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Vážení čtenáři, předkládáme Vám 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. 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.

 

 1. Využití kapacity zařízení 

Služba denního stacionáře nabízí 
klientům širokou paletu činností 

odpovídající různorodostí potřeb osob se 
speciálními potřebami. Služby jsou vnitřně 
rozděleny do tří oddělení:  zvýšené péče, 

denního pobytu a dílen. Do denního 
stacionáře mohou klienti docházet 5 dní v 

týdnu, služba je určena klientům, kteří 
mají ukončenou povinnou školní 

docházku.  

Služba chráněného bydlení je zaměřena 
na získávání praktických životních 

dovedností, které mohou naši uživatelé 
uplatnit v běžném životě a posunout se 
směrem k samostatnému bydlení.  Míra 

poskytované podpory je individuální. 
Služba spolupracuje s rodinou, 

opatrovníkem uživatele. 

Odlehčovací služba si klade za cíl pomoci 
osobám v péči o blízkou osobu 

s mentálním postižením a umožnit těmto 
pečujícím osobám nezbytný odpočinek.  
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Stav uživatelů sociální služby denní stacionáře dosáhl k 31.12.2017 počtu 71. Okamžitá kapacita je stanovena 
na 60 uživatelů. 

 

zvýšená 
péče ; 12 

denní 
pobyt ; 20 

dílny ; 39 

Denní stacionáře- rozdělení klientů do 
jednotlivých oddělení v celkovém počtu 71 

klientů  

31 

40 

Počty uživatelů  podle pohlaví 

muži

ženy

poskytnutí 
místa a 

prostoru; 3 
poskytnutí 
podpory; 7 

poskytnutí 
částečné 
pomoci; 

10 

poskytnutí 
převážné 
nemoci; 

30 

poskytnutí 
úplné 

pomoci; 
21 

Míra poskytnuté pomoci u jednotlivých 
klientů 
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Kapacita chráněného bydlení je 8 míst a služba je plně vytížená. Během roku 2017 nikdo z klientů 
nenastoupil, rovněž nikdo neukončil využívání této služby. Na chráněném bydlení je 5 žen a 3 muži. 

 

 

 

Počet 
klientů 

čerpající 
službu; 8 

Počet 
neuspokoj

ených 
zájemců o 
službu; 8 

Kapacita chráněného bydlení je 8 
klientů 

muži; 3 

ženy; 5 

Čerpání služby podle pohlaví 

poskytnutí 
místa a 

prostoru; 1 

poskytnutí 
podpory; 1 

poskytnutí 
částečné 
pomoci; 2 

poskytnutí 
převážné 
pomoci; 4 

poskytnutí 
úplné 

pomoci; 0 

Míra poskytnuté pomoci u jednotlivých 
klientů 
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Kapacita služby jsou 2 lůžka, které jsou umístěny v jednom pokoji, což nás určitým způsobem limituje. Z toho 
jsme nuceni v případě přijímání klienta na odlehčovací službu vycházet. V roce 2017 využilo tuto sociální 
službu celkem 21 klientů. 

 

 

 

 

Nejvíce uživatelů bylo z Frýdku-Místku (celkem 7), z Frýdlantu nad Ostravicí (celkem 4), z Ostravy a Palkovic 
po dvou a po jednom z obcí Staré Město, Nošovice, Těrlicko, Hukvaldy, Šenov a Vratimov. 

Celkem mělo k 31.12.2017 uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovací služby 25 klientů. 

 

 

 

muži; 
10 

ženy; 
11 

Čerpání služby podle pohlaví 

poskytnutí 
místa a 

prostoru; 0 

poskytnutí 
podpory; 0 

poskytnutí 
částečné 
pomoci; 2 

poskytnutí 
převážné 
pomoci; 6 

poskytnutí 
úplné 

pomoci; 
13 

Míra poskytnuté pomoci u jednotlivých 
klientů 
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Měsíc 

Počet uživatelů, kteří v 
daném měsíci OS 

využívali Obsazené dny Využití v % 

Leden 7 20 32,25 

Únor 11 36 64,28 

Březen 6 39 62,90 

Duben 8 29 48,33 

Květen 10 40 64,51 

Červen 9 40 66,66 

Červenec 9 51 82,85 

Srpen 8 36 58,06 

Září 9 39 65,00 

Říjen 10 37 59,67 

Listopad 8 33 55,00 

Prosinec 7 31 50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využívání odlehčovací služby je ovlivněno ve velké míře akutními zdravotními stavy přihlášených uživatelů a 
následné odhlášení služby.  
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Organizační struktura k 31.12.2017 za celou organizaci 
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DS                    18   SP             4   CHB            4   OS                4 

 

      
přímá péče        16,8   přímá péče      1   přímá péče          

3,
9   

přímá péče               
3,75 

 

      
nepřímá péče      1,2   nepřímá péče   3   nepřímá péče      

0,
1   

nepřímá péče          
0,25 

                                   
 úvazky celkem za organizaci                                                                                                                                                      30 

                                    

vysvětlivky:    DP oddělení denního pobytu 
                         OZP  oddělení zvýšené péče 

          

 
D oddělení dílen 

          

 
SP oddělení správy 

 
 

    

 
PSS pracovník v sociálních službách 

   
 

     

 

V loňském roce jsme se rozhodli, že v rámci dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách navážeme 

spolupráci s organizacemi, které poskytují stejné sociální služby naší cílové skupině klientů. Pracovníci každé 

služby i každého oddělení zavítali jinam. Výměnné odborné stáže proběhly v Centru sociální pomoci v Třinci, 

Mikase z.s. v Ostravě, Integrovaném sociálním ústavu v Komorní Lhotce,  Našem světě p.o. (domov Anenská) 

ve Frýdku-Místku , Centru sociálních služeb v Bohumíně. Stáže nám přinesly mnoho zajímavých podnětů pro 

naši každodenní práci, ale i pro organizaci a způsob poskytování jednotlivých služeb, poznali jsme kolegy i 

jejich uživatele, nasbírali nové nápady nejen na zajímavé činnosti a hezké výrobky. To, čeho si vážíme nejvíce, 

je však vzájemná spolupráce a její pokračování formou různých projektů a příležitostí se i nadále potkávat. 

Také jsme absolvovali akreditovaný kurz zaměřený na individuální plánování, abychom sjednotili způsob 

plánování na všech poskytovaných službách. Začátkem roku jsme pozvali rodiče a opatrovníky na přednášku 

Mgr. Ireny Drijákové, Dis., z odboru sociálních věcí z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, která 

zaměstnancům, ale i rodičům povídala o všech úskalích opatrovnictví. 

Všichni zaměstnanci se zúčastnili zdravotnického školení první pomoci (život zachraňující úkony) pořádané 

Českým červeným křížem, oblastní spolek Frýdek-Místek. 
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Spolupráce s organizací ADRA V roce 2017 se nám podařilo navázat pravidelnou spolupráci 
s dobrovolnickým centrem organizace ADRA. Dva dobrovolníci navštěvují klienty v denním stacionáři, jedna 
dobrovolnice tráví společný čas s klienty chráněného bydlení.  

 

„Dobrovolnictví je něco, co mě opravdu baví. Naplňuje to mou touhu po pomáhání druhým lidem a zároveň si 
to pokaždé moc užiju. Všichni v integrovaném centru Žirafa jsou neuvěřitelně vstřícní a příjemní lidé. S klienty 
chodím nakupovat, hrát badminton, různé karetní či deskové hry (Člověče nezlob se! je hra, na kterou se zde 
specializují, nikdy jsem neviděla takovou rychlost a zapálenost pro hraní), někdy spolu uvaříme nebo upečeme 
něco dobrého, ale co je důležité, vždy se při tom moc dobře pobavíme. Tímto bych chtěla poděkovat za 
možnost být dobrovolnicí“. Šárka Nevařilová 
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Spolupráce s dalšími organizacemi 

Naše organizace je přátelská ke studentům, protože víme, že je velmi důležité, aby si studenti mohli v rámci 

studia vyzkoušet v praxi sociální práci se všemi cílovými skupinami klientů. Studentům umožňujeme 

odbornou praxi na všech službách, spolupracujeme s Ostravskou univerzitou a Vyšší odbornou školou 

sociální v Ostravě.   

Nově jsme navázali spolupráci s Centrem pečovatelské služby Frýdek-Místek, konkrétně s centrem denních 

služeb Domovinka, které sídlí v blízkosti budovy na ulici Janáčkově. Spolupráce spočívá v organizaci akcí, 

které probíhají střídavě v Domovince, střídavě u nás. Vzájemně si vždy nachystáme zajímavý program, naši 

klienti se vzájemně navštíví a obohatí o různé sportovní zážitky, naučí se zajímavé kreativní nápady, nebo si 

společně pochutnají na dobrém jídle. Zkrátka vždy jde o příjemné dopoledne, kde si společně popovídáme, 

dáme si spolu čaj a máme se hezky.  

 

Každá spolupráce je pro nás důležitá, protože jsme si vědomi, že velkých cílů je možné dosáhnout jedině, 

když se spojí mnoho lidí dohromady. Možná právě proto spolupracujeme se všemi dostupnými službami, 

které nás osloví s žádostí o stáž, nabídnou návazné služby právě našim klientům, nebo doplní námi 

poskytované služby. Většinou se jedná o služby města Frýdek-Místek, jsou to školy poskytující vzdělání 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, knihovna, městská policie a celá řada dalších organizací. 
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Investiční a neinvestiční finančních dary a příspěvky z rozpočtu jiných ÚSC k 31.12.2017 

datum č. ÚZ DÁRCE  fin.dar fin.dar dotace použití zbývá 

     neúčelový účelový neinvest.   

10.1.2017  1.  10117 Obec Řepiště  10 000  10 000 0 

8.2.2017  2.  80217 Obec Těrlicko  5 000  5 000 0 

8.2.2017 3. 82017 Obec Ostravice  5 000  5 000 0 

10.3.2017 4. 10317 Obec Dobrá   30 000 30 000 0 

28.2.2017 5. 28217 Obec Nižní Lhoty   10 000 10 000 0 

21.3.2017 6. 21317 Obec Janovice  1 500  1 500 0 

23.3.2017 7. 23317 Obec Sedliště   15 000 15 000 0 

20.3.2017 8. 20317 Město Paskov   10 000 10 000 0 

30.3.2017 9. 30317 Klub důchodců 
Raškovice 

1 800   1 800 0 

21.4.2017 10. 21417 Městys Suchdol nad 
Odrou 

10 000   10 000 0 

27.4.2017 11. 27417 Obec Staříč  50 000  50 000 0 

22.5.2017 12. 22517 Město Frýdlant nad 
Ostravicí 

  42 000 42 000 0 

30.5.2017 13. 30517 Obec Kozlovice  5 000  5 000 0 

24.5.2017 14. 24517 Obec Hukvaldy  1 000  1 000 0 

27.6.2017 15. 27617 Město Brušperk 10 000   10 000 0 

28.6.2017 16. 28617 Obec Nošovice  10 000  10 000 0 

5.5.2016 11. 50516 Město Frýdlant nad 
Ostravicí 

   34 069  

rok 2017     21 800 87 500 107 000 216 300 0 

     109 300  107 000    

dar+přísp.     216 300   216 300 0 

          

Věcné dary k 31.12.2017        
datum č. ÚZ DÁRCE   věcný dar  použití daru zbývá 

rok 2017     0    0 
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V průběhu roku 2017 jsme pro uživatele uspořádali zajímavé akce, které podpořili jejich zájem a začlenění do 

kulturního a společenského života nejen v našem městě.  Zúčastnili jsme se olympiády, soutěžní výstavy, 

navštívili jsme divadla i kina, různé výstavy a těšili se z  dění ve městě i v okolí.  

V loňském roce jsme zorganizovali výstavu výtvarných děl našich umělců, kteří navštěvují v odpoledních 

hodinách výtvarný kroužek paní Mleczkové. Pastely, kresby a malby akrylem jsme vystavovali v knihkupectví 

Kapitola na Hlavní třídě ve Frýdku-Místku.  

 

Koncem srpna jsme zorganizovali velkou společnou akci pro všechny klienty i zaměstnance napříč službami 

na naší zahradě, kde jsme společně dováděli s klauny, točili létajícími talíři, dělali obrovské bubliny, a opékali 

párky a to vše s „Cirkusem trochu jinak.“  Kromě této akce na zahradě grilujeme, vaříme každoročně 

kotlíkový guláš, smažíme vaječinu.  
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Naše volnočasové činnosti v rámci denních stacionářů jsme obohatili o nové sportovní disciplíny a pohybové 

aktivity, začali jsme jezdit na cyklovýlety, pořádat turistické vycházky, navštěvujeme halu Polárku, kam 

chodíme na badminton, každý měsíc chodíme na bowling.   

 

 

 

V prostorách jednotlivých oddělení jsme uspořádali valentýnskou diskotéku, karneval, mikulášskou nadílku 

s předtančením v lidových krojích.  

 

Pro klienty pořádáme zajímavé přednášky na různá témata, např. zdravá výživa či poskytnutí první pomoci, 

ale také setkání s profesionálními i dobrovolnými hasiči s názornými ukázkami z jejich práce. Klienti si u 

těchto akcí zkusí na vlastní kůži být hasičem, nebo záchranářem, ale také si uvědomí různé nebezpečné 

nástrahy každodenního života a dozví se, jak v těchto situacích správně reagovat.  



Žirafa-Integrované centrum, Frýdek-Místek, p.o., výroční zpráva 2017 

Stránka 15 z 26 

 

 
I v loňském roce nás navštěvovala canisterapeutka paní Helena Fejkusová z organizace Podané ruce, o. s. 

s fenkami Dafné a Xany. Canisterapie je v naší službě velmi vítaná. Pes je pro klienty, kteří mají často potíž 

s komunikací, s tělesným zdravím a s okolním světem, velkou motivací k činnosti a spolupráci. V běžném 

životě se klienti kontaktu s pejsky spíše vyhýbají, mají z nich respekt a bojí se jich. Pod vedením empatické 

paní Fejkusové však získávají pomalu důvěru k pejskům, a postupně s nimi navazují těsnější kontakty. Klienti 

si pejsky vodí na vodítku, dávají jim různé povely, házejí míček, přidržují překážky, vodí pejsky přes překážky, 

které překračují a zdolávají společně. Ti odvážnější si pejsky hladí, polohují s nimi a užívají si dotyků huňatých 

kožíšků a pocitů tepla. Canisterapie klienty podporuje v rozvoji komunikace, pejsek se stává určitým 

prostředníkem, který umožní kontakt s okolím. Tato doplňková terapie u našich klientů pomáhá rozvíjet 

hrubou i jemnou motoriku, komunikaci, prostorovou orientaci i sociální cítění. U našich uživatelů jde o velmi 

oblíbenou činnost, vždycky se na návštěvu pejsků všichni moc těší.  
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V  roce 2017 začali klienti denního stacionáře oddělení zvýšené péče jezdit na hipoterapii do jízdárny Vitality 

Slezsko. Klienti se společně s pracovníky vydávají v jarních a letních měsících na návštěvy do stájí, kde s nimi 

pracuje fyzioterapeutka. Klient je přijímán na základě písemného souhlasu lékaře. Hipoterapie má významný 

pozitivní dopad na pohybové funkce klienta. Jde o dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně 

a jejich jemné koordinace případných změn. Klienti na hipoterapii velmi dobře reagují a po terapii koně vždy 

odmění pamlskem.  
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Při poskytování sociální služby byly plánované činnosti, které napomohly zvyšovat kvalitu poskytované služby 

a zároveň podpořily naše klienty v individuálním rozvoji. 

V rámci spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky klientů chráněného bydlení jsme uskutečnili 

společné předvánoční posezení. Pokračovaly Tematické programy zaměřené na získávání nových informací a 

rozvíjení znalostí klientů v oblastech, které se týkají běžného života. Nově jsme zavedli komunity a 

Multisenzorický nácvik – tyto činnosti napomáhaly rozvíjet sociální dovednosti, pro snadnější sociální 

začlenění klientů do běžného života.  

 

 

 

 

Jedna ze zásad naší služby je podporovat uživatele v nezávislosti na službě. O to usilujeme tak, že naše 

klienty podporujeme ve využívání dostupných veřejných služeb. Pokud je potřeba pomůžeme veřejné služby 

zprostředkovat, ale nenahrazujeme je. 
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Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného 

hospodářského výsledku za rok 2017 

 1. Neinvestiční a investiční příspěvek v Kč    
    

příspěvek na provoz od zřizovatele  8 526 000,00  

    

finanční dary obcí a měst - účelové 87 500,00   

finanční dary ostatní - neúčelové 21 800,00   

celkem finanční dary  109 300,00  

    

    

finanční příspěvky z rozpočtu jiných 

ÚSC 

 107 000,00  

    

    

dotace z Moravskoslezského kraje  3 539 000,00  

    

celkem neinvestiční příspěvek    12 281 300,00 

 

 2. Usměrňování prostředků na platy v % 
 

podíl mimotarifních složek   16,68  % 

 

 3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců                                                
 

Pppp      průměrný přepočtený počet zaměstnanců   28,90 

 

4.           Odpisový plán v Kč 
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budovy a stavby  1 548 301,00  

movité věci  103 716,00  

    

celkem odpisy dlouhodobého hmotného majetku   1 652 017,00 

 

Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 v Kč      

1.          Výsledek hospodaření, náklady a výnosy   

náklady  16 313 168,80  

výnosy včetně dotací   16 313 168,80  

hospodářský výsledek   0,00 

                                                                                  

 2.          Čerpání účelových dotací  

Dotace poskytnutá z Moravskoslezského kraje na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje č. 01478/2017/soc. a dodatku č. 1 k této smlouvě“.  

poskytnutá dotace z Moravskoslezského kraje  3 539 000,00  

čerpání dotace z Moravskoslezského kraje     3 539 000,00 

 

        3.          Rozbor mzdových prostředků financovaných z rozpočtu města  

mzdové prostředky zaměstnanců           7 905 418,00  

OON  58 577,00  

    

celkem mzdové náklady   7 963 995,00 

    

průměrný přepočtený počet zaměstnanců   28,90 
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 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  0,00  

příděl do rezervního fondu   0,00  

    

zlepšený hospodářský výsledek činí   0,00 

 

 

 7. Péče o svěřený majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění 

svěřeného majetku a o případných pojistných událostech 

 

Provoz, údržbu budov a zařízení zajišťuje referent majetkové správy, vlastní běžnou údržbu objektů a 

pozemků provádíme pracovníkem na dohodu o provedení práce, vlastními zaměstnanci a dodavatelským 

způsobem. 

V červenci 2017 na oddělení denního  pobytu  proběhly malířské práce a opravou prošly také dveřní zárubně. 

Na oddělení chráněného bydlení a odlehčovací služby jsme instalovali novou kuchyňskou linku, která 

odpovídá požadavkům uživatelů a bezpečné manipulaci při přípravě stravy.  
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V rámci zvelebování zahrady jsme nainstalovali venkovní cvičební stroje.  Vybrali jsme  tři certifikované 

rehabilitační a relaxační venkovní stroje od českého výrobce. Konstrukce strojů je navržena s ohledem na 

individuální využívání, při cvičení nedochází k nadměrnému přetěžování pohybového aparátu, protože cvičící 

využívají pouze váhu vlastního těla. Ke strojům náleží informační tabule a návod ke správnému cvičení. 

Vybrali jsme tyto tři stroje: 

1. Procvičování kloubů  (volant) – procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou 

ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. 

2. Procvičování ramen (kormidlo) – posilování svalů horních končetin a zlepšování ohebnosti a pohyblivosti 

ramenních kloubů. Vhodné pro rehabilitaci hybnosti ramen. 

3. Šlapadlo dvojité s lavičkou (šlapadlo) – posilování lýtkových a stehenních svalů, rehabilitace spodních 

končetin, obnovení svalových oslabení, zvyšování pohyblivosti kloubů. Zlepšuje krevní oběh a koordinaci 

nohou. 

Na konci roku 2017 prošla organizace auditem výpočetní techniky, došlo k obnově nevyhovujících počítačů, 

monitorů a instalaci nového routeru a konfiguraci routeru k zachycení spamů a virů a nastavení routových 

pravidel k filtrování nevhodného obsahu. Jako další krok bude následovat přechod od jednotlivých PC v síti 

do jednotné firemní domény pro zvýšení bezpečnosti jednotlivých PC i celé sítě.  
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              provedené opravy a údržba: 

Oprava pračky BOSCH – odd. CHB,OS 2 494,00   

Oprava kuchyňského robotu ETA – odd. CHB,OS 812,00   

Oprava a výměna prasklého vodovodního ventilu – 

odd. CHB,OS 

510,00   

Oprava jištění ovládání venkovních markýz střešních 

oken a napájecího konektoru – odd. CHB,OS 

6 437,00   

Oprava kolaxiálního kabelu k přívodu satelitní 

televize – odd. CHB,OS 

1 241,00   

 

celkem na oddělení CHB  a OS (chráněného bydlení 

a odlehčovací služby): 

   

 

11 494,00 

 

   

Malování a nátěr zárubní – odd. DP 44 790,00   

Zhotovení a oprava dveřních samozavíračů – bramo 

– u vstupních dveří – odd. DP 

5 936,00   

Oprava myčky BOSCH – odd. DP 2 354,00   

Elektro opravy – vyhoření zásuvek – odd. DP 3 630,00   

 

celkem na oddělení DP (denního pobytu): 

   

54 400,00 

 

    

    

Oprava pračky FAGOR – odd. dílen 605,00   

Oprava přívodu vody k požárním hydrantům na 

základě požární kontroly – odd. dílen 

1 700,00   

Havarijní oprava na ústředním radiátoru – odd. dílen 2 539,00   

Výměna akumulátorů PZTS – zabezpečovací zařízení 

– odd. dílen 

2 617,00   

Havarijní oprava zateplení střechy na budově 

Janáčkova  

29 830,00   
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Elektro opravy, zprovoznění světel po opravě 

půdních prostor – odd. dílen 

1 315,00   

 

celkem na oddělení dílen: 

  

44 295,00 

 

    

    

Oprava tiskáren HP,CANON - správa 5 445,00   

Oprava prasklého odpadu - správa 1 793,00   

Výměna akumulátoru PZTS – zabezpečovací zařízení 

-správa 

1 309,00   

 

celkem oddělení správy 

  

8 547,00 

 

    

 

Oprava domácího telefonu a výměna hlasového 

modulu telefonu – odd. zvýšené péče 

 

20 790,00 

  

Oprava a servis invalidního vozíku – odd. OZP 620,00   

Zhotovení a oprava dveřních samozavíračů – bramo 

– u vstupních dveří odd. OZP 

8 906,00   

Oprava paměťových svítidel na chodbách a 

únikových schodištích Fibichova   

87 637,00   

Výměna stávajícího osvětlení – odd. OZP 22 545,00   

Elektro opravy – napájení světel, žárovkových 

svítidel – odd. OZP 

1 970,00   

 

celkem na oddělení ZP (zvýšené péče): 

  

145 318,00 

 

    

Opravy hasících přístrojů 520,00   

Oprava dvoukřídlých protipožárních dveří na základě 

požární kontroly 

27 225,00   
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Oprava dveří, seřízení padacích lišt 10 854,00   

Porevizní opravy výtahů Janáčkova a Fibichova 12 148,4   

Celkem ostatní  50 747,40  

 

celkem opravy a udržování za celou organizaci 

    

314 801,40 

    

 Svěřený majetek je pojištěn zřizovatelem, v roce 2017 organizace neřešila žádnou pojistnou událost. 
 

 

Pohledávky a závazky se týkají pouze období prosince 2017, nedobytné pohledávky nemáme. Inventarizace 

majetku byla  provedena  k  31. 12. 2017,  fyzický stav  souhlasil  se  stavem účetním, inventarizační   rozdíly  

nebyly   žádné  zjištěny,  veškeré   doklady  dle    pokynu  byly   předány na OSOM  Magistrátu města Frýdku-

Místku.  

 
 

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.  

 

1. V návaznosti na novelu zákona o sociálních službách pokračovat v revizi stávajících standardů 

kvality poskytovaných služeb organizace, vytvořit metodiky pro jednotnou práci a podporu všech 

zaměstnanců a pracovníků v přímé péči s klienty. Navázat spolupráci s asociací poskytovatelů 

sociálních služeb formou odborných kurzů na klíč. V organizaci jsme zavedli metodické schůzky. 

Na těchto schůzkách pracují vedoucí pracovníci, sociální pracovnice a ředitelka na revizi 

standardů a řeší problémy vyplývající z provozu organizace.  

 

2. Navázat spolupráci s organizacemi, které poskytují stejné sociální služby naší cílové skupině 

klientů formou odborných stáží v rámci dalšího vzdělávání PSS. Obohatit práci PSS o důležité 

zkušenosti, osvědčené metody práce, navázat přátelství a družbu s ostatními organizacemi 

formou výměnných programů. Výměnné programy se uskutečnily napříč všemi poskytovanými 

službami, blíže popsáno v kapitole další vzdělávání zaměstnanců. V tomto trendu budeme nadále 

pokračovat i v roce následujícím.  
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3. Nadále pokračovat ve zvelebování zahrady na obou budovách, tak aby byla maximálně využívaná 

našimi uživateli. Na zahradě budovy Fibichova 469 byly odstraněny cvičební prvky pro děti a 

odborná firma nainstalovala 3 cvičební stroje pro dospělé, které přispějí k dalším sportovním 

aktivitám. V tomto trendu změny z dětských, zahradních, herních prvků na herní prvky pro 

dospělé chce organizace i nadále pokračovat. 

 

4. Podat žádost o opravu příjezdové komunikace a parkoviště u budovy dílen na ulici Janáčkova, tak 

aby byl uživatelům a pečujícím zajištěn bezpečný a důstojný příjezd k organizaci. Žádost byla 

podána na odbor dopravy a silničního hospodářství.   

 

 Prohloubit spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA ve Frýdku- Místku, vytvořit podmínky pro 

větší možnost zapojení dobrovolníků v naší organizaci. O dobrou spolupráci se opravdu snažíme, 

není však lehké najít dobrovolníky, kteří by svůj volný čas věnovali klientům naší cílové skupiny. 

1. Uplatnit zpracovanou a vyčíslenou projektovou dokumentaci na zhotovení nové zastřešené 

příjezdové rampy pro vozíčkáře včetně nové vstupní brány v budově dílen.  

2. Vypracovat studii proveditelnosti s cílem zvýšit kapacitu odlehčovací služby a zkvalitnit 

poskytované služby chráněného bydlení i odlehčovací služby 

3. Nadále pokračovat ve zvelebování zahrady na obou budovách, tak aby byla maximálně využívaná 

našimi uživateli. 

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 klienty.  

5. Pokračovat ve spolupráci s asociací poskytovatelů sociálních služeb, pokračovat ve spolupráci 

s dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek  

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 

7. Dlouhodobě se zaměřit na doplnění vzdělání pracovníků v oblasti bazální stimulace, pohybové 

terapie, smyslové terapie, tak aby byly klientům nabízeny kvalitní sociální služby 
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1. Zorganizujeme alespoň jednu zajímavou akci (zajímavou přednášku, grilování, večírek), na kterou 

pozveme nejen uživatelé, ale i rodiče klientů  

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 z textilní dílny (květen) 

4. Zorganizujeme výstavu keramiky a košíkářských děl denního stacionáře v letních měsících 

v Arboretu Frýdek-Místek (červenec) 

5. Zúčastníme se Mezinárodní výtvarné soutěže- Pohled do jiného a přece stejného světa 

Kontrola  zřizovatele  ve dnech  13.03.2017  –  17.03.2017  –  veřejnosprávní  kontrola:   celková   kontrola 

hospodaření za rok 2016 a zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace, kontrola 

proběhla bez uložených opatření.  

Kontrola dne 23.10.2017 Okresní správy sociálního zabezpečení na plnění povinností v nemocenském 

pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti za období od 1.11.2014 do 30.9.2017, nebyly zjištěny nedostatky.  

Veřejnosprávní kontrola finančních prostředků poskytnutých na základě smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve dnech 10.4.-12.4.2017, bez uloženého opatření.  

Kontrola Moravskoslezského kraje dne 26.4.2017 na registrované sociální služby, bez uložení opatření.  

 

 

  


