeb 
sociální prevence 3“ – ať už poskytováním služeb svým stávajícím klientům, kteří přecházejí z projektu 
předchozího, nebo novým zájemcům, se kterými bude uzavřena smlouva. 

 

Úkol č. 13:  Připravit a realizovat záměry a cíle stanové rozvojovým plánem na rok 2019 (výstup 
systémové podpory v organizaci) v úzké spolupráci se zřizovatelem.  

 

5852477 Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice  

V roce 2019 byly rozděleny čtyři velké prostorné pokoje a tím vzniklo 8 jednolůžkových pokojů. Vznikla 
nova koupelna na komunitě č. 3, kde je klientům k dispozici sprchový kout a toaleta. Na komunitě č. 5 
byla zrekonstruována stávající koupelna. Nově byla vybudována multisenzorická místnost a současně 
také kondiční místnost. Na komunitě č. 4 byl rozdělen dvoulůžkový pokoj z něhož vznikl jednolůžkový 
pokoj a pracovna pro budoucí komunitu.  

Organizace pořídila pro potřeby klientů dvě nová služební vozidla značky Volkswagen Caddy.  

V roce 2019 se podařilo ve spolupráci se zřizovatelem snížit stávající kapacitu domova ze 76 klientů na 
75 klientů. Vznikly nové webové stránky a propagační materiály organizace (letáky).  

Od měsíce října 2019 bylo postupně jednáno s klienty a pracovníky o rozdělení stávající největší 
komunity č. 4. Pro potřeby klientů o plánovaném rozdělení byly s pomocí AAK vytvořeny informační 
materiály a vize, jak bude komunita v novém roce 2020 vypadat. V souvislosti se vznikem nové 
komunity proběhla výběrová řízení z nich byli přijati dva noví koordinátoři IP a čtyři PSS. Nová komunita 
se začala nově vybavovat nábytkem.  

Od 1. 1. 2020 dojde k rozdělení komunity č. 4 na dvě menší komunity. Klienti budou jíst na svých 
pokojích, ze společné jídelny vznikne obývací místnost.  
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Rozdělením komunity jsme navýšili počet pracovníků, čímž se zkvalitní poskytování sociální služby, 
konkrétně v individuálním přístupu, zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků v AAK, bazální stimulaci 
a v práci ve Snoezelenu. Budeme usilovat o certifikát v bazální stimulaci.  

Od března 2020 jsou zajištěny pravidelné supervize pro vedení služby. 

Také v roce 2020 budeme pokračovat v pravidelné a cílené spolupráci s metodikem pro AAK 
(proškolování, setkávání, odborná supervize, případová práce, konzultace, atd.). 

Plánujeme rekonstrukci stávající koupelny na komunitě č. 1, s vybudováním bezbariérového 
sprchovacího koutu a nové vany. Stávající hydromasážní vana již nesplňuje hygienické podmínky.  

Na nově vzniklé komunitě č. 4 plánujeme vybudovat novou koupelnu, která bude bezbariérová a 
klientům tak zvýšíme standard v bydlení. 

Rovněž plánujeme v úzké spolupráci se zřizovatelem rozšíření popř. částečnou změnu cílové skupiny 
na části stávající kapacity domova pro osoby se zdravotním postižením.  

 

 

Úkol č. 14: Zpracovat návrh kompletního řešení stravovacích provozů v organizaci včetně návrhu na 
obnovu jejího vybavení.  

 

Viz samostatná příloha této zprávy o plnění úkolu za rok 2019.  

 

Úkol č. 15: Za každou poskytovanou službu: 

- Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby, jedná se o 
žadatele, u kterých byla zjištěna nepříznivá sociální situace (osobním jednáním) a aktuální 
potřebnost dané sociální služby.  
-Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby z jiných než 
kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody neposkytnutí sociální 
služby.  
- Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících uživatelů služby, 
vč. Žádostí v řízení a žádosti o navýšení výše přiznaného příspěvku na péči.  

Přehledy zpracovat k 30.6. a k 31.12. a do 15 kalendářního dne následujícího měsíce zaslat na 
emailovou adresu hana.ctverackova@msk.cz.  

 

Přehledy o počtu evidovaných žadatelů atp… byly zpracovány za všechny naše 4 sociální služby a 
odeslány v požadovaných termínech na emailovou adresu Mgr. Hany Čtveráčkové.  

 



 

 105 

Úkol č. 16: Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako 
stěžejní cíle k realizaci v roce 2019 a které jsou v souladu se strategickými dokumenty 
Moravskoslezského kraje.  

 

5852477 Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice  

a) Dovybavit multismyslovou místnost pro využívání snoezelenu a proškolit zaměstnance v této 
metodě.  

V průběhu roku byly postupně zakoupeny polohovací pomůcky, hvězdné nebe, bubny, tibetské mísy, 
závěsná houpačka, lenoška, sedací polštáře, kuličkový vak, space projektor, olejové kotouče, 
dataprojektor, domácí kino, masážní pomůcky, perkusní nástroje, vibrační pomůcky, optická vlákna, 
SenTable, balanční pomůcky, gelové podložky, gelové přesýpací hodiny, zátěžová deka, notebook, 
aromadifuzér. V rámci pojektu „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“ byla 
navázána spolupráce s metodikem pro práci ve Snoezelenu a aktivizačních činnostech s klienty. V roce 
2019 byly proškoleny tři pracovníci v práci ve Snoezelenu (vedoucí služby a dvě animační pracovnice). 
V roce 2020 je v plánu proškolit dalších 6 pracovníků napříč komunitami. 

b)  Více pracovat s bazální stimulací a proškolit zaměstnance v nástavbovém kurzu bazální 
stimulace. 

V roce 2019 bylo proškoleno 15 pracovníků v nástavbovém kurzu bazální stimulace. Prvky bazální 
stimulace se začaly používat v praxi. Někteří klienti mají zpracovány plány bazálních stimulací, byly 
zpracovány obrázkové schémata jednotlivých stimulací, někteří klienti mají také bazální stimulaci ve 
svých individuálních plánech.  

V příštím roce 2020 je plánováno proškolit další pracovníky v základech bazální stimulace a 
nástavbovém kurzu bazální stimulace. Cílem je získat certifikát bazální stimulace pro DOZP Dolní 
Životice.  

 

c) Zřídit a vybavit kondiční místnost potřebnými pomůckami pro zlepšení fyzických aktivit 
uživatelů.  

V roce 2019 byla vytvořena kondiční místnost, která je vybavena masážním křeslem, rotopedem, 
ribstoly. V roce 2020 je v plánu do této místnosti pořídit stolní fotbal. 

 

9896330 Domov pro osoby se zdravotním postižením Deštné  

 

• aktualizace standardů kvality (č. 2, č. 6, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 15),  

V roce 2019 proběhla aktualizace SQ č. 5, aktuálně jsou v řešení SQ č. 2, č.3, č. 6, aktualizace dalších 
standardů kvality bude probíhat dle plánu a aktuálních potřeb  v roce 2020 
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• cílené školení pro pracovníky v sociálních službách – Sexualita a vztahy lidí s postižením, Práce 
s rizikem, AAK 

16. a 17. 4. proběhl akreditovaný kurz Sexualita I (8 h) pro 30 PSS,   12.3.  proběhlo interní školení pro 
všechny PSS – Práce s rizikem v DOZP Deštné  

Aktivní spolupráce s odborníky na  AAK je naplánována na rok 2020. 

 

• vytvoření nových pravidel pro práci s běžným rizikem a uvést do praxe při práci s uživateli 

Pro aktivní práci s rizikem byl vytvořen Postup pro práci s rizikem v DOZP Deštné v praxi, proběhlo 
proškolení všech PSS (3 h) pod vedením metodičky Mgr. Krčmářové 

 

• nadále pokračovat ve spolupráci s externí metodičkou  

V září 2019  byla ukončena spolupráce s metodikem paní Mgr. Kateřinou Krčmářovu, na její 
doporučení byla nově navázána spolupráce s metodikem Mgr. Khýrovou 

 

• pokračování zavádění nových pravidel individuálního plánování do praxe 

V prosinci 2019  proběhla aktualizace SQ č.5, postupně probíhají aktualizace IP u jednotlivých klientů, 
proběhlo několik případových metodických setkání k zavádění IP do praxe u jednotlivých klientů. 

 

• pokračovat v zavedeném systému supervizních setkání pro pracovníky 

Pravidelná supervizní setkání pro PSS probíhala v roce 2019 s Mgr. Martinem Bušinou, pod  jeho 
vedením jsou naplánována supervizní setkán pro PSS i v roce 2020. 

 

• absolvování stáží u jiných poskytovatelů sociálních služeb – Slezská Diakonie, Domov Odry, 
CSS Hrabyně  

25 PSS absolvovalo 8 hodinovou odbornou stáž v CSS Hrabyně, 2 aktivizační pracovnice a vedoucí 
služby absolvovaly 8 hodinovou stáž v sociálně terapeutických dílnách Effatha Krnov - Slezská 
Diakonie 

 

• rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro uživatele 

Uživatelé mají možnost navštěvovat kino, divadlo v Opavě, aquapark v Bruntále, sportovní areál v 
Deštné, místní knihovnu. Pravidelně ve volném čase jezdí krmit domácí zvířata na nedalekou farmu.  

 

• rozšíření pracovních příležitostí pro uživatele i mimo DOZP 
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Uživatelé dojíždějí do sociálně terapeutických dílen EMA v Dolních Životicích, v řešení je také možnost 
dojíždění do kuchyně v Dolních Životicích, kde by byli zaměstnáni jako pomocná síla ve stravování.  

 

• uživatelé se budou průběžně účastnit kulturních a společenských akcí v i mimo DOZP 

V roce 2019 se uživatelé účastnili mnoha společenských, kulturních a sportovních akcí v i mimo DOZP 
Deštné. (soutěž „O krok dál k běžnému životu“, společenský ples v DŽ, poznávací výlet do Prahy, 
návštěva muzikálů Angelika, Kvítek Mandgragory, Čas růží, návštěva Muzea voskových figurín a 
čokolády v Praze, výstava Titanic v Brně, krasobruslařská show v Ostravě, pochod na Praděd, návštěva 
aquaparku  a mnoho další akcí. Uživatelé také pravidelně jezdili na prodloužené víkendy nebo wellnes 
pobyty dle vlastního přání v tuzemsku i do zahraničí. 

 

• uspořádat letní sportovní hry pro uživatele a uživatele z okolních služeb 

 Letní sportovní hry pro uživatele naší služby a okolních služeb proběhly 22. 6. 2019 v areálu TJ Sokol 
Deštné 

 

• uspořádání tradičního vánočního setkání s opatrovníky 

Vánoční setkání s opatrovníky proběhlo 14. 12. 2019 v kulturním sále v Deštné. 

 

• zprostředkovat uživatelům v rámci aktivizace kontakt se zvířaty – hippoterapie, canisterapie 
apod. 

Pro uživatele naší služby byla v roce 2019 zprostředkována hippoterapie v Hlučíně. Uživatelé na 
hippoterapii dojížděli z pravidla 2x do měsíce. Hippoterapie je naplánována i na rok 2020. V rámci 
aktivizace se uživatelé starají o drobná domácí zvířata. 

 

• revitalizace zahrady nad Horní budovou - dokončení Vital Parku 

Revitalizace zahrady nad Horní budovou je v řešení, je zpracován projekt pro rozšíření pergoly a 
odpočinkových prostor pro uživatele.  

 

• průběžně obnovovat nábytek a spotřebiče na budovách 

Obnovování spotřebičů a nábytku na jednotlivých budovách a bytech probíhá průběžně, dle 
aktuálních potřeb.  

 

• dovybavit společenský sál pro uživatele 
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Společenský sál pro uživatele slouží zároveň jako kondiční místnost. Sál byl vybaven masážním 
křeslem, které bylo pořízeno ze sponzorského daru od společnosti Liberty Ostrava a.s., dále byl do 
sálu pořízen motomed pro procvičování končetin, který byl pořízen ze sponzorského daru firmy 
Kofola a.s., pro procvičování kognitivních funkcí byl pro uživatele pořízen Sentable. 

 

• vymalovat Dolní budovu 

Malování Dolní budovy  + kuchyně proběhlo v říjnu 2019. 

 

• provést taktické cvičení s hasičským záchranným sborem 

Taktické požární cvičení pod vedením HSZ Opava proběhlo 27.5. 2019. Byla provedena cvičná 
evakuace Dolní a Horní budovy, hospodářské budovy. 

 

• realizovat opravu výtahu na Dolní budově 

Oprava výtahu na Dolní budově je v řešení, naplánováno na rok 2020 

 

 

9007540 Chráněné bydlení Moravice  

Chráněné bydlení Moravice se v roce 2019 zapojilo do klientského auditu z projektu MSK s názvem 
,,Kvalita života v pobytové sociální službě z pohledu lidí s postižením“. Doporučení a podněty uvedené 
v závěrečné zprávě budou pro nás motivací ke zkvalitnění poskytované sociální služby v dalším období. 

Během roku 2019 došlo v Chráněném bydlení k realizaci smyslové zahrady, kdy vzniklo zázemí pro 
uživatele k odpočinku se záměrem enviromentálního vzdělávání v rámci projektu ,,Podpora 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/2019“.                                                                           
Byla poskytnuta dotace ve výši 66.551,21,- Kč. 

Byla zrealizována celková sanace vlhkého zdiva ve všech sklepních prostorech budovy Chráněného 
bydlení. 

Bylo pořízeno nové služební vozidlo FORD TOURNERO CUSTOM z finančních prostředků organizace a 
příspěvku zřizovatele v celkové výši 858.949,- Kč. 

Došlo k havárii odpadní jímky, dočasně zajištěna bezpečnost a funkčnost. Příslib finančních prostředků       
z MSK, zajištění potřebných dokumentů k realizaci čističky odpadních vod do konce roku 2019. 
Realizace v 2020.  
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Příloha č. 2: Koncepce stravovacího provozu  

 

  

 

 

 

 

 

KONCEPCE STRAVOVACÍHO 
PROVOZU  

 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE 
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1. Popis stavu 
 

1.1. DOZP DOLNÍ ŽIVOTICE  

 

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice bydlí společně muži a ženy, kteří 

jsou ubytováni převážně v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Součástí domova 

jsou také 2 dvoulůžkové apartmány s vlastním sociálním zařízením a kuchyňskou linkou, a 2 

jednolůžkové apartmány s vlastím sociálním zařízením a kuchyňskou linkou. 

Domov pro osoby se zdravotním prostředí se nachází v prostorách bývalého zámku. Součástí 

areálu je nejen budova zámku, ale také zahrada a oranžerie, ve které je provozována služba 

sociálně-terapeutických dílen EMA.   

Budovu zámku tvoří částečně sklepní prostory, přízemí a dvě podlaží. Ve sklepních prostorách 

na nachází prádelna a kuchyně.  

Protože se jedná o velký objekt s vysokou kapacitou klientů, byl zvolen postup, kdy jednotlivé 

prostory jsou zázemím tzv. komunit – menších celků s menším počtem klientů, s vlastním 

zázemím a personálem. Komunit je celkem šest. 

V přízemí se nacházejí kanceláře administrativy, sesterna, jídelna, pracovna aktivizačních 

pracovníků, Snoezelen a zázemí pro komunity č. 1 a č. 2. V prvním poschodí zámku se nachází 

zázemí pro komunity č. 3 a č. 4 a č. 5.  Ve druhém poschodí se nachází zázemí komunity č. 6, 

šatna pro zaměstnance a půdní prostory. Jednotlivá podlaží jsou propojená schodišti a 

bezbariérovým výtahem.  
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1.1.1 Stravovací provoz DOZP Dolní Životice  

 

Stravovací provoz se nachází ve sklepních prostorách a  je přizpůsoben nájezdovou rampou 

pro vyložení zboží z nákladního auta, do sklepních prostor je zde nákladní výtah a umístění 

zboží je rozváženo pomocí vozíků do jednotlivých skladovacích prostor.  

Sklepní prostory – kuchyň, kancelář hlavního kuchaře, sklad suchých potravin, chladící boxy, 

lednice, mrazáky, hrubá přípravna zeleniny, vytloukárna vajec, šatny zaměstnanců.  

Přízemí – výdej jídla a jídelna pro zaměstnance 

Prostory kuchyně a zázemí jsou kapacitně nastavené do 250-ti jídel, prostory jsou dostatečné, 

současná kuchyň vaří průměrně 120 obědů (pro 76 uživatelů a 40-45 pracovníků ve směnách 

a ostatních pracovníků). 

Technické vybavení 

- 1x elektrický konvektomat (2x větší kapacity než v DOZP Deštné), jeho technický stav je však 

opotřebovaný a objevují se poruchy – nutná obnova  

- 1 x plynový sporák s elektrickou troubou (pořízen v roce 2001)  – nutná výměna zařízení za 

nové,  jedná se o havarijní stav, hořáky a přívody – nutná obnova  

-2x elektrický varný kotel 150 l – dva kotle jsou původní (pořízeny v roce 2001) v havarijním 

stavu vlivem silné koroze, elektro rozvody a součástky jsou již na hranici funkčnosti a 

bezpečnosti – nutná obnova  

-1x elektrická pánev 80 l – v současné době 2 nefunkční topná tělesa ze čtyř (pořízena v roce 

2001) – nutná obnova  

-1x plynový sporák – pořízen v roce 2018 

-1x elektrický varný kotel 150 l – nově pořízen v roce 2017, plně funkční 

- 1x elektrický varný kotel 150 l – nově pořízen v roce 2018, plně funkční 
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-1x elektrická pánev 80l – plně funkční (pořízena v roce 2009)  

-1x šokový zmrazovač – pořízeno v roce 2017 

-1x vakuová balička potravin – pořízeno v roce 2017 

Další: nářezový stroj, mlýnky, krouhač zeleniny, maso-mlýnek, robot univerzální, ponorný 

mixér.   

Výdej jídla – 5x ohřívací vany a pro uživatele je využíván tabletový systém pro jednotlivé 

komunity.  

 

Vzduchotechnika v kuchyni má pouze odsávání par, v letních měsících je zde vysoká teplota 

více jak 35st. C  vzduchu a odsávaní par nenahrazuje cirkulaci vzduchu. Kuchyň v DOZP Dolní 

Životice  je ve sklepních prostorech, kde okna jsou u stropu, malých rozměrů. V létě je pracovní 

prostředí nesnesitelné. Vzduchotechniku je nutné řešit co nejdříve.  

Personální obsazení  

Zaměstnanci stravovacího provozu vydávají snídaně na 7:30 hodinu, uživatelé snídají ve 

společných prostorách jednotlivých komunit. Výdej obědů je od 11:15 do 12:30 hodin ve 

společné jídelně, výdej odpolední svačiny s večeří je ve 14 hodin. 2x týdně jsou připravovány 

v boxech z kuchyně teplé večeře ( UT, ČT,).  

 

Pracovní směny: nerovnoměrná pracovní doba, 7 dnů v týdnu, postupné nástupy do směn.  

Úvazky:  

0,6 úvazku vedoucí stravování v Dolních Životicích 

1x hlavní kuchař (pracovní úvazek 1,0) 

2x kuchařky (pracovní úvazek 2x 1,0)  

2x pomocná kuchařka (1,8125 úvazku) 



 

 114 

Pomocné práce z řad uživatelů, obsluha mytí nádob, úklid nádobí na Dohodu o provedení 

práce.  

Celkem 6 zaměstnanců na 5,4125 pracovního úvazku.  

 

 

1.2. DOZP Jakartovice – Deštné  

 

Areál domova pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice – Deštné je tvořen třemi 

budovami. Dvě jsou využívány jako bytové prostory a třetí  slouží jako kuchyně a jídelna. 

Ubytování je poskytováno formou jednotlivých domácností, a  to tak, že každá samostatná 

domácnost je umístěna na jednom patře. Všechny objekty jsou bezbariérové s vlastním 

výtahem.  

V první budově (Dolní budova), zrekonstruovaném objektu bývalé zvláštní školy, jsou umístěny 

tři byty s celkovou kapacitou 20 míst. V přízemí se nalézá byt pro 4 osoby s kuchyní, obývací 

místnosti, která zároveň slouží jako jídelna, dvěma dvoulůžkovými pokoji a sociálním 

zařízením. V prvním a druhém patře jsou umístěny dva byty pro 8 osob s kuchyní, obývací 

místností a jídelnou. Na rozdíl od bytu v přízemí jsou byty v prvním a druhém patře rozděleny 

na dvě části. V každé se nachází dva dvoulůžkové pokoje se samostatnou sprchou a WC. 

Kuchyně a obývací pokoje jsou společné.  

Druhá z budov (Horní budova) je nově postavená a má kapacitu 30 lůžek. V budově se nachází 

5 samostatných bytů s koupelnou, WC, kuchyní, obývacím pokojem a třemi dvoulůžkovými 

ložnicemi. V každém bytě bydlí 6 uživatelů.  

Všechny byty jsou plně vybaveny nábytkem, v obývacím pokoji je televize. V kuchyni je 

lednička, elektrický sporák a trouba, varná konvice a základní sada nádobí. V bytech uživatelů 

s těžším postižením je k dispozici také myčka nádobí.  K dispozici je také pračka a sušička.  
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1.2.1.  Stravovací provoz DOZP Jakartovice – Deštné  

 

Prostory kuchyně, skladů a přípraven nebyly koncipovány k intenzivnímu využívání pro 

potřeby DOZP. Původní záměr bylo CHB, kde se připravovaly pouze obědy.  Logisticky je zde 

spousta chyb.  Stravovací provoz je možné zásobovat z příjezdu spodní cesty, kde suroviny 

musí být ručně přemísťovány od auta, úzkou brankou a přes vnější pravoúhle schodiště s 10 

schody, které v zimě namrzá. Teprve za schoďištem jsou ukládány na vozík a dál rozvezeny do 

požadovaných prostor dle jednotlivých druhů.  

Ve zvýšeném přízemí – kuchyni se nachází hrubá příprava zeleniny, příruční sklad, chladící 

sklad, přípravna masa, šatna zaměstnanců, suchý sklad (přístavba pod terasou). 

V 1. patře je umístěna výdejna jídla (s neergonimicky umístěnou myčkou na nádobí), jídelna 

a kancelář hlavního kuchaře.  

Prostory kuchyně a jídelny jsou kapacitně nastavené do 110 jídel, prostory nejsou příliš 

velké, současná kuchyň vaří cca při maximu 70-75 obědů (pro 50 uživatelů a 20 pracovníků 

na směnách).  

 

Technické vybavení 

- 1x elektrický konvektomat – profesionální kuchyňské zařízení, které (mimo jiné) kombinuje 
vlastnosti horkovzdušné a parní trouby. 

- 1x plynový kotel – 50l, pro nepřimý ohřev, automatická regulace tlaku páry,  výpustný ventil 

- 1x plynový sporák – 4 hořáky 

- 1x elektrická smažící pánev – 50 l 

- 1x kuchyňský robot – profi zařízení 

- 2x ohřívací vany – pro výdej jídla 

 

Vše pořízeno v letech 2009. 

 

Vzduchotechnika v kuchyni – pouze odsávání par, plně funkční, servisované 
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Personální obsazení  

Zaměstnanci stravovacího provozu snídaně pro horní a spodní budovu na 7 hodinu, snídaně 

jsou podávany v bytech uživatelů. Výdej obědů je od 11:00 do 12:30 hodin ve společné 

jídelně, výdej odpolední svačiny s večeří je ve 14 hodin. 2x týdně jsou přípravovány v boxech 

z kuchyně teplé večeře (UT, ČT). Odpolední svačiny a večeře jsou vydávany na bytech 

uživatelů.  

Pracovní směny: nerovnoměrná pracovní doba, 7 dnů v týdnu, postupné nástupy směn dle 

rozvrhu (od 6 hod a od 9 hod.).  

 

Úvazky: 

0,4 úvazku vedoucí stravovány z Dolních Životic – řídí a kontroluje chod kuchyně ve vazbě na 

provoz v Dolních Životicích 

1x hlavní kuchař, pověřen vedením kuchyně v DOZP Deštné (pracovní úvazek 1,0)  

1x kuchařky (pracovní úvazek 1,0)  

2x pomocná kuchařka  - úvazek 0,75 (celkem pracovní úvazek 1,5)  

Pomocné práce z řad uživatelů, obsluha mytí nádobí, úklid nádobí (4 uživatelé) .   

 

Celkem 5 zaměstnanců na 3,9 pracovního úvazku.  

 

2. Varianty řešení  
 

Rozhodli jsme se pro přípravu tří variant řešení, které jsou pro naší příspěvkovou organizaci 

vhodné.  U každé varianty jsou vyjmenovány silné a slabé stránky navrhovaného opatření 

včetně závěrečného komentáře.   
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2.1. Vytvoření stravovacího provozu Dolní Životice  

 

Smyslem tohoto opatření je zachování stravovacího provozu v DOZP Dolní Životice  a zrušení 

stravovacího provozu v DOZP Deštné. Vznikne tak jeden stravovací provoz, který bude 

schopen zajišťovat stravu pro oba domovy pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou do 

200 jídel denně.  V DOZP Deštné se zavede systém individuální stravy, kdy si klienti budou moci 

sami v režimu sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením připravovat 

individuálně dle svých schopností a možností snídaně, večeře. Oběd budou moci odebírat 

z našeho stravovacího provozu popř. od jiného dodavatele stravy.  

 

Silné stránky opatření:  

- zůstane práce pro klienty (možnost pracovního výkonu na DPP).  

-  klientům  DOZP Deštné se rozšíří nabídka jídel, mohou si připravit na snídani a večeři co „mají 

rádi“ 

- zvýší se standard poskytování sociální služby v oblasti individuálního přístupu k uživatelům 

- ve zrušených prostorách stravovacího provozu DOZP Deštné je možno vybudovat 

jednolůžkové nebo dvojlůžkové apartmány – zvýší se standard bydlení uživatelům 

- uživatelé budou více zapojení do přípravy stravy  

- DOZP Deštná uzpůsobena na bytové jednotky, v bytech samostatné kuchyně (sporák, lednice, 

nádobí, mixer, mikrovlnka a další domácí spotřebiče). 

-   snížení mzdových nákladů organizace o cca 483.000 Kč (v mzdových tarifech roku 2020).  

 

Slabé stránky opatření: 

- zvýšené počáteční náklady pořízení ( elektrického motorového vozidla na převoz obědů 

z Dolních Životic do Deštné, termojidlonosičů).  
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- zvýšené investiční výdaje organizace dovybavením kuchyně DOZP Dolní Žívotice o klimatizaci, 

2 ks VARIO Cooking Center.  

 

 Závěr  

Tato varianta řešení se nám jeví jako nejlépe možná i přes počáteční zvýšené náklady na 

realizaci tohoto opatření přinese nejvyšší přidanou hodnotu do systému poskytování sociální 

služeb organizace. Především  v zavedení systému individuální stravy v DOZP Deštné a tím i 

zvýšení kvality poskytované sociální služby a hlavně naplnění §2 odst. 2 zákona č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:  „Rozsah a forma pomoci a podpory 

poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost 

osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na 

osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým 

činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé 

sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být 

poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy 

důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.“   

  

2.2. Vytvoření stravovacího provozu Deštné  

 

Smyslem tohoto opatření by bylo zrušení stravovacího provozu Dolní Životice a ponechání 

popř. rozšíření stravovacího provozu v Deštné.   

Silné stránky opatření:  

– zůstane práce pro klienty (možnost pracovního výkonu na DPP) 

- snížení mzdových nákladů organizace o cca 483.000 Kč  
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Slabé stránky opatření:  

- nedostačující kapacita stravovacího provozu v Deštné  pro vaření cca 150 obědů denně, 

nevyhovující prostory  a vybavení kuchyně, malý skald. Byla by nutná stavebně – technická 

úprava stávajících prostor (např. probourání stěny a sloučení kuchyně s bytem v Garsonce), 

dále malá kapacity ČOV a lapolu. Velká stavebně technická investice.  

- snížení ubytovací kapacity DOZP Deštné, uživatel, který bydlí v garsonce, by přišel o bydlení. 

- zvýšené počáteční náklady pořízení ( elektrického motorového vozidla na převoz obědů 

z Deštné  do Dolních Životic,  termojidlonosičů  minimálně 170 ks),  

- v DOZP Dolní Životice výdej obědů do termojidlonosičů  - snížení standardu kvality podání 

stravy uživatelům,  

- komunitní systém poskytování sociální služby, kdy části klientů DOZP Dolní Životice podávána 

strava v jídelnách jednotlivých komunit, části uživatelům podávána strava přímo v pokojích.  

Byl by zrušen tabletový systém výdeje, nutnost předávání stravy z jídlonosičů na talíře.    

 

Závěr  

Toto řešení se nám jeví, jako velmi nevhodné pro zavedení do praxe, z důvodů velmi vysokých 

počátečních nákladů ať už na pořízení vybavení pro převoz stravy z Deštné do Dolních Životic, 

jednalo by se o větší motorové vozidlo než ve variantě 2.1.., vyšší stavebně technické úpravy, 

ale nejhorší přínos by to mělo, ke snížení kvality poskytované péče v DOZP Dolní Životice.  

 

 

2.3. Zrušení stravovacího provozu  

 

Smyslem tohoto opatření je úplné zrušení stravovacího provozu příspěvkové organizace 

Zámek Dolní Životice a zavedení stravy dodavatelsky tedy přes caterignové společnosti popř. 

přes jiné poskytovatele sociálních služeb.  
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Silné stránky opatření:  

- snížení provozních nákladů organizace  

- snížení mzdových nákladů organizace o cca 3.800.000 Kč (v mzdových tarifech roku 2020) .  

Slabé stránky opatření:  

- nevhodné umístění organizace – v okolí není vhodný dodavatel stravy (Dolní Životice 10 km 

od Opavy, Jakartovice Deštné 19 km od Opavy)  

- DOZP Dolní Životice nemožnost zavedení individuální stravy – chybí prostor pro přípravu 

stravy přímo na komunitách.  

- sníží se standard poskytovaných služeb DOZP Dolní Životice a DOZP Deštné.   

- zvýšené náklady na převoz stravy do Dolních Životic a Deštné  

 

Závěr  

Toto řešení se nám jeví, jako méně vhodné pro zavedení do praxe, dojde  tím na jedné straně  

k výrazné úspoře mzdových a provozních nákladů organizace ale také k výrazně  horší kvalitě 

a dostupnosti nabízené sociální služby DOZP Dolní Životice a DOZP Deštné.   

3. Závěr  
 

Z výše uvedených navrhovaných řešení považujeme jako nejlepší řešení opatření 2.1. 

Vytvoření stravovacího provozu Dolní Životice. Toto řešení je jak po ekonomické stránce tak i 

po stránce způsobu poskytování sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením 

nejlepším řešením pro naší příspěvkovou organizaci a i pro Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Jakartovice Deštné.  

Změnu koncepce stravovacího provozu by bylo vhodné realizovat v druhém pololetí roku 

2020. Zavedení uvedeného opatření do praxe s sebou přináší počáteční investice včetně 
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personálních změn stravovacího úseku tak i snížení provozních nákladů organizace, tyto 

opatření jsme rozdělili do tří oblastí:  

I. Materiálně technické opatření:  

a) Zakoupení dodávky na elektrický pohon na převoz stravy – Dolní Životice – Deštné 

(předběžné náklady – cca 1.100.000 Kč). – možnost získání dotace přes Ministerstvo 

životního prostředí, (ve výši 40% uznatelných nákladů projektu),  investiční fond 

organizace, příp. příspěvek zřizovatele  

Technické parametry viz. Příloha č. 1  

 

b) Zakoupení  dvou sad jídlonosičů po 75 ks (předběžné náklady 105.000 Kč). – provozní 

náklady služby Domova pro osoby se zdravotním postižením, příp.  příspěvek 

zřizovatele 

 

c) Dovybavení kuchyně Dolní Životice – klimatizace (předběžné náklady do 150.000Kč, viz 

příloha č. 2 ), prima pánve 100l a 2x25 l  (předpokladáné náklady  do 1.300.000 Kč, viz 

příloha č. 3),  - investiční fond organizace,  příp. příspěvek zřizovatele 

 
 

d) Dovybavení kuchyní na bytech DOZP Deštné (domácí pekárny, mixery, lednicové boxy 

– (předpokládání náklady 50.000 Kč) – provozní náklady služby  

 

II. Personální opatření: 

1. Zrušení stravovacího provozu Deštné a vytvoření jednoho stravovacího provozu 

Dolní Životice:  

Deštné – stravovací provoz (aktuální stav) 
 
Úvazky:   3,9 úvazky 
 
Mzdový náklad na rok: 
(89.587 x 12 měsíců) + 73.500 (příplatky So, Ne, svátky) = 1.148.574 Kč 
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Zákonné odvody: 
390.515 (soc + zdrav) + 22.971 (tvorba FKSP) + 6.432 (Kooperativa) = 419.919 Kč 
 
Celkem: 1.568.493 Kč / rok 
 
Dohody uživatelé: cca 5.000 Kč / měsíc x 12 = 60.000 Kč / rok 
 
 
 
Dolní Životice  – stravovací provoz (aktuální stav) 
 
Úvazky:  5,41 úvazku 
 
Mzdový náklad  na rok: 
(128.374 x 12 měsíců) + 97.750 (příplatky So, Ne, svátky) = 1.638.238 Kč 
 
Zákonné odvody: 
557.001 (soc + zdrav) + 32.765 (tvorba FKSP) + 9.174 (Kooperativa) = 598.940 Kč 
 
Celkem: 2.237.178 Kč / rok 
Dohody uživatelé: cca 7.000 Kč / měsíc x 12 = 84.000 Kč / rok 
 
 
Navýšení Dolní Životice  – o 2 kuchařky a 0,4 úvazku vedoucího: 
 
Mzdové navýšení na rok: 
(62.734 x 12 měsíců) + 42.000 (příplatky So, Ne, svátky) = 794.808 Kč 
 
Zákonné odvody: 
270.235 (soc + zdrav) + 15.896 (tvorba FKSP) + 4.451 (Kooperativa) = 290.582 Kč 
 
Celkem: 1.085.390 Kč / rok 
 

Celková roční mzdová úspora při vytvoření stravovacího provozu Dolní Životice:  

Mzdová úspora:  Celkové mzdové náklady Deštné – Navýšení Dolní Životice 

1.568.493 Kč -  1.085.390 Kč = 483.103 Kč 
 
 Vytvoří se stravovací provoz o 8 zaměstnancích s celkovými úvazky: 7,8125.  
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2. Při větším rozšíření individuální stravy v DOZP Deštné – nutný nárůst pracovníků 

v přímé péči o 1,0 (tato změna bude záležet kolik klientů se zapojí do systému 

individuální stravy a samostatné přípravy, zvýšení počtu pracovníků se projeví od 6 

klientů).  

Mzdové náklady na rok: 
(27.960 x 12 měsíců, včetně příplatků a navýšení 1.500) = 335.520 Kč 
 
Zákonné odvody: 
114.077 (soc + zdrav) + 6.710 (tvorba FKSP) + 1.879 (Kooperativa) = 122.666 Kč 
 
Celkem: 458.186 Kč / rok 
 

 

3. Změna struktury obsazování směn v DOZP Deštné -  klíčový pracovníci pouze na denní 

směnách, vytvoření pracovního týmu na noční směny (změna v rámci stavajích 

pracovníků v přímé péči).  Denní směny – klíčový pracovníci (zařazení v 5. platové 

třídě), Noční směny – pracovníci v sociálních službách (zařazení ve 4. platové třídě).  

 

4. Proškolení pracovníků přímé péče  DOZP Deštné o základy zdravé stravy, dietních 

opatření.  

 
 

5. Proškolení pracovníků stravovacího provozu při využívání moderních způsobů vaření 

(noční vaření bez obsluhy).  

 

6. Zavedení způsobu dovážky stravy (u pracovníků údržby zrušení rovnoměrného 

plánování směn na nerovnoměrné plánování směn).  
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III. Provozní náklady organizace 

Provozní náklady jsou počítány z průměrné spotřeby za měsíc listopad a prosinec 2019, 

z důvodu absence podružných měřících přístrojů v kuchyni Dolní Životice.   

Nižší provozní náklady kuchyně Dolní Životice jsou způsobeny nižšími sazby elektrické energie 

za 1 KWH pro velkoodběratele než v kuchyni v Deštné, kde jsou sazby pro maloodběratele. 

Vyšší spotřeba vody v kuchyni Deštné je způsobena ručním mytím černého nádobí než 

v kuchyni v Dolních Životicích, kde je v provozu myčka černého nádobí.  

 

Kalkulace provozních nákladů za rok 2019 pro kuchyň v Dolních Životicích 

  Kuchyně Dolní Životice  
  Elektřina (MWh)  Plyn (MWh)  Voda (m3) 
spotřeba/ 
měsíc 1,54 0,88 42,83 
sazba Kč 3 932,80 Kč 835,37 Kč 33,35 Kč 
Cena/ měsíc 6 052,58 Kč 735,96 Kč 1 428,38 Kč 
Cena / rok  72 630,95 Kč 8 831,53 Kč 17 140,57 Kč 
Náklady 
celkem  98 603,05 Kč 

 

Kalkulace provozních nákladů za rok 2019 pro kuchyně v Deštné  

  Kuchyně Deštné  
  Elektřina (MWh)  Plyn (MWh)  Voda (m3) 
spotřeba/ 
měsíc 1,26 1,20 62 
sazba Kč 4 818,16 Kč 839,84 Kč 25,00 Kč 
Cena/ měsíc 6 090,15 Kč 1 010,08 Kč 1 550,00 Kč 
Cena / rok  73 081,85 Kč 12 120,91 Kč 18 600 Kč 
Náklady 
celkem  103 802,76 Kč 
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Zrušením stravovacího provozu v Deštné dojde k roční úspoře v energiích cca 104.000 Kč, 

v Dolních Životicích vznikne navýšení o 1/3 v energiích, tj. o 30.000 Kč a to z důvodu zvýšení 

denní kapacity přípravy stravy.  

  

 

 

 

 

V Dolních Životicích dne 13. ledna 2020 

Zpracoval tým pracovníků p.o. Zámek Dolní Životice 

Ing. Aleš Šupina, ředitel p.o.  
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Příloha č. 3: Fotogalerie DOZP Dolní Životice 2019  

                     
 
    Výlet na přehradu Kružberk                                            Oslava MDŽ 
 

                    
 
Plavba vyhlídkovou lodí                                      Školní statek v Opavě 
     na Slezské Hartě 
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          Srdíčkový ples                                               Srdíčkový ples 
 
 

                                    
 
                Sportovní den                                                 Sportovní den 
 
 

         
Pálení čarodějnic                                         Dny sociálních služeb v Opavě         
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Příloha č. 4  Fotogalerie DOZP Deštné 2019 

 

 

Příprava na taneční vystoupení pro seniory 
 

 

 

 

Taktické požární evakuační cvičení pod 
vedením HZS Opava. 
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Benátská zábava na zahradě DOZP Deštné. 

 

 

 

 

Sportovní den v areálu TJ Sokol Deštné. 
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Vystoupení na náměstí v Opavě. 

 

 

 

 

 

 

Hippoterapie v Hlučíně     Rybaření v Týlově 

 

 

 

Setkání opatrovníků v Deštné 
2019. 
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Příloha č. 5: Fotogalerie STD EMA 2019  

 

Ukázka činnosti klientů  
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Sportovní a kulturní vyžití v STD EMA  
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