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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, zveřejňuji výroční zprávu za kalendářní rok 2018 o činnosti ŽirafaIntegrované centrum Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.

počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti

0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence

0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení

0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

Ve Frýdku Místku 28.2.2019

Mgr. Natálie Hamplová
ředitelka
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I.

Úvod

Vážení čtenáři, jako každý rok Vám předkládáme zprávu o činnosti příspěvkové organizace města
Frýdku-Místku, ŽIRAFA- Integrované centrum Frýdek-Místek. Jsme ŽI-RA-FA, protože se snažíme, aby
naši uživatelé žili společně s námi život provázený radostí a fantazií. Představujeme-li naše služby,
vždy se prezentujeme jako organizace rodinného typu, která své služby poskytuje uživatelům, ale
snaží se být také v dobrém kontaktu s rodinnými příslušníky našich uživatelů a jejich opatrovníky.
Poskytujeme sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách osobám s mentálním
postižením, konkrétně služby denního stacionáře od 1.1.1993 a dvě pobytové služby od 1.4.2010
chráněné bydlení a odlehčovací službu.

II.

Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková
organizace zřízena

Posláním organizace je poskytovat kvalitní sociální péči osobám s mentálním postižením, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Pomoc vychází z individuálně určených potřeb a osobních cílů uživatelů, podporuje rozvoj jejich
samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo
prohlubování nepříznivé sociální situace. Posiluje jejich sociální začleňování.
Sociální služby jsou realizovány ve dvou bezbariérových budovách se zahradou v blízkosti centra
statutárního města Frýdku-Místku, část Místek.
Sociální služba denní stacionáře poskytuje širokou paletu činností odpovídající různorodosti potřeb
osob se speciálními potřebami. Služba je rozdělena do tří oddělení: zvýšené péče s kapacitou 9
uživatelů, denního pobytu určeného 18 uživatelům a dílny s maximálním počtem 33 klientů. Každé
oddělení denního stacionáře nabízí uživatelům jejich cestu v procesu učení, poznávání a orientace v
běžném světě. Naším cílem je vzbudit v uživatelů chtění, motivovat ho k účasti na vlastním rozvoji
osobnosti, seberealizaci, přiblížení se osobnímu cíli. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním
postižením od 11 do 64 let.
Sociální služba odlehčovací služby si klade za cíl pomoci osobám v péči o blízkou osobu s mentálním
postižením a umožnit těmto pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Po tuto dobu poskytujeme
uživatelům pomoc a podporu v podmínkách odlehčovací služby, snažíme se jim zajistit pocit jistoty a
bezpečí. Cílová skupina odlehčovací služby jsou děti a dospělí od 3 do 64 let.
Sociální služba chráněné bydlení podporuje 8 uživatelů v rozvoji dovednosti a především
soběstačnosti, aby se dokázali o sebe postarat, ale také aby zvládali různé zátěžové situace v běžném
životě. Pracovníci poskytují klientům vhodnou pomoc při prosazování svých práv a zájmů, navazování
sociálních vazeb. Cílem služby je podpořit klienta natolik, aby mohl časem bydlet samostatně. Cílová
skupina poskytované služby jsou osoby s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let.
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Žirafa-Integrované centrum
Frýdek-Místek, p.o.

Denní
stacionáře
kapacita 60 uživatelů

Denní
pobyt

Oddělení
zvýšené
péče

Dílny

kapacita
18
uživatelů

kapacita
9
uživatelů

kapacita
33
uživatelů

5

Odlehčovací
služby

Chráněné
bydlení

kapacita 2
lůžka

kapacita 8
uživatelů
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1.

Využití kapacity zařízení

Využívání služby denního stacionáře v roce 2018
Stav uživatelů sociální služby denní stacionáře dosáhl k 31.12.2018 počtu 72. Okamžitá kapacita je
stanovena na 60 uživatelů.

Počet uživatelů na jednotlivých
odděleních denního stacionáře
23

37

Denní pobyt
Oddělení zvýšené péče

12

Dílny

Počet uživatelů podle pohlaví
33

39

Muži
Ženy

Počet uživatelů podle míry
poskytnuté pomoci
3
24

0 poskytnutí místa a
prostoru

6

10

1 poskytnutí podpory
2 poskytnutí částečné
pomoci
3 poskytnutí převážné
pomoci

29

4 poskytnutí úplné
pomoci
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Využívání služby chráněného bydlení v roce 2018
Kapacita chráněného bydlení je 8 míst. V červenci 2018 ukončila využívání této služby jedna
uživatelka a od počátku září nový uživatel nastoupil.
Na chráněném bydlení jsou k 31.12.2018 4 ženy a 4 muži.

3

Míra poskytnuté pomoci u 8 uživatelů
chráněného bydlení
1
0 poskytnutí místa a
prostoru

2

1 poskytnutí podpory
2 poskytnutí částečné
pomoci

2
Využívání odlehčovací služby v roce 2018

Kapacita služby jsou 2 lůžka, která jsou umístěna v jednom pokoji, což je určitým způsobem limitující.
Z toho jsme nuceni v případě přijímání uživatele na odlehčovací službu vycházet. V roce 2018 využilo
tuto sociální službu celkem 24 uživatelů.

Počet uživatelů odlehčovací služby podle
pohlaví
33

39

Muži
Ženy

Počet uživatelů podle míry poskytnuté
pomoci
0

0 poskytnutí místa a
prostoru

2
7

1 poskytnutí podpory
2 poskytnutí částečné
pomoci

15

3 poskytnutí převážné
pomoci
4 poskytnutí úplné pomoci
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Nejvíce uživatelů bylo z Frýdku-Místku (celkem 8), z Frýdlantu nad Ostravicí (celkem 5), z Ostravy a
Palkovic po dvou a po jednom z obcí Staré Město, Nošovice, Těrlicko, Hukvaldy, Šenov, Vratimov a
Třinec.
Celkem mělo k 31.12.2018 uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovací služby 27
uživatelů, tzn., že 3 uživatelé v tomto roce službu nevyužili.

Využívání odlehčovací služby v jednotlivých měsících

Počet uživatelů čerpajících službu v daném měsíci
Počet obsazených dnů
Využití kapacity služby v %
90
80,64
80

80

79,3
73,33

70

70

70,96
63,33

62,9

58,06

56,45

60
50
50

44,64

49
44

48

52
42

39

40

44
38

35

30

36

25

20
10

83,87

7

7

11

11

12

12

11

10

11

10

10

11

0

Využívání odlehčovací služby je ovlivněno ve velké míře akutními zdravotními problémy přihlášených
uživatelů a následné odhlášení služby. V krátkém čase už není možno službu nabídnout někomu
jinému. Tato situace nastala zejména v měsíci únoru, kdy jsme zaznamenali vlnu chřipkového
onemocnění u zájemců o odlehčovací službu.
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2.

Personální zajištění sociálních služeb
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31.12.2018 celkem za celou organizaci

SP

ředitelka

úvazek 1
nepřímá péče

SP

ekonom
úvazek 1

sociální služba Denní stacionáře

vedoucí
oddělení D

referent
majetkové správy

vedoucí
vedoucí
oddělení CHB oo oddělení OS

úvazek 1

úvazek 1

úvazek 0,25

úvazek 0,75

přímá péče 0,6

přímá péče 0,15

přímá péče 0,5

nepřímá péče 0,4

nepřímá péče 0,4

nepřímá péče 0,10

nepřímá péče 0,25

úvazek 1

PSS
úvazek 0,75

PSS
úvazek 0,25

přímá péče

přímá péče

přímá péče

úvazek 1

PSS
úvazek 0,25

PSS
úvazek 0,75

přímá péče

přímá péče

přímá péče

úvazek 1

PSS
úvazek 0,25

PSS
úvazek 0,75

přímá péče

přímá péče

přímá péče

úvazek 0,5

PSS
úvazek 0,25

PSS
úvazek 0,75

přímá péče

přímá péče

přímá péče

úvazek 0,5

PSS
úvazek 0,75

PSS
úvazek 0,25

přímá péče

přímá péče

přímá péče

PSS
úvazek 1

PSS
úvazek 0,75

PSS
úvazek 0,25

přímá péče

přímá péče

přímá péče

PSS
úvazek 1

PSS
úvazek 0,75

PSS
úvazek 0,25

přímá péče

přímá péče

přímá péče

úvazek 1

PSS
úvazek 1

PSS
úvazek 1

nepřímá péče

přímá péče

přímá péče

sociální
pracovnice

PSS
úvazek 1

PSS
úvazek 1

úvazek 1

přímá péče

přímá péče

PSS
úvazek 1

PSS
úvazek 0,75

přímá péče

přímá péče

PSS
úvazek 1

PSS
úvazek 1

přímá péče

přímá péče

správce dodržování GDPR

SP

vedoucí
oddělení DP+OZP

Odlehčovací
služby

přímá péče 0,6

nepřímá péče

SP

Chráněné bydlení

PSS

PSS

přímá péče

SP

ergoterapeut

PSS

úvazek 1
přímá péče

PSS
úvazek 1

PSS

PSS

přímá péče

PSS
úvazek 0,25
přímá péče
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Za organizaci úvazky celkem

30

SP
přímá péče

5
2

DS
přímá péče

nepřímá péče

3

nepřímá péče

17
16,2
0,8

CHB
přímá péče

4
3,9

OS
4
přímá péče 3,75

nepřímá péče

0,1

nepřímá péče 0,25

Vysvětlivky zkratek v organizaci:
SP – oddělení správa
D - oddělení dílny
DP – oddělení denního
pobytu
OZP – oddělení zvýšené
péče
CHB – oddělení chráněné
bydlení
OS oddělení odlehčovací
služby
PSS – pracovník v sociálních
službách

3.

Vzdělávání zaměstnanců

Během loňského roku jsme se snažili vybrat takové vzdělávání a odborné stáže, které by nás co
nejvíce obohatily o praktické zkušenosti. Absolvovali jsme odborné stáže v Centru pečovatelské
služby Frýdek-Místek, kde jsme se naučili správně používat kompenzační pomůcky, tak aby byly pro
naše uživatele s omezením hybnosti příjemné. Naučili jsme si vzájemně pomáhat, abychom si u
přesouvání a polohování klientů, sami neškodili. Někteří z nás absolvovali dvoudenní kurz „Fyzické
restrikce u klientů s problémovým chováním“, který proběhl v naší organizaci pod vedením terapeutů
z Národního ústavu pro autismus. Tady jsme se naučili, jak pomoci uživateli zvládnout krizovou situaci
během záchvatu tak, aby si sám neublížil, ani nikomu jinému kolem sebe. Zúčastnili jsme se
konference "Vývoj dítěte s autismem po základní škole a mezirezortní spolupráce" k mezinárodnímu
dni porozumění autismu. Navštívili jsme formou výměnných odborných stáží zařízení Náš svět Pržno,
Dětský domov a školní jídelnu v Čeladné. Pro inspiraci k novému tvoření jsme navštívili každoroční
seminář a následně výstavu „Kreativ“ Ostrava na výstavišti na Černé louce. Všichni pracovníci
každoročně procházejí řadou provozních školení vyplývajících ze zákonných požadavků na provoz
organizace: školení k novému nařízení o GDPR, bezpečnosti práce, požární ochrany, školení řidičů a
další.
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Stáž v Centru pečovatelských služeb F-M

4.

Spolupráce s ostatními organizacemi, finanční příspěvky a dary

Organizace se setkává a spolupracuje především s organizacemi, které svým zaměřením obohacují a
přispívají k aktivizačním a sociálně terapeutickým činnostem našich uživatelů. Socioterapeutické
činnosti nám poskytují Podané ruce a jejich canisterapeutický tým, stáj Vitality Slezsko, kam jezdí
klienti na pravidelnou hiporehabilitaci. K aktivizačním činnostem přispívají také naši hasiči z HZS
Moravskoslezského kraje, kteří vždy pro uživatele připraví zajímavou přednášku, ale také praktickou
ukázku a nácvik činností záchranářské práce. Organizace spolupracuje se spřátelenými sociálními
službami formou zajímavých přednášek a vzájemných návštěv a to nejen z Frýdku- Místku.
Hipoterapie
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Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek
Naše organizace spolupracuje s centrem denních služeb Domovinka. Plánujeme společné akce,
vzájemně se navštěvujeme. V letošním roce jsme se zúčastnili pochodu seniorů a nahlédli jsme v
Domovince do místnosti vzpomínek, kde probíhá reminiscenční terapie. Senioři nás navštívili na den
otevřených dveří a také se zúčastnili muzikálového představení Mamma Mia v Lidovém domě.

ADRA- Dobrovolnické centrum Frýdek-Místek
Dobrovolnické činnosti se v naší organizaci věnují nově 4 dobrovolníci. Dva navštěvují denní stacionář
oddělení dílen, kde klienty doprovázejí během pracovních činností, tráví čas hraním her a povídáním.
Dva dobrovolníci se věnují živatelům chráněného bydlení. Obě dobrovolnice s uživateli hrají
společenské hry, vaří, pečou, chodí hrát badminton, na procházky apod. Celkový počet
dobrovolnických hodin věnovaných společnému času s našimi uživateli se v loňském roce vyšplhal na
315. V následujících odrážkách dobrovolnice popsala, co jí přináší dobrovolnictví v naší organizaci:









radost ze smysluplné činnosti,
nové kamarádky/kamarády,
možnost věnovat svůj čas, energii lidem, kteří to ocení,
uvědomění si skutečných hodnot v životě,
možnost "zapomenout" na sebe a plnit přání klientů, jak chtějí trávit čas,
zpomalení - když jsem s klienty, soustředím se vždy na ně, zapomenu na "svůj svět" a žiji přítomností,
pocit, že kdybych "přišla" o své zaměstnání, tak jsem užitečná ve svém "druhém dobrovolnickém" povolání,
poznání, že činnost vykonávaná zdarma, za účelem pomoci druhému, může přinést obrovské naplnění a radost
Dobrovolnice s klientem

Stejně jako v letech minulých i v letošním roce jsme získali dary od obcí a přilehlých měst, jejichž
uživatelům poskytujeme zejména ambulantní služby.
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Investiční a neinvestiční finančních dary a příspěvky z rozpočtu jiných ÚSC k 31.12.2018

DATUM

Č.

ÚZ

29.12.2017

1.

29127

23.01.2018
07.02.2018
27.02.2018
06.03.2018
08.03.2018
16.03.2018
29.03.2018
06.04.2018

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

296643
70218
27218
60318
80318
16318
29318
60418

12.04.2018 10.

12418

13.04.2018 11.

13418

12.
13.
14
15.
16.
17.

24418
17518
11618
25618
30718
28118

24.04.2018
17.05.2018
11.06.2018
25.06.2018
30.07.2018
28.11.2018

DÁRCE

Městský obvod
Ostrava-Svinov
VEŘEJNÁ SBÍRKA
Obec Janovice
Obec Nižní Lhoty
Obec Těrlicko
Obec Ostravice
Obec Dobrá
Obec Sedliště
Město Paskov
Město Frýdlant nad
Ostravicí
Městys Suchdol nad
Odrou
Obec Staříč
Město Brušperk
Obec Hukvaldy
Obec Nošovice
pan Matuszek
Technické služby a.s.

celkem

FINANČNÍ
DAR

FINANČNÍ
DAR

DOTACE

neúčelový

účelový

neinvestiční

10 000,00

POUŽITÍ

ZŮSTATEK

10 000,00

0

30 000,00
15 000,00
10 000,00

52 665,00
1 500,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
30 000,00
15 000,00
10 000,00

0
0
0
0
0
0
0
0

42 000,00

42 000,00

0

10 000,00

0

50 000,00
10 000,00
1 000,00
10 000,00
6 000,00
6 000,00
32 000,00
32 000,00
26 000,00 172 165,00 107 000,00 305 165,00
198 165,00
107 000,00 305 165,00

0
0
0
0
0
0
0
0

52 665,00
1 500,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00

10 000,00
50 000,00
10 000,00
1 000,00
10 000,00

Věcné dary k 31.12.2018
DATUM
Č.
07.09.2018 1.
18.12.2018 2.

ÚZ
DÁRCE
70918 TINT s.r.o.
MORAVEC KVALITNÍ
18128
PONOŽKY s.r.o.

celkem

VĚCNÝ DAR
7 500,00

POUŽITÍ DARU
7 500,00

1,00
7 501,00

1,00
7 501,00

ZŮSTATEK

0
0
0

V loňském roce jsme také získali zajímavé věcné a účelově určené dary od organizací, jejichž služby
čerpáme. Od společnosti Tint s.r.o. jsme získali věcný sponzorský dar v podobě tří tabletů Acer Iconia.
Tablety slouží na oddělení zvýšené péče a denního pobytu k rozšíření výukových aktivit našich
klientů.
Od akciové společnosti TS Frýdek-Místek jsme získali finanční dar ve výši 32 000,- Kč na nákup dvou
relaxačních křesel a dalších senzorických pomůcek. Křesla jsou používána na oddělení ergoterapie,
jako relaxační zóna po cvičení. Za darované peníze jsme také nakoupili masážní trubici, terapeutický
válec, obří hru "Člověče, nezlob se" a koloběžku, vše klienti využívají během individuálně vedeného
ergoterapeutického cvičení.
Podařilo se nám oslovit nového dodavatele textilního materiálu na výrobu tkaných koberců. Jedná se
o zbytky ponožek firmy MORAVEC KVALITNÍ PONOŽKY, s.r.o. z Brumovic.
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Relaxační křesla na oddělení ergoterapie

5.

Kulturně společenská činnost příspěvkové organizace

Akce pro širokou veřejnost, které jsme sami organizovali, nebo jsme se do jejich
organizace aktivně zapojili
V letošním roce jsme naši činnost prezentovali nejen kvalitně poskytovanými službami, ale také jsme
se snažili zapojit do společenského dění ve Frýdku-Místku a širokém okolí. Organizace uspořádala dvě
výstavy. První proběhla na začátku května s názvem: „Motanice a nic více…“ v Nové scéně Vlast, kde
jsme vystavovali práce uživatelů textilní dílny a dílny ručních prací z denního stacionáře. Druhou
výstavu jsme uspořádali za spolupráce TS a.s. v Arboretu Frýdku-Místku. Zde jsme do trávy posadili
keramické výrobky a výrobky z pedigu.
Výstava textilních prací našich klientů 1
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Oddělení zvýšené péče denního stacionáře se 24.03.2018 zapojilo do informační kampaně v OC
Forum Nová Karolína. Vytvořili jsme stanoviště a stali se tak součástí "Cesty za poznáním autismu",
která byla určena široké veřejnosti ke zvýšení informovanosti o tomto neurovývojovém postižení,
které se projevuje zejména v oblasti komunikace, interakce a představivosti.

Ve spolupráci s Pop Academy z Ostravy jsme zajistili v Lidovém domě ve Frýdku-Místku představení
muzikálu „Mamma Mia“, kam jsme pozvali také spřízněné organizace.

Oddělení ergoterapie
Členem našeho pracovního týmu je i diplomovaný ergoterapeut (návrat z mateřské dovolené), který
v rámci pracovních činností vykonává s klienty různé ergoterapeutické terapie. Ergoterapeut
poskytuje klientům nácvik lokomoce, sebeobslužných činností, individuální léčebný tělocvik, cvičení
na motomedu, nácvik manipulace a jízdy na mechanickém vozíku, trénink jemné motoriky,
kognitivních funkcí a další činnosti. Pro tyto účely jsme dovybavili oddělení novými senzorickými
pomůckami, přestěhovali jsme a zútulnili jednotlivé místnosti. Ze strany rodičů i uživatelů je o toto
cvičení velký zájem a je velmi oblíbené.
Cvičení pod vedením ergoterapeuta

Denní stacionáře
Pro uživatele denních stacionářů se snažíme vytvořit co nejlepší podmínky k zapojení se do běžného
společenského života ve městě a okolí. Plánujeme společně průběh služby tak, aby se naučili co
nejvíce samostatnosti a byli soběstační. Uživatelé se učí správně oblékat, umývat si ruce, nakupovat,
žehlit, uklízet a další běžné každodenní činnosti. Jezdíme na výlety, chodíme na výstavy, do knihovny,
na různé sportovní akce, navštěvujeme příbuzné našich uživatelů. Pořádáme cyklovýlety, turistické
vycházky, účastníme se olympiády pořádané Školou života, pořádáme letní prázdninové tematické
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programy, valentýnskou i čertovskou diskotéku. Pravidelně pořádáme oslavy narozenin uživatelů a
snažíme se jim vyjádřit, že jsou pro nás důležití a že je respektujeme.
I v minulém roce jsme uspořádali řadu společných akcí nejen pro uživatele, ale i pro jejich rodiče. Na
dílnách proběhlo rozsvícení vánočního stromu společně s vánočním jarmarkem, na oddělení denního
pobytu jsme uspořádali letní grilování a mikulášské setkání pro rodiče spojené s vystoupením našich
uživatelů.

Chráněné bydlení a odlehčovací služba
V rámci sociálně terapeutických činností, které napomáhají rozvíjet nebo udržet osobní a sociální
schopnosti a dovedností uživatelů, navštěvujeme různé kulturní a společenské akce. Na oddělení
probíhají jednou nebo vícekrát v měsíci s uživateli společné aktivizační činnosti formou praktických
cvičení, tematické programy, KOMUNITA (Y).
Tematické programy učí a napomáhají uživatelům zvládat zátěžové nebo nové situace, pomáhají
uživatelům získat informace, které mohou uživatele podpořit k pozitivním změnám v jeho životě.
V roce 2018 probíhali tematické programy například na témata:
 Svatý Valentýn
 MDŽ
 Velikonoční zvyky
 Jak posílit naši imunitu
 Mezinárodní Den dětí
 Zdravé opalování
 28. září – svatý Václav
 Babské rady proti nachlazení s ochutnávkou zázvoru
 Bezpečné používání výtahu a co dělat při poruše

V roce 2018 se pracovníkům dařilo scházet se společně s uživateli k zavedené činnosti KOMUNIT.
Touto společnou aktivitou jsme usilovali o to, aby byla služba poskytována k spokojenosti všech
uživatelů a bylo zároveň naplňováno poslání naší služby. Povídali jsme si, co můžeme změnit, zlepšit,
napravit ve společném bydlení, uživatelé mají možnost vyjádřit své připomínky, prosby, námitky.
Během KOMUNIT jsme si povídali například o těchto situacích, které souvisí s bydlením:












úklid na pokojích a provozní záležitosti na oddělení;
individuální plánování – nákupy dle potřeby, co jim chybí, co by potřebovali;
společné plánování co je potřeba dokoupit na oddělení;
seznámení s novým postupem a tiskopisem při individuálním plánování;
povídání si o tom, jak prezentovat naše oddělení na dni sociálních služeb;
seznámení se navzájem s novým uživatelem s poskytováním služby, s vnitřními pravidly,
zvyky a návyky;
plánování akcí na následující měsíce – letní grilování s rodinou a kamarády, výlety v letních
měsících, plánování dovolené;
hodnocení poskytované služby za rok 2018, dotazníky, rozhovor a také návrhy na příští
období;
plánování spolupráce s organizací ADRA;
povídání si o očekáváních, přáních v následujícím roce a na čem by chtěli uživatele v příštím
roce spolupracovat se svým klíčovým pracovníkem;
plánování akcí na měsíc prosinec – vánoční trhy, společné posezení s rodinou a kamarády,
vánoční pečení.
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III. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci
Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018
1.

Neinvestiční a investiční příspěvek v Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele

9 576 000,00

finanční dary obcí a měst - účelové
finanční dary ostatní - neúčelové

119 500,00
26 000,00

veřejná sbírka

52 665,00

celkem finanční dary

198 165,00

finanční příspěvky z rozpočtu jiných ÚSC

107 000,00

dotace z Moravskoslezského kraje

3 670 000,00

investiční dotace MSK - projekt

243 800,00

Celkem příspěvky
2.

13 794 965,00

Usměrňování prostředků na platy v %
podíl mimotarifních složek

3.
Pppp

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
průměrný přepočtený počet zaměstnanců

4.

Odpisový plán v Kč
budovy a stavby
movité věci

10,74 %

28,72

1 548 301,00
108 552,00

Celkem odpisy dlouhodobého hmotného majetku

1 656 853,00

IV. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace
1. Výsledek hospodaření, náklady a výnosy
náklady
výnosy včetně dotací
hospodářský výsledek

17 904 082,49
17 904 082,49
0,00
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2. Čerpání účelových dotací


Dotace poskytnutá z Moravskoslezského kraje na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04715/2018/soc. a dodatku č. 1 k této smlouvě“.
poskytnutá dotace z Moravskoslezského kraje
3 670 000,00
čerpání dotace z Moravskoslezského kraje
3 670 000,00



Investiční účelová dotace z Moravskoslezského kraje na základě „Smlouvy o poskytnutí
dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06793/2018/soc. ve vyhlášeném dotačním programu
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském
kraji na rok 2018 “.
poskytnutá dotace z Moravskoslezského kraje
243 800,00
čerpání dotace z Moravskoslezského kraje
0,00
(termín čerpání dotace 01.01.2018 – 30.06.2019)

3. Rozbor mzdových prostředků financovaných z rozpočtu města
mzdové prostředky zaměstnanců
OON

9 536 075,00
14 625,00

celkem mzdové náklady

9 550 700,00

průměrný přepočtený počet zaměstnanců

28,72

4. Peněžní fondy a jejich krytí
viz příloha č. 3

5. Struktura majetku a zdrojů
viz příloha č. 4

6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření
příděl do fondu odměn
příděl do rezervního fondu

0,00
0,00

zlepšený hospodářský výsledek činí

0,00
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7. Péče o svěřený majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o
pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech
provedené opravy a údržba:
Oprava komunikačního systému
Oprava skříní – zámky v rámci GDPR
Oprava a výměna WC sedátek, oprava těsnění
sprchového koutu
celkem na oddělení CHB a OS (chráněného bydlení a
odlehčovací služby):

982,00
3 049,00

Oprava otevírání vstupních dveří
Oprava prostoru přípravy stravy
Oprava WC a výměna sedátek
Oprava elektrického otevírání zámku vstupních dveří

564,00
13 782,00
2 312,00

3 727,00
7 758,00

340,00
2 500,00
1 452,00

Oprava a výměna baterií, instalatérské práce
Oprava vodoinstalace
celkem na oddělení DP (denního pobytu):

20 950,00

Oprava připojovacího místa pro keramickou pec
Oprava venkovních laviček a stolů
Havarijní oprava WC a instalační práce
Oprava TV
Oprava myčky
Výměna a oprava WC combi, vč. instalatérských prací
Oprava těsnění radiátoru
celkem na oddělení dílen:
Servis a oprava sekaček na trávu
Oprava elektrických zásuvek
Oprava prasklého radiátoru
Oprava obkladu v přípravně stravy
Oprava skříní – zámky v rámci GDPR
Oprava stropního ventilátoru – odsávání WC
Oprava baterií a odpadu
celkem oddělení správy:

3 024,00
18 523,00
1 503,00
5 173,00
3 400,00
6 377,00
2 904,00
40 904,00
2 677,00
4 723,00
3 963,00
7 550,00
2 033,00
1 711,00
3 490,00
26 147,00

Oprava a výměna podlahové krytiny v přípravně stravy
Oprava otevírání zámku vstupních dveří zvýšené péče
Oprava WC, výměna drtiče odpadu péče
celkem na oddělení ZP (zvýšené péče):
Opravy hasicích přístrojů – budova Fibichova
Oprava hasicích přístrojů – budova Janáčkova
Oprava výtahu – budova Janáčkova
Oprava výtahu – budova Fibichova
Oprava tříkolek pro uživatele
Havarijní oprava střešní krytiny budova Fibichova
celkem ostatní:
celkem opravy a udržování za celou organizaci:
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34 237,00
339,00
1 935,00
36 511,00
2 119,00
3 248,00
6 485,60
4 961,00
1 869,00
1 867,00
20 549,60
152 819,60
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pojištění svěřeného majetku

- svěřený majetek je pojištěný zřizovatelem.
pojistná událost

- pojistná plnění v roce 2018 nebyla.
Údržba budov a zařízení
Provoz, údržbu budov a zařízení zajišťuje referent majetkové správy a vlastní běžnou údržbu objektů
a pozemků provádíme pracovníkem na dohodu o provedení práce, vlastními zaměstnanci a
dodavatelským způsobem.
Během roku byly provedeny drobné opravy – oprava protékajícího radiátoru a běžné instalatérské
práce. Na oddělení zvýšené péče byla provedena výměna elektronického bidetového sedátka a
provedena výměna zastaralého osvětlení denní místnosti za nové s Led žárovkami denního světla,
které výrazně šetří zrak uživatelů. Na konci kalendářního roku jsme zakoupili funkční madla k WC
sedátkům a nástavce ke zvýšení mobility uživatelů a speciální vozík pro imobilního uživatele.
Na oddělení denní pobyt proběhla instalace a obnova kuchyňské linky, která odpovídá požadavkům
uživatelů a bezpečné manipulaci při přípravě stravy.
Dále byly zakoupeny sedací kostky CUBUS sloužící pro hudební relaxaci a polohovací matrace
GRANDE, která je vhodná tam kde je potřeba stabilizovat pacienta vleže nebo vsedě. V matraci je
možno velmi snadno „zapolohovat“ klienta bez použití jiných polohovacích pomůcek. Matrace
GRANDE je také vhodná pro terapii dětí s různými centrálními neurologickými poruchami v konceptu
bazální stimulace, při protahování spastických svalů, nebo pro navození relaxace u neklidných
uživatelů.
Pro kvalitní údržbu zeleně na zahradě u budovy na ulici Janáčkova 310 a zahrady u hlavní budovy
jsme zakoupili 2 ks nových sekaček na trávu.
Na oddělení ergoterapie byl zakoupen nový počítač a oddělení bylo napojeno na síť a server
organizace. Prostor tělocvičny byl uzpůsoben nejen ke cvičení, ale i ke školení zaměstnanců. K tomuto
slouží dataprojektor a elektrické výsuvné plátno.
Na oddělení dílny byla zakoupena pračka, která nahradila starou nefunkční.
K řádné skartaci a zajištění GDPR byly zakoupeny skartovací stroje.
Stále nás trápí zcela nefunkční okna, která netěsní a dochází tak jednak k velkému úniku tepla, ale ani
není možné kvalitní větrání. Okna byla pracovníkem údržby zabezpečena proti vypadnutí a některá i
proti samovolnému otevření. Dále nás trápí pohyb kun v půdních prostorách budovy na ulici
Fibichova 469, kde se nachází chráněné bydlení a odlehčovací služby. Byly neinstalovány 3
prostorové, ultrazvukové odpuzovače nežádoucích zvířat v obytných prostorách.
Bezpečnost práce a požární ochrana
Organizace ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace dbá o bezpečnost a
ochranu zdraví při práci zaměstnanců, uživatelů a všech dalších osob. Dodržujeme stanovené
předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany. Organizace provádí školení zaměstnanců, je řádně
vedena předepsaná dokumentace, je zajištěno pravidelní revizí a kontrol technických zařízení.
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Autoprovoz
Osobní automobil DACIA Lodgy je využíván pro zásobování, služební cesty, na sportovní a kulturní
aktivity uživatelů.
Zajištění stravy
Zajištění stravy je dodavatelským způsobem na základě uzavřené smlouvy s dodavatelskou firmou.
Na denní stacionáře je strava dovážena 2x denně a na oddělení chráněné bydlení a odlehčovací
služby jsou dodávány večeře a celodenní strava na dny pracovního klidu a svátky. Ve spolupráci
s dodavatelskou firmou je sestaven jídelní lístek s dodržením všech kalorických a výživových hodnot,
včetně informace o alergenech.
8. Pohledávky, informace o provedení a výsledcích inventarizace majetku a závazků
- pohledávky a závazky se týkají pouze období listopadu a prosince 2018;
- nedobytné pohledávky nemáme.
Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2018, fyzický stav souhlasil se stavem účetním,
inventarizační rozdíly nebyly žádné zjištěny, veškeré doklady dle pokynu byly předány na
OSOM Magistrátu města Frýdku-Místku.
9. Vyhodnocení doplňkové činnosti
- organizace doplňkovou činnost neprovozuje.

V. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění
činnosti příspěvkové organizace v roce 2019
Vyhodnocení navržených opatření ke zkvalitnění činnosti organizace za rok
2018 (dlouhodobé cíle)
1. Uplatnit zpracovanou a vyčíslenou projektovou dokumentaci na zhotovení nové
zastřešené příjezdové rampy pro vozíčkáře včetně nové vstupní brány v budově dílen.
Projektovou dokumentaci jsme uplatnili v rámci Programu na podporu zvýšení kvality
sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018. Naší organizaci
byla poskytnuta účelová dotace ve výši 243 800,- Kč na realizaci projektu "Oprava
zastřešení bezbariérového vstupu." Nejpozději v první polovině letošního roku nás tedy
čeká oprava zadního vchodu dílen na ulici Janáčkova.

2. Vypracovat studii proveditelnosti s cílem zvýšit kapacitu odlehčovací služby a zkvalitnit
poskytované služby chráněného bydlení i odlehčovací služby. V loňském roce jsme
provedli dotazníkové šetření mezi všemi opatrovníky našich uživatelů, šetření jsme
vyhodnotili a zpracovali jsme podklady pro vypracování studie. Z finančních důvodů jsme
samotné zadání studie přeložili na letošní rok.
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3. Nadále pokračovat ve zvelebování zahrady na obou budovách, tak aby byla maximálně
využívaná našimi uživateli. Jde o cíl, který jsme museli z ekonomických důvodů upozadit.
Nicméně zvelebovat zahradu zůstává našim dlouhodobým cílem.
4. V návaznosti na novelu zákona o sociálních službách pokračovat v revizi stávajících
standardů kvality poskytovaných služeb organizace, vytvořit scházející metodiky pro
jednotnou práci a podporu všech zaměstnanců a pracovníků v přímé péči s uživateli.
V loňském roce byly vydány tři metodické pokyny, tak aby se sjednotily pracovní postupy
všech pracovníků v přímé péči. Na metodických schůzkách jsme se nejvíce věnovali
individuálnímu plánování, vedení depozit uživatelů, postupy používání, zaznamenávání a
správného užívání opatření omezující pohyb osob a další.
5. Pokračovat ve spolupráci s asociací poskytovatelů sociálních služeb, pokračovat ve
spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek. I v loňském roce jsme si
vybrali akreditovaný výcvik na klíč z asociace poskytovatelů sociálních služeb. Spolupráce
s dobrovolnickým centrem nadále pokračuje, máme nové dobrovolníky, kteří se věnují
našim klientům na chráněném bydlení.
6. Obnovit spolupráci se Střední školou, Základní školou a Mateřskou školou na ulici
Pionýrů 2352 ve Frýdku-Místku, kde probíhá výuka žáků s mentálním postižením a
poruchami autistického spektra. V letošním roce jsem se zúčastnila třídních schůzek
rodičů žáků této školy. Žáci a uživatelé obou zařízení našli v letošním roce hned tři
příležitosti k vzájemnému setkání. Žáci z praktické školy byli pozváni na muzikál „Mamma
Mia“ v Národním domě v listopadu, naši uživatelé na den otevřených dveří v lednu
v budově praktické školy.
7. Dlouhodobě se zaměřit na doplnění vzdělání pracovníků v oblasti bazální stimulace,
pohybové terapie, smyslové terapie, tak aby byly klientům nabízeny kvalitní sociální
služby. V rámci revize standardu č. 10 (Profesní rozvoj zaměstnanců) byl vypracován
vzdělávací plán organizace na léta 2018-2023, jehož součástí jsou i výsledky
dotazníkového šetření mezi všemi zaměstnanci organizace v přímé péči, zaměřeného na
jejich potřeby v oblasti dalšího vzdělávání.
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Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace pro rok 2019 (dlouhodobé cíle)
1. Zrealizovat poslední část projektu "Oprava zastřešení bezbariérového vstupu“ v podobě
zahájení a úspěšného dokončení stavebních prací.
2. Obnovíme chod oddělení ergoterapie, dovybavit potřebnými cvičebními prvky a
pomůckami, včetně dalšího odborného růstu ergoterapeutky.
3. Pokračovat v revizi stávajících standardů kvality poskytovaných služeb organizace,
vytvořit scházející metodiky pro jednotnou práci a podporu všech zaměstnanců a
pracovníků v přímé péči s uživateli.
4. Zaměřit se na rozvoj školení a využití vlastních lidských zdrojů organizace, proškolit
vedoucí pracovníky a následně zacílit a sestavit školení pro všechny pracovníky v přímé
péči v organizaci samotné.
5. Podpořit rozvoj komunikace a společného prostoru pro setkávání s rodinami našich
uživatelů formou setkání pro rodiče v denním stacionáři, organizace od února bude
vydávat bulletin pro rodiče a opatrovníky s informacemi o změnách z oblasti sociálních
služeb.
Krátkodobé cíle podporující integraci, socializaci a rozvoj osobností uživatelů pro rok 2019
1. Zorganizujeme první setkání rodičů v denním stacionáři oddělení dílen.
2. Zapojíme se do Mezinárodního dne porozumění autismu v OC Forum Nová Karolina, kde
budeme prezentovat náš denní stacionář.
3. Zorganizujeme výstavu výrobků denního stacionáře stolařské dílny na Prašivé (květen).
4. Zorganizujeme výstavu denního stacionáře kreativní a dílny svící (září).
5. Zúčastníme se Mezinárodní výtvarné soutěže - Pohled do jiného a přece stejného světa.
6. Zorganizujeme ples pro uživatele (listopad-prosinec).
7. Zaměříme se na kvalitu skupinové práce s uživateli chráněného bydlení v komunitách a
tematických programech.
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VI. Stručné zhodnocení výsledků kontrol v roce 2018
Kontrola zřizovatele ve dnech 15.08.2018 – 22.08.2018 – veřejnosprávní kontrola: celková
kontrola hospodaření za rok 2017 a zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace.
Organizaci byla uložena dvě opatření, která byla dána do souladu.
Uživatelé na akci organizace
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