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1 Úvodní slovo 

 

Vážení kolegové, dámy a pánové, 

 

rádi bychom Vás seznámili s působením sociální služby Denního stacionáře Domovinka 

od počátku jejího vzniku 1. 7. – 31. 12. 2018, a to prostřednictvím této Závěrečné zprávy.   

Denní stacionář Domovinka sídlí v nově rekonstruovaných prostorách objektu Marianum a vznikl 

za podpory Statutárního města Opavy, Krajského úřadu v Ostravě a v neposlední řadě  

za významného přispění České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, a to na základě 

potřebnosti a nedostupnosti této ambulantní služby pro dospělé osoby s mentálním postižením  

se zaměřením na osoby s poruchou autistického spektra na území města Opavy. Potřebnost byla 

zjišťována u cílové skupiny (potenciálních zájemců o službu), jejich rodinných příslušníků a dalších 

pečujících osob, i u odborné veřejnosti již od roku 2015. Intenzivní a zdokumentované mapování 

probíhalo v letech 2015–2016 v rámci Komunitního plánování města Opavy.  

Záměrem je poskytovat kvalitní sociální služby hendikepovaným lidem na základě jejich 

individuálních potřeb. Stacionář vznikl na základě potřeb občanů města Opavy a jeho okolí s cílem, 

aby lidé se zdravotním postižením mohli co nejdéle setrvávat v přirozeném prostředí. Je takto 

nápomocná rodinným příslušníkům, kteří se o takto hendikepované lidi starají v domácím a jim 

přirozeném prostředí.  

Dbáme na to, aby zde uživatelé příjemně strávili svůj čas a našli si kamarády.  Služba je 

poskytována v rámci základních činností služby vymezených zákonem o sociálních službách.  

Ve stacionáři se řídíme denním programem. Aktivity jsou různorodé, ale vždy je jejich cílem zajistit 

uživatelům služby takovou podporu a péči, aby se u nás cítili dobře, účastnili se aktivit podle svých 

potřeb, přání a zájmů, aby udržovali či rozvíjeli své schopnosti a především, aby se zlepšily 

podmínky a kvalita jejich života. Naše ambulantní služba je zaměřena na rozvoj individuality 

každého uživatele, na upevnění jeho lidské důstojnosti, rozšíření osobních možností a začleňování 

do běžné společnosti. 

Jak už jsem uvedl na začátku, hodnotíme zde půl roční práci, která je při každém rozjezdu 

ovlivňována řadou nečekaných ať už provozních, finančních či jiných aspektů. Troufám si říct, že 

tato služba vykročila správným směrem, jehož nasměrování by bylo velice obtížně bez přispění 

lidských a finančních zdrojů. 

Proto mi závěrem dovolte poděkovat nejen Statutárnímu městu Opava, Krajskému úřadu MSK a 

České provincii Kongregace Dcer Božské Lásky za možnost vzniku a finanční podporu, ale 
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především mým kolegům, za přístup a každodenní nasazení směřující ke kvalitě poskytování 

služby. Záměrně píši, směřující ke kvalitě, jelikož kvalita v sociálních službách, se i přes veškeré 

nástroje a techniky dá jen obtížně měřit. Samotný počátek kvality vnímám u prvotní myšlenky chtít 

pomáhat. Jakmile má někdo potřebu pomáhat lidem takto hendikepovaným, má za sebou prvotní 

krok pro naplňování kvalitní služby. Jsem přesvědčený o tom, že všichni mí kolegové mají tento 

krok za sebou a díky individuálnímu přístupu k uživateli jako rovnocennému partnerovi, jeho 

potřebám a požadavkům, budou tuto kvalitu prohlubovat.  

Jmenovitě pak velké poděkování patří paní Doris Kuhejdové, za rekordně krátký čas zpracování 

registrace a přípravy provozu, všem sponzorským partnerům, jejichž zveřejnění a velký dík je 

v závěru této zprávy, samotným našim uživatelům, a především jejím rodinným příslušníkům, kteří 

jim umožňují návštěvu této služby a dovolí jim tak co nejdéle setrvat v jejich přirozeném prostředí. 

 

2 Základní informace o organizaci 

 

Název: Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky  

Adresa: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava  

Právní forma: církevní, nestátní nezisková organizace 

Statutární zástupce: provinční představená: s. Blanka, Marie Kadlčíková, FDC  

Provozně ekonomický ředitel: MUDr. Jindřich Sitta  

 

IČ: 00494453 

DIČ: CZ00494453  

Bankovní spojení: 191005065/5500  

Telefon-mobil: 553 623 508  

Fax: 553 623 508  

E-mail: kongregacefdc@centrum.cz  

dat. schránka: xx9cquk  

 

 

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem v Opavě, ulice Rooseveltova 886/47, je 

církevní, nestátní, neziskovou organizací, zařazenou u Ministerstva kultury ČR do Rejstříku 

evidovaných právnických osob dle zákona 308/91 Sb. a v současné době je zřizovatelem dvou 

sociálních služeb – Domova pro seniory a denního stacionáře.   

mailto:kongregacefdc@centrum.cz
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3 Informace o službě 

3.1 Základní informace o službě: 

 

Název poskytované sociální služby:   Denní stacionář Domovinka 

Identifikátor:      1329384 

Druh poskytované služby:    Denní stacionáře dle § 46, zák. č. 108/ 2006 Sb. 

Sídlo poskytované služby:    Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava 

Forma poskytování soc. služby:  ambulantní 

Cílová skupina:    osoby s jiným zdravotním postižením   

      osoby s kombinovaným postižením  

     osoby s mentálním postižením  

     osoby s tělesným postižením  

     osoby se zdravotním postižením  

Věkové rozpětí:    19–64 let  

Kapacita:      denně 10 uživatelů 

Provoz služby:     od 1. 7. 2018, pondělí až pátek, od 7:00 – 15:30 hod.,  

      kromě svátků 

Poskytování služby přímé péče:   od pondělí do pátku, od 8:00 – 14:00 hodin 

Bankovní spojení:     4118330206/5500 

Webové stránky:     www.socialnisluzbymarianum.cz 

 

3.2 Personální zabezpečení služby 

 

Vedoucí služby:     Petr Kubesa 

Telefon-mobil:     731 632 722 

E-mail:      domovinka.vedouci@seznam.cz 

Sociální pracovnice:    Mgr. Markéta Bubíková 

Telefon-mobil:    731 632 723 

e-mail:      domovinka.socprac@seznam.cz 

Pracovnice v přímé péči:    Ing. Gabriela Svobodová, Jana Šamarová 

e-mail:      domovinka.sluzba@seznam.cz 

Pedagogický pracovník:    Mgr. Jana Vaňková 

e-mail:      vankova.janca@seznam.cz 

http://www.socialnisluzbymarianum.cz/
mailto:domovinka.vedouci@seznam.cz
mailto:domovinka.socprac@seznam.cz
mailto:domovinka.sluzba@seznam.cz


               Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 
                                                    Denní stacionář – Domovinka 
                                               Rooseveltova 886/ 47, 746 01 Opava  

                         

6 

 

3.3 Poslání služby 

 

Posláním naší služby je poskytovat ambulantní sociální službu lidem, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby, podporovat 

jejich soběstačnost, psychickou pohodu a umožňovat jim rozvoj sociálních kontaktů a dovedností. 

3.4 Cíle služby 

 

Obecným cílem služby je zkvalitnění života uživatele rozvíjením jeho schopností a dovedností  

s možností začlenění do běžného života, které mu umožní co nejdéle setrvat v jeho přirozeném 

prostředí. 

 

Stanovené cíle pro rok 2018 (červenec–prosinec): 

 

1. Nastavení služby, tvorba směrnic 

Služba byla funkčně nastavená, rozsah a průběh poskytovaných sociálních služeb je zajišťován  

na základě individuálních potřeb každého uživatele. S každým uživatelem byl nastaven Plán péče  

a Individuální plán. Oba dokumenty jsou vyhodnocovány na základě vytvořených směrnic  

a neustále přehodnocovány na základě uživatelových schopností a zdravotního stavu.  

Bylo vypracováno 7 standardů kvality č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15. 

 

2. Naplnění kapacity 

Přes veškeré snahy se nám tento cíl nepodařilo naplnit. Průměrná denní kapacita byla naplněna  

na 80 %.  

 

Stanovené cíle pro rok 2019: 

1. Aktualizace vytvořených směrnic 

2. Vytvoření zbývajících směrnic 

3. Cíle ve vztahu k uživateli: 

• Zvýšení nebo udržení schopností, dovedností uživatelů o domácnost 

• 2) Zvýšení nebo udržení schopností v péči o svou osobu 

• 3) Navazovat a udržovat vztahy s přáteli, rodinou a okolím  

• 4) Využívání veřejných služeb dle svého výběru 

• 5) Rozšiřovat a rozvíjet schopnosti uživatele v oblasti aktivizačních činností  
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4. Reorganizace vnitřních prostor – přemístění nevhodně umístěné kuchyně s jídelnou tak, aby  

   uživatelé služby měli uzavřené prostory, které jsou velice potřebné pro jejich duševní rozpoložení. 

5. Změny pracovních úvazků, navýšení úvazků pracovníků v přímé péči 

3.5 Zásady služby 

 

• individuální přístup – poskytování služby tak, aby pružně reagovala na potřeby každého jedince 

• lidská důstojnost – přístup a vytváření podmínek a prostředí 

• lidská práva – respektování práv každého jedince v takové míře, aby současně nedocházelo  

k omezení práva druhých osob 

• možnost volby a sebeurčení – umožnit rozvíjení samostatného rozhodování uživatelů  

o dění kolem nich  

3.6 Úkony péče 

 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• poskytnutí stravy 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• terapeutické činnosti 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

3.7 Prostředí a podmínky 

 

Sociální služba denního stacionáře je poskytována v nově zrekonstruovaných přízemních 

prostorách budovy Marianum. Přístup do budovy je bezbariérový, stání pro vozidla je zajištěno 

parkovacími místy pro handicapované, popřípadě s možností parkování přilehlého nádvoří. Služba 

je poskytována ve dvou pracovnách, relaxační místnosti, vybavené kuchyni s jídelnou, místností  

k pohybovým a hudebním aktivitám a šatnou. Nedílnou součást tvoří místnosti pro pracovníky 

služby. Sociální zázemí tvoří toalety, z níž jedna je zcela bezbariérová koupelna se sprchovým 

koutem. 
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4 Zájemci o službu  

 

Ke dni 31. 12. 2018 bylo podáno a evidováno 18 žádostí o službu, z toho 9 žadatelů s bydlištěm  

v Opavě a jeho příměstských částí, ostatní zájemci jsou z okolí Opavy. Z 11 zájemců se stali 

uživatelé služby, 2 žadatelé nesplnili podmínku cílové skupiny z důvodu věkové hranice kde 

prozatím navštěvují ZŠ, tyto žádosti byly vráceny.  Čtyři žádosti byly vyřazeny - 2 zájemcům bylo 

podáno poradenství a zároveň zajištěn v jednom případě stacionář a v druhém domov s jejich 

cílovou skupinou, kde byli přijati do služby. Další dva zájemci z rodinných důvodů nemohli 

nastoupit do služby, vzali svou žádost zpět. Jedna žádost je v evidenci a trvá, zájemkyně však 

potřebuje službu až od září 2019 z důvodu dokončení školní docházky. Nebyl odmítnut žádný 

zájemce z kapacitních důvodů.      
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  Rozdělení podle vyřízení žádostí 

2

22

11

Nespadá do cílové skupiny

Nástup do jiného zařízení

Na vlastní žádost

Uzavřena - nástup

  Rozdělení podle naléhavosti o umístění 

100% Umístění podle sociální potřebnosti

 

5 Uživatelé služby  

Ke dni 31. 12. 2018 bylo evidováno celkem 11 uživatelů služby - 7 mužů a 4 ženy. Průměrný věk 

uživatelů byl 36 let. Všichni uživatelé pobírají příspěvek na péči. U tří uživatelů jsme požádali  

o navýšení příspěvků na péči, avšak bylo vyhověno pouze v jednom případě. U dvou uživatelů jsme 

opatrovníky žádali o odvolání k nenavýšení příspěvku na péči, avšak opatrovníci s odvoláním 

nesouhlasili.   

Uživatelé, kteří mají trvalý pobyt na území Opavy a jejich příměstských částí jsou 4 a ostatních 7 je 

z okolí Opavy (okres Opava) – Jakartovice, Litultovice, Hněvošice, Holasovice, Velké Hoštice  

a Štáblovice.   

Denní kapacita je 10 uživatelů, průměrná kapacita k 31. 12. 2018 je 8 uživatelů. Všichni uživatelé 

využívají celou dobu poskytování služby, která činní 6 hodin denně. Službu užívá 5 dní v týdnu 

celkem 5 uživatelů, 1 užívá službu 4x týdně, 2 navštěvují 3x týdně a 3 uživatelé dochází 2x týdně.   
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Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2018, počty dle: 
Počty uživatelů Z toho nově přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 4 7 11 4 7 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 20-61 21-47 20-61 4 7 

průměr 32 40 36 32 40 

 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 2 2 4 2 2 

III těžká závislost 1 2 3 1 2 

IV úplná závislost 1 3 4 1 3 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 3 7 10 3 7 

s částečným omezením  1 0 1 1 0 

s úplným omezením 

pohybu 
0 0 0 0 0 

 

 
  Rozdělení podle bydliště  

27%

73%

Opava

Okres Opava

 
  Rozdělení podle pohlaví 

64%

36%

Muž

Žena
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  Rozdělení podle PnP 

0%

37%

27%

36%

I. Stupeň

II. Stupeň

III. Stupeň

IV. Stupeň

 
 

 

 

6 Práce s kvalitou 

Od samého začátku je naší snahou poskytovat kvalitní sociální službu. Největší objem sociální 

práce však patří skupinovým aktivitám. Dle časových a personálních možností provádí klíčový 

pracovník individuální činnosti se svým přiděleným uživatelem na základě vytvořeného 

individuálního plánu. Aktivizací v rámci skupinových a individuálních aktivit umožňujeme našim 

uživatelům smysluplné trávení pobytu ve stacionáři, sociální kontakt, zlepšování či udržování 

stávajících schopností. Aktivizační činnosti probíhají pod vedením kvalifikovaného personálu, 

jehož snahou je co největší zapojení našich uživatelů do všech aktivit. Služba a naplňování potřeb 

uživatele, probíhá na základě sestaveného Individuálního plánu. Každému uživateli je přidělen 

klíčový pracovník, který je s ním v nejužším kontaktu, společně plánují průběh poskytování sociální 
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služby, zároveň je jeho průvodcem sociální službou. Uživatel má právo vyjádřit svůj souhlas nebo 

nesouhlas s volbou klíčového pracovníka, případně má možnost samostatného výběru klíčového 

pracovníka. Součástí individuálního plánování je práce s riziky a možností, jak rizikům předcházet.    

                          

 

Ke konci roku byly rozdány dotazníky spokojenosti pro uživatele, zákonné zástupce, a dotazníky 

zpětné vazby zaměstnanců k poskytování sociální služby. Všichni uživatelé i opatrovníci odevzdali 

dotazníky. Všichni jsou spokojeni se službou, pochvaly patří všem pracovníkům DS. Nebyla 

evidována žádná stížnost. Jedna připomínka byla k zabezpečení objektu, proti vniknutí cizích osob. 

Z našeho pohledu je třeba vysvětlit uživatelům možnost změny klíčového pracovníka, 3 uživatelé 

odpověděli, že tuto možnost neznají.  

Byly vypracovány tyto standardy kvality společně s metodickými postupy, kterými se řídí všichni 

pracovníci služby: 

1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

2. Ochrana práv osob 

3. Jednání se zájemcem o sociální službu 

4. Smlouva o poskytování sociální služby 

5. Individuální plánování průběhu sociální služby 

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

15. Zvyšování kvality sociální služby 
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6.1 Vzdělávání pracovníků 

 

Název vzdělávací akce Druh vzdělávací 

akce 

Počet zúčastněných osob/počet hodin 

celkem 

Autismus – základní poznatky pro práci 

s klienty 
školící akce 3 osoby / 9 hodin 

Umění komunikace školící akce 2 osoby / 8 hodin 

Základy 1. pomoci se zaměřením na 

sociální služby 

Akreditovaný 

kurz 
2 osoby / 16 hodin 

Zkušenosti poskytovatelů služeb a 

pečujících osob 

Konference – 

aktivní účast 
2 osoby / 12 hodin 

Charita DS Mraveneček stáž 2 osoby / 4 hodiny 

BOZP a PO školící akce 4 osoby / 8 hodin 

Celkový počet vzdělávacích hodin 57 hodin 

 

 

6.2 Společenské aktivity 

 

Noc na Karlštejně – uživatelé Domovinky se účastnili muzikálu – divadelního představení 

Slezského divadla v Opavě.  

Setkávání s přáteli – přátelské posezení s klienty další sociální služby ve městě Anima Viva. Naši 

uživatelé se seznámili s dalšími službami ve městě a našli si zde nové kamarády. 

Den otevřených dveří Anima Viva – naši uživatelé se zúčastnili akce sociální služby Anima Viva 

– „Den otevřených dveří.“ S uživateli této služby tvořili podzimní dekorace a výrobky v rámci akce. 

Celodenní výlet do Prahy – po několika diskuzích byl naplánován výlet do našeho hlavního města, 

kde mnozí naši uživatelé dosud nebyli. Měli tak možnost navštívit hlavní město ČR, jet vlakem  

a metrem. Navštívili jsme velkou výstavu lega, kde jsme viděli hodně krásných a zajímavých věcí 

(např. horskou dráhu, Karlštejn, vlakové nádraží, Ještěd, ruské kolo a spousta dalších staveb  

a výrobků z lega), muzeum voskových figurín Grévin, kde jsme se vyfotili s celebritami, Pražský 

orloj v pravé poledne, vyhlídkovou věž Staroměstské radnice s historickými prostory. 
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Ježíškova vnoučata – v roce 2018 jsme se stali účastníky projektu Českého rozhlasu „Ježíškova 

vnoučata 2018.“  Pro dárce tohoto projektu naši uživatelé uspořádali vánoční posezení s koledami a 

občerstvením. Pro ty, co se nemohli účastnit osobně v den uspořádání posezení, byli uvítání 

v našem stacionáři individuálně. 

            

Sázení stromků a keřů na sv. Anně – environmentální vzdělávání našich uživatelů bylo velmi 

úspěšné. Uživatelé zasadili keře a stromky ve spolupráci s žáky a učiteli Základní školy pro tělesně 

postižené v Opavě. 

 

Adventní neděle – akce byla pořádaná Kongregací Dcer Božské Lásky, pro seniory  

a hendikepované osoby z Opavy a jejího okolí. Byla zde veliká účast. Na občerstvení, kulturním 

vystoupení této akce se podíleli i uživatelé Domovinky, kteří si připravili hudební vystoupení  

a napekli pro všechny cukroví. Rovněž se podíleli na vyzdobení prostor této akce a přípravě 

pozorností.                
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Mikulášská nadílka a vánoční posezení s uživateli, opatrovníky a zaměstnanci – naši uživatelé 

připravili Mikulášskou nadílku pro seniory v Domově seniorů sv. Zdislavy – napekli perníčky, 

převlékli se za Mikuláše, čerta a anděly a celý den se odehrával v tomto duchu. Odpoledne bylo 

naplánováno vánoční posezení s opatrovníky, uživateli a zaměstnanci Kongregace Dcer Božské 

Lásky. Uživatelé zůstali v mikulášském převlečení a měli připraveno občerstvení, které sami 

vyrobili. Zpívaly se koledy a předaly se vánoční dárky v rámci projektu "Ježíškova vnoučata", 

kterého jsme byli účastni. Vánočního posezení se účastnili všichni zaměstnanci i uživatelé DS 

Domovinka. 

Pohádka v kině Mír – uživatelé se účastnili předvánoční akce v kině Mír – představení pohádka 

Čertí Brko.  

6.3 Public relation 

 

• Hláska 10/2018 – „Domovinka se představila veřejnosti“.   

• Region Opavsko – dne 2.10.2018 – Poděkování. 

• Region Opavsko – dne 11.9.2018 – „Vznikla nová sociální služba“.  

• TV Polar – odvysíláno 3.10.2019 – „Opavské Marianum má nové využití“: stacionář 

odkaz https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000014239/opavske-marianum-ma-nove-

vyuziti-stacionar. 

• TV Polar – odvysíláno 16.10.2018 – „Konference o autismu v Opavě“, kde byl zmíněn DS 

Domovinka a odvysílán příspěvek o službě. 

• Konference dne 10.10.2018 – název „Autismus – zkušenosti poskytovatelů služeb a pečujících 

osob v praxi“  

• Stáž 2 pracovníků v denním stacionáři z Charity – Mraveneček. 

• Zahradní slavnost Fontána Hlučín – pracovníci se zúčastnili zahradní slavnosti Domova  

pro hendikepované – Fontány v Hlučíně. Seznámili se s klienty této služby a prostředím v rámci 

dalšího vzdělávání a praxe. 

• Den otevřených dveří v Denním stacionáři Domovinka – z důvodu otevření a vzniku nového 

Denního stacionáře Domovinka, jsme uspořádali akci „Den otevřených dveří.“ Tato akce byla 

uspořádána pro širokou veřejnost a pro zájemce o tuto službu. Účast byla velmi vysoká. 

Uživatelé i s pracovníky Domovinky natočila televize POLAR, tento příspěvek byl odvysílán 

v regionální televizi, s představením nově vzniklé služby za účasti náměstka Statutárního města 

Opava. 
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• Aktivní účast na Komunitním plánování statutárního města Opavy pro pracovní skupinu osoby 

se zdravotním znevýhodněním. 

 

7 Personální zajištění služby 

 

S uživateli pracuje tým zaměstnanců. V přímé péči jsou to dva aktivizační pracovníci 

(nepedagogická činnost – úvazek 1,0), vedoucí služby (úvazek 0,25), pedagogický pracovník 

(úvazek 0,5) a sociální pracovnice (úvazek 0,75). Jsou to právě pracovníci přímé péče, kteří se 

podílejí na poskytování sociální služby, která slouží k naplňování potřeb uživatele na míru a probíhá 

na základě sestaveného plánu péče a individuálního plánu. Každý uživatel má přiřazen klíčového 

pracovníka, který s ním je v nejužším kontaktu, společně plánují průběh poskytování sociální 

služby a zároveň je jeho průvodcem sociální službou.  

Problematice personálu je věnována značná pozornost. Personál je odborně vzděláván,  

v zařízení se rozvíjí týmová spolupráce, zároveň je nezbytné pracovníky dále motivovat  

a podporovat v jejich rozvoji, aby ve službě působil stabilní pracovní tým s vysokou mírou 

odbornosti a profesionality. Změnami ve struktuře personálního obsazení služby, které vycházejí 

z potřeb a struktury klientů, se snažíme o nové, lepší podmínky pro život lidí, kteří naši službu 

navštěvují. Změny s sebou přináší neustálé hledání postupů, forem péče, spolupráce v týmu  

i spolupráce s okolím, které lidem co nejlépe zajistí jejich potřeby.  Z důvodu zajištění 

individuálních potřeb uživatelů naší služby, plánujeme na rok 2019 navýšení kapacity pracovníků 

v přímé práci. Spolupráci rozvíjíme i s dobrovolnickým centrem ELIM.  

 

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

vysokoškolské 1,82 50,14 0,00 0,00 1,00 27,55 0,15 4,13 0,67 18,46 0,00 0,00

vyšší odborné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úplné střední 0,81 22,31 0,00 0,00 0,38 10,47 0,00 0,00 0,20 5,51 0,23 6,34

vyučen 1,00 27,55 0,00 0,00 1,00 27,55 0,00 0,00 0,00 0,00

základní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 3,63 100,00 0,00 0,00 2,38 65,56 0,15 4,13 0,67 18,46 0,20 5,51 0,23 6,34

vzdělání

6

počet prac. celkem počet pracovníků dle kategorií

přepočtený 

stav (PS) ke 

dni 

31.12.2018 %

pedagogičtí 

pracovníci 

pracovníci 

v sociálních 

službách 

speciální 

pedagog

sociální 

pracovníci

technicko-

správní 

zaměstnanc

manuální 

pracovníci 

1 2 3 4 5
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Mzdové náklady v návaznosti k pracovnímu úvazku 

Kategorie zaměstnanců 
Vyplacené mzdové 

prostředky v Kč 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

Průměrná 

měsíční mzda v Kč 
 

pracovník v sociálních 

službách 
251 664 2,00 20 972 

sociální pracovník 125 560 0,67 31 234 

speciální pedagog 24 800 0,15 27 556 

vedoucí služby 72 906 0,38 31 976 

ekonom účetní 34 140 0,20 28 450 

manuální pracovník 22 349 0,23 16 195 

celkem 531 419 3,63 24 399 

OON – DPP+DPČ 125 855     

úhrnem 657 274     

 

Průměrná mzda dle pracovního zařazení 

rok  PSS 
sociální 

pracovník 

spec. 

pedagog 

vedoucí 

služby 
ekonom 

manuální 

pracovník 
celkem 

2018 20 972 31 234 27 558 31 976 28450 16 195 24 399 
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8 Ekonomické údaje služby 

 

8.1 Dotace na podporu sociálních služeb na rok 2018  

  

Poskytovatel dotace Výše dotace na podporu sociálních služeb 

Moravskoslezský Kraj - kap. 313 445 000,- 

Statutární město Opava 168 000,- 

Celkem 613 000,00 

 

8.2 Další zdroje financování sociální služby v r. 2018 

 

Poskytovatel dotace Výše dotace na podporu sociálních služeb 

Příjmy od uživatelů 249 706,00 

Statutární město Opava (finanční a rozpočtový odbor) 26 000,00 

Dofinancování zřizovatelem 262 343,69 

Dary 74 299,17 

Příjem za dopravu 36 153,00 

Celkem 648 501,86 

 

8.3 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018  

 

  Náklady (tis. Kč) Výnosy (tis. Kč) Výsledek hospodaření (tis. Kč) 

Hlavní činnost 1 261 501,86 1 261 501,86 0 

Doplňková činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0 

Celkem 1 261 501,86 1 261 501,86 0 
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9 Naši partneři a dárci 

 

• Jan a Marcel Zápotokovi mikrovlnná trouba v hodnotě 1 000,00 Kč 

• Internet BillBoard, a. s.  částka 40 000,00 Kč 

• Strojírny Kalinowski, s.r.o. částka 10 000,00 Kč 

• Kaufland Opava                   nákup potravin v hodnotě 2 000,00 Kč (adventní neděle) 

• Billa Opava                   nákup potravin v hodnotě 2 000,00 Kč (vánoční posezení) 

• Bialá Dana částka 1 000,00 Kč 
 

• Český rozhlas v rámci projektu Ježíškova vnoučata – dárky dle výběru samotných uživatelů 

 

Dary, jejichž dárci si nepřejí být zveřejnění darovali: 

• televizor v hodnotě 8 000,00 Kč 

• magnetofon v hodnotě 1 309,17 Kč 

• fotoaparát v hodnotě 4 990,00 Kč 

• finanční hotovost ve výši 4 000,00 Kč 

 

Formou svých výrobků na akce přispěli: 

• Kofola a.s. Krnov 

• Galanterie Stoklasa 

• Model Obaly 

• Cukrovar Opava 

 

 

 

 

 

 Zpracovatel výroční zprávy o činnosti a plnění úkolů 

 Odborná sociální část Personální, provozní a ekonomická část 

Jméno a příjmení: Petr Kubesa – vedoucí 

služby 

Doris Kuhejdová – organizační pracovník 

Šárka Krabicová – ekonom-účetní 

Datum: 30. května 2019 30. května 2019 

 


