Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí,
příspěvková organizace
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Výroční zpráva 2018

„Nejlepším lékem na stáří je láska“

John Stuart Mill (1806–1873)
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Úvodní slovo
V roce 2018 uplynulo 10 let, kdy jsem nastoupila na loď, která během své plavby procházela
a stále prochází nejrůznějšími změnami.
Jak tak plula v čase, měnila i svůj název, takže ji mnozí místní znali pod názvem „klášter“,
pak taky jako domov důchodců nebo domov seniorů a nejnověji Středisko sociálních služeb
města Frýdlant nad Ostravicí.
Myslím si, že naše loď má dobrého a zkušeného kormidelníka, který ji udává patřičný směr,
stará se o její provoz a rekonstrukci. Vidí to asi každý, kdo se někdy ocitl na její palubě.
Bez kvalitní posádky by byla plavba asi hodně těžká. Jsem proto ráda za každé školení všech
pracovníků a všechny, kteří se snaží táhnout za jeden provaz a naplňovat heslo
„Místo, kde porozumění, pohoda a péče nejsou pouhá slova.“
Jelikož jsme příspěvkovou organizací města, tak si myslím, že máme i dobrého kapitána.
Stalo se zvykem v předchozích úvodech vždy někomu poděkovat, takže ráda u tohoto
zvyku setrvám a využiji příležitosti poděkovat těm, kteří jsou duší naší lodi a větrem do jejích
plachet a zároveň je mi ctí se nimi setkávat a spolupracovat.
Za více než desetileté působení trvalé duchovní služby v našem domově patří poděkování otci
ThLic. Vojtěchu Mičanovi a také paní Anně Kubátové, která pracovala v domově již od roku
1972 a stále ještě dochází za nemocnými v rámci duchovní péče.
Za poskytování duchovní péče našim uživatelům, děkuji také panu faráři Petru Fichnovi,
který v rámci možností dochází za uživateli několikrát do roka a za jeho vstřícný přístup pro
konání bohoslužeb, adorací a koncertů v místní kapli Střediska.
Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří od roku 2010 vykonávali ve Středisku sociálních
služeb města Frýdlant nad Ostravicí dobrovolnickou činnost. Děkuji všem koordinátorům
a především panu Petru Adamusovi z dobrovolnického centra ADRA za vedení supervizí.
Kdybych chtěla vyjmenovat všechny dobrovolníky, kteří nějakým způsobem pomáhali
v našem zařízení, ať už různými vystoupeními, vánočními dárečky nebo se objevili
v potřebný čas, aby pomohli tam, kde to bylo zapotřebí, byl by tento úvod nekonečně dlouhý
a tak jim aspoň všem posílám za všechny uživatele velké poděkování a přeji vytrvalost
v konání dobrých věcí. Za dlouholeté působení musím však poděkovat především nám léta
známé Chasičce, Chase, Pržňankám, panu Masopustovi a panu Gistingerovi, žákům ZŠ TGM,
ZŠ Komenského, studentům gymnázia TGM, gymnázia BMA a spoustu dalším lidem dobré
vůle.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem uživatelům, kteří pomáhají vytvářet skutečný domov
svým tvořivým přístupem, tolerancí a dobrými vztahy se svými spolubydlícími.
Přeji naši lodi klidnou, bezpečnou plavbu, vítr v plachtách a spokojené cestující.
A ještě nakonec jistě všechny potěší pohled dobrovolnice, která k nám dochází již pátým
rokem a napsala o našem Středisku pár řádků.
„Domov

důchodců - patřičný název pro domov, kde navštěvuji úžasné staré lidi. Je opravdu
domovem, kde je cítit péče, láska a klid. Již několik let do něho docházím a stále se mění a
vylepšuje. Čím více poznávám lidi, jsem si jista, že se v něm cítí moc dobře. Kdykoliv jdu přes
chodbu, všichni, kteří tam zrovna sedí a odpočívají, mi vždy odpoví na pozdrav a k tomu
přidají úsměv. Personál je velmi příjemný, domov je vždy krásně vyzdobený na dané téma,
moc ráda chodím na vánoční akce.
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Cítím se tam výborně a s chutí si tam každou středu vypiji s Maruškou kávičku. Opravdu je
to jako doma a dokáži si představit, že tam budu na sklonku života bydlet :-)
S pozdravem a přáním hezkých dnů
Mazurová Beatriz :-)“
Viera Švarcová, DiS.
sociální pracovnice pro VČA, červen 2019

Člověče, nezlob se!

leden 2018

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
v roce 2018
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 Frýdlant nad Ostravicí.
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Provozované sociální služby (údaje platné k 30. 6. 2019)
Název sociální služby

Identifikátor

Kapacita

Druh

Pečovatelská služba (PS)

7380363

Terénní

Domov pro seniory (DPS)

7110344

5 klientů
(okamžitá)
59 lůžek

Pobytová

Domov se zvláštním režimem
(DZR)
Odlehčovací služba (OS)

6969901

24 lůžek

Pobytová

9826791

2 lůžka

Pobytová

9274408

20 klientů

Ambulantní

Sociálně aktivizační služba
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením (SaS)
Ostatní provozované služby
Název služby
Stravovací provoz

Doplňková činnost

Prádelna

Doplňková činnost

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
Nájmy

Doplňková činnost

Senior taxi

Doplňková činnost

Doplňková činnost

V roce 2018 mělo Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí registrovány
v souladu se Zákonem o sociálních službách čtyři sociální služby – tři pobytové – domov pro
seniory s kapacitou 67 míst, domov se zvláštním režimem s kapacitou 28 míst, odlehčovací
službu s kapacitou 2 místa a jednu terénní službu – pečovatelskou službu s okamžitou
kapacitou 4 osoby.
Pro rok 2019 jsme registrovali ambulantní službu Sociálně aktivizační služba pro seniory a
osoby se zdravotním postižením s kapacitou 20 klientů, změnily se kapacity některých námi
poskytovaných sociálních služeb viz tabulka výše uvedená. Změny kapacit jsou dány
probíhající rekonstrukcí Domova se zvláštním režimem (DZR).

b)

Pobytové služby v roce 2018

1. Pobytová služba domov pro seniory
Průměrný věk v domově pro seniory byl 84,2 let. Nejstarší klient má 97 let.
Z celkového počtu klientů bylo 64 % žen a 36 % mužů.
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V roce 2018 ukončilo pobyt 13 osob, ve 12 případech byl důvod ukončení úmrtí, v 1 případě
odchod do domácího prostředí. Do domova pro seniory bylo přijato 14 nových klientů, z toho
11 z Frýdlantu nad Ostravicí.
Převážná část klientů pobírá příspěvek na péči, který je využíván k úhradě za poskytovanou
péči.
Příspěvek na péči k 31. 12. 2018
Úplná závislost
13 200
Těžká závislost
8 800
Středně těžká závislost
4 400
Lehká závislost
880
Nemá nebo je v řízení

12 klientů
19 klientů
17 klientů
7 klientů
6 klientů

Obložnost
Průměrná obložnost za poskytovanou službu domov pro seniory v roce 2018 byla 90 %.
Pokles obložnosti byl způsoben stavebními pracemi na probíhající rekonstrukci budovy.
Evidence zájemců o umístění
V evidenci sociální služby domov pro seniory bylo k 31. 12. 2018 celkem 175 žádostí. Z toho
počtu je 85 žadatelů z Frýdlantu nad Ostravicí. Stále přetrvává fakt, že převážná část
frýdlantských žadatelů si žádost podává do budoucna, z obavy, že nebudou mít zajištěnu
dostatečnou péči v domácím prostředí, až to budou potřebovat. Velký zájem je o
jednolůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, kterých je bohužel nedostatek. V oblibě jsou
nově zrekonstruované prostory jižního křídla.
V roce 2018 si podalo žádost o přijetí k pobytu 72 zájemců, z toho 34 z Frýdlantu nad
Ostravicí.
Přehled počtu žádostí a žádostí zájemců z Frýdlantu nad Ostravicí
2018
2018
2016
2015
2014
2013

72 žádostí
47 žádostí
60 žádostí
65 žádostí
54 žádostí
61 žádostí

34 z Frýdlantu nad Ostravicí
29 z Frýdlantu nad Ostravicí
31 z Frýdlantu nad Ostravicí
28 z Frýdlantu nad Ostravicí
31 z Frýdlantu nad Ostravicí
27 z Frýdlantu nad Ostravicí

2. Domov se zvláštním režimem
Průměrný věk klientů služby byl 74,5 let. Nejstarší klient má 95 let.
Z celkového počtu klientů bylo 58 % žen a 42 % mužů.
V roce 2018 ukončili pobyt 4 klienti, v 1 případě bylo důvodem ukončení úmrtí, ve 3 to byl
přechod do jiné sociální služby. Z důvodu zahájení rekonstrukce DZR nebyl v roce 2018 do
této služby nikdo přijat.
Převážná část klientů pobírá příspěvek na péči, který je využíván k úhradě za poskytovanou
péči.
Příspěvek na péči k 31. 12. 2018
Úplná závislost
13 200
9 klientů
Těžká závislost
8 800
6 klientů
Středně těžká závislost
4 400
8 klientů
Lehká závislost
880
1 klient
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Průměrná obložnost za poskytovanou službu domov se zvláštním režimem v roce 2018 byla
92 %. Pokles obložnosti byl způsoben zahájením rekonstrukce budovy a následnými
stavebními pracemi.
Evidence zájemců o umístění
V evidenci sociální služby domov se zvláštním režimem bylo k 31. 12. 2018 celkem 56
žádostí. Z toho 5 žadatelů je z Frýdlantu nad Ostravicí, aktuální jsou z tohoto počtu 2 žádosti.
V roce 2018 si podalo žádost o přijetí k pobytu 23 zájemců, z toho bylo 7 zájemců odmítnuto,
protože nesplňovali podmínky cílové skupiny.
Přehled počtu žádostí a žádostí zájemců z Frýdlantu nad Ostravicí
2018
23 žádostí
1 z Frýdlantu nad Ostravicí
2018
30 žádostí
4 z Frýdlantu nad Ostravicí
2016
31 žádostí
5 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
3. Odlehčovací služba
Tuto službu nabízí Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí od poloviny roku
2014, kapacita jsou 2 místa.
V roce 2018 bylo přijato 18 žádostí o tuto službu, z toho 8 z Frýdlantu nad Ostravicí. V roce
2018 službu využilo 16 osob. 8 klientů bylo z Frýdlantu nad Ostravicí. Doba pobytu se
pohybovala od 14 dnů do 3 měsíců.
Největší zájem o tuto službu je v období letních prázdnin, naopak v zimním období je
minimální.
Klienti i rodinní příslušníci si na tuto službu již zvykli a mnozí ji využívají opakovaně.

Člověče, nezlob se!
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Pohledy do života našich uživatelů v roce 2018
V roce 2018 bylo zorganizováno sociálním úsekem a úsekem volnočasových aktivit celkem
33 větších akcí v rámci volnočasových aktivit např. Člověče nezlob se, Josefovské posezení
spojené s pěveckou soutěží Skřivan 2018, Pálení čarodějnic, oslavy ke Dni matek, výlety do
Turzovky, na Lysou, Bašku a okolí, Turnaj v kuželkách, účast na Dni sociálních služeb,
oslavy sv. Karla Boromejského, Vánoční jarmark. Běžnými aktivitami jsou biblioterapie,
arteterapie, muzikoterapie, cvičení herní povahy, duchovní péče, přednášková činnost
s promítáním, při nichž byly rovněž aplikovány metody a techniky sociální práce, jež jsou
součástí projektu Humanizace Domova pro seniory.
Příklady uváděných aktivit jsou skupinové i individuální povahy.
Individuálně probíhaly canisterapie a individuální pohovory s uživateli v rámci jejich potřeb
při zajišťování a zjišťování procesu individuálního plánování.
Významným prvkem naší práce je průřezová spolupráce s psychologem, prostřednictvím
kterého se řeší situace mezi klienty Střediska, zaměstnanci ve chvíli, kdy se hledá cesta.
Přes probíhající stavební aktivity se průběžně uskutečňují společné aktivity směřující
k naplnění základních činností dle zákona o sociálních službách - sociálně terapeutické
činnosti, aktivity směřující k zachování kontaktu se společenským prostředím apod.
V roce 2018 se naši senioři a seniorky již tradičně účastnili dvou akcí s celostátní působností:
„Jedeme v tom společně“ a „Šikovné ruce našich seniorů“.
Významným prvkem v životě seniorů je fyzioterapie – pohybová cvičení. S přibývajícím
věkem se snižuje pohyblivost, zhoršuje se koordinace pohybů, zpomaluje psychomotorické
tempo.
Pohybová aktivita je vhodný způsob, jak ovlivnit pozitivně zdraví uživatelů, má významný
vliv i na vlastní psychiku. Usilujeme o zlepšení fyzické i psychické kondice uživatelů,
seznamujeme je s rehabilitačním programem, snažíme se maximálně aktivizovat uživatele i v
oblasti jejich seberealizace, koníčků, o zvýšení kvality jejich života.
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Skupinová canisterapie

květen 2018

c) Terénní sociální služba v roce 2018
Pečovatelská služba
Své služby poskytuje osobám starším 27 let. Jejím cílem je zamezení 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. 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. Okamžitá kapacita poskytování pečovatelské služby
je 5 klientů.
K navýšení okamžité kapacity došlo od 1. 1. 2019. Důvodem je výrazný zájem o tuto službu
z řad občanů Frýdlantu nad Ostravicí.
Uživatelé Pečovatelské služby
V průběhu roku 2018 jsme poskytovali své služby 89 občanům. Bylo uzavřeno 12 smluv
s novými uživateli.
Výnosy z poskytování služeb
Výnosy z úhrad za poskytované služby činily v roce 2018 celkem Kč 375 869,-Kč, což je
v průměru 31.322,- Kč za měsíc. Z této částky činí 41,7% obědy a jejich rozvážka.
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d) Duchovní péče
Duchovní péče ve Středisku probíhala v roce 2018 podle individuálních potřeb a životních
etap uživatelů. V našem zařízení využilo poskytování specifických duchovních služeb
kontinuálně 2/3 uživatelů.
Duchovní péče je ve Středisku zabezpečována úzkou spolupráci Střediska s farností Frýdlant
nad Ostravicí. V týdnu se ve Středisku konají 4 mše svaté. Těchto se účastní obyvatelé města
Frýdlantu a zároveň i uživatelé našich služeb. V pátek se pravidelně koná mše svatá pro
uživatele Střediska, které se účastní 20–30 uživatelů služeb. Po mši svaté bývá poskytována
individuální duchovní péče a návštěva duchovního na pokojích uživatelů.
S ohledem na zájmy našich uživatelů jsme do programu volnočasových aktivit zařadili 1x za
měsíc přednášky s duchovní tématikou. Tyto přednášky nám zajišťuje Centrum pro rodinu a
sociální péči při Biskupství ostravsko opavském.

Smažení vaječiny

květen 2018

e) Práce dobrovolníků
Dobrovolnický program byl ve Středisku uveden v život v roce 2010 ve spolupráci
s dobrovolnickým centrem ADRA.
Na začátku roku 2019 máme v evidenci 13 dobrovolníků.
Z toho 9 dobrovolníků dochází za jednotlivými uživateli, 3 dobrovolníci se účastní
skupinových akcí a jeden dobrovolník dočasně přerušil dobrovolnickou činnost.
V roce 2018 věnovali dobrovolníci našemu zařízení 288 evidovaných hodin a celkem
uskutečnili 252 návštěv.
Přes složitou situaci ve společnosti se v našem Středisku podařilo udržet dobrovolnictví jako
běžnou součást práce v sociálních službách a pozitivně se zapsat do povědomí našich
zaměstnanců, uživatelů i návštěvníků.
V roce 2018 proběhly tři supervize pro dobrovolníky pod vedením odborných pracovníků
ADRY.
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Turnaj v kuželkách

červenec 2018

f) Stížnosti
V roce 2018 nebyla zaznamenána žádná stížnost, na kvalitu nebo způsob poskytování
sociálních služeb poskytovaných Střediskem. Oblast stravování a stížnosti na kvalitu stravy
byly řešeny prostřednictvím stravovací komise.
Oblast praní prádla se řeší ihned v okamžiku, kdy není klientovi doručeno, nebo není
v pořádku.
Komplikované vztahy mezi klienty byly řešeny průběžně podle možností, které jsou dány
charakterem objektu Střediska. Středisko se nachází ve stadiu stálých rekonstrukčních prací.
Hluk, prach mají vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Snahou zaměstnanců je eliminovat
negativní situace, které vychází ze stavebního provozu.

g) Zaměstnanci
Celkem v organizaci pracovalo k 31. 12. 2018 72 osob. Počet přepočtených úvazků 72,83
osob.
Průměrný plat za rok 2018 ve Středisku byl 25 682,93Kč/měsíc.
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TABULKA ÚDAJŮ O PERSONÁLNÍ SKLADBĚ, MZDOVÝCH NÁKLADECH, PRŮMĚRNÝCH MZDÁCH
VE STŘEDISKU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ZA ROK 2018
Počet
úvazků

PROFESE

přepočtený
počet
úvazků

DPP+DPČ

mzdové
náklady
v Kč

zákonné
odvody
v Kč

celkem
v Kč

průměrné mzdy
v jednotlivých
profesích za
měsíc v Kč

PSS DPS
PSS DZR
PS
ZS+ZA
SP
VP+ADM
OST POM

22
8
4
7
6
9
16

22
8,64
3,75
8,52
6
9
14,92

4
1
1
2
0
0
16

6235991
2349196
870914
2939752
2418915
4073816
3557271

2105637
789577
271554
953677
814552
1384220
995840

8341628
3138773
1142468
3893429
3233467
5458036
4553111

23621,18
22658,14
19353,64
28753,44
33596,04
37720,52
19868,58

CELKEM

72

72,83

24

22445855

7315057

29760912

25682,93

Vysvětlivky: PSS= pracovních v sociálních službách
SP=sociální pracovník
ZS+ZA=zdravotní sestra a zdravotnický asistent
VP+ADM=vedoucí pracovníci a administrativa
Ost POM=ostatní pomocní pracovníci
DPS=domov pro seniory
DZR=domov se zvláštním režimem
PS=pečovatelská služba
DPČ=dohody o pracovní činnosti
DPP=dohody o provedení práce
V tabulce v částce mzdových nákladů u všech profesí jsou zahrnuty tarify, osobní hodnocení,
příplatky, odměny.
Mzdové náklady vyplacené zaměstnancům na základě uzavřených Dohod o pracovní činnosti
a Dohod o provedení práce nejsou zahrnuty do průměrných mezd.
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
apod.).
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Výlet na Čeladnou

červenec 2018

h) Projekty
Pokračující humanizace Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
a) V roce 2018 byly prováděny rekonstrukční práce kulturní místnosti a nezbytného
zázemí sociálního, zaměstnaneckého i skladového. Projekt byl realizován v rámci
výzvy IROP č. 29. Výstupem jsou prostory pro Sociálně aktivizační službu pro
seniory a osoby se zdravotním postižením, která zahájila svoji činnost k 1. 1. 2019.
Rozpočtované náklady na zřízení nové služby činily 16 543 434 Kč (viz níže uvedená
tabulka investičních projektů v roce 2018).
b) Na projekt rekonstrukce kulturní místnosti plynule navazuje projekt rekonstrukce
Domova se zvláštním režimem, který je prováděn v 2NP a 3NP. Tento projekt v sobě
zahrnuje kompletní rekonstrukci Domova se zvláštním režimem s kapacitou 24 osob.
Finálním stavem humanizace prostor budou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením, společné koupelny, společenské místnosti, zázemí pro
zaměstnance, ošetřovna a skladové místnosti. Celkové náklady rekonstrukce činí
42 269 596 Kč. Projekt je spolufinancován MPSV ve výši 18 046 479 Kč. Významnou
částkou se na rekonstrukci podílí zřizovatel – město Frýdlant nad Ostravicí
(24 223 117 Kč).
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c) V individuálním projektu nás podpořil Moravskoslezský kraj částkou 176 000 Kč na
zakoupení myčky a dezinfikátoru podložních mís.
Tabulka investičních projektů v roce 2018
Výzva/Program
Výzva č. 29

113 310
Nákladní výtah
pro stravovací
provoz
Individuální
projekty
Moravskoslezského
kraje
Celkem

Poskytovatel
Výše dotace
dotace
Název projektu
v Kč
Stavební úpravy SSS FNO –
prostory pro SaS pro seniory
IROP
14 889 091
a osoby se zdravotním
postižením
MPSV
Stavební úpravy Střediska –
Město
Domova se zvláštním
18 046 479
Frýdlant nad
režimem
Ostravicí
Město
Frýdlant nad Dodávka výtahu pro
Ostravicí stravovací provoz Střediska
a Středisko
MSK

Celkem
v Kč

Termín
realizace

16 543 434

31.12.2018

42 269 596

31.8.2019

465 520

31. 5. 2018

176 000

230 323

31.12.2018

33 111 570

59 508 873

Myčka a dezinfikátor
podložních mís a močových
lahví

i) Ostatní činnosti Střediska, péče o majetek
Středisko již standardně v roce 2018 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.
Za rok 2018 byly v půjčovně kompenzačních pomůcek zapůjčeny polohovací a
kompenzační pomůcky za 64 700,-Kč. Zájem byl především o polohovací postele,
mechanické vozíky, toaletní křesla a chodítka. Klienty naší půjčovny jsou především
občané Frýdlantu nad Ostravicí a spádových 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 kulturní místnosti – v roce 2018 nebyla v důsledku její rekonstrukce
místnost spolkům pronajímána.
- V neposlední řadě bychom rádi zmínili již zavedenou službu pro občany Frýdlantu
nad Ostravicí, kterou je Senior Taxi – nyní Taxík Maxík. Tato služba vznikla na
popud vedení města. Vlastní provoz byl zahájen v září 2016.
Služba je určena seniorům ve věku 70+ a lidem, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, TP.
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V roce 2018 byla služba využívána v průběhu celého roku. Na jízdném bylo vybráno
70 552,-Kč. V porovnání s rokem 2017 se vybrala částka vyšší o 5 406,-Kč.
Celkové náklady na provozování služby Senior Taxi dosáhly 572 740,-Kč, výnosy
činily 531 552,-Kč. Město Frýdlant and Ostravicí přispělo na provozování služby
částkou 461 000,-Kč.
Odborem sociálních věcí bylo vydáno 484 průkazek, které opravňují jejich žadatele
k využití služby Senior Taxi.
Pro rok 2019 je plánováno rozšíření služby Senior Taxi do okolních obcí v rámci obce
s rozšířenou působností. Svoji činnost služba zahájila 2. 1. 2019.

Výlet na Grúň

říjen 2018

j) Obce a Středisko
V roce 2018 jsme získali od obcí, jejichž občané bývalí i současní jsou dnes klienty
pobytových sociálních služeb Střediska, částku 775 500,-Kč. Příspěvek obcí se navýšil
v porovnání s rokem 2017 o částku 320 210 Kč.
Již tradičně se scházíme na jaře se starosty obcí ve Středisku, kdy mají možnost si
prohlédnout zrekonstruované prostory, diskutovat na téma dalšího rozvoje sociálních služeb a
poznávat zákulisí poskytovaných sociálních služeb i její ekonomiku.
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Obce přispívající na provoz Střediska
v Kč
rok 2018
Město Moravský Beroun
Obec Sviadnov
Obec Žabeň
Obec Janovice
Obec Morávka
Obec Malenovice
Město Frýdek-Místek
Obec Metylovice
Obec Pstruží
Obec Čeladná
Obec Kozlovice
Obec Ostravice
Město Vratimov

5 000
12 000
15 000
20 000
20 000
50 000
30 000
37 500
160 000
200 000
18 000
200 000
8 000

celkem

775 500

k) Ekonomika v roce 2018
Celkové výnosy činily 45 837 675,49 Kč
Celkové náklady činily 45 835 206,01 Kč
Hospodářský výsledek organizace z hlavní i doplňkové činnosti za měsíce leden až prosinec
2018 byl 2 469,48 Kč

Hospodaření celkem za Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
v roce 2018 (údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč)
Hlavní činnost
Výnosy
Náklady

43527734,10
43444355,19

Doplňková
hospodářská činnost
2309941,31
2390850,82

Celkem

83378,91

-80909,43

Celkem

2469,48

45837675,49
45835206,01

Každý rok si Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí nechává provést
ověření účetní závěrky nezávislým auditorem.
Za rok 2018 byl výrok auditora vedeného pod číslem osvědčení KA ČR 1796 ze dne
26. dubna 2019 následující:
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„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové
organizace Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí k 31. 12. 2018 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k 31. 12. 2018
v souladu s českými účetními předpisy.“

Turnaj o pohár sv. Karla Boromejského

listopad 2018

Co nás čeká nového v roce 2019
Naším cílem je postupně vytvořit kompaktní objekt a koncept služeb pro seniory a osobám
s demencemi stáří, kterým zajistíme důstojné prostředí v oblasti péče sociální a základní
zdravotní péče a zároveň poskytneme bydlení odpovídající požadavkům našeho století:
především se bude jednat o jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením se zajištěním bezbariérových prvků a vhodným užitím asistivních prvků (rok
2020), poskytováním terénní pečovatelské služby a služeb ambulantního charakteru.
V roce 2019 předpokládáme uvedení do provozu významného projektu rekonstrukce Domova
se zvláštním režimem v 2NP a 3NP (výzva/dotace MPSV kapitola 113 310, výše dotace
MPSV 18 046 479,-Kč, celkové náklady 42 269 596,-Kč).
Investorem tohoto projektu je zřizovatel Střediska město Frýdlant nad Ostravicí.
Dalším projektem, který chceme realizovat v roce 2019 je projekt Výměny oken a oprava
fasády, který předpokládá výměnu starých oken zdvojených za nová eurookna s izolačním
dvojsklem tak, aby vnější plášť budovy měl všechna okna vyměněna. Součástí projektu je i
oprava fasády ze strany ulice Padlých hrdinů.
Z drobných oprav se jedná o výměnu podlahové krytiny v kuchyni, opravy v kotelně,
prádelně, zakoupení nové sekačky apod.
Otázkou zůstává další vývoj v projektu Polyfunkčního komunitního centra, kde projekt splnil
veškeré požadavky dané výzvou IROP, avšak s ohledem na alokovanou částku není jisté, zda
bude projektu přiřknuta dotace.
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V příštích letech je naší dlouhodobou snahou vybudovat zahradní altán s pochůzími stezkami
a odpočinkovou zónu. Tento projekt předpokládá, že bude uskutečněn převod pozemků
z majetku České republiky na město Frýdlant nad Ostravicí.
Existence altánu silně absentuje v prostorách Střediska, především z důvodů nařízeného
kácení stromů, které, byť skýtaly stín, byly s ohledem na svůj stav nebezpečím pro naše
uživatele i návštěvníky. Důvodem výstavby altánu je především nedostatek stinných míst a
bezpečné prostředí pro naše seniory.

Vánoční jarmark s vystoupením

prosinec 2018

Kontaktní informace
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
Padlých hrdinů 312
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 00847020
bankovní spojení: Komerční banka
pobočka Frýdlant nad Ostravicí
č. ú.: 36031781/0100

SPOJOVATELKA

420 558 441 611

stredisko@sssfno.cz

Ředitel
Ing. JIŘÍ HOŘÍNEK

420 558 411 614

jiri.horinek@sssfno.cz

Ekonom
JIŘÍ SVĚCH

420 558 441 610

jiri.svech@sssfno.cz
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Projektový manažer
Mgr. ZUZANA POPPEK

420 558 441 612

zuzana.poppek@sssfno.cz

Vedoucí sociálního úseku a metodik
Mgr. Bc. MILAN KUBA

420 558 441 636

milan.kuba@sssfno.cz

Domov pro seniory
RENATA LUBOJACKÁ – vedoucí I. oddělení
420 774 451 413
MARTINA MOHELNÍKOVÁ, DiS – vedoucí V. oddělení 420 774 451 406

renata.lubojacka@sssfno.cz
martina.mohelnikova@sssfno.cz

Domov se zvláštním režimem
Mgr. ALENA RADOVÁ – vedoucí III. oddělení

420 774 451 412

alena.radova@sssfno.cz

Pečovatelská služba – vedoucí
Mgr. IRENA MARŠÁLKOVÁ

420 558 441 622

irena.marsalkova@sssfno.cz

Pracovnice pro hospodářské záležitosti klientů
DANA BLAHUTOVÁ

420 558 441 611

dana.blahutova@sssfno.cz

Sociální pracovnice
Bc. LENKA ŠIMÍKOVÁ

420 558 441 639

lenka.simikova@sssfno.cz

Personalistka
Ing. EVA VANČUROVÁ

420 558 441 615

eva.vancurova@sssfno.cz

420 558 441 623

radmila.sarafinova@sssfno.cz

Technický úsek
PAVEL ZÁVODNÝ

420 739 309 821

pavel.zavodny@sssfno.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek, sklad, archiv
LUCIE DUDKOVÁ

420 558 441 612

lucie.dudkova@sssfno.cz

Prádelna – vedoucí
VĚRA PILCHOVÁ

420 558 441 633

vera.pilchova@sssfno.cz

Stravovací provoz – vedoucí
JANA LIDUCHOVÁ

420 558 441 617

jana.liduchova@sssfno.cz

Taxík Maxík – Frýdlant nad Ostravicí
LADISLAV ŠIGUT

420 775 881 690

seniortaxi@sssfno.cz

Senior Taxi – obce
MARTA KOCIÁNOVÁ

420 776 241 220

seniortaxi@sssfno.cz

Pokladní, finanční účetní
RADMILA ŠARAFINOVÁ

Dárci a podporovatelé v roce 2018
Ze srdce děkuji dárcům.
Poděkování patří mnohým větším i drobným a anonymním dárcům, kteří přišli, zeptali se,
co potřebujeme a dali.
Obzvlášť děkuji těm, kteří osobně a ochotně přiložili ruku k dílu ve prospěch klientů
Střediska – DOBROVOLNÍKŮM, bez jejichž práce si to už ani neumíme představit.
Ve výčtu těch, kteří se významnou měrou podíleli v roce 2018 na provozu Střediska, chci
uvést na prvním místě našeho zřizovatele Město Frýdlant nad Ostravicí, bez jehož podpory by
to prostě nešlo.
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Mezi majoritní dárce patří Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jim patří naše uznání.
Za finanční podporu i spolupráci děkujeme zvláště pak Moravskoslezskému kraji –
Krajskému úřadu.

Seznam dárců v roce 2018
Velička-RV Styl
Richard Šnajder
Ludmila Bartošová
schola Kozlovice
Sbor hasičů Frýdlant n.
O.
manželé Furstovi
JUDr. Vladimír
Novobilský

30000
7 000
20 000
6 350
9 000

celkem

112350

10 000
30 000

Slovo na závěr
Pokud někdo četl výroční zprávy z minulých let, jste informováni, že se pořád pohybujeme na
stavbě, pořád stavíme a humanizujeme prostředí Střediska sociálních služeb. Není jednoduché
zároveň stavět i poskytovat sociální služby.
Touto cestou patří můj dík všem zaměstnancům, klientům i návštěvám, kteří zde pracují, žijí a
přichází k nám do Střediska.
Myslím si, že všichni, kteří jsme každý den v zaměstnání, děláme maximum pro to, abychom
byli spokojeni s prostředím, kde žijeme, s dobrými vztahy na pracovišti.
Díky všem za odvedenou práci, která právě směřuje ke sjednocení a vytváření pěkných
srdečných i osobních vztahů.
Přesto si troufnu říci, že vzhled a vybavení Střediska se postupně mění.
Vy, kteří k nám nechodíte, Vás srdečně zvu k návštěvě.
Přeji nám všem, aby se nám dařila práce, aby změny v přístupu k sobě samým, ke klientům a
k příchozím byly ve prospěch nás všech.
Děkuji!
Ing. Jiří Hořínek, ředitel
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Podporují nás

Vysvětlivky: DPS – domov pro seniory, DZR – domov se zvláštním režimem, OS – odlehčovací
služba, PS – pečovatelská služba, MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, MF – Ministerstvo
financí, MSK – Moravskoslezský kraj, IROP – Individuální regionální operační program, ROP –
Regionální operační program, ČEZ
uživatel = klient.
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Textově zpracoval kolektiv zaměstnanců Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad
Ostravicí.
Fotografie ve Výroční zprávě za rok 2018 jsou uveřejněny se souhlasem klientů sociálních
služeb, zaměstnanců Střediska.
Fotografie na zadní straně – zimní pohled na kapli Střediska.
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