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Co to pro mě znamená, když se řekne Klášter
Klášter je po dlouhou dobu symbolem města Frýdlantu nad Ostravicí. Je nerozlučně spjat s jeho historií a
životem. Byla v něm vychovávána řada našich předků a posléze mnoho obyvatel města tu našlo své místo
v Domově důchodců.
V posledních letech se zásadně promítly některé transformační kroky v oblasti sociálních služeb do
samotného charakteru péče v Domově. Město se stalo zřizovatelem Domova, byl přijat Zákon o sociálních
službách, který výrazně proměnil charakter poskytovaných sociálních služeb a mnozí jsme jej přijali jako
skvělou výzvu a příležitost. V roce 2010 jsme na základě přijatého Komunitního plánu přistoupili
k transformaci Domova pro seniory na Středisko sociálních služeb města Frýdlantu nad Ostravicí a rozšířili
jsme spektrum poskytovaných služeb o pečovatelskou službu, která byla jako organizační jednotka Města
převedena pod Středisko.
Je pro mě jakýmsi uklidněním a uspokojením, že se do života Domova – Střediska promítají pozitivní
změny ze zákona, především v kvalitě služeb, které přinášíme našim lidem, v rostoucích dovednostech
zaměstnanců. Stejně tak mě naplňuje radostí i zkušenost, že vedení Střediska se snaží hledat nové cesty pro
získávání dalších finančních zdrojů zaměřených na zvelebení objektu a samozřejmě zaměřených na zvýšení
kvality života v Domově.
Závěrem chci popřát celému Středisku sociálních služeb, aby pokračovali v nastoupené cestě, která je
zaměřena v tom pozitivním slova smyslu na uživatele.
Ing. Bohumil Dolanský

Turnaj Člověče, nezlob se 2010

1. Základní informace o Domovu pro rok 2011
S platností od 1. 1. 2011 se již Domov pro seniory nejmenuje Domovem pro seniory Frýdlant nad Ostravicí
nebo Domovem důchodců. Dodatkem Zřizovací listiny byla naše organizace svým zřizovatelem městem
Frýdlant nad Ostravicí přejmenována na Středisko sociálních služeb.
Na první pohled se jedná pouze o změnu názvu, protože ostatní znaky organizace zůstávají stejné – adresa,
identifikační číslo. Přes tyto formální náležitosti se pojí se změnou názvu důležitá změna v poskytování
sociálních služeb. Z kraje roku jsme převzali od města Frýdlantu nad Ostravicí pečovatelskou službu a
zároveň z pověření města a jeho souhlasem je idea vzniku Střediska spojena s rozvojem dalších sociálních
služeb v městě, především v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním postižením.
Tedy statisticky i prakticky vzato k dnešnímu dni Středisko sociálních služeb provozuje následující
registrované sociální služby, které jsou spolu logicky propojeny:
a) Pečovatelská služba dle § 40 Zákona o sociálních službách
Identifikátor 738033 s kapacitou 71 osob
b) Domovy pro seniory dle § 49 Zákona o sociálních službách
Identifikátor 7110344 s kapacitou 77 lůžek
c) Domov se zvláštním režimem dle § 50 Zákona o sociálních službách
Identifikátor 6969901 s kapacitou 25 lůžek
Středisko zajišťuje pro pobytové sociální služby, kterými jsou Domov pro seniory Domov se zvláštním
režimem, zdravotní péči definovanou v § 36 zákona o sociálních službách.
Počet zaměstnanců organizace k 3. 1. 2011

87 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí bylo původně jako Domov pro seniory Frýdlant
nad Ostravicí zřízeno jako příspěvková organizace usnesením Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí
ze dne 1. 7. 1992. Dne 22. 2. 2007 Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí schválilo a vydalo
novou doplněnou zřizovací listinu příspěvkové organizace. V roce 2010 schválilo Zastupitelstvo města
dodatek č. 2 Zřizovací listiny, kterým se mění název Domova pro seniory na Středisko sociálních služeb
města Frýdlant nad Ostravicí a zároveň se tímto dodatkem mění charakter a rozsah poskytovaných služeb.
Statutárním zástupcem organizace je ředitel, který je jmenován Radou města Frýdlant nad Ostravicí.
Na služby, které jsou základními službami poskytovanými Střediskem, navazují i další činnosti, které
poskytujeme nejen našim uživatelům, ale rovněž i dalším občanům města a spolupracujícím organizacím:
a)
b)
c)
d)

stravovací provoz kuchyně
prádelenský provoz
hostinská činnost
pronájem a půjčování movitých věcí (půjčovna kompenzačních pomůcek)

Motto, které se kdysi stalo společným mottem pro všechny, kteří žijí v našem Domově:

„ Místo, kde porozumění, pohoda a péče nejsou pouhá slova.“
Posláním pečovatelské služby je poskytnout lidem, kteří se ocitli v tíživé životní 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.
Posláním Domova pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí je, s respektem k lidským právům a
prostřednictvím individuální podpory či pomoci, zajistit seniorům v obtížné životní situaci služby, které
mu nemohou být poskytnuty jinou sociální službou.
Posláním Domova se zvláštním režimem ve Frýdlantu nad Ostravicí je, s respektem k lidským
právům a prostřednictvím individuální podpory či pomoci, zajistit seniorům s duševním onemocněním,
kteří vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby, důstojné prožívání života.
V poslání se odráží smysl existence zařízení - umožnit uživatelům Domova prožít důstojný a podle
jejich přání i aktivní život, odstranit bariéry předsudků a společenských stigmat.
Poslání reaguje na potřeby společnosti i konkrétních cílových skupin - potřeba společnosti - pomoci
lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí, nejsou schopni se o sebe postarat; potřeba seniorů –
důstojnost, aktivita, sociální vztahy, potřeba smyslu života.

Felinoterapie 2010

2. Domov v roce 2010
Aktivity:
a) Uživatelé služby – V roce 2010 jsme vycházeli v naší práci při poskytování sociálních služeb
z připomínek a zprávy inspekčního týmu, který ke konci roku 2009 provedl inspekci kvality
poskytovaných služeb v oblasti sociální služby „Domov se zvláštním režimem“. Za tímto účelem
byly postupně implementovány, stejně jako již v předcházejících obdobích, aktualizované metody
práce za účelem zkvalitnění života našich seniorů.
Kromě individuální práce s uživateli se v zařízení konaly i společné společenské, sportovní a kulturní
akce, které rámovaly individuální práci s uživateli. V roce 2010 jsme uspořádali 22 akcí. Většinou se
jednalo o společné akce, kterých se účastnili mobilní i imobilní uživatelé služby. Tradicí v našem
Domově se staly společné výlety za poznáním blízkého okolí Frýdlantu. V roce 2010 jsme si vyjeli
na Pustevny.
Příjemným prvkem naší práce byly výjezdy našich uživatelů, kteří jsou dlouhodobě upoutání na
lůžko do přilehlé zahrady našeho Domova. Pochopitelně za pěkného počasí.
Pro Domov je charakteristická vzájemná provázanost s životem v městě. Mnohých aktivit Klubu
seniorů, Frýdlantské dechovky a pěveckého sdružení ECHO se účastní naši uživatelé buď aktivně,
nebo jako posluchači. Součástí života seniorů v našem zařízení jsou i činnosti, které jsou zaměřeny
na plnění individuálních přání uživatelů v souladu s možnostmi Domova.
Duchovní péče se stala neoddělitelnou součástí individuální práce s uživateli.
b) Zaměstnanci - v roce 2010 jsme prováděli hodnocení našich zaměstnanců s ohledem na
vykonávanou práci tzv. klíčových pracovníků a jejich přeřazení při splnění požadavků zkušební
komise do vyšší platové třídy před nabytím účinnosti „Katalogu prací“ vydávaného Ministerstvem
práce a sociálních věcí.
Zároveň zaměstnanci procházeli stejně jako v roce 2009 sérií školení, která byla zaměřena na
pochopení principů kvality v oblasti sociálních služeb, komunikaci s nekomunikujícími uživateli.
V rámci dalšího sdílení jsme nastartovali projekt vzájemných výměnných stáží zaměstnanců
Domova s jinými domovy.
Podobně tomu bylo i s podporou nezávislého kvalifikovaného odborníka. V rámci projektu podpory
jsme obdrželi od Moravskoslezského kraje účelovou dotaci.
Poskytované služby
a) Kvalita služby – rok 2010 byl orientován na zvýšení dovedností našich zaměstnanců, především
v oblasti přímé péče.
Stejně jako v roce 2009 se někteří zaměstnanci aktivně zapojili do komunitního plánování v rámci
pověřené obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí.
b) Vzdělávání – v průběhu roku 2010 jsme realizovali několik školení v závislosti na plnění požadavku
Zákona o sociálních službách. Vlastní školící akce byly realizovány především akreditovanými
vzdělávacími zařízeními v oblasti sociálních služeb.
Zaměstnanci si v průběhu roku doplňovali záznamy o absolvovaných školeních v souladu s přijatými
standardy kvality poskytovaných služeb a požadavkem dalšího odborného růstu.
c) Supervize – V průběhu roku 2010 pokračovala aktivita supervize vedoucích pracovníků Domova, a
jednotlivých pracovních týmů pracovníků v přímé péči. Uskutečnilo se 9 supervizních a 1 intervizní
setkání na různých úrovních. Důraz v tomto roce byl dán na supervizní setkávání týmů v přímé péči.
Se supervizorkou byl pro rok 2010 sepsán supervizní kontrakt.

Výlet na Živčákovou 2010

3. Výsledky hospodaření za rok 2010
Ekonomika
a) Provoz
Rozpočet Domova byl pro rok 2010 konstruovaný jako vyrovnaný ve výši 36 841 tis Kč. Výnosy v roce
2010 dosáhly celkové výše 36 684 tis. Kč. Náklady v roce 2010 dosáhly částky 37 046 tis. Kč. Zvýšené
náklady byly zapříčiněny především zvýšenými výdaji v oblasti cen potravin, energií - dodávaného tepla a
páry, zvýšenými odpisy a náklady z neuplatněného DPH. Celkově Domov hospodařil v roce 2010 se
ztrátou 368 tis Kč, což činí 1% z celkového rozpočtu. Vzniklou ztrátu bylo navrženo zřizovateli účtovat na
vrub rezervního fondu.
b) Investice
Rok 2010 znamenal pro život Domova změnu v oblasti dalšího předělování vícelůžkových pokojů s cílem
vytvoření určitého „soukromí“ pro naše uživatele. Bylo přebudováno 6 pokojů. Vybudovali jsme dva
jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a čtyři dvoulůžkové pokoje. V současné době není
v našem Domově žádný čtyřlůžkový pokoj a většina pokojů jsou dvoulůžkové. Ze strany nádvoří Domova
jsme rekonstruovali jeden z hlavních přístupů k Domovu – provedla se rekonstrukce velkého osobního
výtahu s orientací na plně bezbariérový přístup k Domovu a zároveň se zřídila vedle výtahu pietní místnost.
Z drobných úprav jsme vytvořili zklidňující místnost, kterou jsme se zavázali Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje dovybavit potřebným interiérem do 30. června 2011. V současnosti se místnost
využívá k duchovním a individuálním pohovorům. Ke konci roku jsme vytvořili zázemí pro pečovatelskou
službu.
Úpravy byly provedeny díky dotace Moravskoslezského kraje (837 tis Kč)
a příspěvku zřizovatele – města Frýdlant nad Ostravicí (600 tis Kč).
Ostatní použité investiční prostředky byly použity z vlastních zdrojů.
Celkové investice v roce 2010 dosáhly částky 2 601 tis. Kč.
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4. Co chystáme v roce 2011?
V každém čase objevujeme něco nového, neopakovatelného. Přesto se v každém roce rovněž opakují
cyklicky stejné aktivity, jako roční období. Pro nás to znamená soustavná podpora a péče o naše
uživatele, opakující se žádosti o finanční příspěvky, dotace, za účelem zajištění provozu, případně
směřované k dalšímu rozvoji Střediska. Rok 2011 je pro nás výjimečným určitou nadějí na získání
finančních prostředků z Česko-švýcarských fondů. V roce 2010 jsme podali žádost orientovanou na
tento fond. V letošním roce jsme přivítali osobně pracovní skupinu ze Švýcarska a Ministerstva
práce sociálních věcí, která posuzuje žádosti na tento fond. Naše žádost se zaměřuje na rekonstrukci
všech přístupů k Domovu na bezbariérové, vybudování nových společných sociálních zařízení, která
budou splňovat požadavky patřičné hygieny, zachování intimity a soukromí. Poslední etapou
zmíněného projektu je komplexní rekonstrukce jižního křídla Domova. Všechny připravované
změny stavebního charakteru jsou lemovány usilovnou prací zaměstnanců s uživateli. Není přece
jednoduché žít v prostředí stavebních prací. Hledáme tedy i cesty, jak připravit a překlenout období
hluku a lomozu.
Protože máme naději na přístup k finančním prostředkům tohoto fondu, budeme v letošním roce
zpracovávat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a žádat o stavební povolení, tak,
abychom byli připraveni zvládnout náročnou etapu v životě Domova – Střediska sociálních služeb.
Z cyklicky opakujících se činností chceme zmínit již tradiční velikonoční a vánoční jarmark a celou
sérií volnočasových aktivit, které se každoročně odehrávají v našem Středisku.

Mikulášská nadílka, 2010

5. Osoby, kontakty (platné od 3. 1. 2011)

funkce

titul, jméno, příjmení

telefon

Ředitel:
Ekonom:
Vedoucí pobytových služeb
Vedoucí pečovatelské služby
Vedoucí kuchyně:
Vedoucí prádelny:
Metodik:
Sociální pracovnice:

Ing. Jiří Hořínek
Jiří Svěch
PhDr. Kamil Horák
Irena Maršálková
Jana Liduchová
Věra Pilchová
Mgr. Milan Kuba

558 441 614
558 411 610
558 441 636
558 441 622
558 441 617
558 441 633
558 441 627

jiri.horinek@sssfno.cz
jiri.svech@sssfno.cz
kamil.horak@sssfno.cz
irena.marsalkova@sssfno.cz
jana.liduchova@sssfno.cz
vera.pilchova@sssfno.cz
milan.kuba@sssfno.cz

Lenka Šimíková
Dana Blahutová
Mgr. Zuzana Poppek
Jan Pyško
Monika Matýsková
recepce/spojovatelka
fax
web

558 441 639
558 441 629
558 441 612
558 441 612
558 441 628
558 441 611
558 441 625

lenka.simikova@sssfno.cz
dana.blahutova@sssfno.cz
zuzana.poppek@sssfno.cz
jan.pysko@sssfno.cz
monika.matyskova@sssfno.cz
stredisko@sssfno.cz

-

pro práci s žadateli o umístění
pro hospodářské záležitosti

Projektový manažer:
Technický pracovník:
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Středisko sociálních služeb:

e-mail

www.sssfno.cz

Závěrečné slovo
V závěrečném slovu děkuji všem zaměstnancům a lidem, kteří věnují svou pozornost Středisku, za
podporu v těžkých chvílích. V uplynulém roce to nebyly jen příjemné situace, které dodávají člověku nové
impulsy. V životě organizace přicházejí i ty chvilky, kdy musíme prokazovat, že službu, kterou
poskytujeme, je služba pro lidi, kteří nám byli „svěřeni“. V roce 2010 jsme se museli potýkat i
s anonymními stížnostmi, které jsme museli řádně prošetřit nezávislými odborníky v oblasti pracovního
práva, daňovými auditory a odborníky na oblast zdravotnictví. Pozitivním výsledkem bylo zjištění, že naše
práce je vykonávána v souladu s právními předpisy naší republiky.
Děkuji touto cestou našemu zřizovateli, který vnímá úzké propojení života města s životem Domova – dnes
Střediska sociálních služeb.
Zároveň naše poděkování patří Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje za výjimečnou podporu v oblasti
transformace Domova.
Ing. Jiří Hořínek, ředitel

Dárci, kteří v roce 2010 přispěli
Domovu pro seniory Frýdlant nad Ostravicí
*

Obec Dobrá

8.000,-Kč

Věra Zavadilová

5.000,-Kč

Jana Michnová

5.000,-Kč

Pharm. Dr. Věra Šigutová

10.000,-Kč

JUDr. Vladimír Novobilský

20.000,-Kč

Sbor adventistů sedmého dne

3.000,-Kč

ANAJ Czech, s.r.o.

30.000,-Kč

RVSTYL s.r.o.

19.092,-Kč

INTERDECOR s.r.o.

19.092,-Kč

INVESTCO s.r.o.

10.000,-Kč

Valerie Plačková

134.268,-Kč

Celkem:

263.452,-Kč
*

Dotace: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 893 118,- Kč
Celkem

1 156 570,- Kč

*

Všem upřímné díky

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
je příspěvkovou organizací
města Frýdlantu nad Ostravicí.
Původně Domov důchodců byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva
města ze dne 1. 7. 1992.
Středisko sociálních služeb bylo zřízeno na základě usnesení Zastupitelstva
města Frýdlantu nad Ostravicí dodatkem č. 2 ke zřizovací listině
ze dne 16. 9. 2010.
V souladu se Zákonem o sociálních službách
má Středisko sociálních služeb registrované sociální služby:
„domovy pro seniory“ pod identifikátorem 7110344
„domov se zvláštním režimem“ pod identifikátorem 6969901
„pečovatelská služba“ pod identifikátorem 7380363.

*
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 00847020
Padlých hrdinů 312,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Telefonické spojení: +420 558 441 611
E-mail: stredisko@sssfno.cz
Web: www.sssfno.cz

Bankovní spojení: č. ú. 36031781/0100, Komerční banka, pobočka Frýdlant nad Ostravicí

