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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 2020 o činnosti Žirafa-

Integrované 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 26.2.2021 

 

 

Mgr. Natálie Hamplová 

ředitelka  
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I. Úvod 
Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit výroční zprávu příspěvkové organizace Žirafa- Integrované 

centrum Frýdek-Místek. Internet je plný hodnocení minulého roku, titulky příspěvků hlásí, že byl 

loňský rok unikátní nižším počtem nehod, statisticky vyjímečný co do počtu výjezdů hasičského 

záchranného sboru, byl rokem dobrovolnictví, byl pátý nejteplejší od roku 1775 a nejbohatší na 

srážky od roku 2010. Pro pracovníky a klienty organizace Žirafa-Integrované centrum Frýdek-Místek, 

p.o.  byl plný změn, nových věcí a mimořádných událostí. Událostí, které nesnesly odkladu, musely se 

řešit hned a za pochodu. Epidemie koronavirového onemocnění COVID-19 zasáhla chod organizace 

ve všech jejich činnostech.  Potýkali jsme se s nedostatkem pracovníků, naše běžné výdaje se 

přesunuli do nákupu ochranných osobních pomůcek a dezinfekce, uzavřeli jsme se veřejnosti, 

studentům i řemeslníkům, čerpali jsme jiné dotace, než kdy dříve a spoustu dalších změn.  Na druhé 

straně jsme v některých oblastech nakonec měli i štěstí, kdy se nám přes všechny potíže podařilo 

uskutečnit plánované semináře v rámci dalšího vzdělávání pracovníků, zvládli jsme oslavit týden 

sociálních služeb výstavou výtvarných prací a koncem roku jsme vybrali tři nové pracovníky do našich 

řad. Když jsem se namátkově zeptala pracovníků, jak by zhodnotili uplynulý rok, řekli:  

„Pandemie nám dala zabrat.“ 
 „Přeorientovali jsme se na jiné činnosti.“ 

„Loňský rok byla zkouška!“ 
„Náročný, ověřili jsme si, že se můžeme jeden na druhého spolehnout.“ 

„ Vzhledem k situaci, jaká byla, jsme to zvládli!“. 
„Štěstí, že máme tu zahradu.“ 

„Museli jsme se přizpůsobit, zabralo se a jelo se dál.“ 
 

II. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková 

organizace zřízena 
 

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. 

Posláním organizace je poskytovat kvalitní sociální péči osobám s mentálním postižením, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

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. Věková 

kategorie klientů odpovídá od 11 do 64 let.  

Uživatelé oddělení denního pobytu a zvýšené péče jsou lidé se středním, těžkým a hlubokým 

mentálním postižením kombinovaným s postižením smyslovým a tělesným, 10-ti uživatelům je 

diagnostikován autismus.  
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Oddělení dílen navštěvují uživatelé s lehkým, středním až středně těžkým mentálním postižením s 

ukončenou povinnou školní docházkou. Věnují se především pracovní terapii (dílna ručních prací, 

stolařská, keramická, košíkářská, textilní, a dílna svící), která vede k jejich seberealizaci a naplňování 

osobních individuálních cílů.   

V naší službě denního stacionáře jsme se v loňském roce zaměřovali na individuální přístup 

k uživatelům a k plnění jejich potřeb a přání podle aktuálního stavu na oddělení. Snažili jsme se o 

rozvoj nebo udržení stávajících schopností uživatelů v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stravování, 

socializace, motoriky a psychiky. Věnovali jsme se pracovně výchovné činnosti. Plánovali jsme 

aktivity, které podporují zprostředkování kontaktu se společenským prostředím- výlety, akce mimo 

zařízení, společné akce s jinými organizacemi, canisterapii. V letošním roce však tyto činnosti byly 

hodně omezeny výskytem viru COVID-19 v naší společnosti a nemohli jsme proto spoustu plánů 

uskutečnit. Různorodosti potřeb osob se speciálními potřebami jsme vyhověli nabídkou činností 

v pracovnách, dílnách, na zahradě, v přírodě okolo nás.  

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. Cílová skupina 

odlehčovací služby jsou děti a dospělí od 3 do 64 let. V roce 2020 bylo využívání právě této sociální 

služby nejvíce ovlivněno epidemiologickou situací v souvislosti s nemocí COVID-19.  

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. 

V roce 2020 se služba zaměřovala na to, aby naši uživatelé při poskytování sociální služby získávali 

praktické životní dovednosti, a to pomoci konkrétních činností, které jsou běžné v každodenním 

životě, v domácnosti. Cílem každodenních činností, bylo zvýšit nebo udržet, soběstačnost uživatelů 

při vedení domácnosti, a to s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.  

Během tohoto roku byly pro lepší zvládání zátěžových situací aktualizovány a podrobněji vypracovány 

krizové plány. Krizové plány pomáhají pracovníkům lépe zvládat krizové situace a efektivně jim 

předcházet. 

Ergoterapie je využívána v rámci sociálně aktivizačních činností v rámci denních stacionářů, terapie 

jsou obvykle individuální, někdy v malé skupině max. 3 osob (2 klienti a 1 ergoterapeut).  Časová 

jednotka trvá obvykle 40 min., je započten čas od vyzvednutí na oddělení po opětovné odvedení 

klienta zpět na oddělení.  
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1. Využití kapacity zařízení 

Využívání služby denního stacionáře v roce 2020 
Stav uživatelů sociální služby denní stacionáře dosáhl k 31. 12. 2020 počtu 83. Okamžitá kapacita je 

stanovena na 60 uživatelů. 

Během roku 2020 začalo v zařízení ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, p.o. využívat tuto 

službu nově 5 uživatelů. V roce 2020 se rozhodli 3 uživatelé ukončit poskytování této služby na vlastní 

žádost.  

U služby denního stacionáře byla z důvodu usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 č. 207 pozastavena 

činnost od 16.3.2020 do 25.5.2020. 
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Využívání služby chráněného bydlení v roce 2020 
Kapacita chráněného bydlení je 8 míst, po celý rok byla plně využitá. Věkový průměr uživatelů této 

služby je 38 let. Službu chráněného bydlení využívají tři muži a pět žen.  

 

 

Využívání odlehčovací služby v roce 2020 
Kapacita služby jsou 2 lůžka, která jsou umístěna v jednom pokoji, což je určitým způsobem limitující. 

Z toho jsme nuceni v případě přijímání klienta na odlehčovací službu vycházet. V roce 2020 využilo 

tuto sociální službu celkem 26 uživatelů. 

 

 
 

Nejvíce uživatelů bylo z Frýdku-Místku (celkem 11), z Frýdlantu nad Ostravicí (celkem 3), z Ostravy 

(celkem 2) a po jednom z obcí: Staré Město, Paskov, Nošovice, Hukvaldy, Šenov, Vratimov, Kunčice u 

Bašky, Vendryně a Třinec. 

Celkem mělo k 31.12.2020 uzavřenou smlouvu o poskytování odlehčovací služby 26 klientů, tzn. že 9 

uživatelů v roce 2020 služby nevyužili.  
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Na obsazenost odlehčovací služby mělo také vliv onemocnění COVID-19, kdy někteří rodinní 

příslušníci z obavy nákazy raději službu nevyužívali. Od čerpání služby rodiče také odrazovala 

povinnost testování před přijetím do služby, stejně tak nemožnost čerpání služby v době karantény 

druhé pobytové služby.  

Využívání odlehčovací služby v jednotlivých měsících 

 

 

2. Personální zajištění sociálních služeb 
V měsíci listopadu a prosinci proběhlo výběrové řízení, kterým byli vybráni tři noví pracovníci, dva 

pracovníci do přímé péče a sociální pracovnice organizace, která nám bohužel chyběla od konce října 

2020. K naší velké radosti se nám podařilo obsadit místo na denním stacionáři ve stolařské dílně, tady 

jsme hledali vhodného pracovníka od března 2020. Všichni nově přijatí zaměstnanci procházejí 

v současné době procesem zaškolování formou adaptačního plánu nového pracovníka.   
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3. Vzdělávání zaměstnanců 
V roce 2020 jsme upustili od odborných stáží a cestování zaměstnanců na různé vzdělávací aktivity. 

Uspořádali jsme dva akreditované semináře na klíč přímo v ogranizaci v měsíci srpnu. Pro tyto účely 

jsme si plně vybavili naši multifunkční místnost na oddělení ergoterapie, kde jsme dříve zakoupili 

dataprojektor, promítací plátno, židle a školení pořádáme zde. Tentokrát jsme se zaměřili na 

alternativní a augmentativní komunikaci, školení s názvem „Praktická dílna- podpora v komunikaci“ 

nám přednášela paní Radka Čebišová, která nám osvěžila metody alternativní a augmentativní 

komunikace, Obrázkový komunikační systém VOKS, systém manuálních znaků Makaton, různé 

způsoby podpory v komunikaci, komunikační deníky,  knihy a další. Vysvětlila nám, jak vybírat vhodné 

obrázky na piktogramy a podle čeho a jak je možné sestavit zážitkový deník. Druhý seminář jsme 
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zaměřili na problematiku patnerství a sexuality u osob s mentálním postižením, tady nám přednášela 

Mgr. Zdeňka Kozáková, Dis., Ph.D., která nás provedla aktuálními otázkami problematiky partnerství, 

sexuality, rodičovství, sexuálního zneužívání a edukace v této oblasti.  Vysvětlila nám postoje a 

možnosti řešení jenotlivých situací, se kterými se pracovník může ve své praxi setkat. Vedoucí 

pracovníci pak absolvovali odborný vdělávací program na téma: „Vedení týmu v sociálních službách“, 

zaměřený na vedení týmu, komunikaci, jeho motivaci a styly řízení. Pracovníci si hodiny, které by 

věnovali odborné stáži , doplnili  online seminářem zaměřeným na komunikaci. Školení pracovníky 

motivovalo k tomu, aby více používali piktogramy, obrázky, vyráběli s klienty zážitkové deníky, různé 

komunikační knihy s postupy denních činností a další.    

4. Spolupráce s ostatními organizacemi, finanční příspěvky a dary 

ADRA- Dobrovolnické centrum Frýdek-Místek 

Celková situace s pandemií ovlivnila i průběh dobrovolnického programu v organizaci. Naše služby 

navštěvuje celkem pět dobrovolníků, kteří se i přes těžkosti snažili být stále aktivní. V době pandemie 

se návštěvy konaly na zahradě nebo mimo zařízení, při úplném zákazu návštěv, kdy bylo chráněné 

bydlení např. v karanténě, si dobrovolníci s klienty psali, posílali fotky a telefonovali. Celkově věnovali 

dobrovolníci našim uživatelům 307,75 dobrovolnických hodin.  

 

Dobrovolníci z Adry nám přišli zazpívat před vánoci pod okýnko 

 

Jsme vděční za každou spolurpáci, za čas, který lidé věnují našim klientům a snaží se je obohatit o nové zážitky a příležitosti. 
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Za všechny dary upřímně děkujeme. 

5. Kulturně společenská činnost příspěvkové organizace 

Akce pro širokou veřejnost, které jsme sami organizovali, nebo jsme se do 

jejich organizace aktivně zapojili 
 

Divadelní představení divadla BONBON z Frýdlantu nad Ostravicí 

Začátkem roku jsme 13.2.2020 pro naše klienty pozvali do organizace divadlo Bonbon. Na motivy 

knihy Karla Čapka nás přijela navštívit „Dášeňka“. Loutka pejska nás seznámila s dalšími loutkami, 

které dokázaly zaujmout každého uživatele. Pohádka byla plná veselých příhod, jak Dášeňka poznává 

svět a svým pánům způsobuje maléry.  

Výstava obrazů „KOUZELNÉ BYTOSTI“  

I přes nepříznivou dobu se nám podařilo zorganizovat výstavu výtvarných prací klientů denního 

stacionáře, kteří se v odpoledních hodinách scházejí ve výtvarném kroužku. Výstava byla zaměřená 

na téma relaxace, kdy většina námětů vycházela z antistresových omalovánek Anastasie Catris a 

Joanny Star Czupriniak a také od úžasného ilustrátora Paula Kidbyho. Výstava proběhla v prostorách 

knihkupectví KAPITOLA na Hlavní třídě 107 od 6. října 2020 a byla odinstalována až začátkem 

prosince. I když výstavu tentokrát nezahájila slavnostní vernisáž pro širokou veřejnost, stejně jsme 

měli radost, že můžeme alespoň tímto způsobem oslavit tradiční týden sociálních služeb, pozvat 

rodiče, přátelé a předvést jim výsledek snažení našich uživatelů.  
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Výstava „Kouzelné bytosti" 

Setkání dobrovolníků z Adry na zahradě organizace 

V červnu proběhlo na zahradě organizace setkání dobrovolníků, kteří se věnují našim klientům, ale 

také z krajské organizace Náš svět Pržno, p.o. Na závěr všichni dobrovolníci poseděli s kytarou a 

písničkou a vzali mezi sebe také uživatele chráněného bydlení.  

Činnosti jednotlivých služeb 

Denní stacionáře 

Poskytování sociální služby v letošním roce výrazně ovlivnila pandemie viru COVID-19 v průběhu 

celého roku 2020. Začátkem roku bylo ještě všechno jako dřív, stihli jsme tradiční diskotéku na 

Valentýna a také jsme dostali pozvání na karneval do Lidového domu. Začátkem března jsme 

absolvovali přednášku státního zdravotního ústavu na téma osobní hygiena, kde jsme se již věnovali 

správnému mytí rukou. Pak ale přišla zpráva o prvním komunitním přenosu a Vláda ČR rozhodla o 

pozastavení činností denních stacionářů od 16.3.2020 do 25.5.2020. Naši zaměstnanci zůstali v práci 

a šili roušky pro další sociální služby. Celkem našili přes 1000 dvouvrstvých plátěných roušek, které 

jsme rozvezli po sociálních službách ve Frýdku-Místku. Začátkem léta  klesl počet nakažených a my 

jsme mohli opět otevřít, přijali jsme nová pravidla pro znovuotevření denních stacionářů a nastavili 

jsme si nové postupy, které se promítly do každodenního provozu organizace, které bylo nutné 

dodržovat v rámci předpisů platných v celé České republice.  Protiepidemiologická opatření se týkala 

především každodenní dezinfekce všech prostor, ale i malých ploch, pomůcek atd., používání 

ochranných roušek a respirátorů, nových postupů při příchodu klientů do služby, omezení počtu lidí 

v jedné místnosti během jídla, ale také pobyt klientů v dílnách během aktivizačních činností, 

zaměstnanci přestali navštěvovat s klienty místa s vyšším výskytem lidí, své aktivity přesunuli na 

zahradu a do přírody.   
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Přednáška SZÚ byla interaktivní a hravá 

Chráněné bydlení a odlehčovací služba 

Do poskytování služby zasáhla opatření v souvislosti s nemocí COVID – 19. V obdobích nouzového 

stavu byla naše sociální služba chráněného bydlení poskytována v souladu s vládními i mimořádnými 

opatřeními, a to s cílem chránit zdraví uživatelů. Díky tomu byla sociální služba poskytována 

v určitých obdobích vždy podle doporučených postupů z MPSV. Sociální služba chráněného bydlení se 

řídila doporučenými postupy a dle aktuální situace realizovala jednotlivá mimořádná opatření. 

Pracovníci i během mimořádných opatření jako byla např. karanténa, zákaz návštěv v sociální službě, 

usilovali o to, aby službu uživatelům poskytovali v co největší kvalitě, a to s ohledem na individuální 

potřeby jednotlivých uživatelům. 

 

Přírava k plošné dezinfekci aerosolem 
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Testování klientky na pobytové službě 

 

Karanténa na pobytových službách byla v měsíci říjnu a to od 21. 10. do 31. 10. 2020, v měsíci 

listopadu od 16.11. až 26. 11. 2020 a na přelomu roku od 29.12.2020 do 12.1.2021. Během karantény 

bylo rovněž postupováno podle stanovených metodických doporučení MPSV a Krajské hygienické 

stanice ve Frýdku-Místku. Během karantén byly uživatelům poskytovány základní činnosti sociální 

služby, a to s ohledem na jejich individuálně určené potřeby- poskytnutí ubytování, stravování, 

pomoc při zvládání běžných úkonů peče o vlastní osobu. Neprobíhalo individuální plánování, byl 

zachován individuální přístup. 

 

 

Pracovníci pobytových služeb se scházejí před organizací v rozestupech na pravidelné testování 
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Testování pracovnice pobytové služby v době karantény 

 

Ergoterapie 

V rámci ergoterapie byly  využívány zahrady na obou budovách, klienti dílen měli několikrát sportovní 

dopoledne (turnaje v petangue). Na ulici Fibichova byl zorganizován sportovní den, klienti se mohli 

zúčastnit disciplín jako kroket, kuželky, petangue, jízda na koloběžce nebo na trojkolce, hod do 

basketbalového koše a chůze po bosém chodníku.  

 

Sportovní dopoledne na zahradě budovy na ulici Fibichova 

Na zahradě na ulici Fibichova bylo instalováno více nových prvků, které při egroterapii v terénu 

využíváme- velký dřevěný xylofon, kreslící tabule, tabule s motorickým labyrintem, motorický labyrint 

a již zmíněný bosý chodník.   
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Oddělení ergoterapie se stále vylepšuje o bezpečnější prvky např. nová trampolína s madlem. Přibyl 

nám nový výukový počítač SENTABLE, který klienty velice zaujal, je vhodný na trénink kognitivních 

funkcí, koncentrace, spolupráce.  

 

SenTable je určen i pro imobilní klienty, dá se lehce napolohovat. Takže i těmto uživatelům lze dopřát nevšední zábavu. 

Aplikace nabízejí celé spektrum aktivit – zábava, komunikace, trénink paměti, individuální nebo skupinové terapie a 

mnoho dalšího. Uživatelům nabízí novou možnost zkvalitnění a zpestření jejich života.   

III. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci 

Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení 

zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 

 
1. Neinvestiční a investiční příspěvek v Kč    

    

příspěvek na provoz od zřizovatele  9 910 000,00  

finanční dary obcí a měst - účelové 74 000,00   
finanční dary ostatní - neúčelové                23 

000,00 
  

celkem finanční dary  97 000,00  

finanční příspěvky z rozpočtu jiných ÚSC  145 000,00  

dotace z Moravskoslezského kraj           
4 694 000,00 

 

mimořádná dotace MPSV – COVID_19 400 193,00   
mimořádná dotace MPSV – COVID_19 359 953,00   
mimořádná dotace MPSV – COVID_19 69 756,00   
celkem mimořádná dotace MPSV  829 902,00  

celkem příspěvky    15 675 902,00 
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2. Usměrňování prostředků na platy v % 

 

 podíl mimotarifních složek   14,09  % 

 
 
3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců                 

                                

Pppp      průměrný přepočtený počet zaměstnanců   29,38 

 
 
4.           Odpisový  plán v Kč 
 

budovy a stavby  1 566 783,00  
movité věci  105 479,00  

celkem odpisy dlouhodobého hmotného majetku   1 672 262,00 

                                                         

 IV. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020               

1. Rozbor nákladů a výnosů a výsledku hospodaření 

 
Výsledek hospodaření, náklady a výnosy v Kč 

náklady  19 747 944,90  
výnosy včetně dotací   19 747 944,90  
hospodářský výsledek   0,00 

                         

2. Čerpání účelových dotací v Kč 

 

 Dotace poskytnutá z Moravskoslezského kraje na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01310/2020/soc. a dodatku č. 1 a 2 a 3 k této 
smlouvě“.  

                 poskytnutá dotace z Moravskoslezského 
kraje 

 4 694 000,00  

                 čerpání dotace z Moravskoslezského kraje     4 694 000,00 

 

 Mimořádná dotace MPSV č. MPSV-2020/148325-221 na mimořádné finanční ohodnocení 
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s COVID_19. 

                 poskytnutá dotace z MPSV  400 193,00  
                 čerpání dotace z MPSV     400 193,00 

 

 Mimořádná dotace MPSV č. MPSV -2020/183373-221 na dorovnání výpadku příjmů za úhrady 
klientů v souvislosti s COVID_19. 

                 poskytnutá dotace z MPSV  359 953,00  
                 čerpání dotace z MPSV     359 953,00 

 

 Mimořádná dotace MPSV č. MPSV-2020/220346-221 na financování zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti s COVID_19. 

                 poskytnutá dotace z MPSV  69 756,00  
                 čerpání dotace z MPSV     69 756,00 
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3. Rozbor mzdových prostředků financovaných z rozpočtu města a dotace MSK v Kč 

 

mzdové prostředky zaměstnanců         10623 830,00  
OON  0,00  
náhrady za prvních 14 dní PN  166 561,00  

celkem mzdové náklady   10 790 391,00 

 

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 

 
              provedené opravy a údržba – náklady v Kč: 
 

Drobné opravy podhledů, čištění okapového systému 
budova Fibichova. 

16 790,00  

Kontrola střešního pláště, drobné čištění úžlabí – budova 
Janáčkova. 

1 265,00  

Výměna a oprava vodovodní baterie na oddělení 
chráněného bydlení, budova Fibichova. 

2 732,00  

Oprava a výměna video telefonu na budově Fibichova – 
chráněné bydlení. 

8 564,38  

Oprava automatické pračky na oddělení chráněného 
bydlení, budova Fibichova. 

1 505,30  

Oprava a náklady se zjištěním závad u 2 ks automatických 
praček na oddělení chráněného bydlení, budova 
Fibichova. 

527,60  

Oprava a napojení malého výtahu na oddělení denního 
pobytu, budova Fibichova. 

4 772,00  

Oprava svítidla s pohybovým čidlem ve vstupu na 
oddělení denního pobytu, budova Fibichova. 

1 671,00  

Oprava a likvidace odpadního kanálku na oddělení 
denního pobytu, budova Fibichova. 

2 609,97  

Oprava nouzového osvětlení schodiště oddělení denního 
pobytu, budova Fibichova. 

5 508,00  

Oprava a zprovoznění jídelního výtahu na oddělení 
denního pobytu, budova Fibichova. 

7 502,00  

Oprava WC sedátek na oddělení denního pobytu, budova 
Fibichova. 

2 164,00  
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Oprava kol 2 ks invalidních vozíků na oddělení denního 
pobytu, budova Fibichova. 

4 838,00  

Oprava stolního počítače (výměna disku, vč. kabelu) 
oddělení denního pobytu, budova Fibichova. 

1 282,50  

Oprava schodišťové sedačky na oddělení dílen, budova 
Janáčkova. 

14 283,00  

Oprava odpadu WC, pisoáru a vodovodní baterie na 
oddělení dílen, budova Janáčkova. 

4 910,00  

Oprava tiskárny a skeneru na oddělení správy, budova 
Fibichova. 

6 231,50  

Oprava a výměna vodovodní baterie na oddělení správy, 
budova Fibichova. 

3 194,00  

Oprava hasicího přístroje budova Fibichova. 554,00  

Oprava a zprovoznění nefunkčních zářivkových svítidel na 
budově Fibichova. 

1 876,00  

Oprava šikmé schodišťové plošiny na oddělení zvýšené 
péče, budova Fibichova. 

10 648,00  

Oprava automatické pračky na oddělení zvýšené péče, 
budova Fibichova. 

2 714,10  

Oprava WC sedátka na oddělení zvýšené péče, budova 
Fibichova. 

1 123,00  

Oprava a výměna stávajících stropních svítidel na oddělení 
zvýšené péče, budova Fibichova. 

15 760,00  

Oprava elektrického zdroje polohovacího lůžka na 
oddělení odlehčovací služby, budova Fibichova. 

1 200,00  

Oprava výtahu na budově Janáčkova. 6 764,00  

Oprava výtahu na budově Fibichova. 4 840,00  

Provozní oprava výtahu na budově Fibichova. 1 379,00  

Oprava vjezdové brány a branky u budovy Fibichova. 15 280,00  

Oprava zahradní sekačky-zahrada u budovy Fibichova. 3 178,00  

celkem opravy a udržování za celou organizaci:  155 666,35 

 
               pojištění svěřeného majetku 
               - svěřený majetek je pojištěný zřizovatelem 

 
               pojistná událost 
                - pojistná plnění v roce 2020 nebyla 

 

8. Pohledávky, informace o provedení a výsledcích inventarizace majetku a závazků  

               - pohledávky a závazky se týkají pouze období měsíce prosince 2020  
               - nedobytné pohledávky nemáme  
               Inventarizace majetku byla provedena  k  31. 12. 2020,  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  

 

Údržba budov a zařízení 

Provoz, údržbu budov a zařízení zajišťuje referent majetkové správy.  Běžnou údržbu objektů a 

pozemků provádíme vlastními zaměstnanci a dodavatelským způsobem. Z důvodu nouzového stavu a 
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zhoršené epidemiologické situace jsme v roce 2020 nezaměstnali údržbáře na dohodu o provedení 

práce. 

Provedli jsme pravidelné periodické revize šikmé schodišťové plošiny a sedačky na obou budovách, 

sportovních a herních prvků na zahradě organizace a v tělocvičně, revize malých elektrických 

spotřebičů a ručního nářadí, elektro revizi budov, revizi elektrických polohovacích lůžek SENTIDA, 

revizi požární ochrany objektů. 

Během roku byly provedeny drobné opravy- oprava nouzového osvětlení únikové cesty- schodiště na 

budově Fibichova 469, zrušení nefunkčního odpadního kanálku v koupelně uživatelů, opravy WC 

sedátek a vodovodních baterií. Na oddělení zvýšené péče byla provedena výměna stropních svítidel, 

která neodpovídala současným požadavkům na osvětlení prostor. 

Do koupelny odlehčovací služby byla na vanu zakoupena otočná sedačka ARUBA. Z důvodu 

nepříznivé situace s COVID 19, kdy vše neustále dezinfikujeme a pereme, se po deseti letech funkce 

zkazily pračky a sušičky a byly zakoupeny nové. K dezinfekci prostor používáme dezinfekční lampy. 

Zakoupeny byly nové gastronádoby pro převoz stravy. Od března 2020 jsme se zaměřili na zvýšenou 

dezinfekci prostor a ochranu zaměstnanců nákupem roušek, respirátorů, ochranných obleků, čepic, 

rukavic a hlavně dezinfekcí rukou a ploch. 

Na oddělení denní pobyt jsme úspěšně zprovoznili malý výtah na přepravu stravy a nádobí mezi 

jednotlivými patry a vyřešili tak neexistující prostor pro přípravu jídla. Starý poškozený mechanický 

vozík pro imobilní uživatele byl nahrazen novým. Nefunkční vjezdová brána a branka u budovy na 

ulici Fibichova 469 byla nahrazena novou s větším prostorem pro vstup. 

Zahrada u budovy na ulici Fibichova 469 byla rozšířena o nové interaktivní panely MONKE´S – závody 

a kreslící tabuli. Tyto prvky tak doplnily již zakoupené cvičební stroje, pociťový chodník a venkovní 

xylofon. 

Na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdek-Místek o 

náhradní výsadbě byly na zahradě u hlavní budovy vysázeny 3 stromy a ořez stromů. Sekání trávy, 

úprava předzahrádky byla provedena vlastními silami. 

Stále nás trápí zcela nefunkční okna, která netěsní a dochází tak jednak k velkému úniku tepla, není 

ani možné kvalitní větrání. Dále nás i nadále trápí pohyb kun v půdních prostorách budovy na ulici 

Fibichova 469, kde se nachází chráněné bydlení a odlehčovací služba. I přes instalované 3 prostorové, 

ultrazvukové odpuzovače nežádoucích zvířat v obytných prostorách, pohyb zvířat v těchto prostorách 

i přesto trvá. 

Ke konci roku došlo na oddělení dílny na budově Janáčkova 310 k dlouho plánované opravě zvonků a 

domácích telefonů pro lepší komunikaci s příchozími. Vyměněno bylo také nefunkční bidetové 

sedátko pro uživatele této budovy. 

Na obou budovách organizace proběhlo před příchodem zimy čištění rýn a okapových svodů 

odbornou firmou. Obě budovy byly v listopadu 2020 přepojeny z Pultu POLICIE ČR, jehož poplatek za 

přepojení na novou frekvenci byl pro organizaci neúnosný, na Pult Agentury SKP za výhodnějších 

cenových podmínek. 



Žirafa-Integrované centrum, Frýdek-Místek, p.o., výroční zpráva 2020 

 

21 
 

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 pravidelnou revizí a kontrol technických zařízení. 

Zaměstnanci dostávají pracovní oděvy a obuv dle směrnice organizace pro přidělování OOPP.  

Na obou budovách byla provedena kontrola provozuschopnosti a celistvosti požárně bezpečnostního 

zařízení- požárních uzávěrů a požárních hlásičů.  

Autoprovoz 

Osobní automobil DACIA Lodgy je využíván pro zásobování, služební cesty a hlavně na sportovní a 

kulturní aktivity uživatelů. Osobní automobil je pravidelně servisován. Zaměstnanci – řidiči referenti 

prochází každoročním školením odbornou firmou. 

Zajištění stravy 

Dodavatelem stravy pro uživatele je firma Ing. Aleš Přibyla, Metylovice. 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.   

Zajištění úklidu  

Na základě výběrového řízení jsou od 01.07.2019 prováděny úklidové práce firmou Hrtus & Partner 

Facility s.r.o. 

V. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění 

činnosti příspěvkové organizace v roce 2021 

Vyhodnocení navržených opatření ke zkvalitnění činnosti organizace za rok 

2020 (dlouhodobé cíle) 
 

Do našich dlouhodobých cílů se bohužel nejvíce promítla současná epidemiologická situace v celé 

České republice, která začala začátkem března.  Zjistili jsme, že se nám naopak dařili naplňovat 

krátkodobé cíle podporující rozvoj osobností uživatelů.  

Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace pro rok 2020 (dlouhodobé cíle) 

 

1. Vymalovat službu chráněného bydlení a v době malování zorganizovat pro klienty rekreační 

pobyt na horách. 
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Od tohoto cíle jsme v loňském roce byli nuceni upustit, nepodařil se nám naplnit z více důvodů. 

Jedním z nich byly karanténní opatření na pobytové službě a zpřísněné epidemiologické podmínky a 

v neposlední řadě vyhlášený nouzový stav vládou ČR. 

2. Připravit projektovou dokumentaci k rekonstrukci koupelen a šaten v denním stacionáři 

oddělení dílen. 

Tento cíl jsme se rozhodli v loňském i letošním roce odložit, jedná se o dlouhodobý cíl, který je možné 

zrealizovat následně po ukončení investiční akce výměny oken v budově.  

3. Zpracovat dvě varianty investičního záměru na základě zpracovaných studií:  

 na zvýšení kapacity odlehčovací služby a přestěhování části denního stacionáře  

 na rozšíření denního stacionáře. 

V srpnu minulého roku byl vypracován investiční záměr s názvem „Navýšení kapacity odlehčovací 

služby na ulici Fibichova a denního stacionáře na ulici Janáčkova“. Cílem investičního záměru je na 

základě poznatků z provozu a nových potřeb klientů navýšit kapacitu odlehčovací služby o dvě lůžka v 

jednolůžkových pokojích a tak moci využívat lépe kapacity obou budov a zároveň uspokojit vyšší 

počet zájemců o odlehčovací službu současně.  Bohužel dispoziční studie sice ukázaly, že záměr je 

možný s využitím a úpravou našich dvou budov, ale předběžný výpočet investic spojených 

s provedením tohoto záměru především na budově Fibichova je značný a přesahuje 3,5 miliónů 

korun.  Organizace se proto zaměřila na předložení rozšířeného zadání investičního záměru „Výměna 

oken v Žirafě-IC FM“ na ulici Fibichova 469, který zpracovala již v lednu 2020. Na tuto akci čekáme 

dlouho a je pro nás v současné době prioritou, kdy současný stav oken v budově je v nevyhovujícím 

stavu.   

4. Organizace připraví žádost a zapojí se do nadačního fondu tesco a zažádá o finanční 

prostředky na vybudování zelené učebny na zahradě budovy Fibichova. 

Od tohoto záměru organizace upustila z provozních důvodů, rozhodli jsme se, že tento záměr zatím 

odložíme a zařadíme si ho do dlouhodobé koncepce rozvoje organizace.  
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Jeden z nových herních prvků na zahradě budovy Fibichova 

5. Organizace se zapojí do projektu: “Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a 

sociálním vyloučením“ realizovaný Státním zdravotním ústavem formou preventivních 

edukačních programů podpory zdraví pro klienty.  

Spolupráci se státním zdravotním ústavem se nám podařilo navázat hned v začátku roku 2020, který 

si pro klienty připravil několik zajímavých besed. Povídání bylo přizpůsobeno nejen svou délkou, ale 

především obsahově naší cílové skupině klientů. Uživatelé byli aktivně zapojováni formou her, 

dotazování, sledování videí, prací s modely (model viru, ústní dutiny atd.).  V loňském roce proběhly 

besedy na téma: dentální hygiena, osobní hygiena, zacházení s odpady, hygiena bydlení, rizika užívání 

tabáku, vyvážený jídelníček, prevence dopravních úrazů a další. Mimo besedy se uskutečnily ještě dvě 

lekce tance volnou formou, a to 30.6.2020 a 5.10.2020 v časové dotaci dvou hodin na každý den. Obě 

lekce proběhly venku na zahradě.  

6. 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.  

Všechny vytvořené metodiky a pokyny ředitele byly vydány bohužel v souvislosti s probíhající 

pandemií onemocnění COVID-19. Byl vydán krizový plán organizace, pravidla pro pobytové služby 

během zhoršené epidemiologické situace, pravidla pro ambulantní služby během zhoršené 

epidemiologické situace, pravidla pro znovuotevření služby denní stacionáře od 25.5.2020 a další.   
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7. Organizace proškolí dva pracovníky v kurzu: „Tvořivá práce s rytmem“.  

V průběhu roku byly proškoleny dvě pracovnice v akreditovaném programu vzdělávací instituce 

Muzikohraní, z.s.  „Tvořivá práce s rytmem.“ Program probíhal ve dvou dvoudenních cyklech, kdy 

absolvovali 32 výukových hodin.  Pracovníci se zde naučili techniku hry na bubny djembe, jak 

pracovat s rytmem a rytmickými hudebními nástroji.  

Krátkodobé cíle podporující integraci, socializaci a rozvoj osobností uživatelů pro 

rok 2020  

1. Zorganizujeme výstavu prací výtvarného kroužku v měsíci září (5-11.9.) vernisáž 

Akce proběhla, bohužel jsme byli nuceni upustit od vernisáže.  

 

2. Zúčastníme se mezinárodní výtvarné soutěže „Pohled do jiného a přece stejného světa“ 

(březen) 

Organizace se zapojila do výtvarné soutěže XXVIII. ročníku Evropských dnů handicapu 

v Ostravě (5.–8. 10. 2020). Na soutěž jsme poslali dvě práce, jednu většího formátu, byla to 

skupinová práce. Bohužel jsme se neumístili, přesto nám práce na společném výkresu 

přinesla užitek a hlavně radost.  

 

3. Uspořádáme turnaj pro klienty a příznivce na chráněném bydlení ve stolní hře „Člověče 

nezlob se!“ (říjen) 

Od pořádání akce jsme byli nuceni z provozních důvodů upustit.  

 

4. Ergoterapie začne v praxi využívat nové smyslové prvky na zahradě (červen- září) 

Smyslové prvky se staly součástí každodenního pobytu našich uživatelů na zahradě zvláště 

v letních měsících. Smyslové prvky jsou vybírány tak, aby naše klienty nejen bavili, ale 

podporovali v jejich rozvoji a stimulaci oslabených funkcí.  

 

5. Organizace pořídí vyvýšené záhony a podpoří klienty v pěstování zahradních plodů (květen) 

Vyvýšené záhony jsme pořídili koncem roku, proto jsme je v daném roce ještě nestihli využít. 

Klienti pobytové služby pěstovali na zahradě okurky, cukety i rajčata v provizorních 

nádobách, z každé úrody měli ohromnou radost a byli pyšní na své pěstitelské úspěchy.   
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        Klient pěstuje zeleninu na zahradě organizace 

6. Denní stacionář oddělení dílen uspořádá pro rodiče akci smažení vaječiny (duben) 

Všechny akce pro rodiče byly v minulém roce z důvodu protiepidemiologických opatření 

zrušeny.  

 

7. Chráněné bydlení uspořádá oslavu 10 let od založení služby (duben) 

Od pořádání akce jsme byli nuceni z provozních důvodů upustit.  

 

8. Obohatíme přímou práci s klienty o prožitkové programy s hudbou, které budou využívat 

některé principy a zásady muzikoterapie, jde o aktivity s použitím hudebních nástrojů, hudby, 

zvuků, tónů. Pracovníci budou aktivně využívat v přímé práci budínků djembe.  

Dva nově proškolení pracovníci v současné době vypracovávají metodiku pro přímou práci s klienty za 

pomocí rytmických hudebních nástrojů. Začali vést bubnovací kruh s klienty převážně na bubny 

djembe, vedení práce v kruhu a způsob hry zatím hledají a přizpůsobují, tak aby našim klientům 

vyhovoval.  Je to nový způsob práce, který klienty i pracovníky těší a určitě jim s přibývajícími 

zkušenostmi a cvikem přinese ještě spoustu radosti.  
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Opatření ke zkvalitnění činnosti organizace za rok 2021 (dlouhodobé cíle) 

Vzhledem k průběhu loňského roku, kdy jsme byli nuceni vlivem celkové situace v ČR , vyhlášenému 

nouzovému stavu a dalších opatřeních od spousty plánů ustopit nebo převést do náledujícího roku, 

stanovili jsme si pro následující rok pouze pár cílů, které jsou z našeho pohledu uskutečnitelné i 

s ohledem na dosavadní průběh nového roku.  

1. Vymalujeme budovu na ulici Janáčkova 

2. Vymalujeme pokoj odlehčovací služby a koupelnu 

3. Na budově Janáčkova vybudujeme multifunkční místnost- společenské prostory pro 

přednášky, k relaxaci, cvičení 

4. Organizace bude nadále pokračovat v projektu “Efektivní podpora zdraví osob ohrožených 

chudobou a sociálním vyloučením“ realizovaný Státním zdravotním ústavem formou 

preventivních edukačních programů podpory zdraví pro klienty.  

5. 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- v letošním roce chceme vypracovat metodiku, která se budě věnovat 

partnerským vztahům a sexualitě našich uživatelů, dokončíme metodiku zaměřenou na 

používání rytmických hudebních nástrojů v praxi a další.  

6. Navážeme spolupráci s Centrem sociální pomoci Třinec, konkrétně s denním stacionářem 

Radost formou společných akcí pro uživatele 

 

Krátkodobé cíle podporující integraci, socializaci a rozvoj osobností 

uživatelů pro rok 2021 

1. Zorganizujeme autorskou výstavu pletených, šitých a háčkovaných kabelek 

2. Rozšíříme spolupráci s dobrovolnickou organizací Adra, zorganizujeme tři společné akce- 

sportovní dopoledne, turnaj ve tolních hrách a promítání 

3. Zorganizujeme celodenní výlet pro uživatele všech oddělení denního stacionáře 

VI. Stručné zhodnocení výsledků kontrol v roce 2020 

Kontrola  zřizovatele  ve dnech  14.10.2020 – 23.10.2020  –  veřejnosprávní  kontrola:   celková   

kontrola hospodaření za rok 2019 a zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace. 

Organizaci nebylo uloženo žádné opatření.  

 


