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1 Úvodní slovo 

 

 

Vážení čtenáři této zprávy,  

 

 

rádi bychom Vás seznámili o souhrnném působení naší sociální služby, kde se Vám budeme snažit 

poskytnout informace o vývoji a výsledcích naší práce v uplynulém roce. Roce, který byl 

poznamenán celosvětovou pandemickou situací spojenou s virovým onemocněním COVID-19. 

Na začátku roku jsme měli spousty plánů a rozjednaných aktivit. Na základě nařízení vlády ČR ze 

dne 13. 3. 2020 byly mimo jiná nařízení, uzavřeny všechny denní stacionáře, a to s platností od 16. 

3. 2020 do odvolání. Všichni pracovníci naší služby byli v době jejího uzavření převedeni na jiný 

druh pracovních činností tam, kde bylo třeba – úklid v Domově sv. Zdislavy, prádelny, kuchyně a 

údržby.  

Denní stacionář byl znovu otevřen 25. 5. 2020. V té době se naše pozornost zaměřila na stanovení 

preventivních opatření tak, aby v době znovu otevření, tato pandemie zasáhla naši službu v co 

nejmenším měřítku. Vytvářeli jsme krizové plány, vybavili jsme se ochrannými pracovními 

prostředky, proškolili jsme personál v jejich používání. Středobodem naší práce se stala ochrana 

zdraví uživatelů a pracovníků. Nařízení vlády byla směrována k pobytovým službám. Služby 

ambulantní, ale i jiné služby byly jakoby opomíjeny. Díky nastaveným opatřením, uvědomělému 

personálu a dobré spolupráci s opatrovníky a uživateli, do naší služby nákaza nepronikla.  Okolnosti 

nás donutily omezit nabídku a možnost výběru, při rozhodování, při pohybu na veřejnosti. Změnila 

se spousta věcí, na které byli uživatelé zvyklí. 

Rok 2020 si bude každý pamatovat jako rok pandemie, rok restrikcí a omezení. Naše služba, ale v 

tomto roce neřešila jenom coronavirus. Na základě vyhlášeného Programu na podporu zvýšení 

kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 byl v době od 1. 1. 

2020 realizován projekt Pořízení vozidla pro zajištění sociální služby denního stacionáře.  
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Projekt byl podpořen dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 329 000 Kč. Díky této 

podpoře byl zakoupený zcela nový sedmimístný automobil TOYOTA – Proace City Verso 1.2 T 110 

K 6 M/T s benzínovým motorem podle požadavků služby, který byl dán do provozu 13. 1. 2021. 

Dále se nám podařilo realizovat některé aktivity za účelem začlenění našich uživatelů do běžného 

života, které jsou uvedeny níže v textu této zprávy. I když to byl náročný rok, podařilo se nám 

pokračovat v aktualizaci a práci s funkčním systémem individuálního plánování. 

Všechna úskalí tohoto roku se nám podařilo překonat především díky vybudovanému stabilnímu a 

silnému pracovnímu týmu pracovníků denního stacionáře, kteří dělají svou práci srdcem, za což jim 

upřímně děkuji.  

Dále bych rád poděkoval všem našim podporovatelům, kteří se podíleli na rozvoji naší služby, 

zejména Statutárnímu městu Opava, Krajskému úřadu MSK, městu Kravaře, všem sponzorům a 

dárcům za finanční podporu a náklonost.  

Za spolupráci rovněž děkuji všem opatrovníkům, zákonným zástupům, rodinným příslušníkům, ale 

i všem spolupracujícím organizacím a partnerům.  

Věřím, že se brzy vrátíme do běžného života před pandemii a budeme obohaceni o poznatky 

lidských charakterů, které nás během tohoto období spojovaly, ale i rozdělovaly.  

Budeme vědět, kdo jsme …        

             Petr Kubesa, vedoucí služby 

 

 

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  

IČ: 00494453                                                                     

DIČ: CZ00494453  

Bankovní spojení: 191005065/5500       

Telefon-mobil: 604 647 165                    

E-mail: kongregacefdc@centrum.cz  

dat. schránka: xx9cquk    

mailto:kongregacefdc@centrum.cz
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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.   

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:    18–64 let  

Kapacita:      denně 10 uživatelů 

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

      kromě svátků 

Poskytování služby přímé péče:   pondělí až pátek, od 8:00 – 14:00 hodin 

Bankovní spojení:     292840182/0300 

Webové stránky:     www.socialnisluzbymarianum.cz 

http://www.socialnisluzbymarianum.cz/
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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, Mgr. Sabina Pchálková 

Telefon-mobil:    731 632 723 

e-mail:      domovinka.socprac@seznam.cz 

Pracovnice v přímé péči:    Ing. Gabriela Svobodová, Aneta Reichelová 

                                                                       Pavla Horáková, Lenka Klásková 

Telefon-mobil:                                              734 690 034 

e-mail:      domovinka.sluzba@seznam.cz 

 

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 uživatelů, se snažíme o nové, lepší podmínky pro život lidí, kteří naši službu 

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

i spolupráci s okolím. S uživateli pracuje šestičlenný tým zaměstnanců. V přímé péči jsou to čtyři 

aktivizační pracovníci (nepedagogická činnost – úvazek 0,75), vedoucí služby/PSS (úvazek 

0,5/0,5), a sociální pracovnice/PSS (úvazek 0,5/0,25). Snažíme se o individualizaci práce v co 

možná největším měřítku.  

        

Organizační struktura zaměstnanců 

 

 

mailto:domovinka.vedouci@seznam.cz
mailto:domovinka.socprac@seznam.cz
mailto:domovinka.sluzba@seznam.cz
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Personál dle pracovních pozic a přepočtených úvazků 

 

Pracovní pozice Úvazky – pracovníci v přímé 

péči 
Úvazky – ostatní pracovníci 

Vedoucí služby 0 0,5 

Sociální pracovník 0,5 0 

Pracovník v sociálních službách 3,5 0 

Ekonom-účetní 0 0,11 

Pracovník úklidu 0 0,29 

Pracovník údržby 0 0,13 

Počty přepočtených úvazků  4,0 1,03 

Celkový počet úvazků 5,03 

Celkový počet osob 11 
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Úvazky – pracovníci v přímé péči Úvazky – ostatní pracovníci
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Personál dle vzdělání 

 

Vzdělání Počty pracovníků 

Vysokoškolské  3 

Vyšší odborné 0 

Úplné střední 4 

Vyučen 4 

Základní 0 
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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. 

 

Plnění stanovených cílů pro rok 2020: 

V důsledku pandemické situace, dlouhodobé PN vedoucího služby a v návaznosti se změnou 

personálního obsazení sociálního pracovníka bylo velmi obtížné vytyčené cíle naplnit. Našim 

hlavním cílem se stalo zajištění základních úkonů péče našich uživatelů a nastavení opatření 

spojených s nákazou COVID – 19.  

 

1. Aktualizace stávajících – splněno částečně 

2. Vytvoření chybějících směrnic – nesplněno. 

3. Cíle ve vztahu k uživateli: 

➢ Zvýšení nebo udržení schopností, dovedností uživatelů o domácnost – splněno. 

➢ Zvýšení nebo udržení schopností v péči o svou osobu – splněno. 

➢ Navazování a udržení vztahů s přáteli, rodinou a okolím – splněno částečně 

➢ Využívání veřejných služeb dle svého výběru – splněno částečně 

➢ Rozšiřování a rozvíjení schopnosti uživatele v oblasti aktivizačních činností – splněno. 

 

Stanovené cíle pro rok 2021: 

Řada cílů pro toto období vychází z požadavku veřejného zadavatele SMO, kde nás začátkem roku 

oslovili s požadavkem k navýšení denní kapacity služby 15–20 uživatelů. V případě jeho 

uskutečnění vyvstala řada cílů pro toto období.  

 

1. Aktualizace vytvořených směrnic 

2. Vytvoření chybějících směrnic 
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3. Navýšení denní kapacity služby v návaznosti na změnu registrace 

3. Vzdělávání pracovníků zaměřené na práci s lidmi s atypickým chováním a AAK 

4. Rekonstrukce hygienického zařízení  

5. Rozšíření a rekonstrukce prostor v užívání DS 

6. Odstranění bariérovosti vnitřních prostor služby 

7. Spolupráce s externími odborníky 

8. Navázání spolupráce s dobrovolníky, alespoň na konkrétní akce 

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, 

➢ sociálně terapeutické činnosti, 

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

 

3.7 Prostředí a podmínky 

 

Sociální služba je poskytována v zrekonstruovaných prostorách budovy Marianum na adrese 

Rooseveltova 886/47 v 1. a 2. nadzemním patře. Stání pro vozidla je zajištěno 2 parkovacími místy 

pro handicapované u hlavního vchodu a dále na nádvoří organizace. Přístup do budovy je 

umožněný i lidem pohybujících se na vozíku ze strany vjezdu nádvoří suterénem a do prostor 

služby dále pak výtahem. V 1. nadzemním podlaží se nachází šatna pro uživatele a personál, 2 

pracovny, relaxační místnosti pro uživatele a zázemí pro personál, jídelnou s vybaveným 
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kuchyňským koutem, 3 toaletami a sprchovým koutem. Ve stejném patře se dále nachází jídelna 

s možností zajištěná stravování. Ve 2. nadzemním podlaží je pracovna vedoucího služby a 

sociálního pracovníka, velká společenská místnost s vybaveným kuchyňským koutem a hygienické 

zařízení. Přístup do všech místností uvnitř služby je bezbariérový.  Služba zajišťuje rozvoz 

uživatelů formou fakultativních služeb. 

     

 

     

 

4 Žadatelé o službu  

V roce 2020 bylo evidováno 12 žádostí o službu. Z toho bylo uspokojeno 6 žadatelů a šest žadatelů 

zůstalo neuspokojených z kapacitních důvodu. Tyto žádosti zůstali dále v evidenci žadatelů.  

  

Celkových počet žádostí 

v r. 2020 

Počet žádostí ke konci 

roku 

Počet uspokojených žádostí Odmítnutých 

žádostí 

Vyřazených 

žádostí 
12 6 6 0 0 
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Stupeň naléhavosti Počet žadatelů 

Do 1 roku 4 

Nespěchající 1 

Okamžité 1 

 

 

 

 

 

 

 

5 Uživatelé služby  

Za rok 2020 bylo celkem evidováno 21 uživatelů služby - 12 mužů a 9 žen. Průměrný věk uživatelů 

byl 33,57 let. Tři uživatelé ukončili službu na vlastní žádost, z toho 2 z důvodu zdravotního stavu, 

tři uživatelé využívali službu opakovaně pouze v době letních prázdnin z důvodu docházky do 

jiného zařízení, které bylo v době letních prázdnin uzavřeno.  Všichni uživatelé pobírají příspěvek 

na péči. Ke konci roku bylo vedeno v evidenci 17 uživatelů služby. 

Všech 21 uživatelů služby bylo z Moravskoslezského kraje, z toho mající trvalý pobyt na území 

Opavy a jejich příměstských částí 9 uživatelů, 10 uživatelů je z okolí Opavy (okres Opava) – 

Jakartovice, Litultovice, Hněvošice, Holasovice, Velké Hoštice, Štáblovice, Bolatice, Kravaře, 

Žimrovice, Velké Hoštice a jeden ze Svobodných Heřmanic (okres Bruntál). 
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Denní kapacita je 10 uživatelů a současná denní kapacita je naplněna. 20 uživatelů využívá celou 

dobu poskytování služby, která činní 6 hodin denně, jeden ji využívá po dobu 4 hodin. Službu 

užívají 5 dní v týdnu celkem 4 uživatelé, 2 užívají službu 4x týdně, 6 navštěvuje službu 3x týdně, 5 

uživatelů dochází 2x týdně a 1 uživatel 1x týdně. 3 uživatelé v době prázdnin zastupovali chybějící 

omluvené uživatele.  

 

Počty uživatelů za rok 2020 uživatelů 
k 31. 12. 2020, počty dle: 

Počty uživatelů Z toho nově přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 9 12 21 6 2 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 19-63 19-49 19-63 19-46 19-27 

průměr 35,33 32,25 33,57 29,17 23 

 3.3.3 Stupeň 
závislosti 

osoby bez závislosti 1 0 1 1 0 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II středně těžká závislost 2 4 6 0 1 

III těžká závislost 3 4 7 2 0 

IV úplná závislost 4 4 8 3 1 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 8 12 20 6 2 

s částečným omezením  1 0 1 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

0 0 0 0 0 
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6 Práce s kvalitou 

Práce s kvalitou byla v tomto roce velmi náročná. Velkou měrou k tomu přispěla celosvětová 

situace, která zasáhla do životů každého jednotlivce. Od března se vše pozastavilo, a celkově se 

život nejen v naší službě změnil. Jak jak jsem již zmínil v úvodu, byl náš stacionář na nějakou dobu 

zcela uzavřen. Po jeho znovu otevření, se v létě situace více uklidnila, přišlo rozvolnění a uživatelé 

se alespoň částečně vrátili k „normálnímu životu“, i když nějaká omezení stále bránila 

plnohodnotnému využívání všech zdrojů. Od podzimu se pandemická situace opět zhoršila, 

uživatelé nechodili nakupovat, procházky byly do míst s nízkou koncentrací osob. Úplně odpadly 

kulturní a sportovní akce, návštěvy návazných služeb. Přesto jsme se stále snažili maximálně 

podporovat uživatele v rozhodování i v těchto omezených podmínkách. Vyhodnocovaly se plány 

podpory, nácviky i cíle. Omezily se vzájemné kontakty na minimum, byly zrušeny porady a byly 

zvoleny jiné formy předávaní informací a komunikace. Působení služby se rozdělilo na dvě skupiny 
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tak, aby nedocházelo k případnému přenosu nákazy. I přes veškerá opatření a neustálé změny jsme 

se snažili službu plánovat a projednávali jsme průběh naší služby podle individuálně zmapovaných 

potřeb uživatelů, s tím, že bylo zajištěno uplatňování jejich práva svobodné volby, ale i práva na 

přiměřené riziko. Snahou bylo co největší zapojení našich uživatelů do všech aktivit. Služba a 

naplňování potřeb uživatelů probíhalo na základě sestaveného Plánu péče a Individuálního plánu, 

které byly následně vyhodnocovány. Ke konci roku byly rozdány dotazníky spokojenosti pro 

uživatele, zákonné zástupce, opatrovníky a dotazníky zpětné vazby zaměstnanců k poskytování 

sociální služby.  

 

Dotazník spokojenosti uživatelů byl předán uživatelům na konci měsíce listopadu 2020, jejich 

vyplňování probíhalo do 31. 12. 2020 a mohlo být anonymní. U všech otázek uživatelé označili 

jednu z uvedených možností a odpovídali dle vlastních slov. Bylo rozdáno 15 dotazníků 

spokojenosti, k 31. 12. 2020 bylo vráceno 14 dotazníků. Všichni uživatelé hodnotí svůj pobyt 

v Denním stacionáři Domovinka velmi kladně a jsou spokojeni se všemi jejími pracovníky. Pokud 

je uživatelům něco ze strany pracovníků vysvětlováno (proč děláme, co děláme apod.), všichni 

tomu rozumí. Stejně tak téměř všichni uživatelé ví (13), že mají svého klíčového pracovníka a 10 

uživatelů ví, že mohou svého klíčového pracovníka změnit. Z tohoto důvodu bude potřeba ze strany 

pracovníků provést opětovnou edukaci uživatelů o roli klíčového pracovníka a možnostech jeho 

změny. U otázky, zda dávají pracovníci uživatelům na výběr, co by chtěli dělat, všichni odpověděli 

že ano. 12 uživatelů také ví, že si mohou vybrat, co by chtěli navštívit (1 respondent neodpověděl a 

1 o této možnosti neví). Pozitivní je, že na otázku, zda mají uživatelé z něčeho či někoho obavy, 

jich 13 odpovědělo ne (1 respondent neodpověděl) a všichni ví, že si mohou stěžovat. Na konkrétní 

otázku, jak si mohou stěžovat, 14 respondentů odpovědělo ano u pracovníků denního stacionáře, o 

možnosti vhodit stížnost do Schránky důvěry jich ví 9 (2 respondenti odpověděli, že tuto možnost 

nemají a 3 neodpověděli vůbec). Vzhledem k tomu bude potřeba ze strany pracovníků provést 

opětovnou edukaci uživatelů o jejich právech se zaměřením na možnosti podání stížnosti. Na 

otázku, zda je vybavení DS Domovinka dostatečné, 13 respondentů odpovědělo ano, jednomu 

respondentovi v zařízení chybí teploměr (nespecifikoval však, zda má na mysli teploměr na měření 

tělesné teploty, který v zařízení máme a používáme jej či teploměr na měření pokojové teploty). 

Otevřenou otázku, co se respondentům líbí v DS Domovinka, k odpovědi využilo 13 z nich. 

Oceňována je především celková spokojenost uživatelů v DS Domovinka, pozitivní a lidský přístup 

pracovníků, jejich ochota a spolehlivost, pobyty s uživateli venku, ať jde již o celoroční procházky, 
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výlety či pobyty na zahradě a program (jako pečení, malování, nákupy, pomoc na zahradě a ve 

stacionáři). Zmíněno bylo také zasílání týdenního přehledu a fotografií e-maily. Na otevřenou 

otázku, co se respondentům v DS Domovinka nelíbí, odpověděl 1 a to, že nemá rád muzikoterapii. 

 

Dotazník spokojenosti zákonným zástupcům byl předán na konci měsíce listopadu 2020, 

jejich vyplňování probíhalo do 31. 12. 2020 a mohlo být anonymní. U všech otázek zákonní 

zástupci označili jednu z uvedených možností a odpovídali dle vlastních slov. Bylo rozdáno 15 

dotazníků spokojenosti, k 31. 12. 2020 bylo vráceno 14 dotazníků. Jeden zákonný zástupce do 

daného termínu dotazník neodevzdal. 

Zákonní zástupci uživatelů jsou celkově se sociální službou DS Domovinka spokojeni. Prostory, 

v nichž se DS Domovinka nachází, jsou hodnoceny kladně, 1 respondent uvedl, že by mohlo být 

více parkovacích míst u hlavního vchodu do budovy, dle 1 respondenta je pracovní místnost pro 

klienty vzhledem k jejich počtu malá a 1 respondent uvedl, že je vždy co zlepšovat. Vybavení 

stacionáře vnímají respondenti jako vyhovující, dle 1 respondenta by se prostředí mohlo zútulnit 

(barevné vybavení, obrázky), 1 odpověděl, že nemůže posoudit vzhledem k tomu, že viděl pouze 

šatnu a pracovnu. Současná provozní doba vyhovuje převážné části respondentů (3 respondenti 

uvedli tyto návrhy její podoby: 8:30 – 15:30, 7:30 – 15:00, 8:00 – 16:00). Komunikace se všemi 

pracovníky je hodnocena jako velmi dobrá, pouze u vedoucího pracovníka 2 respondenti uvedli, že 

s ním neměli možnost v daný rok komunikovat. Všichni respondenti shledávají, že jsou dostatečně 

informováni o všech záležitostech týkajících se jejich opatrovance. Přístup jednotlivých pracovníků 

k uživatelům je hodnocen velmi kladně (pouze ve dvou případech respondent uvedl, že nemůže 

posoudit, jelikož daného pracovníka neviděl s uživateli pracovat). Dle odpovědí respondentů jsou 

naši uživatelé ve službě spokojeni a jsou uspokojovány jejich potřeby. Stejně tak je respektováno 

soukromí všech uživatelů a nikdo se nesetkal s nešetrným či ponižujícím zacházením s uživateli. 

Všichni respondenti ví, jakým způsobem a na koho se obrátit v případě, že nejsou s něčím 

spokojeni. Otevřenou otázku, co by respondenti změnili, zlepšili, zodpovědělo 9 respondentů, kdy 

všechny odpovědi byly kladné – oceňováni byli především pracovníci stacionáře, aktivity pro 

uživatele, zasílání týdenních přehledů o aktivitách uživatelů spolu s fotkami. Jeden respondent si 

přeje, aby jeho syn/dcera procvičoval psaní a měl více pohybu, jeden respondent uvedl, že by bylo 

potřeba vylepšit wifi připojení. 
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 Dotazník spokojenosti zaměstnanců – zaměstnanci jsou se svou prací a svým 

zaměstnáním celkově spíše spokojení. Je poskytována kvalitní sociální služba, zaměstnanci jsou 

informování o cílech a poslání služby a více méně se s nimi ztotožňují. Převážná část není ve stresu, 

jen jeden uvádí spíše demotivaci ze strany některých pracovníků organizace, jelikož nemají ponětí, 

co vše naše práce obnáší. Na samotném pracovišti vládne důvěra, empatie, spolupráce a vzájemná 

podpora, občas dochází ke konfliktům z důvodu denního programu a aktivit. Pracovníci se nebojí 

sdělit svůj názor a dokáží ho vyjádřit. Někdy vázne vyjádření svého názoru ve vztahu k určité 

osobě. Necítí však jednotnost a podporu ze strany vedení organizace, kde mnohdy uvádějí, že chybí 

organizační struktura a mnohé nařízení se nedozvídají ze strany svého nadřízeného, popřípadě ze 

strany nadřízených osob v organizaci. V profesním rozvoji všichni uvádějí adekvátní možnosti, 

dostatek pracovních pomůcek a materiálů pro klienty. Spolupráce se sociálním pracovníkem a 

vedoucím služby hodnotí jako velmi dobrou, u sociálního pracovníka není jedním pracovníkem 

zaznačena žádná varianta, spolupráci se statutárním orgánem uvádí jeden pracovník jako velmi 

dobrou, dva pracovníci uvádí spolupráci horši, jeden uvedl že žádná a jeden uvedl, že spolupráci 

necítí, že za spolupráci považuje společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na 

něm podílí. Vlastnosti přímého nadřízeného hodnotí velice kladně, sebehodnocení vlastní osobou je 

dle pohledu nadřízeného někde zbytečně podhodnocené, celkově ale velmi dobré. Všichni uvádí 

slovní podporu a pochvaly ze strany svého nadřízeného. S platovým ohodnocením ve vztahu ke své 

práci jsou 3 zaměstnanci celkově spokojeni, 2 spíše ne. Nespokojenost u pravidel odměňování  a 

navyšování mezd pramení v nesouladu s odměňováním pracovníků státních a neziskových 

organizacích, kdy pracovníci příspěvkových (státních) organizací mají zaručenou garanci, kdežto u 

neziskových organizací se z pravidla čeká na přiznané dotace a tak vzniká značný rozdíl mezi 

finančním ohodnocením u jednotlivých pracovníků zmíněných organizací, kteří provádí leč stejnou 

práci se stejným zařazením, ale se značnými finančními rozdíly. Všichni pracovníci zmiňují 

nedostatek benefitů ze strany organizace.  

Celkově se dá říct, že jsou pracovníci se svou prací spokojení. Nespokojenost pramení pouze 

s nepochopením naší práce některými pracovníky organizace, s rozdílným odměňováním za stejnou 

práci a stejným zařazením mezi státními – příspěvkovými organizacemi a organizacemi 

neziskovými a benefity. 
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6.1 Vzdělávání pracovníků 

 

Vzdělávání pracovníků bylo rovněž ovlivněno vývojem pandemické situace a mnohé z nich nebyly 

uskutečněny.  

 

Název vzdělávací akce Druh vzdělávací akce Počet zúčastněných osob/počet 

hodin celkem 

Odborná stáž – denní stacionář PN 

Opava 

stáž 4/8 

Školení řidičů referentských 

vozidel 

ostatní 6/6 

Individuální plánování jednoduše, 

srozumitelně, prakticky 

školící 7/70  

Jak uvést příklady dobré praxe do 

souladu s dokumentací 

akreditovaný 2/16 

Psychohygiena pro zaměstnance 

sociálních služeb 

akreditovaný 2/16 

Řešení konfliktů a vyjednávání 

v práci sociálního pracovníka 

akreditovaný 1/8 

Úvod do praxe s rizikem JINAK akreditovaný 1/8 

Kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách  

akreditovaný 1/150 
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6.2 Společenské aktivity 

 

Tří králové v domově pro seniory Zdislava - 7. 1. - jsme navštívili seniory v domově sv. 

Zdislavy. Povídali si s nimi odkud „naši tři králové“ jsou, jaké dary nesou a společně si s nimi 

zazpívali. 

 

     Muzeum Hlučín – 10. 1. - návštěva muzea Hlučín. Zde jsme měli možnost shlédnout, jak se slavili 

Vánoce v minulém století. Jaké byly zvyky, jak měli ozdobený vánoční stromeček, jaké dárky 

nalézali děti pod stromečkem a jak vypadala tehdy vánoční pohlednice. 

 

      
 

 

Vyhlášení soutěže Srdce s láskou darované (spoluúčast se školkou Heydukovou) – 16.1. 

- Návštěva dětí z MŠ v Domovince, poděkování za společnou účast v soutěži Srdce s láskou 

darované. Děti nám donesly výborný dort, který sami upekly a my pro ně připravili soutěže.  
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Výstavní budova muzea – 17. 1. - účast na edukačním programu na téma Včela. Na závěr jsme si 

vyrobili z pravého včelího vosku malou včelu. 

      

 

Svět techniky Ostrava – 5. 2. - interaktivní výstava, kde jsme měli možnost si vyzkoušet spoustu 

zajímavých věcí a pokusů. Ve 3D kině jsme si prohlédli podmořský svět. 

 

      

 

Bazén na statku – 10. 2. - společné plavání a krátké saunování na školním statku. 
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Masopustní vodění medvěda ve Zdislavě – 18. 2.  

 

Divadelní představení Opava – 24. 2. - návštěva Slezského divadla v Opavě, divadelní 

představení Noc na Karlštejně. 

 

Canisterapie – 25. 2. – seznámili jsme se se cvičeným psem a dozvěděli se mnoho zajímavých 

věcí, co vše takovýto pes musí umět a jaké musí mít vlastnosti pro tyto účely. 

 

      
 

 

Karneval s Animou – 21. 2. Společná akce pořádaná Domovinkou. Návštěva klientů Animy 

v Domovince, karneval v maskách a společné soutěže. 

 

      

 

Návštěva Radosti v Opavě Jaktaři - 6.3. společné tvoření velikonočních ozdob. 

 

Dům umění v Opavě - 26. 6. 2020 - výstava obrazů českého umělce Pasta Oner spojená 

s edukačním programem vyzkoušet si vytvořit obraz. 
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Výstavní budova muzea Opava - 23. 7. - edukační program na téma medvědi. Dozvěděli jsme se, 

jak medvědi spí, loví, co jí a mohli si přiměřit velikost své ruky k odlitku tlapy od medvěda. 

 

Setkání s Animou – 28. 8. - zahradní slavnost. Společně jsme si zasoutěžili a ochutnali spoustu 

dobrého jídla, které pro nás bylo připraveno. 

 

      

 

ZOO Ostrava – 10. 9. - společný výlet autobusem. Prohlídka ZOO v Ostravě. 
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Slavkovský les - 24. 7. - výlet do Slavkovského lesa s procházkou po naučné stezce. 

 

       
 

Domov pro seniory sv. Zdislava – 2. 7. - společné zábavné dopoledne se seniory, hraní společných 

her. 

 

Vodník Sláma – 16. 7.  - výlet vlakem 

Výlet Hradec nad Moravicí - 10. 8. - procházka zámeckým parkem. Cesta tam a zpět vlakem. 

 

      
 

Památník Petra Bezruče Opava – 5. 10. - dozvěděli jsem se mnoho zajímavosti o životě a díle 

Petra Bezruče a shlédli i krátký dokument. 
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Mikuláš – 4. 12. v masce Mikuláše za doprovodu mnoha andělů a čertů jsme donesli do domova 

pro seniory napečené a vlastnoručně nazdobené perníky. Z důvodu epidemiologické situace jsme je 

předali jen ve dveřích domova. 

 

      
 

6.3 Public relation 

 

✓ Aktivní účast na Komunitním plánování statutárního města Opavy pro pracovní skupinu 

osoby se zdravotním znevýhodněním 

✓ Sociální služby, květen 2020 – Společná cesta Anima VIVA A DS Domovinka 

✓ Region Opavsko z 22. 9. 2020 ročník 17, číslo 38 – Handicapovaní se loučili s létem 

6.4 Kontroly a opatření  

 

11/2020 SMO  

Předmět kontroly – nakládání s finančními prostředky z rozpočtu SMO v rámci dotací na úhradu 

provozních a mzdových nákladů v souvislosti s poskytováním soc. služby za rok 2019 – protokol č. 

163/2020. 

Bez nápravných opatření. 

 

 

7 Ekonomické údaje služby 

7.1 Dotace na podporu sociálních služeb na rok 2020 (tis. Kč) 

  

Poskytovatel dotace Výše dotace na podporu sociálních služeb 

Moravskoslezský kraj - kap. 313 1 292,00 Kč 

Statutární město Opava 441,00 Kč 

MPSV 73,97 Kč 

Město Kravaře 5,00 Kč 

Úřad práce Opava 73,69 Kč 

Celkem 1 885,66 Kč 
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7.2 Další zdroje financování sociální služby v roce 2020 (tis. Kč) 

 

Druh příjmu Výše příjmu 

Příjmy vyúčtování péče 464,84 Kč  

Příjmy strava 106,52 Kč 

Dary finanční i věcné 82,44 Kč 

Příjem za dopravu 33,19 Kč 

Celkem 686,99 Kč 
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7.3 Náklady z hlavní činnosti sociální služby v roce 2020 (tis. Kč) 

 

Druh výdajů Výše výdajů 

Spotřeba materiálu 212,92 Kč 

Spotřeba energie 107,26 Kč 

Nákup služeb, opravy a udržování 122,69 Kč 

Mzdové náklady 1 448,56 Kč 

Odvody z mezd, pojištění 461,94 Kč 

Vnitropodnikové účetnictví 204,39 Kč 

Ostatní náklady 14,9 Kč 

Celkem 2 572,66 Kč 
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7.4 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (tis. Kč) 

 

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

Hlavní činnost 2 572,66 Kč 2 572,66 Kč 0 Kč 

Doplňková činnost        0      0                         0 

Celkem 2 572,66 Kč 2 572,66 Kč 0 Kč 
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8 Naši partneři a dárci 

 

Název/jméno dárce Druh daru – hmotný/finanční částka 

Obec Bolatice finanční částka                               12 000 Kč 

Bialá Dana finanční částka                                 1 500 Kč 

Alza Herní notebook OMEN                  35 490 Kč 

Potravinová banka potraviny v hodnotě                         6 050 Kč 

Dary za Bořka Frýbu Finanční částky v celkové výší      13 400 Kč 

Hodnota darů celkem                                                         68 440 Kč 

 

Pozn.: Tímto bych chtěl všem dárcům, kteří uctili památku zesnulého p. Bořka Frýby a naplnili 

tímto jeho poslední vůli, kde na místo rozloučení s p. Frýbou, zaslali dar v libovolné hodnotě 

našemu dennímu stacionáři mimořádně poděkovat a dodatečně popřát všem pozůstalým upřímnou 

soustrast. 

 

Dary, jejichž dárci si nepřáli být zveřejnění: 

Druh daru Hodnota daru 

Finanční hotovost                                                  1 000 Kč 

Finanční hotovost                                                  1 000 Kč 

Finanční hotovost                                                  1 000 Kč 

Finanční hotovost                                                 5 000 Kč 

Rotoped HouseFit TIRO                                                 6 000 Kč 

Hodnota darů celkem                                                14 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Zpracovatel výroční zprávy o činnosti a plnění úkolů 
 Zpracoval: Podklady pro ekonomickou část: 

Jméno a příjmení: Petr Kubesa – vedoucí služby Šárka Krabicová – ekonom-účetní 

Datum: 15. března 2021 10. března 2021 

 


