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Úvodní slovo ředitele Střediska
Sociální služby se zabydlely v našem podvědomí a jsou nezbytnou součástí běžného života a
zároveň ukazatelem kvality života ve společnosti. Dík patří především našim zaměstnancům
v přímé péči.
Přestože sociální služby ušly kus cesty na změně vnímání člověka se vším, co k němu patří,
objevuje se další fenomén. Nedostatek zaměstnanců, který je přímo úměrný i výdělkům těchto
zaměstnanců. Jisté je, že práce s klientem vyžaduje zvláštní nasazení a kus jistého poslání,
které nosím v sobě. Není to jen: „Mám zaměstnání!“
Chci v tomto roce poukázat na skutečnost alarmujícího nedostatku pracovníků v sociálních
službách a zdravotních sester v sociálních službách a vyzývat všechny kompetentní strany o
vyvíjení úsilí o zatraktivnění těchto povolání a taky jejich dostatečného ohodnocení.
Ing. Jiří Hořínek

červenec 2016

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
v roce 2015
a) Souhrnné informace
Název organizace: Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
Adresa: Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 00847020, DIČ: CZ 00847020
Bankovní spojení: 36031781/0100, Komerční banka
Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
Statutární zástupce: Ing. Jiří Hořínek, ředitel
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí je příspěvkovou organizací města.
Při výkonu své činnosti se kromě zákonných legislativních norem řídí Zřizovací listinou a
jejími dodatky, které jsou schvalovány zastupitelstvem města.
Provozované sociální služby (údaje platné k 31. 8. 2016)
Název sociální služby

Identifikátor

Kapacita

Druh

Pečovatelská služba

7380363

Terénní

Domov pro seniory

7110344

4 osoby
(okamžitá)
67 osob

Pobytová

Domov se zvláštním režimem

6969901

28 osob

Pobytová

Odlehčovací služba

9826791

2 osoby

Pobytová
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Ostatní provozované služby
Název služby
Stravovací provoz

Doplňková činnost

Prádelna

Doplňková činnost

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
Nájmy

Doplňková činnost

Senior Taxi

Doplňková činnost
(od 1. 9. 2016)

Doplňková činnost

V roce 2015 mělo Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí registrovány 4
sociální služby – 3 pobytové - domov pro seniory s kapacitou 69 míst, domov se zvláštním
režimem s kapacitou 30 míst, odlehčovací službu s kapacitou 2 místa a 1 terénní službu pečovatelskou službu s okamžitou kapacitou 5.

b) Pobytové služby v roce 2015, příklady z praxe
1. Pobytová služba domov pro seniory
Průměrný věk v domově pro seniory byl 82,7 let, z toho průměrný věk žen byl 84,4 let a mužů
79,9 let. Nejstarší uživatelka se dožila 99 let a 6 měsíců. Nyní je nejstaršímu uživateli 94,7 let.
Z celkového počtu uživatelů bylo 62,9 % žen a 37,1 % mužů.
V roce 2015 ukončilo pobyt 15 osob, z toho bylo 14 úmrtí, 1 uživatel využil jinou sociální
službu. Do domova pro seniory bylo přijato 21 nových uživatelů, z toho 15 z Frýdlantu nad
Ostravicí.
Převážná část uživatelů pobírá příspěvek na péči, který je využíván k úhradě za poskytovanou
péči. V roce 2015 činily příjmy z tohoto příspěvku 3 866 174,-Kč.
Příspěvek na péči k 31. 12. 2015
Úplná závislost
12 000
Těžká závislost
8 000
Středně těžká závislost
4 000
Lehká závislost
800
Probíhá řízení o přiznání
Nemá

10 uživatelů
12 uživatelů
17 uživatelů
11 uživatelů
5 uživatelů
7 uživatelů

Průměrná obložnost za poskytovanou službu domov pro seniory v roce 2015 byla 88,10 %.
Výrazný vliv na pokles obložnosti lůžek oproti minulým rokům, měla stavební část
probíhajícího projektu Humanizace Domova pro seniory v rámci Švýcarsko-českých fondů.
Došlo k vystěhování uživatelů z jižního křídla, které procházelo rekonstrukcí, do kapacitně
omezených prostorů Střediska.

4

Výroční zpráva 2015, Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí,
www.sssfno.cz

Vzhledem k dokončujícím stavebním pracím a administrativním komplikacím s vybavováním
pokojů byla kapacita služby navýšena z 64 na 69 uživatelů a příjem nových uživatelů do
jižního křídla byl obnoven až ke konci roku 2015. V nově zrekonstruované části jižního
křídla, kde jsou jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, byli ubytováni
již stávající uživatelé Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a také nově
přijímáni uživatelé - stávajících uživatelů je 56%.
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Obrázek 1 Obložnost Domově pro seniory v roce 2015

Evidence zájemců o umístění
V evidenci sociální služby domov pro seniory bylo k 31. 12. 2015 celkem 117 žádostí. Z toho
počtu je 53 žadatelů z Frýdlantu nad Ostravicí, ale 87 % frýdlantských žadatelů si žádost
podává jako výhledovou).
V roce 2015 si podalo žádost o přijetí k pobytu 65 zájemců, z toho 28 z Frýdlantu nad
Ostravicí.
Přehled počtu žádostí a žádostí zájemců z Frýdlantu nad Ostravicí
2015
65 žádostí
28 z Frýdlantu nad Ostravicí
2014
54 žádostí
31 z Frýdlantu nad Ostravicí
2013
61 žádostí
27 z Frýdlantu nad Ostravicí
2012
55 žádostí
19 z Frýdlantu nad Ostravicí
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Topení Morany

duben

2. Domov se zvláštním režimem
Průměrný věk uživatelů služby byl 72,9 let, z toho průměrný věk žen byl 78,8 let a mužů 65,6
let. Nejstaršímu uživateli je 92,2 let.
Z celkového počtu uživatelů bylo 55,2 % žen a 44,8 % mužů.
V roce 2015 ukončilo pobyt 6 uživatelů, důvodem bylo úmrtí. K pobytu bylo přijato 5
uživatelů, z toho 2 z Frýdlantu nad Ostravicí.
Převážná část uživatelů pobírá příspěvek na péči, který je využíván k úhradě za poskytovanou
péči. V roce 2015 činily příjmy z tohoto příspěvku 2 201 083,- Kč.

Příspěvek na péči k 31. 12. 2015
Úplná závislost
12 000
Těžká závislost
8 000
Středně těžká závislost
4 000
Lehká závislost
800
Nemá

5 uživatelů
9 uživatelů
11 uživatelů
3 uživatele
1 uživatel

Průměrná obložnost za poskytovanou službu domov se zvláštním režimem v roce 2015 byla
97,34 %.
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Obrázek 2 Obložnost Domova se zvláštním režimem v roce 2015

Evidence zájemců o umístění
V evidenci sociální služby domov se zvláštním režimem bylo k 31. 12. 2015 celkem 51
žádostí. Z toho 7 žadatelů je z Frýdlantu nad Ostravicí (1 muž a 6 žen), aktuální je z tohoto
počtu pouze 1 žádost.
V roce 2015 si podalo žádost o přijetí k pobytu 30 zájemců, z toho 6 zájemců bylo odmítnuto,
protože nesplňovali podmínky cílové skupiny.
Přehled počtu žádostí a žádostí zájemců z Frýdlantu nad Ostravicí
2015
30 žádostí
7 z Frýdlantu nad Ostravicí
2014
27 žádostí
6 z Frýdlantu nad Ostravicí
2013
40 žádostí
10 z Frýdlantu nad Ostravicí
2012
40 žádostí
14 z Frýdlantu nad Ostravicí.
3. Odlehčovací služba
Tuto službu nabízí Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí od poloviny roku
2014, kapacita jsou 2 místa. Služba je poskytována ve 2 jednolůžkových pokojích, které jsou
vybaveny postelí, nočním stolkem, šatní skříní, lednicí, televizí, stolem, křesly, signalizačním
zařízením.
V roce 2015 bylo podáno 24 žádostí, z toho 10 z Frýdlantu nad Ostravicí. V roce 2015 službu
využilo 15 osob – 12 žen a 3 muži. 8 uživatelů bylo z Frýdlantu nad Ostravicí, 3 Janovic a 1
ze Pstruží. Doba pobytu se pohybovala od 1 měsíce do 3 měsíců.
Průměrný věk uživatelů odlehčovací služby byl 84,8 let.
Průměrná obložnost za poskytovanou službu v roce 2015 byla 74,64 %.
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Obrázek 3 Obložnost Odlehčovací služby v roce 2015

Za poskytovanou péči bylo uživateli uhrazeno 169 662,-Kč.
Největší zájem o tuto službu je v období letních prázdnin, naopak v zimním období je
minimální.
Vzhledem ke kapacitě odlehčovacích služeb ve Frýdku-Místku cca 30 lůžek a lůžkům ve
zdravotnických zařízeních LDN 60 lůžek a následná péče v Nemocnici Frýdek-Místek 30
lůžek (od roku 2016 dalších 30 lůžek) se jeví současná kapacita odlehčovací služby jako
dostačující.

Rozvoj individuální a skupinové sociální práce v rámci realizace projektu
Humanizace Domova pro seniory, co se nám podařilo, co se daří méně a
čeho chceme dosáhnout.
Sociální práce v tomto zařízení odpovídá a splňuje APSS ČR vydaný „Doporučený standard
kvality pro domovy pro seniory“. Sociální práce ve Středisku za minulý rok splnila toto
doporučující kritérium.
Rok 2015 byl rokem zlomovým, kdy došlo na prvním poschodí k ukončení otevřené skupiny
z důvodu častého úmrtí a zhoršených zdravotních stavů u uživatelů. Tudíž v letním čase jsme
začali pracovat na slučování a vytváření programu pro první a druhé patro společně a v roce
2016 je a bude naším cílem integrovat nově příchozí uživatele a vytvořit nové skupiny pro
sociálně terapeutickou a animační činnost.
Pohledy do života našich uživatelů v roce 2015
V roce 2015 bylo zorganizováno sociálním úsekem a úsekem volnočasových aktivit celkem
120 malých i větších akcí v rámci volnočasových aktivit, při nichž byly rovněž aplikovány
metody a techniky sociální práce, jež jsou součástí projektu Humanizace Domova pro seniory.
Aplikací metod v rámci projektu je denně realizováno průměrně 4 a zúčastní se jich v
průměru 24 klientů. Větších akcí jako zábav, vystoupení souborů atd. se zúčastní v průměru
40 klientů.
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Příklady akcí v roce 2015
14. května Návštěva kina - BABOVŘESKYII. – naši klienti v doprovodu sociálních
pracovníků navštívili v dopoledních hodinách místní kino ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde
zhlédli veselohru, která se jim velmi líbila. Byla to však i možnost kontaktu se společenským
prostředím mimo Středisko, jelikož se na film přišli podívat i senioři z města Frýdlantu nad
Ostravicí a zároveň tak byla uplatněna jedna z gerontagogických metod.
26. srpna Kulturní akce – Rozloučení s létem – zábava pořádaná ve venkovních prostorách
Střediska, kde krom poslechu živé hudby byly organizovány různé disciplíny, z nich velmi
netradiční byla střelba ze vzduchovky, které se zúčastnili nejen muži, ale dokonce v hojnějším
počtu ženy, které nastřílely lépe než muži. Klientům tato aktivita dodala sebevědomí a hlavně
vědomí toho, že ještě dokážou zvládnout to, o čem už vůbec neuvažovali, že budou někdy
provozovat.
4. listopadu Druhý ročník Turnaje v kuželkách o putovní pohár Karla Boromejského –
prohlubování zdravé soutěživosti upevňuje v klientech důvěru v sebe sama a rovněž utužuje
kolektivního ducha. Soutěže se zúčastnili i klienti se značným fyzickým handicapem, avšak
ani to nebylo na překážku. Utvářejí se přátelské vazby, což nebylo dříve v tomto zařízení
obvyklé.

Letní posezení
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Uplatňování nových metod sociální práce v rámci projektu Humanizace
prostřednictvím individuální a skupinové práce
Individuální sociální práce - příklady dobré praxe:
Individuální sociální práce se opírá o vnímání sebe sama, je o hranicích svého těla a mysli, o
možnosti opakovat činnost, dotýkat se a vnímat i za cenu, že to rozumově nedokážu pochopit.
Spadá zde i paliativní péče. Pomoc s adaptací nově příchozích, práce s motivací a chtěním,
hledáním psychické úlevy a uvolnění pociťovaného psychického tlaku. Nabízí zpětnou vazbu,
naslouchání i dialog lidem, kteří si potřebují urovnat myšlenky a hledají zde klid a bezpečí.
Seniorský věk sebou nese jistá omezení, která se dotýkají běžného denního života.
 Uživatelka je před stěhováním, které se stále odkládá. Jenže teď je znám termín a
rekonstrukce začala. Uživatelka si uvědomuje, že je čas své zaběhlé rituály změnit. Má
klíčového pracovníka, věří personálu i své rodině a přesto se stěhování bojí. Říká, že už
zase nespí. Pořád přehrabuje skříně a uvažuje, co sebou na jiný pokoj vezme, co komu dá.
Vyvolává to v ní vzpomínky na stěhování zde, do Střediska. Přitom je schopna náhledu a
ví, že není důvod se bát. Prostě sama cítí, že je to na ní moc a už si ve svém věku neumí
představit, že stěhování zvládne. Trpělivým vysvětlováním klíčovým pracovníkem a
individuální prací sociálního pracovníka a vhodně zvolenými sociálními metodami a
technikami při aktivizační činnosti se podařilo obavy klientky eliminovat, uklidnila se a
stěhování absolvovala s klidem.
 Uživatel má vztek, velký. Chce něco rozbít. Chodí po pokoji a bere věci, prudce je
pokládá, je neklidný. Sociální pracovník sedí, mlčí a situaci sleduje. Ve vhodný okamžik
promluví a čeká na reakci. Uživatel nadává, ale postupně se uklidňuje a nakonec se nahlas
směje. Na příkladu je zřejmý profesionální přístup sociálního pracovníka, který využil
techniky asertivní komunikace ke zvládnutí vyhrocené situace.
 Uživatelka je neklidná, leží v posteli, neudrží oční kontakt. Má potřebu jednou rukou něco
tahat, druhá ruka je ochrnutá. Pomocí bazální stimulace a doteků se zklidní, uvolní. Poté
se nabídne aktivizace (vibrační) a uživatelka je na chvíli zaujatá. Až její pozornost
vyprchá, opět se vrátíme k základním potřebám (např. pití a držení hrníčku). Na příkladu
je patrné, že využívání bazální stimulace vede k vyššímu stupni kvality poskytované
sociální služby a tím ke zkvalitnění života klienta, což naplňuje poslání Střediska.
Skupinová sociální práce – dobrá praxe:
Je v seniorském zařízení nedílnou součástí života. Minimálně během jídla se různí uživatelé
setkávají v jídelně. Dalším častým kontaktem jsou společné záchody. Ti, kteří se znají ze
svého přirozeného prostředí, mají k sobě blíž. Ostatní si schopnost navázat a udržet kontakt,
musí vypěstovat. Sociální pracovníci mají za úkol nabídnout člověku společnost, prožitky,
možnost mít o čem přemýšlet a srovnávat, mít nové myšlenky, zachovat vzpomínky, nechat
se vést nebo být veden nebo vést ostatní – být jim příkladem. Ve skupinové práci je
nejdůležitější motivace, dát věcem smysl a mít se na co těšit. Poukazovat na dobré mravy a
společenské chování neustále chválit a pomáhat s integrací nových uživatelů. Objasňovat
nevhodné chování a netolerovat posměšky.
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 Nová uživatelka je na půl těla ochrnutá. Sleduje na dílně ostatní uživatelky a chce se nějak
zapojit. Při další návštěvě je cíleně posazena vedle paní, která je zdravotně podobná nové
uživatelce. Ta v ní vidí vzor a chce paní pomáhat (lepit krepové kuličky). Paní přijímá a je
spokojená, že má pomocnici, nová uživatelka je vděčná, že je něčím prospěšná a zároveň
má vzor ve své nové kolegyni. Z daného je zřejmé, že udržování společenských kontaktu
a styk se společenským prostředím motivuje klienty i k tvůrčí činnosti.
 Na dílnu občas chodí nevidomá paní. Chce si povídat, občas se opakuje. Někdy na ostatní
působí rušivě. Je jí nabídnuto, aby z mísy vytahovala velké a malé knoflíky. S povděkem
přijímá. Nečekaně si k ní přisedá jiná, šikovná paní, a chce přebírat s ní. Obě si při tom
povídají. Vhodný výběr metody práce a vhodné přiřazení osob vede ke zvýšení pocitu
bezpečí klienta a tím ke zkvalitnění jeho života ve Středisku.
 Skupinová práce je vhodná pro napodobování společensky přijatelného chování s chutí
něco dělat a být fyzicky pěkně upraven. Často naši senioři chtějí slavit své narozeniny.
Nejde tolik o pohoštění, jako o společenské posezení – o událost. Vítězí zvědavost a
mnohdy přijdou i uživatelé, kteří tvrdí, že společnost nepotřebují. Na každou takovou
událost se dlouho vzpomíná. Z toho vyplývá, že udržování společenských vztahů mezi
klienty vede i k udržování samostatnosti a komunikativnosti klienta, čímž je prodlužována
jeho akceschopnost a posilováno jeho sebevědomí.
Kvalita života seniorů ve Středisku odráží stav naší společnosti. Převážná většina lidí
umístěna zde, má základní vzdělání a pochází z blízkého okolí. Žila v chalupách a měla svá
hospodářství. Mnozí chodili do práce na směny. Jejich nároky tudíž nejsou vysoké. Cítí se tu
být spokojeni. Nevadí jim, že materiální vybavení domova se postupně obnovuje. Vadí jim
hluk z rekonstrukce. Vadí jim jakékoliv omezení, např. už jen to, že by měli něco obejít místo
zprava, tak zleva. V myšlení jsou rigidní, často vztahovační, ale velmi přátelští. Nejsou až tak
důvěřiví a celkem dlouho trvá, než dojde k vytvoření důvěry. Mnohým nevadí, že mají
dvojlůžkové pokoje a záchody na chodbách. Ale daleko více prožívají chování personálu k
nim, rozlišují, kdo má službu a vybírají si, koho požádají o splnění svého požadavku. Personál
vidí ve svých uživatelích osoby, které prožily svůj život a zde si přišly odpočinout, dožít své
poslední dny. Mnozí z personálu srovnávají různé uživatele se svými rodiči a občas i sami se
sebou.
Individuální i skupinová sociální práce má své klady i zápory. Navzájem se tyto činnosti
doplňují a uživatelům jsou prospěšné, protože jen na nich záleží, kolik chtějí přijmout pomoci
a kolik toho chtějí darovat ze sebe ostatním.

11

Výroční zpráva 2015, Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí,
www.sssfno.cz

Mezigenerační setkávání

říjen

Individuální plánování průběhu sociální služby
V neposlední řadě nelze zapomínat na individuální sociální práci s uživateli, jež vyplývá
Středisku ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
jimiž jsou individuální plánování a sociální poradenství, jež jsou každodenní pracovní náplní
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
Průběh projektu z pohledu dotčených klientů, se kterými se v rámci individuálního
plánování a individuální sociální práce řešila situace přemístění na jiné pokoje z důvodů
realizace stavebních prací (v rámci zachování anonymity klientů, jsou uváděna smyšlená
jména)
I.
Pan Antonín je v zařízení tři roky, je zcela soběstačný, bydlel na dvoulůžkovém pokoji
s jiným klientem v jižním křídle budovy, odkud se v rámci Projektu humanizace musel
stěhovat na jiný pokoj. Zde byl ubytován s jiným klientem panem Jaroslavem, který se rovněž
musel přestěhovat z důvodů rekonstrukce v rámci Projektu. Nejdříve se jim do stěhování moc
nechtělo a museli si na sebe zvykat, protože spolu před tím nebydleli. Pan Antonín byl od
počátku rozhodnut, že se vrátí do nového jednolůžkového pokoje nazpět do jižního křídla.
Pan Jaroslav nemá zájem se vracet do nového pokoje, jelikož je dražší, než ten současný a
rovněž mu nevadí, když zase bude s někým bydlet. V průběhu, kdy spolu tito klienti
přechodně bydleli, bylo patrné, že jejich soužití není zcela souladné. Pan Jaroslav se vyjádřil,
že v průběhu realizace byl sice v budově hluk a prach, ale že se to dalo vydržet a nyní je to už
dobré. Že zůstane na starém úseku, mu nevadí.
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Pan Antonín se těší, že má svůj nový jednolůžkový pokoj, ve kterém bude sám a bude si ho
moci zařídit k obrazu svému. Vyjádřil se v tom smyslu, že už se bude více cítit jako doma a
zlepší se výrazně kvalita jeho života. Během období čekání, dle jeho vyjádření, mu pomohla
účast na volnočasových aktivitách zaměřených na aplikaci nových sociálních metod a na
různých akcích pořádaných sociálním úsekem a rovněž přístup personálu k němu. Dle jeho
slov, v době rekonstrukce, v rámci Projektu, nijak psychicky nestrádal. Nový pokoj se mu
velice líbí a poskytne mu veškerý komfort a soukromí.
II.
Paní Anna je v zařízení již šest let, je zcela samostatná a rovněž se musela v rámci projektu
vystěhovat na jiný pokoj. Před tím bydlela sama a užívala si svůj standard. Přestěhována byla
na pokoj, kde je rovněž sama a nastěhovala si do něj spoustu svého nábytku z dřívějšího
bydliště. Od počátku rekonstrukce měla zájem se nastěhovat zpět do nového pokoje. Po
skončení rekonstrukce však zjistila, že se jí nábytek z bývalého bydliště na nový pokoj
nevejde, takže se rozhodla, že se na nový pokoj nepřestěhuje, jelikož se odmítla svých věcí
vzdát.
V průběhu realizace rekonstrukce byla paní Anna velice aktivní v rámci volnočasových
aktivit zaměřených na aplikaci nových metod a rovněž se zúčastňovala všech akcí pořádaných
Domovem, což jí, jejího vyjádření, pomáhalo překlenout dobu rekonstrukce a i přes některá
momentální nepohodlí nijak psychicky nestrádala. Vhledem k tomu, že pokoj, na kterém
v současné době bydlí, je pro ni vyhovující, tak jí ani nevadí, že nebude v novém.
III.
Pan Gustav žije v Domově pro seniory již řadu let, je upoután na invalidní vozík, ale spoustu
věcí si dokáže sám obstarat, včetně pohybu po celém zařízení i mimo něj. Je na pokoji s jiným
klientem a nemusel se stěhovat z důvodů rekonstrukce, avšak má zájem jít do nového
jednolůžkového pokoje, protože chce být sám. Jelikož byl uveden v pořadníku zájemců o
jednolůžkový pokoj, bylo mu vyhověno a po zhlédnutí nového bytu po rekonstrukci v rámci
Projektu měl o tento ihned zájem. Během rekonstrukce sice vnímal určité nepohodlí, ale to se
prý dalo vydržet. Teď se velice těší, že bude mít větší soukromí, a to i pro návštěvy, které za
ním chodí a značně se mu zvýší kvalita života ve Středisku. Ještě se však musí nějak vyrovnat
s větším množstvím dveří u nového traktu, než musel doposud, ale to prý nacvičí.
Shora uvedené příklady situací dokumentují, jaké dilema museli klíčoví a sociální pracovníci
řešit s klienty, aby byli připraveni na změny, kterým byli při realizaci projektu vystaveni.
Včasná intervence a vysvětlování eliminovaly u klientů obavy ze stěhování a zajišťovaly
pocit bezpečí klientů a tím bylo dosaženo standardní kvality života klientů.
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Vánoční jarmark

prosinec

c) Terénní sociální služba v roce 2015
Pečovatelská služba
Poslání pečovatelské služby
Pečovatelská služba je zde proto, aby poskytla lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, pomoc
a podporu tam, kde se jim už nedostává vlastních sil a schopností a nelze je zajistit jinými
službami nebo s pomocí rodinných příslušníků tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém
přirozeném domácím prostředí.
Komu je služba určena a jaký cíl sleduje
Své služby poskytuje osobám starším 27 let. Jejím cílem je vyloučení nebo snížení sociální
izolace uživatelů, odvrácení nebo oddálení jejich umístění v pobytovém zařízení a rozvoj či
posílení spolupráce a kontaktů uživatelů s rodinou a přáteli.
Rozsah místní a časové působnosti
Služby byly poskytovány na území města Frýdlantu nad Ostravicí a v jeho místních částech
Lubno, Nová Ves, a to v pracovní dny od 6.30 do 18.00 hodin.
Personální a materiální zajištění služeb
Kolektiv tvoří 5 pracovnic v sociálních službách a vedoucí pečovatelské služby, která provádí
rovněž sociální šetření a základní sociální poradenství. Je přímo podřízena řediteli Střediska
sociálních služeb.
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K zajištění služeb je pečovatelská služba vybavena třemi jízdními koly, jedním osobním a
dvěma užitkovými automobily.
Rozsah poskytovaných služeb
Rozsah základních činností vychází z § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o
sociálních službách. Jsou to:







základní sociální poradenství
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Nad rámec základních činností jsou poskytovány fakultativní úkony, mezi něž patří dovoz
autem dle požadavku uživatele, společnost dospělému občanovi /v domácím prostředí i
venku/, úklid společných prostor domu, mytí termojídlonosiče místo uživatele, vypůjčení
termojídlonosiče nebo vysavače pečovatelské služby.
Podmínky poskytování pečovatelské služby
Služby probíhají na základě smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Jejich průběh je
směrován podle individuálního plánu a osobního cíle uživatele, při kterém je respektována v
prvé řadě svobodná vůle uživatele, jeho základní lidská práva a individuální potřeby.
Pečovatelská služba se věnuje poskytování takových služeb, které si uživatel sám určí na
základě svých osobních cílů, životních potřeb a plánů, jen do takové míry podpory, kterou
nezbytně potřebuje, aby byla podporována jeho aktivita a soběstačnost.

Statistické ukazatele pečovatelské služby za rok 2015
V průběhu roku 2015 jsme poskytovali své služby 101 občanům. Bylo uzavřeno 32 smluv
s novými uživateli.
Výnosy z úhrad za poskytované služby činily v roce 2015 celkem 320 336,- Kč, což je
v průměru 26 695,- Kč za měsíc.
Pečovatelská služba poskytuje své základní úkony zdarma uživatelům, jež jsou k tomu
oprávněni podle § 75 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Jsou to účastníci odboje, osoby rehabilitované podle příslušných zákonů, nebo
osoby, jež byly zařazeny v táboře nucených prací či v pracovním útvaru a pozůstalým
manželům (manželkám) po uvedených osobách starším 70 let. V roce 2015 byla poskytována
pomoc bez úhrady dvěma osobám. Pečovatelské službě tak vznikl rozdíl mezi službami
vykonanými a službami uhrazenými, za loňský rok v částce 6.945,- Kč. V průměru na 1 měsíc
jsme tak přišli o 579,- Kč.
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Díky Regionálnímu operačnímu programu Moravskoslezsko se podařilo pro potřeby Střediska
zakoupit tři nové osobní automobily a jeden mikrobus. Osobní automobily byly zakoupeny
především pro potřeby pečovatelské služby.

d) Duchovní péče
Kvalita života našich uživatelů je ovlivňována naplňováním jejich fyzických, psychických,
sociálních a duchovních potřeb. V praxi je někdy obtížné od sebe oddělit potřeby psychické
sociální a duchovní. Duchovní potřeby prolínají celý život člověka. Pokud je v našem zařízení
uživatel a jeho potřeby stěžejní, nelze tuto oblast péče vynechat a nesmíme se přitom nechat
ovlivnit vlastním vyznáním nebo bez vyznání. Zajištění duchovní péče vede ke zkvalitnění
důležité etapy jejich života, kdy se musí vyrovnávat s mnohými otázkami a problémy
(odpuštění, smíření, naplnění smyslu života).
Popřít možnost pozitivního přínosu práce s duchovní dimenzí člověka znamená otočit se zády
k našim tradicím, kultuře, ale i k celistvému přístupu k uživateli.
Podpora spirituálních potřeb našich uživatelů přispívá bezpochyby i ke zkvalitnění jejich
života.
Realizace duchovní péče v našem zařízení je naplňována v maximální možné míře a vyvíjí se
podle individuálních potřeb a životních etap uživatelů. V našem zařízení využívá specifických
duchovních potřeb 2/3 z celkového počtu uživatelů.
V kapli, která je dominantou našeho střediska, se koná mše svatá 3x týdně, což je ve srovnání
s obdobnými zařízeními mnohem častější než je obvyklé. Tyto mše svaté přispívají našim
uživatelům především k naplňování specifických duchovních potřeb, ale také k naplňování
potřeby sociálních kontaktů s okolím.
Udržení sociálních a společenských kontaktů s vnějším prostředím má zásadní vliv na kvalitu
života uživatelů.
Každý uživatel má možnost účasti na mši svaté, pokud mu to zdravotní stav nedovoluje, je
možné domluvit návštěvu duchovního na pokoji. Tato duchovní péče je koordinována
kontaktní osobou ve Středisku. Snažíme se, aby byla respektována citlivost a intimita
duchovních potřeb uživatelů, kteří mají mnohdy špatné zkušenosti z dob minulých.
V rámci realizace duchovní péče v našem zařízení a za spolupráce všech zaměstnanců se daří
uskutečnit jednou za dva měsíce mši svatou pro uživatele, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko,
a jejich zdravotní stav jim nedovoluje zúčastnit se mše svaté v kapli.
Na II. poschodí se daří vytvářet knihovnu s duchovní četbou, z které můžou naši uživatelé
čerpat. Do programu volnočasových aktivit jsme zařadili 1x za měsíc přednášky s duchovní
tématikou, kde můžou docházet naši uživatelé a doplňovat si stále své vědomosti nebo mezi
sebou o nich diskutovat. Standartní je umožnit našim uživatelům poslech radia Proglas a
televize NOE.
Duchovní péče je však vždy poskytována na základě svobody vyznání a vlastní volby při
respektu k soukromí a k individuálním potřebám našich uživatelů.
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e) Práce dobrovolníků
V našem zařízení je vykonávána dobrovolnická činnost ve spolupráci s dobrovolnickým
centrem ADRA od roku 2010.
Celkem dochází do našeho zařízení 18 dobrovolníků. V roce 2015 nám dobrovolníci
věnovali celkem 400 hodin. Bylo evidováno 341 návštěv dobrovolníků v našem zařízení.
Do Domova pro seniory docházelo v roce 2015 10 dobrovolníků, kteří se věnovali práci
s uživateli v délce 270 hodin. Do Domova se zvláštním režimem docházelo 9 dobrovolníků,
kteří se v rozsahu 130 hodin věnovali našim uživatelům.
Na jaře a na podzim se uskutečnily supervize dobrovolníků, při kterých jsme se snažili získat
zpětnou vazbu a připraveným pohoštěním vyjádřit poděkování za jejich činnost.
Těchto supervizí se zúčastnilo vždy kolem 11 dobrovolníků.
V říjnu proběhl v našem zařízení nábor a školení nových dobrovolníků. Dobrovolnické
centrum ADRA ve Frýdku-Místku uspořádalo v květnu setkání kontaktních osob z různých
zařízení našeho města.
Většina dobrovolníků dochází ve středisku individuálně k jednomu uživateli. Uživatel je
vybírán kontaktní osobou v zařízení tak, aby byla naplněna, jak představa uživatele tak
i dobrovolníka. Dobrovolník se často stává nepostradatelným společníkem pro naše
uživatele, kteří jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale upoutáni na lůžko
a neúčastní se žádných aktivit.
Mnozí doprovázejí imobilní uživatele na vycházky do města. V případě nepříznivého počasí
si společně povídají, čtou nebo hrají nějaké hry, do kterých se často zapojí i další uživatelé.
Dobrovolníci se účastní a pomáhají při některých větších akcích domova, jako jsou turnaje,
soutěže, posezení. Jsou nedílnou součástí individuálního plánování při naplňování přání
a potřeb našich uživatelů.
V našem zařízení existuje také komunitní model dobrovolnictví, kdy do našeho zařízení
docházejí děti z místní školy, školky a také lidé z různých spolků a zapojují se do programové
nabídky pro naše uživatele. Nejčastěji jsou to různá vystoupení, ale proběhla i společná
tvoření.
Dobrovolnická činnost v našem zařízení se stala nepostradatelnou součástí aktivizace
uživatelů tím, že obohacuje poskytované služby našim uživatelům vyplňováním
volnočasových aktivit, nabízením nových podnětů do jejich života a uspokojováním jejich
potřeb kontaktů s vnějším prostředím.

f) Stížnosti
V roce 2015 jsme nezaznamenali žádnou stížnost, která by se dotýkala oblasti způsobu nebo
kvality poskytovaných služeb, vyjma stížnosti na stravu. Tyto byly řešeny prostřednictvím
stravovací komise. Registrována byla jedna stížnost vzniklá mezi uživateli vzájemně, která
byla vyřešena ke spokojenosti obou uživatelů.
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g) Zaměstnanci
Průměrný plat za rok 2015 ve Středisku byl 17 535,-Kč/měsíc. Počet přepočtených úvazků
68,3 osob. Fyzický evidenční počet byl v roce 2015 69 osob.
Průměrný plat zaměstnanců v přímé péči – pracovníci v sociálních službách 14 174,Kč/měsíc. Přepočtený počet těchto zaměstnanců byl k 31. 2. 2015 31,5, fyzický počet 33
osob.
Průměrný plat sociálního pracovníka byl v roce 2015 22 525,-Kč/měsíc. Počet sociálních
pracovníků přepočtené úvazky 5,3. Evidenční počet fyzický 6.
Průměrný plat všeobecné zdravotní sestry v roce 2015 byl 28468,-Kč/měsíc. Přepočtený počet
úvazků byl v roce 2015 6,2. Evidenční počet fyzický 6.
Průměrný plat pracovníků hospodářskosprávních a provoznětechnických v roce 2015 by l
28188,-Kč/měsíc. Přepočtený počet úvazků za rok 2015 byl 8. Stejný byl i fyzický počet.
Průměrný plat zaměstnanců převážně manuálně pracujících byl v roce 2015 13098,-Kč/měsíc.
Počet přepočtený za rok 2015 byl 16,3 a fyzický 15 osob k 31. 12. 2015.
Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v souladu se vzdělávacím plánem organizace. Především
se jedná o vzdělávání zaměstnanců v přímé péči v souladu se Zákonem o sociálních službách.
Průběžně si zaměstnanci naplňovali oblast akreditovaného vzdělávání, kurzů a stáží (Bazální
stimulace, trénink paměti, komunikace s osobami s poruchou chování, individuální
plánování,…).

h) Projekty
1. Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí
S aktivitami měkkého charakteru souvisí i tvrdé aktivity - investiční. V souvislosti s realizací
projektu Humanizace byly v roce 2015 rekonstruovány vstupy do objektu, společné sociální
zařízení v jednotlivých podlažích a proběhla celková rekonstrukce jižního křídla (v blízkosti
nákupního střediska OMMA) na pokoje se samostatnou toaletou, sprchovým koutem,
společným obývacím pokojem a kuchyňkou vždy pro tři pokoje (celkem bylo humanizováno
18 pokojů).
Převážná část práce sociálního úseku v roce 2015 byla věnována naplňování úkolů v rámci
Projektu Humanizace Domova pro seniory v Programu Švýcarsko české spolupráce.
Nadále pokračujeme v aplikaci nových sociálních technik a metod pro zkvalitnění života
uživatelů s tím, že se v průběhu roku 2015 přenáší těžiště potřeby uživatelů ze skupinových
činností na individuální sociální práci z důvodů zhoršujícího se zdravotního stavu některých
uživatelů, kteří již nedisponují takovými silami, aby se zúčastnili skupinových aktivit.
Volnočasové aktivity s uživateli jsou příznivě vnímány i veřejností, která se některých z nich i
účastní (vánoční jarmark, dny sociálních služeb atd.).
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2. Materiálně technické vybavení Střediska
V roce 2015 jsme podali žádost o dotaci v rámci výzvy ROP Moravskoslezsko zaměřené na
vybavení pobytových sociálních služeb novými elektrickými polohovacími postelemi v počtu
43 kusů celkový nákladem 1 031 755,-Kč. Příspěvek z Regionálního operačního programu
NUTS II. Moravskoslezsko 2007-2013 pro náš projekt byl pokryt v plné výši tedy 1 031 755,Kč a bylo zakoupeno 42 ks elektrických polohovatelných postelí, které byly ihned předány do
využívání jednotlivým uživatelům.

Nové elektrické polohovatelné postele pro uživatele
Dalším úspěšným projektem v rámci ROP Moravskoslezsko byl projekt zaměřený na obnovu
automobilového parku pro pečovatelskou službu a potřeby uživatelů i zaměstnanců Střediska.
V rámci projektu „Nové automobily pro Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad
Ostravicí“, který byl financován z prostředků Evropské unie. Pro potřeby Střediska byly
zakoupeny 3 osobní automobily a 1 mikrobus v celkové hodnotě 2 178 340,-Kč. Finanční
prostředky z ROPu byly poskytnuty Středisku ve výši 95% z uznatelných nákladů, tedy
v částce 2 068 393,-Kč.
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i) Ostatní činnosti Střediska, péče o majetek
Středisko již standardně v roce 2015 kromě hlavní činnosti v oblasti provozování sociálních
služeb poskytovalo i některé další doplňkové aktivity:
- Půjčovnu kompenzačních pomůcek pro obyvatele města Frýdlantu nad Ostravicí a
okolních obcí.
- Zajišťování stravování v rámci vedlejší činnosti (hosté, obyvatelé města Frýdlantu nad
Ostravicí).
- Praní, opravy a žehlení prádla pro jiné právnické a fyzické osoby než jsou naši
uživatelé.
- Pronájem prostor – stejně, jako v předcházejících létech pronajímá Středisko kulturní
sál se zázemím (kuchyňka, skladovací prostory a sociální zařízení) dobrovolným
spolkům města Frýdlantu a okolí (klub seniorů, DIA klub, Svaz civilizačních chorob,
Svaz zdravotně postižených, ECHO, Frýdlantská dechovka, apod.). Činnost
uvedených spolků v objektu provozování pobytových služeb převážně pro cílovou
skupinu seniorů vnímáme jako organickou součást života našeho Střediska a propojení
života Střediska s životem v městě.

j) Obce a Středisko
V roce 2013 zahájilo Středisko pravidelné rozhovory s představiteli obcí, jejichž bývalí i
současní občané jsou dnes uživateli sociálních služeb ve Středisku. V roce 2014 jsme získali
od obcí, jejichž bývalí, případně i současní občané jsou zároveň uživateli pobytových
sociálních služeb Střediska, částku 197 000,- Kč. V roce 2015 jsme získali od obcí a měst
částku ve výši 237 569,- Kč, vyjma obcí, které mají smlouvu se zřizovatelem.
Všechny obce jsme oslovili dopisem s průběžnou informací o stavu Střediska, aktuálním
seznamem uživatelů z příslušné obce a ekonomickými údaji a zároveň jsme navštívili
jednotlivé obce, jejich starosty, případně jsme se zúčastnili jednání zastupitelstva
s vysvětlujícími informacemi (kolik stojí jedno lůžko ročně, jakou částkou přispívá zřizovatel
a vyjádřili požadavek spoluúčasti příslušné obce (v roce 2015 byl obcím zasílán požadavek na
spoluúčast ve výši 25 000,- Kč/osobu a rok)).

k) Ekonomika v roce 2015
Hospodaření Střediska bylo v roce 2015 kladné. Náklady dosáhly částky 35 122 356,89Kč,
výnosy 35 122 503,71Kč. Celkovým výsledkem hospodaření za rok 2015 byl zisk
ve výši 146,82Kč.
V následující tabulce je znázorněno hospodaření Střediska v hlavní a vedlejší hospodářské
činnosti v roce 2015.
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Hospodaření celkem za Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
v roce 2015 (údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč)
Hlavní činnost
Výnosy
Náklady

33 304 637,87
33 345 066,37

Doplňková
hospodářská činnost
1 817 865,84
1 777 290,52

Celkem

-40 428,50

40 575,32

Celkem

146,82

35 122 503,71
35 122 356,89

Každý rok si Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí nechává provést
ověření účetní závěrky nezávislým auditorem.
Za rok 2015 byl výrok auditora vedeného pod číslem osvědčení KA ČR 1796 ze dne
25. dubna 2016 následující:
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz stavu aktiv, pasiv a finanční
situace účetní jednotky Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí k 31. 12.
2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s účetními
předpisy platnými v České republice.

Co nás čeká v roce 2016?
V roce 2016 je naším cílem v oblasti manažerských cílů dokončit projekt „Humanizace
Domova pro seniory“. Tímto projektem chceme odstartovat postupnou celkovou rekonstrukci
objektu budovy bývalého kláštera - Střediska. Investorem akcí je Město Frýdlant nad
Ostravicí s podporou Programu Švýcarsko české spolupráce, Ministerstva práce a sociálních
věcí a Ministerstva financí.
S aktivitami projektu jsou průběžně a postupně seznamování naši uživatelé i zaměstnanci.
Stavební práce jsou plánovány do konce roku 2016. Podobně jsou plánovány i individuální
práce s uživateli v intenzivní formě.
V roce 2016 bude z toho projektu rovněž financována výstavba evakuačního výtahu v jižní
části Střediska.
Naším cílem je nezůstat pouze u dílčí rekonstrukce, ale postupně vytvořit kompaktní objekt a
koncept služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kterým zajistíme důstojné
prostředí v oblasti sociální a základní zdravotní péče a zároveň poskytneme bydlení
odpovídající požadavkům třetího tisíciletí: především se bude jednat o jednolůžkové pokoje
s příslušenstvím (dvoulůžkové pro manžely a partnerské/přátelské dvojice) se zajištěním
bezbariérových prvků.
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Kontaktní informace
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
Padlých hrdinů 312
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 00847020
Komerční banka
pobočka Frýdlant nad Ostravicí
č. ú.: 36031781/0100

RECEPCE / SPOJOVATELKA

420 558 441 611

stredisko@sssfno.cz

Ředitel
Ing. JIŘÍ HOŘÍNEK

420 558 441 614

jiri.horinek@sssfno.cz

Ekonom
JIŘÍ SVĚCH

420 558 441 610

jiri.svech@sssfno.cz

Projektový manažer
Mgr. ZUZANA POPPEK

420 558 441 612

zuzana.poppek@sssfno.cz

Metodik
Mgr. Bc. MILAN KUBA

420 558 441 636

milan.kuba@sssfno.cz

Domov pro seniory
RENATA LUBOJACKÁ – I. úsek
DANA NYTROVÁ – V. úsek

420 558 441 631
420 774 451 406

renata.lubojacka@sssfno.cz
dana.nytrova@sssfno.cz

Domov se zvláštním režimem
MGR. ALENA RADOVÁ – III. úsek

420 558 441 616

alena.radova@sssfno.cz

Pečovatelská služba
Bc. IRENA MARŠÁLKOVÁ

420 558 441 622

irena.marsalkova@sssfno.cz

Sociální pracovník
DANA BLAHUTOVÁ

420 558 441 629

dana.blahutova@sssfno.cz

Sociální pracovník
Bc. LENKA ŠIMÍKOVÁ

420 558 441 639

lenka.simikova@sssfno.cz

Personalistka
Ing. EVA VANČUROVÁ

420 558 441 615

eva.vancurova@sssfno.cz

Technický úsek
JAN PYŠKO

420 739 309 821

jan.pysko@sssfno.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek, sklad, archiv
LUCIE DUDKOVÁ

420 558 441 612

lucie.dudkova@sssfno.cz

Prádelna
VĚRA PILCHOVÁ

420 558 441 633

vera.pilchova@sssfno.cz

Stravovací provoz
JANA LIDUCHOVÁ

420 558 441 617

jana.liduchova@sssfno.cz
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Dárci v roce 2015
I letos ze srdce děkuji dárcům.
Chceme poděkovat spoustě drobných anonymních dárců, kteří přišli, zeptali se, co
potřebujeme a dali.
Obzvlášť děkuji těm, kteří osobně a ochotně přiložili ruku k dílu ve prospěch našich uživatelů
a Střediska – DOBROVOLNÍKŮM, bez jejichž práce si to už ani neumíme představit.
Ve výčtu těch, kteří se významnou měrou podíleli v roce 2015 na provozu Střediska, chci
uvést na prvním místě našeho zřizovatele Město Frýdlant nad Ostravicí, bez jehož podpory by
to prostě nešlo. Mezi majoritní dárce patří i Ministerstvo práce a sociálních věcí a Švýcarská
konfederace. I jim patří naše uznání.
Za finanční podporu děkujeme Moravskoslezskému kraji – Krajskému úřadu.
Svým kolegyním a kolegům děkuji až nyní. Nikoli však jako těm posledním, ale těm prvním
v řadě, bez jejichž každodenního úsilí a práce ve prospěch druhých lidí by toto zařízení nešlo
vést a provozovat. Vidím v jejich přístupu „být poslán“, protože za mzdu, kterou dostávají,
by většina zaměstnanců odešla. Patří jim tedy můj vřelý DÍK!!!

Anonymní dárce
P. Lapčíková
Obec Malenovice
Obec Dobrá
Obec Baška
Obec Mosty u
Jablunkova
Obec Kozlovice
Obec Staříč
Ing. Pavlíček
Obec Metylovice
Obec Janovice
Obec Staré Hamry
JUDr. Novobilský
Ovocentrum
TESAŘ-mražené s.r.o.
Pekárna Turkův mlýn
Staněk Jan-50 kg
brambor
Obec Žabeň
Ing. Ivo Vantuch
PharmDr. Blanka
Juchelková
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Poznámka: v seznamu dárců jsou rovněž zahrnuty i finanční částky, kterými přispěly do
rozpočtu Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí obce, jejich bývalí nebo i
současní občané jsou uživateli sociálních služeb.

Podporují nás
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Textově zpracoval kolektiv zaměstnanců Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad
Ostravicí.
Titulní fotografie – vstupní dveře do Střediskové – klášterní kaple sv. Karla Boromejského.
Fotografie ve Výroční zprávě za rok 2015 jsou uveřejněny se souhlasem uživatelů sociálních
služeb, zaměstnanců a dobrovolníků Střediska.
Fotografie na zadní straně – zimní pohled na kapli Střediska.
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