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Úvodní slovo 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

předkládáme Vám další souhrnnou zprávu o činnosti sociální služby Denního stacionáře 

Domovinka, tentokrát za rok 2021.  

Musím přiznat, že v tuto chvíli je pro mne velmi obtížné hledat slova, kterými bych 

měla uvést tuto Výroční zprávu, protože její sestavení za uplynulý rok je jedním z prvních 

důležitých úkolů, který mne v roli nové vedoucí Denního stacionáře Domovinka čeká. A je 

velmi obtížné uvádět a předkládat souhrn činností, na kterých se člověk neměl možnost osobně 

podílet. Začala bych proto tím nejpřirozenějším, a to poděkováním bývalému vedoucímu 

služby, panu Petru Kubesovi, který vedl sociální službu Domovinky od jejího samotného 

vzniku celé čtyři roky. Převzala jsem dobře zavedenou sociální službu, která je velmi výrazně 

zaměřena na klienty, na to, aby měl každý klient poskytovanou službu nastavenou individuálně 

dle svých potřeb. Službu, která preferuje otevřený a partnerský přístup, vytváří přátelské a 

podnětné prostředí a intenzivně nabízí dostatek přirozeného prostoru pro podporu běžných 

mezilidských vztahů i v širším životě.   

Služba Denního stacionáře je velmi důležitým článkem v široké síti poskytovaných 

sociálních služeb. Jde o ambulantní službu, která svým zaměřením rozvíjí sociální i praktické 

dovednosti klientů, umožňuje jim smysluplně trávit část dne a zároveň odlehčuje blízkým 

osobám v náročné péči.  A právě v návaznosti na opakované požadavky ze strany pečujících 

osob, které upozorňovaly na nedostatečnou kapacitu stacionářů v regionu, došlo v uplynulém 

roce za výrazné podpory zřizovatele České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky a 

Statutárního města Opavy k navýšení kapacity poskytované služby.  Od 1.7. 2021 byla 

navýšena kapacita Denního stacionáře Domovinka v počtu o pět klientů na den. V návaznosti 

na tuto skutečnost došlo také k rozšíření prostor, které máme v současné době k dispozici o dvě 

pracovny a dále pak k rozšíření pracovního týmu o dvě nové kolegyně.   

Poskytování sociální služby je proces, který se neustále mění a vyvíjí. Kvalitní sociální 

službu charakterizuje právě to, jak pružně dokáže na tyto změny reagovat. V Denním stacionáři 

Domovinka se snažíme pružně reagovat především na specifické potřeby našich klientů, které 

vyplývají z jejich typu zdravotního či mentálního znevýhodnění. Abychom tyto specifické 

potřeby dokázali na profesionální úrovni a bezezbytku naplnit, zaměřili jsme se v loňském roce  
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velmi intenzivně na oblast dalšího vzdělávání všech pracovníků Domovinky, a to jak 

v možnostech a nových metodách práce s klienty s poruchami autistického spektra, tak na 

terapie vedoucí ke zvládnutí případných projevů a rizik problémového chování. Na tomto místě 

bych ráda poděkovala všem zaměstnancům Domovinky, kteří v současné době tvoří velmi 

stabilní tým, s přehledem a nadšením přijímají nové výzvy a do své práce vkládají své srdce.  

Využívám této příležitosti také k upřímnému poděkování všem opatrovníkům, 

zákonným zástupcům a rodinným příslušníkům našich klientů za spolupráci, dary i zpětnou 

vazbu k odvedené práci. Dále pak Moravskoslezskému kraji, Statutárnímu městu Opava za 

významnou finanční podporu, která výrazně přispívá ke zkvalitnění naší práce, i zřizovateli 

České kongregace Dcer Božské Lásky za podporu a neúnavné vytváření podmínek vedoucích 

ke zkvalitnění poskytované služby. Děkuji také vedení města Kravaře, obci Bolatice, všem 

spolupracujícím organizacím a všem dalším sponzorům, dárcům za finanční podporu i další 

formy spolupráce.   

S nadějí věřím, že další roky budou alespoň stejně úspěšné, jako ten loňský, za kterým 

se prostřednictvím této předkládané Výroční zprávou můžeme společně ohlédnout.  

   

 

                                                       S přáním pevného zdraví a pokojných dnů 

 

                                                                               Kristína Strouhalová, vedoucí služby 
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I. Základní informace  

Zřizovatel: 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 

IČ: 00494453 

DIČ: CZ00494453 

Bankovní spojení: 292840182/0300 

e-mail: kongregacefdc@centrum.cz 

mobil: 604 647 165 

datová schránka: xx9cquk 

 

 

Název poskytované sociální služby:  Denní stacionář – Domovinka 

Identifikátor služby:    1329384 

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

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

Bankovní spojení:     292840182/0300 

Telefonický kontakt:    731 632 722 

e-mail:     domovinka.vedouci@seznam.cz 

webové stránky:     www.socialnisluzbymarianum.cz 

 

Forma sociální služby:  ambulantní 

Cílová skupina:   osoby se zdravotním, mentálním a kombinovaným   

    postižením, včetně osob s poruchami autistického spektra, 

    věkové rozpětí 18 – 64 let 

Služba poskytována od:  

Provozní doba služby:  7:30 – 15:00 hodin 

Kapacita služby:   15 klientů denně 

mailto:kongregacefdc@centrum.cz
mailto:domovinka.vedouci@seznam.cz
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Vedoucí služby:    Mgr. Kristína Strouhalová 

     e-mail: domovinka.vedouci@seznam.cz 

     tel.: 731 632 722 

 

Sociální pracovnice:   Mgr. Sabina Pchálková 

      e-mail: domovinka.socprac@seznam.cz 

     tel.: 731 632 723 

 

Pracovníci v sociálních službách:  e-mail: domovinka.sluzba@seznam.cz 

     tel.: 734 690 034 
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II. Charakteristika poskytované služby 

 

Sociální služba Denního stacionáře Domovinka, je zařízením sociálních služeb podle § 46 

zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytující tyto základní činnosti: 

• 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 

 

1. Poslání poskytované sociální služby 

 

Posláním poskytované sociální služby je nabídnout lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z 

důvodu zhoršeného zdravotního stavu zhoršenou soběstačnost, možnost trávit svůj čas ve 

službě činnostmi, které si sami vyberou, zajistit jejich fyzickou a psychickou pohodu, a 

přispívat k tomu, aby měli možnost co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném prostředí domova. 

Prioritou poskytované služby je vytvářet klientům bezpečné prostředí, ve kterém mohou 

smysluplně trávit čas ve společnosti svých vrstevníků, upevňovat a rozvíjet své praktické 

dovednosti a získat dostatek přirozeného prostoru pro podporu při komunikaci a rozvoji 

mezilidských vztahů   

 

2. Klienti poskytované služby 

 

Naše služba je určena dospělým lidem ve věku od 18 let, lidem se zdravotním, mentálním a 

kombinovaným postižením, včetně osob s poruchami autistického spektra, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a 

podporu jiné fyzické osoby. Denní kapacita služby je 15 klientů, celkem naši službu využívá 

23 klientů.  
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Službu neposkytujeme těmto osobám: 

• osoba, která nespadá do cílové skupiny 

• osoba, která vyžaduje nepřetržitou péči (osobní asistenci) 

• osobám závislým na alkoholu či jiné návykové látce 

• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje v průběhu poskytované služby pravidelnou 

zdravotní péči.  

 

3. Zásady poskytované služby 

 

Při poskytování sociální služby vycházíme z respektu a partnerského přístupu k našim 

klientům, snažíme se o individuální přístup, o to, aby poskytovaná služba reagovala pružně na 

specifické potřeby každého klienta, péči a podporu poskytujeme v souladu s dodržováním 

všech lidský práv a lidské důstojnosti. Intenzivně podporujeme klienty při rozhodování a 

možnostech volby, seznamujeme je s riziky a učíme je nést následky svých rozhodnutí.  

 

4. Cíle poskytované sociální služby 

 

Bez jasně stanovených cílů jich nikdy nelze dosáhnout. Pokud budeme vycházet z formulace 

obecných cílů, cílem naší služby je zkvalitnění života klientů, kteří službu využívají, a to 

prostřednictvím cíleného rozvoje jejich schopností a praktických i sociálních dovedností 

s využitím veřejných služeb a podporou v oblasti začleňování do běžného života tak, aby mohli 

co nejdéle setrvávat a žít ve svém přirozeném prostředí své rodiny a blízkých osob. S těmito 

obecnými cíli pak pracujeme ve dvou rovinách. První rovinu vztahujeme přímo ke klientům a 

jejich potřebám, druhá pak odráží cíle stanovené směrem k podmínkám poskytované služby.    

 

V uplynulém roce bylo naší prioritou prostřednictvím poskytovaných úkonů péče, především 

v oblasti sociálně terapeutických, vzdělávacích a aktivizačních činností, vytvářet klientům 

takovou nabídku činností a aktivit, které je zaujmou, budou pro ně smysluplné a budou nejen 

rozvíjet jejich praktické dovednosti, ale především dovednosti v oblasti komunikace a složitých 

sociálních vztahů. Tyto cíle se nám dařilo průběžně plnit prostřednictvím individuálně 

nastavené služby u každého klienta, ale také stabilizací pracovního týmu, který klientům 
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připravuje atraktivní programy a je stále otevřený novým metodám práce, které bezpochyby 

pomáhají naplňovat specifické potřeby vymezené cílové skupiny klientů. Plnění těchto cílů 

potvrzují jak dotazníková šetření, která každoročně realizujeme s cílem získat zpětnou vazbu 

k naší práci a co nejvíce poskytovanou službu zkvalitnit, tak průběžně naplněná kapacita 

služby, nabídka zajímavých aktivit, i spolupráce s dalšími organizacemi v regionu.  

 

Ve vztahu k cílům zaměřeným na podmínky poskytované služby se nám podařilo od 1.7.2021 

rozšířit denní kapacitu Denního stacionáře o pět klientů, rozšířit pracovní tým o dva 

zaměstnance a rozšířit a částečně rekonstruovat prostory, ve kterých je denní stacionář 

provozován.  Nové prostory byly vybaveny účelovým nábytkem, vyčlenili jsme dostatek 

finančních prostředků na nákup vzdělávacích pomůcek i materiálu k tvořivé výtvarné činnosti, 

z poskytnutých darů jsme zrealizovali v průběhu roku několik zajímavých výletů. Důležité pro 

nás je také zajišťovat péči klientům na vysoké profesionální úrovni s využitím nových metod 

práce. V loňském roce jsme proto zaměřili vzdělávání pracovníků na specifickou oblast 

podpory osob s poruchami autistického spektra a poruchami chování.  

 

Všechny cíle poskytované sociální služby chceme zaměřovat na spokojenost klientů a k tomuto 

cíli budeme směřovat všechny aktivity i v následujících letech.    

 

5. Prostředí a podmínky poskytované služby 

 

Sociální služba je poskytována v rekonstruovaných prostorách provinčního domu Marianum, 

kde má Denní stacionář k užívání vyhrazené prostor v 1. a 2. nadzemním podlaží. V prvním 

podlaží se nachází šatny klientů a zaměstnanců, pracovna zaměstnanců, pro klienty pak slouží 

aktivizační místnost, denní společenská místnost a jídelna vybavená kuchyňským koutem, 

stejně jako sociální zázemí se sprchou. Ve druhém podlaží se nachází pracovna vedoucí a 

sociální pracovnice a nově rozšířené prostory o velikou společenskou místnost a jednu menší 

aktivizační místnost. Klientům je k dispozici i přilehlé nádvoří a rozlehlá zahrada, taktéž 

využívají jídelnu pro společné stravování. Přístup do všech místností uvnitř služby je 

bezbariérový, služba kromě poskytovaných úkonů péče zajišťuje v případě zájmu v rámci 

fakultativních služeb dopravu klientů z domácího prostředí do stacionáře a zpět.  
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6. Práce s kvalitou 

 

Hodnotit kvalitu poskytované služby je vždy velmi obtížné, ostatně jako všude, kde je 

předmětem zájmu především kvalita života a spokojenosti klientů, která se z veliké části řídí 

subjektivními pocity jednotlivců. V průběhu celého roku se snažíme zjišťovat potřeby našich 

klientů, reagovat na ně a vyhodnocovat jak vynaložené úsilí, tak výsledky naplňování 

zjištěných potřeb. To všechno se děje v procesech Individuálního plánování a spolupráci při 

nastavení Plánů péče, které jsou u každého klienta jiné a odráží míru potřebné podpory, stejně 

jako jeho zvyklosti, specifické potřeby a přání. Jednou ročně vyhodnocujeme, zda je 

poskytovaná služba v souladu se stanovenými cíli a posláním a zda se nám daří pracovat 

v souladu se stanovenými zásadami. Máme tak jistotu, že našim klientům poskytujeme 

adekvátní míru podpory a nedochází k porušování jejich práv.  

Zpětnou vazbu k naší práci nám pak poskytují dotazníková šetření mezi klienty, jejich 

zákonnými zástupci, ale také mezi zaměstnanci. Tato dotazníková šetření realizujeme vždy ke 

konci každého kalendářního roku. Z dotazníkového šetření v roce 2021 vyplývá, že klienti jsou 

spokojeni s prostředím Denního stacionáře, s nabízenými aktivitami a činnostmi, za 

dostatečnou považují poskytovanou podporu, stejně jako míru zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím. Ojedinělé výhrady se týkají konkrétních osob mezi klienty, které 

však vyplývají z běžných osobnostních odlišností, projevů chování a vztahových vazeb. 

Zákonní zástupci klientů pak dobře hodnotí vybavení stacionáře, informovanost a komunikaci 

s pracovníky, stejně jako pořádané aktivity a přístup ke klientům. Výhrady jsou ke stavebním 

dispozicím objektu, ve kterém je služba poskytována, jako např. nedostatek parkovacích míst.  

     

 

III. Uživatelé a zájemci o službu v roce 2021 

 

Zhruba jedna třetina klientů využívá služby denního stacionáře po celý týden, ostatní pak 

docházejí pouze ve vybraných dnech. Někteří klienti využívají službu pouze v období letních 

prázdnin a pokrývají tak z důvodu dovolených přerušenou docházku stálých klientů. Možnost 

využívat uvolněných prázdninových termínů nabízíme také evidovaným zájemcům o službu, u 
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kterých je předpoklad horší adaptace na nové situace a prostředí. Daří se nám udržovat 

naplněnou kapacitu služby v průběhu celého roku. Ke konci roku 2021 tak bylo evidováno 

celkem 23 uživatelů služby, 16 mužů a 7 žen.  

 

 

 

Průměrný věk klientů byl v průběhu uplynulého roku 32,7 let. Nejmladšímu klientovi bylo 19 

let, nejstaršímu pak 50 let.  

 

 

 

Všech 23 klientů denního stacionáře mělo v roce 2021 trvalý pobyt v Moravskoslezském kraji, 

z toho na území Opavy a jejích příměstských částí 8 klientů, dva klienti k nám dojíždějí 

z Litultovic a Hradce nad Moravicí, ostatní pak z okolních obcí opavského okresu: z Jakartovic, 

Hněvošic, Holasovic, Štáblovic, Bolatic, Kravař, Žimrovic a Velkých Hoštic. Tři klienti k nám 

7

2
7

6

1

Počet klientů na počty dnů v týdnu

5 dnů v týdnu

4 dny v týdnu

3 dny v týdnu

2 dny v týdnu

1 den v týdnu

39%

61%

Věkové složení klientů ke dni 31.12.2021

19 - 26 let

27 - 50 let
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dojíždějí z bruntálského okresu, a to jeden klient z Krnova a dva ze Svobodných Heřmanic. 

V případě potřeby zajišťujeme dopravu klientů v rámci fakultativních služeb.  

 

Celkový počet klientů ke dni 31.12.2021 a jejich rozdělení:  

 

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ K 31.12.2021 

POČTY KLIENTŮ 

ŽENY MUŽI CELKEM 

POHLAVÍ 7 16 23 
 

STUPEŇ ZÁVISLOSTI NA 

POMOCI JINÉ OSOBY 

Osoby bez závislosti 0 0 0 

I. lehká závislost 0 1 1 

II. středně těžká závislost 2 4 6 

III. těžká závislost 2 5 7 

IV. úplná závislost 3 6 9 
POČET KLIENTŮ, KTEŘÍ ZAHÁJILI SLUŽBU V ROCE 2021 5 9 14 
POČET KLIETNŮ, KTEŘÍ UKONČILI SLUŽBU V ROCE 2021 4 2 6 

 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že služba Denního stacionáře Domovinka poskytuje sociální 

službu převážně osobám s vysokou mírou podpory. Klientelu Domovinky tvoří osoby se 

specifickými potřebami, zhruba třetina klientů vykazuje známky poruch autistického spektra, 

což klade zvýšené požadavky jak na úpravu prostředí, tak na personální zajištění služby a nové 

specifické pracovní postupy.  

  

Celkový počet zájemců o službu k 31.12.2021:  

Celkový počet evidovaných zájemců o službu k 31.12.2021 2 

z toho celkový počet evidovaných zájemců s potřebou okamžitého nástupu 0 

počet vyřazených žádostí v průběhu roku 2021 (z celkového počtu evidovaných) 2 

Důvody vyřazení: 

na vlastní žádost 2 

zahájení využívání služby v jiném zařízení 0 

Počet odmítnutých zájemců:  0 

z důvodu nesouladu s okruhem osob a druhem nabízené služby 0 

z důvodu nedostatečné kapacity 0 

Celkový počet přijatých žádostí o službu v roce 2021 12 

Celkový počet vyřízených žádostí v roce 2021 (nástupy do denního stacionáře) 14 

 

 

V roce 2021 došlo od 1.7.2021 k navýšení denní kapacity poskytované služby na 15 klientů. 

Vzhledem k tomu, že jsme při naplňování kapacity preferovali příjem nových klientů před 

navýšením počtu využívaných dnů stávajícími klienty, podařilo se nám uspokojit většinu 
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žadatelů vedených v evidenci žádostí. Skutečnost, že se prakticky okamžitě podařilo naplnit 

navýšenou kapacitu služby, svědčí o potřebnosti služby denního stacionáře pro vymezenou 

cílovou skupinu. Celkový počet evidovaných zájemců o službu pak odráží naši snahu o 

komplexní řešení nepříznivé sociální situace osob, které se na nás obrátí, kdy se zájemcům 

snažíme poskytovat odborné sociální poradenství v návaznosti na další služby v okolí a 

hledáme tak pro ně nejvhodnější řešení. Tento přístup nám zároveň poskytuje možnost pružněji 

reagovat na potřeby těch, kteří naši službu skutečně potřebují.  

 

IV. Personální zajištění služby v roce 2021 

 

Služba Denního stacionáře Domovinky je zajištěna pracovníky na těchto pracovních pozicích:  

• Pracovníci v sociálních službách pro výchovně nepedagogickou činnost 

• Sociální pracovník 

• Vedoucí služby/stacionáře 

• Ekonom/účetní 

• Provozní pracovníci (úklid, údržba) 

 

Všichni pracovníci vykonávají práci v souladu se Zákoníkem práce v platném znění, při 

poskytování sociální služby se řídí metodickými a pracovními postupy, které vyplývají ze 

Zákona o sociálních službách, řídí se Standardy kvality poskytovaných služeb definovaných 

prováděcí vyhláškou k zákonu, dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex 

pracovníků v sociálních službách a dalšími vnitřními směrnicemi organizace i poskytované 

služby.  

Pracovní tým v Domovince, jeho složení, kvalifikace, motivace a nastavení především na 

potřeby klientů, je pro nás prioritou. Proto se snažíme o vytváření co nejlepších pracovních 

podmínek, průběžně zajišťujeme vzdělávání zaměstnanců, poskytujeme adekvátní zpětnou 

vazbu k odvedené práci a dáváme prostor pro podněty a připomínky, které mohou vést ke 

zvýšení kvality poskytované služby. Aktivně zjišťujeme spokojenost zaměstnanců jak 

s pracovními podmínkami, tak s prostředím a atmosférou denního stacionáře.  
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Počet pracovníků zajišťujících službu v roce 2021 na hlavní pracovní poměr s vyčíslením 

vyplacených mzdových prostředků a průměrnou mzdou uvádíme v následující tabulce:  

 

 

Kategorie zaměstnanců 

Vyplacené mzdové prostředky 

včetně odvodů v Kč 
Přepočtený počet zaměstnanců 

(celkové pracovní úvazky) 

pracovník v sociálních službách  1 782 000 5,75 

sociální pracovník    395 000   0,5 

vedoucí služby    648 000   0,5 

ekonom/účetní   153 000    0,2 

ostatní provozní personál   231 000   1,0 

Celkem 3 209 000 7,95 

DPP bez odvodů    30 000  

Úhrnem 3 239 000  

  

Kromě výše uvedených skupin pracovníků pomáhají se zajištěním provozu služby Denního 

stacionáře Domovinka v průběhu celého roku také praktikanti, většinou vysokých či středních 

škol zaměřených na sociální práci.  

 

Zaměstnanci dle pracovních pozic a přepočtených úvazků:  

Pracovní pozice Úvazky sociální služba Úvazky ostatní pracovníci 

vedoucí služby 0,50 0,00 

sociální pracovník  0,50 0,00 

pracovník v sociálních službách  5,75 0,00 

ekonom/účetní 0,00 0,20 

ostatní provozní zaměstnanci 0,00  1,0 

Počty přepočtených úvazků 6,75 1,20 

Celkový počet úvazků 7,95 

Celkový počet osob 11 
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1. Zaměstnanci v hlavním pracovním poměru dle stupně vzdělání  

 

 

 

2. Organizační struktura  

 

 

3

0

5

3

0

Struktura zaměstnanců dle vzdělání

Vysokoškolské

Vyšší odborné

Úplné střední

Vyučen

Základní
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3. Realizované odborné vzdělávání a odborné stáže 

 

V roce 2021 průběžně probíhalo další vzdělávání a prohlubování kvalifikace u všech 

pracovníků denního stacionáře, kteří se věnují přímé práci s klienty. Jednalo se o Akreditované 

školící kurzy, jejichž počet nám udává Zákon o sociálních službách, o školící akce, které byly 

realizovány v rámci projektů a s finanční podporou Města Opavy a prožitkový seminář 

realizovaný v rámci spolupráce jiných typů sociálních služeb.  

 

Název vzdělávací akce Typ  Časová 

dotace 

Počet 

zúčastněných 

Nebojme se autismu  Školící akce 8 8 

Sexualita lidí se zdravotním a MP Akreditovaný kurz 16 2 

Pozitivní myšlení a práce se stresem Akreditovaný kurz 8 2 

Odbourávání stresu a napětí Školící akce 8 2 

Kognitivně behaviorální analýza osob s PAS Školící akce 8 8 

Prevence syndromu vyhoření  Akreditovaný kurz 8 2 

Zažij si den poslepu Prožitkový seminář 4 4 

Kazuistický den – rozbory praktických případů Školící akce 8 6 

Terapie problémového chování u lidí s MP Akreditovaný kurz 6 6 

 

Kromě výše uvedených vzdělávacích aktivit zaměřených na práci s klientem probíhalo 

pravidelné školení zaměstnanců v oblasti Požární ochrany a Bezpečnosti práce a další interní 

vzdělávání obsahově zaměřené na tvorbu Plánů péče a proces Individuálního plánování.  

 

Mimo rámec povinného vzdělávání se v roce 2021 dvě pracovnice účastnili specializačního 

vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, a to v rozsahu dvou semestrů v oboru Sociální 

patologie a prevence a na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor sociální práce.  
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V. Aktivity a další kulturně společenské akce 

 

Našim klientům se snažíme nabízet nejrůznější škálu aktivizačních činností. V souladu se 

stanovenými cíli poskytované služby se snažíme o to, abychom umožnili našim klientům 

smysluplně trávit čas, důraz klademe především na podporu komunikace a na rozvoj a udržení 

schopností v oblasti mezilidských vztahů. Všechny činnosti směřujeme k tomu, abychom 

klientům usnadnili orientaci ve složitých sociálních situacích a vztazích.  

V rámci aktivizačních a sociálně terapeutických činností nabízíme našim klientům tvořivé 

výtvarné aktivity, hudební a pohybové aktivity, aktivity, které podporují rozvoj jemné motoriky 

a smyslového vnímání. Veliký důraz klademe na realizaci nejrůznějších edukačních programů, 

prostřednictvím kterých zprostředkováváme klientům informace na různá aktuální témata, 

nabízíme také činnosti, které rozvíjejí praktické dovednosti. Ačkoliv má provoz denního 

stacionáře pevně daný harmonogram, má každý z klientů možnost volby, či nabízenou aktivitu 

přijme.  
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Snažíme se také o procvičování hrubé motoriky a koordinace pohybů formou nejrůznějších 

pohybových aktivit.  
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Kontakt se společenským prostředím zprostředkováváme klientům přirozeně formou návštěvy 

města, parku a například výstav, kina, divadla a dalších veřejných služeb. Pro klienty pořádáme 

celodenní výlety. V loňském roce jsme realizovali například turistický výlet na Praděd. 
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Spolupracujeme s dalšími sociálními službami v regionu a plánujeme společné aktivity. 

V loňském roce jsme například navštívili Den otevřených dveří organizace Anima Viva, z. ú., 

kde nás čekala spousta zábavného tvoření, nových zážitků a seznamovacích příležitostí.  
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Na oplátku zase naše pracovnice připravily zábavné sportovní dopoledne plné soutěží a dobré 

nálady pro děti z Mateřské školy Hejdukova z Opavy.  
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VI. Ekonomické údaje 

1. Dotace na provoz sociální služby 31.12.2021 (v Kč) 

 

Poskytovatel dotace Výše dotace na podporu sociální služby 

Moravskoslezský kraj – kap. 313 1 946 000 

Statutární město Opava   756 000 

MPSV   334 000 

Město Kravaře    29 000 

Celkem                           3 065 000 

 

2. Další zdroje financování sociální služby (v Kč) 

 

Druh příjmu Výše příjmu 

Příjmy za poskytovanou sociální službu 778 000 

Příjmy za stravné 178 000 

Dary finanční i věcné 28 000 

Příjem za fakultativní službu (doprava služebním autem) 59 000 

Celkem      1 043 000 

 

3. Náklady z hlavní činnosti sociální služby v roce 2021 (v Kč) 

 

Druh výdajů Výše výdajů 

Spotřeba materiálu  284 000 

Spotřeba energie 149 000 

Nákup služeb, opravy a udržování 111 000 

Mzdové náklady                  2 443 000 

Odvody z mezd, pojištění 796 000 

Vnitropodnikové účetnictví 279 000 

Ostatní náklady 118 000 

Celkem                  4 180 000 
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4. Výsledek hospodaření k 31.12.2021 (v Kč) 

 

 Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 4 180 000 4 180 000 0 

Doplňková činnost                       0                       0                    0 

Celkem     4 180 000     4 180 000                  0 

 

5. Partneři a dárci (v Kč) 

 

Název/jméno dárce Druh daru Finanční částka 

Obec Bolatice Finanční dar 12 000 

Dar Odkaz Bořka Frýby Finanční dar  3 200 

Drobní dárci – fyzické osoby Finanční dar           11 000 

Celkem  26 200 

 

Velmi si vážíme každé podpory a daru, všem partnerům a dárcům ze srdce děkujeme.  

 

 

 

VII. Kontrolní činnost 

 

20.1.2021 proběhla kontrola Statutárního města Opavy, oddělení kontroly, se zaměřením na 

kontrolu poskytnuté veřejné finanční podpory za rok 2020, číslo protokolu 163/2020. Výsledek 

kontroly bez nápravných opatření.   
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VIII. Vize do budoucna 

 

Budeme vyvíjet snahu o to, abychom poskytovali sociální službu v souladu s obecnými 

křesťanskými hodnotami, což pro nás především znamená vidět každého člověka jako 

jedinečné Boží stvoření, který si zaslouží respekt, uznání a péči v takové míře a formě, jakou 

potřebuje. Chceme usilovat o zdravé vztahy mezi lidmi v organizaci, včetně vztahů ke 

klientům, ale také mezi klienty. Za důležité považujeme osobní příklad, vzájemné naslouchání, 

snahu o jasnou a otevřenou komunikaci, odpuštění a smíření vnímáme jako součást řešení všech 

problémových situací. Snažíme se o to, aby tyto hodnoty byly v souladu jak s naší osobní, tak 

profesní i životní praxí. 

V oblasti podmínek a prostředí poskytované služby nás v širší budoucnosti čekají 

změny a veliké plány s rekonstrukcí části stávajícího objektu v areálu provinční budovy 

Marianum, ve které by měl být denní stacionář v budoucnu provozován. S tím souvisí i další 

plánované navýšení kapacity poskytované služby. V současné době pracujeme na úpravách 

projektové dokumentace a sledujeme aktuální dotační výzvy k získání finančních prostředků 

na podporu rozvoje sociálních služeb.  

Aktuálně se pak budeme snažit postupně měnit stávající podmínky poskytované služby 

tak, aby co nejvíce vyhovovaly specifickým potřebám osob s poruchou autistického spektra. 

Plánujeme upravit a vybavit jednu pracovnu specifickými pomůckami a vytvořit tak prostor pro 

strukturovanou práci, která dává osobám s autismem jistotu a umožňuje lepší koncentraci. S tím 

úzce souvisí potřeba zaměřit se na práci se strukturou jednotlivých činností, či orientací 

v prostoru i sociálních situacích, včetně využití vhodných metod alternativní komunikace u 

nekomunikujících klientů. Pro ostatní klienty pak chceme vybudovat terapeutickou relaxační 

místnost s dostatkem vizuálních podnětů pro snížení případného emočního napětí.   

Věříme, že všechny tyto aktivity a snahy zvýší kvalitu poskytované služby a vytvoří 

takové prostředí, ve kterém nám všem bude dobře.  
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Zpracovatel výroční zprávy o činnosti organizace 

 Textová část Personální a ekonomická část 

jméno:  Mgr. Kristína Strouhalová, vedoucí služby 

 

 

Šárka Krabicová, ekonom/účetní 

datum:  11. 5.2022 13.5.2022 

Schválila: sestra Blanka, Marie Kadlčíková, provinční představená, statutární orgán 

Datum:  

 

 

 


