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Výroční zpráva 2011 
Vstupte, prosím! 
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Úvodní slovo ředitele Střediska 

 
Před Vámi se otevírá „Výroční zpráva“ Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad 

Ostravicí. Dveře na titulní straně jsou symbolem příznivého přijetí, pozvání, lidského tepla a 

požehnání. Všechny tyto atributy hovoří o lidství, o vztahu člověka k člověku v pozitivním 

slova smyslu. Taková je naše snaha, aby život v našem Středisku odrážel v sobě i hlavní 

motto Střediska, kdysi Domova: „Místo, kde porozumění, pohoda a péče nejsou jen pouhá 

slova“. Skrze tato slova se obracím i k Vám, čtenářům, zájemcům s prosbou o podporu i 

pochopení. Být seniorem není nic, za co by se měl člověk stydět, naopak je to stav, který je 

spojený s úctou, důstojností a schopností milovat a být milován! 

 

 

Ing. Jiří Hořínek 

 

 

Slovo starostky města Frýdlant nad Ostravicí 
 

Vážení spoluobčané,  

 

v současné době se připravujeme na změny ve Středisku sociálních služeb, které se mají 

uskutečnit v průběhu několika let. Jejich cílem je vybudování důstojného prostředí 

obyvatelům Střediska, snížení počtu osob na jednotlivých pokojích, včetně respektování 

lidské důstojnosti a soukromí. Snažíme se o to, abychom pobyt v našem zařízení co nejvíce 

přiblížili životu v domácím prostředí.  

Kolektiv Střediska pod vedením jeho ředitele Ing. Hořínka má největší zásluhu na tom, že se 

podařilo získat finanční prostředky z Programu švýcarsko-české spolupráce v hodnotě 28 mil. 

Kč na projekt, který se zaměřuje na dvě oblasti. Jedna spočívá v rekonstrukci jižního křídla 

budovy, vytvoření samostatných sociálních zázemí a bezbariérových vstupů. Ta druhá, 

neméně významná, si klade za cíl aplikaci nových metod sociální péče a práce se seniory. 

Realizace bude probíhat až do roku 2016. Bude náročná nejen pro jeho zaměstnance, ale 

především pro uživatele pobytových sociálních služeb. Nebude to jednoduché. Chtěla bych 

proto poprosit obyvatele našeho zařízení o trpělivost a shovívavost při tak rozsáhlé 

rekonstrukci. 

Děkuji vedení a všem jeho zaměstnancům za snahu vytvořit našim uživatelům příjemné 

chvíle radosti a spokojenosti na zaslouženém odpočinku. Obyvatelům Střediska přeji stálé 

zdraví a spokojený pobyt v našem zařízení. 

 

 

RNDr. Helena Pešatová  
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Pohled uživatelky na život v Domově 
 

Jak ten čas utíká… 3. srpna už budu v Domově tři roky. Tím uplynou tři krásné roky mého 

života, protože z mého pohledu jsem si vybrala ten nejlepší domov. Měla jsem se v životě 

dobře, ale tak dobře jako zde to nebylo. 

Máme tady vše, co potřebujeme. Vždy se směji, že máme střechu nad hlavou, židle u stolu, 

vlastní postel, uvařeno (a to velmi dobře), uklízeno-úplně skvěle, vypráno – líp už to ani 

nejde, a to nemluvím o sestrách a vedení Domova. Všichni jsou velmi ochotni a vstřícní. 

Starají se o nás perfektně. 

Všichni se snaží zpříjemnit nám život různými akcemi, kde se pobavíme, zahrajeme si 

kuželky, zazpíváme a zasoutěžíme. Ze všeho nejraději mám ale práci na „ergu“. Věrka i 

Renatka mají skvělé nápady, děláme i keramiku a naše výrobky se líbí. Všechny babičky se 

do „erga“ velmi těší. Naše práce je vidět. Ani ve snu mě nenapadlo, co že se tu naučím. 

A moje klíčová sestra Janička je úplně perfektní. Stará se o nás čtyři jako o vlastní. Při oslavě 

životních výročí nám napeče a v případě potřeby i uvaří. Prostě je skvělá. V týmu s Ivetkou 

jsou jedničky, ale i s ostatními sestrami si rozumím. Všechny jsou velmi ochotné a milé.  

A co se týče našeho zdraví, sestry na ošetřovně Renatka, Maruška a Iva se o nás ochotně 

postarají, v případě potřeby zavolají lékaře a hlídají nás, abychom dodržovaly pokyny lékaře. 

Děkuji jim za péči. 

Co dodat na závěr: zbývá už jen všem poděkovat za péči, kterou nám věnují, jak vedení 

Domova, tak ošetřující personál. Ještě jednou díky vedení, sestrám, uklízečkám, pradlenám a 

děvčatům z kuchyně. Děkujeme za klidné a důstojně prožité stáří. 

 

 

Marie Kotenová          Domov pro seniory 
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Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí v roce 2011 

 
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 

Statutární zástupce: Ing. Jiří Hořínek, ředitel 

 

Od 1. ledna 2011 jsme se stali se vším všudy Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad 

Ostravicí, které má ve své Zřizovací listině a jejích dodatcích vymezený jako hlavní předmět 

své činnosti poskytování sociálních služeb v oblasti sociální péče a sociální prevence. Tedy 

kromě odborného sociálního poradenství vše, co se v sociálních službách vyskytuje. 

Poskytování sociálních služeb je podmíněno souhlasem zřizovatele Střediska.  

Zřizovatelem Střediska je město Frýdlant nad Ostravicí.  

Statutárním zástupcem organizace je ředitel Střediska, který je jmenován Radou města. 

 

Od 1. ledna 2011 poskytujeme tyto sociální služby 

a) Z pobytových sociálních služeb to jsou Domov pro seniory a Domov se zvláštním 

režimem. 

b) Z terénních služeb se jedná o Pečovatelskou službu, kterou jsme převzali k 1. lednu 

2011 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města.  

V průběhu roku 2011 jsme provedli změnu v registračních údajích v oblasti kapacity 

jednotlivých sociálních služeb: 

- kapacita sociální služby Domov pro seniory byla k 31. 12. 2011 73 uživatelů 

- kapacita sociální služby Domov se zvláštním režimem byla k 31. 12. 2011                  

28 uživatelů 

- okamžitá kapacita Pečovatelské služby byla k 31. 12. 2011 6 uživatelů 

 

Ve Středisku pracovalo k 31. 12. 2011 82 zaměstnanců jako fyzických osob. V přímé péči 

pracovalo ve všech uvedených službách 38 osob na pozici pracovník v sociálních službách, 2 

osoby na pozici sociálního pracovníka, 8 osob na pozici všeobecná zdravotní sestra a masér. 

Tedy celkem 48 zaměstnanců. 

Na pozicích hospodářskosprávních a provoznětechnických funkcích pracovalo 12 osob. Na 

pozicích převážně manuálně pracujících (práce v kuchyni, prádelně, úklidu) pracovalo k 31. 

prosinci 2011 22 osob. 
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             Výlet do Kozlovic, duben 2011 

 

 

b) Pobytové sociální služby  
 

Mezi pobytové sociální služby řadíme Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. 

Tyto služby poskytují základní činnosti v souladu se Zákonem o sociálních službách 

(108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Činnosti jsou vyjmenované v § 49 a § 50. 

Patří mezi ně poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče, pomoc 

při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

Celková kapacita v pobytových službách představuje 101 osob – uživatelů. V Domově pro 

seniory je kapacita 73 osob a v Domově se zvláštním režimem je kapacita 28 osob. 

 

Provozní doba je nepřetržitá, pondělí až neděle 24 hodin denně. 

 

Na sociálním úseku bylo v roce 2011 přijato a zaevidováno 40 nových žádostí pro službu 

Domov pro seniory a 34 nových žádostí pro Domov se zvláštním režimem, z čehož však bylo 

6 odmítnuto z důvodu, že zájemci nesplňovali podmínky cílové skupiny pro tuto službu. 

Průměrný věk uživatelů Domova pro seniory byl 80,1 let a uživatelů Domova se zvláštním 

režimem 68,5 let. 

V roce 2011 ukončilo pobyt ve Středisku 26 osob, z toho 25 z důvodu úmrtí a 1 uživateli 

vypršela platnost smlouvy o poskytování sociálních služeb. Z tohoto počtu bylo 21 

ukončených pobytů ve službě Domov pro seniory a 5 ve službě Domov se zvláštním režimem. 

 

V průběhu roku 2011 bylo přijato k pobytu do zařízení 29 uživatelů, z toho 22 na službu 

Domov pro seniory a 7 uživatelů na službu Domov se zvláštním režimem.  
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Převážná část uživatelů pobírá příspěvek na péči, který je využíván k úhradě za poskytovanou 

péči. Příjmy za tento příspěvek se pohybovaly cca ve výši 329 600,- Kč/měsíc ve službě 

domov pro seniory a 153 600,- Kč/měsíc ve službě domov se zvláštním režimem.    

 

Domov pro seniory     Domov se zvláštním režimem 

Nemá     14  Nemá       4 

I (lehká závislost)   12  I (lehká závislost)     2 

II (středně těžká závislost)  19  II (středně těžká závislost)  11 

III (těžká závislost)   17  III (těžká závislost)     6 

IV (úplná závislost)     9  IV (úplná závislost)     5 

Průměrná obložnost lůžek za poskytovanou službu Domov pro seniory v roce 2011 

dosahovala 95,58 %, za službu Domov se zvláštním režimem 95,58 %. 

Grafické znázornění obložnosti lůžek v % v jednotlivých měsících ve službě Domov pro 

seniory 

 
Grafické znázornění obložnosti lůžek v % v jednotlivých měsících ve službě Domov se 

zvláštním režimem 
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Aktivity 

 

V roce 2011 se uskutečnilo celkem 60 akcí v oblasti volnočasových aktivit, které byly 

zaměřeny nejen na naplnění volného času uživatelů pobytových služeb, ale rovněž byly 

zaměřeny na rozvíjení kontaktů se společenským prostředím a sociálně terapeutické aktivity. 

Průběžně se v každém měsíci roku 2011 uskutečnilo 5 akcí, ať již celostřediskových nebo 

v rámci jednotlivých služeb, především pobytových. Naší snahou bylo pozývat na naše 

aktivity i uživatele Pečovatelské služby. 

Ty významné uvádíme v následující tabulce. Obrázky uveřejněné ve Výroční zprávě za rok 

2011 se vztahují k níže uvedeným akcím. 

 

Rok 2011 v našich akcích 
 

Datum Název akce 

Leden  Turnaj v „Člověče, nezlob se“ 

Březen Soutěž „O zlatého skřivana“ 

Duben Výlet do Kozlovic 

Duben Velikonoční jarmark 

Květen Vystoupení „Chasičky“ 

Květen Brigáda Pstruží 

Červen Turnaj v kuželkách 

Červenec Zpívání „Pod lípou“ 

Srpen Přednášky s promítáním (Brazílie, Chorvatsko, Itálie, Španělsko, 
Francie, Řecko) 

Září Výlet do ZOO Ostrava 

Září Třídenní pobyt na Pstruží - Salaš 

Říjen Vinobraní – smažení placků 

Listopad Den otevřených dveří Střediska 

Prosinec Vánoční jarmark 

Prosinec Posezení s písničkou, vystoupení Lašánku, vánoční koncert paní 
Pivovarčíkové  

Prosinec Silvestr 
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Pálení čarodějnic, květen 2011 

 

c) Pečovatelská služba  
 

Jak již bylo v úvodu zmíněno od 1. ledna 2011 převzalo Středisko sociálních služeb 

Pečovatelskou službu. Do konce roku 2010 byla Pečovatelská služba součástí respektive 

organizační jednotkou města Frýdlant nad Ostravicí. Tento krok byl motivován flexibilním 

spojením pobytové a terénní služby, které jsou zaměřeny na uživatele ve snaze hledat co 

možná nejlepší řešení v oblasti poskytování sociální služby. Prakticky to znamenalo vnímat 

celkový stav uživatelů Pečovatelské služby a v případě nutnosti pružně reagovat na vzniklé 

potřeby uživatelů v souvislosti s jejich změněným zdravotním stavem a užitečně navázat na 

sebe terénní a pobytové sociální služby. 

 

Kontaktní místo a centrum Pečovatelské služby sídlí v prostorách Střediska, bývalého 

Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí na adrese Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad 

Ostravicí. 

 

Pečovatelská služba je schopna v jednom okamžiku poskytnout sociální službu 6 uživatelům. 

K 31. prosinci 2011 měla služba ve své péči 71 osob. V současné době se výhradně jedná o 

obyvatele města Frýdlant nad Ostravicí. 

 

Služba je poskytována 6 zaměstnanci včetně vedoucí Pečovatelské služby. 
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d) Zaměstnanci  
 

Ve Středisku pracovalo k 31. prosinci 2011 82 zaměstnanců jako fyzických osob. V přímé 

péči pracovalo ve všech sociálních službách (Pečovatelská služba, Domov pro seniory, 

Domov se zvláštním režimem) 38 osob na pozici pracovník v sociálních službách, 2 osoby na 

pozici sociálního pracovníka, 8 osob na pozici všeobecná zdravotní sestra a masér. Tedy 

celkem 48 zaměstnanců. 

Na pozicích hospodářsko-správních a provoznětechnických funkcích pracovalo 12 osob. Na 

pozicích převážně manuálně pracujících (práce v kuchyni, prádelně, úklidu) pracovalo k 31. 

prosinci 2011 22 osob. 

Průměrný výdělek v organizaci za všechny profese byl v roce 2011 15 830,- Kč, průměrná 

mzda pracovníka v sociálních službách byla v roce 2011 12 610,- Kč,  

zdravotní sestry 24 660,- Kč, průměrná mzda hospodářsko-správních zaměstnanců v roce 

2011 je 23 670,- Kč. 

 

V sociální službě Pečovatelská služba pracovalo celkem k 31. prosinci 2011 6 osob včetně 

vedoucí pečovatelské služby. 

V Domově pro seniory pracovalo k porovnávanému datu v přímé obslužné péči 32 osob, 

z toho 3 všeobecné zdravotní sestry. Z celkového počtu 32 osob jsou 2 pracovnice 

v sociálních službách, jsou na dlouhodobé nemocenské a mateřské dovolené. 

V Domově se zvláštním režimem pracovalo ke konci roku 2011 12 zaměstnanců v přímé péči 

z toho 1 zdravotní sestra. 

 

Velmi důležitým prvkem v životě našich uživatelů, kdysi naopak velmi ojedinělým, jsou dnes 

dobrovolníci. Bez jejich spolupráce si naši zaměstnanci svoji práci již nedokážou představit. 

Přes prvopočáteční obavy ze strany provozních úseků jsou dnes mnohem vyšší požadavky 

jednak na počet dobrovolníků a na jejich schopnosti. V současné době má Středisko 

uzavřenou smlouvu o spolupráci v oblasti dobrovolnictví s ADROU a Charitou Frýdek-

Místek. Do zařízení v roce 2011 docházelo 17 dobrovolníků. Mezi nimi je i jeden muž. Jejich 

činnost je především orientována na trávení volného času našich uživatelů. Průměrný věk 

našich dobrovolníků byl 38 let. Dobrovolníci věnovali programu v roce 2011 1027 

dobrovolnických hodin. Naši dobrovolníci absolvují pravidelnou podporu a školení. V roce 

2011 se jednalo především o vlastní vstupní školení a několik supervizních skupinových 

setkání. 

V průběhu roku 2011 všichni zaměstnanci průběžně plnili povinnost dalšího vzdělávání podle 

Zákona o sociálních službách. Předmětem dalšího vzdělávání byly akreditované kurzy (např. 

„Základní kurz bazální stimulace“ absolvovalo 25 zaměstnanců Střediska). Celkem v roce 

2011 byla provedena školení v délce 669 hodin, praxe a stáže v délce 314 hodin. 

V roce 2011 proběhla rovněž cvičná inspekce u služby Domov pro seniory. Cvičná inspekce 

byla zaměřena na problematiku naplňování standardů č. 1 – 15 s důrazem na dodržování práv 

uživatelů, individuální plánování a oblast zvyšování kvality sociální služby. Dle sdělení 

nezávislých specializovaných odborníků – inspektorů kvality sociálních služeb zapsaných 

v registru MPSV, bychom v této inspekci obstáli velmi dobře. 
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Kuželky, srpen 2011 

 

 

e) Projekty  
 

V roce 2011 jsme se zaměřili na řešení projektu „Humanizace Domova pro seniory Frýdlant 

nad Ostravicí“ v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. V rámci projektu jsme provedli 

v průběhu roku několik změn a opatření v souladu s požadavky švýcarského partnera a 

zástupců Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí. Zástupci výše 

jmenovaných orgánů v březnu navštívili naše Středisko a v listopadu jsme zdárně na 

Ministerstvu financí obhájili finální verzi projektu. V rámci přípravy na projekt jsme v roce 

2011 obdrželi z Fondu na projektovou přípravu projektu částku 438 600,- Kč. Celková částka 

na zpracování projektu (dokumentace pro stavební povolení) činila 516 000,- Kč.  

Na dílčí rekonstrukci byl zpracován stavební projekt a provedeno vyúčtování aktivity. 

Stavební úřad města Frýdlant nad Ostravicí vydal pro rekonstrukci Střediska stavební 

povolení v termínu a v souladu s podmínkami programu. 

V průběhu roku 2011 jsme rovněž realizovali dva projekty z grantu Moravskoslezského kraje. 

V rámci projektu „Podpora aktivizace uživatelů Pečovatelské služby ve Frýdlantu nad 

Ostravicí“ byl zakoupen osobní automobil značky Peugeot Partner. 

V rámci projektu „Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory“ jsme zakoupili 

polohovací lůžka, invalidní vozíky a bezdrátovou signalizaci pro zvýšení komfortu a 

bezpečnosti našich uživatelů. Podrobné údaje jsou uvedeny v přiložené tabulce. 
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Tabulka: Rok 2011 a získané finanční prostředky 

 

 

 

f) Ostatní činnosti Střediska 
 

Středisko v roce 2011 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. V roce 2011 jsme zapůjčili 18 x polohovací postel, 7 x chodítko, 7 x 

toaletní křeslo, 3 x invalidní vozík. V současné době zapůjčujeme kompenzační 

pomůcky zdarma. Každý dar je však vítaný. 

P.  Název projektu  Celkové výdaje 

na projekt 

 (v Kč)  

Dotační zdroj  Podíl 

Střediska 

(v Kč) 

Příspěvek 

města  

(v Kč) 

Cíl projektu  

1  Obnova 

vnitřního 

vybavení 

Domova pro 

seniory  

548 273,-  296 700,- 

Moravsko- 

slezský kraj  

251 573,-  0,-  Zakoupení 8 

polohovacích 

lůžek 

s matracemi, 6 

invalidních 

vozíků a 

bezdrátového 

signalizačního 

zařízení  

2  Podpora 

aktivizace 

uživatelů 

Pečovatelské 

služby ve 

Frýdlantu nad 

Ostravicí  

350 318,-  175 000,- 

Moravskoslezský 

kraj  

175 318,-  0,-  Zakoupení 

osobního 

automobilu pro 

Pečovatelskou 

službu  

3  Fond na přípravu 

projektů Frýdlant 

nad Ostravicí  

516 000,-  438 600,- 

Program 

švýcarsko-české 

spolupráce  

0,-  77 400,-  Prostředky na 

zabezpečení 

projektové 

dokumentace 

k stavebnímu 

povolení  

 Celkové výdaje 

za projekty  

v roce 2011 

1 414 591,-  910 300,-  426 891,-   77 400,-   
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- Pohostinské pokoje, které jsou prioritně určeny pro přenocování rodinných příslušníků 

našich uživatelů, kteří přijíždějí za svými blízkými z větších dálek, případně pro 

zaměstnance Střediska a blízké známé. V roce 2011 byly „pohostinky“ obsazeny 120 

dnů a vydělaly 36 000,-Kč. 

- Zajišťování stravování v rámci vedlejší činnosti (hosté, obyvatelé města Frýdlantu nad 

Ostravicí). 

- Praní, opravy a žehlení prádla pro jiné právnické a fyzické osoby. 

- 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 – Domova s životem města. 

Ekonomika u posledních aktivit je promítnuta do celkového hospodaření Střediska. 

 

 

 

 
Návštěva ZOO Ostrava, září 2011 
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g) Ekonomika v roce 2011 
 

Hospodaření Střediska se v roce 2011 pohybovalo na úrovni roku 2010. Náklady dosáhly 

částky 37 204 260,- Kč, výnosy 37 017 452,- Kč. Celkovým výsledkem hospodaření za rok 

2011 byla ztráta ve výši 186 808,- Kč. Převážnou část ztráty činily daně z příjmu, respektive 

byly tvořeny daní z odpisů. Ztráta v roce 2011 byla zaúčtována na vrub rezervního fondu. 

V následujících grafech je znázorněno hospodaření jednotlivých sociálních služeb a celkové 

hospodaření Střediska v oblasti výnosů a nákladů. 

 

Pečovatelská služba (PS) 
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Domov pro seniory (DPS) 
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Domov se zvláštním režimem (DZR) 
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Hospodaření celkem za Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 

v roce 2011(údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč) 
 

 

 Domov pro seniory Domov se zvláštním 
režimem 

Pečovatelská 
služba 

Celkem za Středisko 

     

Výnosy  27 200 337,- 7 568 475,- 2 248 640,- 37 017 452,- 

Náklady  27 321 036,- 7 666 456,- 2 216 768,- 37 204 260,- 

     

Výsledek 
hospodaření 

-120 699,- -97 981,- 31 872,- -186 808,- 

 

 

Investiční akcí v roce 2011 byl již výše zmíněný stavební projekt „Humanizace Domova pro 

seniory Frýdlant nad Ostravicí“ celkovým nákladem 516 000,- Kč. 

Další investiční akcí bylo zakoupení osobního vozidla pro Pečovatelskou službu v rámci 

obnovení nevyhovujícího vozového parku a rozšíření spektra nabídky Pečovatelské služby. 

V neposlední řadě bylo zakoupeno signalizační zařízení pro vyšší bezpečí našich uživatelů. 

Tento signalizační systém je signalizačním systémem pro třetí tisíciletí, kdy je možné 

napojení nejen vlastní signalizace od uživatelů, ale rovněž mohou být stavebnicovitě 

doplňovány moduly o požární signalizaci, kouřovou a podobně. 

 

Každý rok si Středisko nechává provést ověření účetní závěrky auditorem a požadujeme 

v souladu s „Rozhodnutím o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ 

vyjádření auditora ke způsobu účtování a užití dotace. 

Za rok 2011 byl výrok auditora vedeného pod číslem osvědčení KA ČR 1796 následující: 

 

a) 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. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 

2011 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. 

 

b) Na základě provedené prověrky jsem nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti ve 

způsobu účtování a použití dotace poskytnuté účetní jednotce Středisko sociálních 

služeb města Frýdlant nad Ostravicí v roce 2011 na poskytování sociálních služeb na 

základě Rozhodnutí MPSV č. 1, 2 a Rozhodnutí č. 3 ze dne 12. září 2011 v celkové 

výši 7 956 000,- Kč. 
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Rok 2012 ve Středisku 
 

Z předcházejících stran se zájemci i čtenáři dověděli, že poskytujeme sociální služby 

pobytové (Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) a terénní (Pečovatelskou 

službu). Na druhé straně je zřejmé, že kromě hlavní činnosti vyvíjíme i další doplňkové 

vlastní aktivity, které mají za cíl podpořit naši hlavní činnost, kterou je provozování sociální 

služby. Ať již přímo finančně (stravovací provoz, prádelenský provoz) nebo nepřímo 

(pronájem prostor pro dobrovolnou a spolkovou činnost, zapůjčení kompenzačních pomůcek), 

které mají za cíl změnit smýšlení převážné části obyvatel o Domově a sociálních službách, 

které provozujeme a dát novou image Středisku. 

V těchto činnostech chceme i nadále pokračovat. Považujeme je za samozřejmé a za důkaz 

toho, že Středisko není izolovaným subjektem v městě, ale je jeho integrovanou součástí. 

Vždyť dnes Středisko, dříve známé pod názvem „Klášter“ nebo „Domov důchodců“ jsou 

nedílnou součástí Frýdlantu nad Ostravicí (od roku 1876). 

Pro roky 2012 až 2016 bude pro nás prioritou realizovat projekt „Humanizace Domova pro 

seniory Frýdlant nad Ostravicí“, který v sobě obsahuje rekonstrukci všech hlavních vstupů do 

Střediska na bezbariérové, rekonstrukci společných sociálních zařízení v centrální části 

Domova a celkovou rekonstrukci jižního křídla objektu.  

Součástí projektu jsou i měkké aktivity, které jsou nedílnou součástí rekonstrukčních prací. 

Důležité je pro nás doprovázení našich uživatelů v období přípravy, rekonstrukce i v dalším 

životě po rekonstrukci. Jedním z našich hlavních cílů je prožít a přežít období rekonstrukce 

bez vážných komplikací v oblasti nejen stavebních prací, ale především v oblasti práce 

s našimi uživateli a v mezilidských vztazích mezi spolupracovníky. 

Naše orientace v roce 2012 bude zaměřena na oblast získání dalších doplňkových zdrojů 

(finančních i věcných), které budou využity ke zvýšení kvality života našich uživatelů a na 

zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Standardně se již jedná o tvorbu žádostí 

orientovaných na Moravskoslezský kraj, nadace a fundraisingové aktivity. 

Na závěr této kapitoly je nutno zmínit velmi špatný až havarijní stav objektu (respektive jeho 

některých společných uzlů) Střediska. Mám na mysli především systém teplé a užitkové vody, 

pitné vody, odpadů a kanalizace, oken a střechy, spodní vlhkosti. Všechny tyto oblasti jsou 

oblastmi vysokých nároků na investiční prostředky a není snadné tyto prostředky sehnat.  
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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 

JANA SUCHANKOVÁ – III. úsek 

 

     420 558 441 616 

 

jana.suchankova@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 

  
Sklad, pohostinky  

MONIKA MATÝSKOVÁ 420 558 441 612  

 

monika.matyskova@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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Poznámky 
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Poděkování dárcům  
 

Dary dávat a být darováním sám obohacen je přirozená součást života pro ty, kteří zakusili 

radost z darování. Na této straně však chceme ještě jednou vyzvednout všechny, kteří nezištně 

svými dary podpořili činnost našeho Střediska. Vy, kteří jste přispěli, vy se vidíte na této 

straně pod svými jmény. Díky.  

Navíc chceme poděkovat spoustě drobných anonymních dárců, kteří přišli, zeptali se, co 

potřebujeme a dali.  

Taky děkuji těm, kteří osobně a ochotně přiložili ruku k dílu ve prospěch našich uživatelů a 

Střediska.   

A na závěr děkuji svým kolegyním a kolegům. Nadšení některých a jejich úsilí o vytvoření 

lepšího světa, alespoň na tomto malém kousku prostrou, je obdivuhodná a zaslouží si vyslovit 

to důležité slovo „DÍKY“! 

 

 

 

 

 

Dárci v roce 2011 

 

Jméno a příjmení Částka v Kč 

Josef Brož 80000 

Zdeněk Novák 60000 

Martek Medical a.s. 50000 

Vladimír Novobilský 30000 

Lékárna REMEDIA 20000 

Obec Dobrá 8000 

Heros Nový Jičín 6600 

Jiří Hořínek 3530 

Helena Pešatová 2000 

Stanislav Polášek 1000 

Šimonková Viera 1000 

Jiří Svěch 1000 

  

Dary celkem 263950 

 

 

Podporují nás 

 

                                               
 



22      Výroční zpráva 2011, Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 

 

 
Titulní fotografie – vstupní dveře do Střediskové – klášterní kaple sv. Karla Boromejského. 

Fotografie ve Výroční zprávě za rok 2011 jsou uveřejněny se souhlasem uživatelů sociálních 

služeb. 

Fotografie na zadní straně – boční pohled na kapli Střediska. 


