Zpráva o činnosti za rok 2016

Název:
Sídlo:
IČ:

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,
příspěvková organizace
Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, PSČ 736 01
00847470

V Havířově 22. 2. 2017
Bc. Monika Havlíčková, ředitelka organizace

1. Rozbor pohledávek a závazků PO po lhůtě splatnosti v roce 2016
Pohledávky za odběratelem celkem v Kč
z toho:

471 297,50

do splatnosti celkem v Kč

455 585,00

po splatnosti celkem v Kč

16 012,50

Pohledávky nad 365 dnů po lhůtě splatnosti v Kč
Splatnost

Dlužník

Předmět pohledávky

Částka

Způsob řešení pohledávky

31. 12. 2010

Kubíková Nicol

Za služby klienta

12 186,50

Exekuční příkaz

31. 12. 2013

Ammerová Miroslava

Za služby klienta

3 826,00

Exekuční příkaz

Celkem

16 012,50

Výše pohledávek je tvořena pohledávkami:
 Za odběratelem ve výši 7 187,00 Kč
 Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 8 305,00Kč
 Pohledávky z hlavní činnosti za klienty ve výši 456 105,50 Kč
Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 16 012,50 Kč. Uvedené pohledávky po splatnosti jsou řešeny jak
výše uvedeno. Pouze pohledávka ve výši 12 186,50 Kč, která je za služby nezletilého klienta, a kde
matka je dlouhodobě nezaměstnaná, exekuční příkaz není vykonatelný pro nedostatek prostředků.

Závazky celkem v Kč
z toho:

2 074 697,71

do splatnosti celkem v Kč

2 074 697,71

po splatnosti celkem v Kč

000.000,00

Výše závazků je tvořena:
 Závazky za dodané služby, a to ve výši 207 478,71 Kč a závazky vyplývající ze splatnosti mezd za
prosinec 2016, v tomto členění:
 Závazky vůči zaměstnancům ve výši 1 057 629,00Kč
 Závazky ze sociálního pojištění ve výši 430 399,00Kč
 Závazky ze zdravotního pojištění ve výši 184 468,00Kč
 Závazky vůči FÚ z titulu odvodu daně ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2016 ve výši
151 622,00 Kč
 Ostatní krátkodobé závazky ve výši 43 101,00 Kč
Všechny závazky jsou splatné po 31. 12. 2016 a byly zaplaceny ke dni splatnosti.

2. Přehled kontrol provedených zřizovatelem a vnějšími orgány, včetně
kontrolních zjištění, přijatých opatření a jejich plnění v roce 2016
Pořad.
č.

1

Datum
kontroly

4/2016

2

4/2016

3

4/2016

4

4/2016

Předmět kontroly

Kontrolní zjištění

MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí
V souladu s uvedenými
Realizace registrované sociální
parametry uvedenými
služby
v krajské síti
Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov – Město
V souladu s uvedenými
Realizace registrované sociální
parametry uvedenými
služby
v krajské síti
Denní stacionář, Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí
V souladu s uvedenými
Realizace registrované sociální
parametry uvedenými
služby
v krajské síti
Stacionář Lipová, Lípová 618/12, Havířov - Město
V souladu s uvedenými
Realizace registrované sociální
parametry uvedenými
služby
v krajské síti

Kontrolu provedl

KÚ MSK, OSV

KÚ MSK, OSV

KÚ MSK, OSV

KÚ MSK, OSV

SANTÉ - centrum ambulantních s pobytových sociálních služeb, Tajovského 1156/1 Havířov - Podlesí
Kontrola hospodaření se
Magistrát města
svěřeným majetkem a
Nesrovnalost v účtování
5
4/2016
Havířova – oddělení
poskytnutými finančními
investic
kontroly
prostředky
SANTÉ - centrum ambulantních s pobytových sociálních služeb, Tajovského 1156/1 Havířov - Podlesí
Dodržování povinností
Kontrolou nebyly zjištěny Oblastní inspektorát
6
11/2016 vymezených v ustanovení § 3
nedostatky
práce
odst. 1 zákona 251/2005 Sb.
SANTÉ - centrum ambulantních s pobytových sociálních služeb, Tajovského 1156/1 Havířov - Podlesí
Dodržování povinností
Zatím nebyl doručen
Oblastní inspektorát
7
12/2016 vymezených v ustanovení § 3
výsledek kontroly
práce
odst. 1 zákona 251/2005 Sb.
Kontrola pořad. č. 5:
Kontrolní zjištění: investiční majetek – elektrické ovládání vstupních dveří - byl pořízen z provozních prostředků
Uložená opatření: navržen odvod za porušení rozpočtové kázně
Plnění uložených opatření: organizace přehodnotila systém vnitřní kontroly tak, aby v dalších létech nedocházelo
k chybnému zaúčtování investičních akcí.

Pořad. č.

Datum
revize

Předmět revize

Revizní zjištění

Revizi provedl

MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí
1

1/2016

Nástěnné hydranty

vyhovuje

2

1/2016

Hasicí přístroje

vyhovuje

3

3/2016

Zdvihací zařízení-schodolez, plošina

vyhovuje

Košmidrová
Dagmar- servis
hasicích přístrojů
Košmidrová
Dagmar- servis
hasicích přístrojů
Fy VECOM s.r.o.

4

4/2016

Deratizace, desinsekce

DDD Fortelko

5

5/2016

Nouzová osvětlení

6

5/2016

Výtah 50 kg

vyhovuje

7

8/2016

Zdvihací zařízení-schodolez, plošina

vyhovuje

8

8/2016

Výtah 630 kg

doporučená konzervace lan

9

9/2016

Výtah 630 kg

provedena konzervace lan

10

10/2016

Plošina

vyhovuje

11

11/2016

Revize elektrických spotřebičů

vyhovuje

12

11/2016

Výtah 50 kg

je způsobilý provozu

13

12/2016

Výtah 630 kg

závady nezjištěny

provozuschopné

Revizní technik
Tomáš Folwarczny
Výtahy Ostrava,
s.r.o.
Fy VECOM s.r.o.
Revizní technik
Palušák
Revizní technik
Palušák
Fy VECOM s.r.o.
Revizní technik
Tomáš Folwarczny
Jaroslav
Pustějovský
Revizní technik
Palušák

Stacionář Lipová, Lípová 618/12, Havířov - Město
14

1/2016

Nástěnné hydranty

vyhovuje

15

1/2016

Hasicí přístroje

vyhovuje

16

5/2016

Nouzová osvětlení

17

9/2016

Plynové zařízení

18

11/2016

Revize elektrického zařízení

vyhovuje

19

11/2016

Revize elektrických spotřebičů

vyhovuje

20

12/2016

Revize – poplachový zabezpečovací
a tísňový systém

provozuschopné
schopno dalšího
bezpečného provozu

schopno bezpečného a
spolehlivého provozu

Košmidrová
Dagmar- servis
hasicích přístrojů
Košmidrová
Dagmar- servis
hasicích přístrojů
Revizní technik
Tomáš Folwarczny
Revizní technik Ing.
Pavel Rusek
Revizní technik
Tomáš Folwarczny
Revizní technik
Tomáš Folwarczny
Revizní technik
Roman Filípek

Denní stacionář, Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí
21

1/2016

Hydraulický výtah

vyhovuje

22

1/2016

Hasicí přístroje

vyhovuje

23

5/2016

Nouzová osvětlení

provozuschopné

24

4/2016

Výtah 630 kg

závady nezjištěny

25

8/2016

Výtah 630 kg

závady nezjištěny

26

9/2016

Polohovací lůžko (BTK)

vyhovuje

27

11/2016

Revize elektrických spotřebičů

vyhovuje

28

12/2016

Výtah 630 kg

závady nezjištěny

Výtahy Ostrava
servis s.r.o.
Košmidrová
Dagmar- servis
hasicích přístrojů
Revizní technik
Tomáš Folwarczny
Revizní technik
Palušák
Revizní technik
Palušák
ZMF Medical, s.r.o.
Revizní technik
Tomáš Folwarczny
Revizní technik
Palušák

Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město
29

1/2016

Nástěnné hydranty

vyhovuje

30

1/2016

Hasicí přístroje

vyhovuje

31

5/2016

Nouzová osvětlení

32

9/2016

Revize elektrického zařízení

provozuschopné
vyhovuje

Košmidrová
Dagmar- servis
hasicích přístrojů
Košmidrová
Dagmar- servis
hasicích přístrojů
Revizní technik
Tomáš Folwarczny
Revizní technik
Tomáš Folwarczny

33

11/2016

Nouzová osvětlení

34

11/2016

Plynové zařízení

35

11/2016

Revize elektrických spotřebičů

provozuschopné
schopno dalšího trvalého a
bezpečného provozu
vyhovuje

Revizní technik
Tomáš Folwarczny
Revizní technik Petr
Dymanus
Revizní technik
Tomáš Folwarczny

3. Přehled stížností řešených PO, včetně přijatých a realizovaných opatření
1. 8. 1. 2016 – Stížnost dvou klientů na klienta za vyrušování při převlékání klientek v
šatně.
Vyřízení stížnosti: Stížnost byla vedoucím střediska prošetřena formou rozhovorů.
Byla oprávněná. Klient byl srozumitelnou formou poučen o nevhodnosti svého jednání.
Také bylo učiněno technické opatření, aby se možnost podobného jednání nemohla
opakovat.
2. 12. 2. 2016 – Stížnost jednoho klienta na kvalitu stravy, konkrétně na malé porce a
opakující se nabídky jídel.
Vyřízení stížnosti: Stížnost byla vedoucím střediska prošetřena a shledána za
oprávněnou. Ředitelka organizace jednala o kvalitě stravy s vedením a.s. Zámeček a
následně vedoucí střediska jednal o této záležitosti s vedoucí kuchyně. Kvalita stravy
se zlepšila, porce jsou dostačující a výběr jídel je pestřejší.
3. 11. 5. 2016 – Stížnost klienta na nevhodné chování klientky ve společných prostorách
střediska, konkrétně dle jeho vlastních slov na „narušování pohody“.
Vyřízení stížnosti: Stížnost byla vedoucím střediska prošetřena formou individuálních
rozhovorů. Klientka byla seznámena s obsahem stížnosti a bylo ji vysvětleno, čím
porušuje pravidla vzájemného soužití klientů ve středisku, které jsou součástí Vnitřního
řádu střediska. Klientka se za své chování omluvila. Klient, který si stěžoval, byl
s obsahem a řešením této stížnosti seznámen vedoucím střediska.
4. 20. 5. 2016 - Stížnost klienta na chování klientky v jejich skupině, konkrétně na
označení, že „je hloupý“.
Vyřízení stížnosti: Stížnost byla vedoucím střediska prošetřena formou individuálních
rozhovorů. Bylo zjištěno, že došlo ke sporu mezi klienty, důvod sporu si již
nepamatovali. Označení klienta vyplynulo z emotivního rozpoložení klientky. Klientka
se omluvila.
5. 16. 9. 2016 - Stížnost dvou klientů na nevhodné chování klienta, který občas používá
slovní vulgarismy.
Vyřízení stížnosti: Stížnost byla vedoucí střediska prošetřena formou individuálních
rozhovorů a ke společnému jednání přizvala opatrovníka klienta. Pro zamezení těchto
nevhodných projevů se domluvili na postupu, při kterém budou zaměstnanci odvádět
klientovu pozornost. Po určité době bude účelnost tohoto postupu vyhodnocena. Oba
stěžovatelé s řešením souhlasili.

4. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
4.1 Vlastní majetek
SU
013
018
021
022
028
031
032
042

Název účtu
Software
Drobný dlouh. nehmotný
majetek
Stavby, budovy
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
Drobný dlouh. hmotný
majetek
Pozemky

v tis. Kč
Počáteční
stav k
1. 1. 2016

Přírůstky

Konečný stav
k 31. 12. 2016

Úbytky

0

0

0

0

167
0

0
0

0
0

167
0

2535

0

0

2535

6387
0

159
0

271
0

6275
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kulturní předměty
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

4.2 Svěřený majetek
SU
013
018
021

Název účtu
Software
Drobný dlouh. nehmotný
majetek

028

Stavby, budovy
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
Drobný dlouh. hmotný
majetek

031

Pozemky

032

Kulturní předměty
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

022

042

v tis. Kč
Počáteční
stav k
1. 1. 2016

Přírůstky

Konečný stav
k 31. 12. 2016

Úbytky

0

0

0

0

23666

0

0

23666

4116

0

0

4116

5. Přehled realizovaných investic v daném období z vlastních zdrojů, investiční
dotace od zřizovatele, z ostatních zdrojů
V roce 2016 nebyly realizovány žádné investice.

6. Přehled významných oprav a údržby za rok 2016
Poř.
č.

Termín
realizace

Stručný popis opravy/údržby

Výběrové
řízení
ANO/NE

Cena
opravy/údržby
v Kč

MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí
1.

7/2016

Oprava automobilu Renault

ne

28 488,00

2.

8/2016

Oprava schodů

ne

36 737,00

3.

9/2016

Výměna podlahových krytin v šatnách klientů

ne

65 138,00

7. Komentář k výsledkům hospodaření dle vnitřního členění PO (objekty,
činnosti, služby)
Celkové náklady organizace za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 byly čerpány
ve výši 22 114,91 tis. Kč, což činilo 97,23% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným
obdobím roku 2015 byly nižší o 333,10 tis. Kč. Úplný rozbor jednotlivých
položek je podrobněji rozebrán v komentáři k tabulce č. 1 – Základní ukazatele - náklady.
Celkové výnosy dosáhly 22 114,91 tis. Kč, tj. 97,26% jejich plánované výše. Ve srovnání
se stejným obdobím roku 2015 se snížily o 553,71 tis. Kč. Jednotlivé položky jsou pak
podrobněji rozebrány v komentáři k tabulce č. 2 – Základní ukazatele – výnosy.
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2016 byl organizaci schválen Usnesením
č. 343/8M/2015 ze dne 14. prosince 2015 v celkové výši 9 048 tis. Kč. Rozpočtovými
úpravami byl tento příspěvek pro rok 2016 upraven Usnesením č. 485/12ZM/2016 ze dne
27. června 2016 o 35 835 Kč, tj. na celkovou výši 9 083,83 tis. Kč.
Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla schválena rozhodnutím
č.01293/2016/SOC ze dne 5. 5. 2016 na spolufinancování poskytování sociálních služeb
organizaci ve výši 5 917 tis. Kč, později byla navýšena na základě dodatku č. 1
č.02156/2016/D1 ze dne 21. 11. 2016 o částku 354 tis. Kč.
Odpisový plán organizace byl schválen Usnesením č.1556/31RM/2016 v celkové výši
416,52 tis. Kč.
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 je nulový.
Základní ukazatele hospodaření – náklady – tabulka č. 1
Celkové náklady k 31. 12. 2016 byly čerpány ve výši 22 114,91 tis. Kč, tj. 97,23%
z plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se náklady snížily
o 333,10 tis. Kč. Významný vliv na toto snížení mají úsporná opatření v organizaci.
Náklady na materiál jsou čerpány ve výši 837,66 tis. Kč, což činí 89,59% jejich plánu.
U přímých nákladů, a to spotřeby energií, je náklad za rok 2016 ve výši 1 038,01 tis. Kč,
což činí 87,15% plánované výše. Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k nepatrné
úspoře, ve výši 23 tis. Kč, a to zejména v položce elektrické energie. Náklady na opravy
a údržbu jsou čerpány ve výši 208,98 tis. Kč, což činí 77,19% jejich plánu pro rok 2016,
v meziročním srovnání došlo ke snížení o 90,89 tis. Kč. V roce 2016 byly prováděny
pouze opravy havarijní a údržba majetku pro zachování provozu. Větší údržbou byla
úprava schodiště a položení podlahových krytin v šatnách klientů a v kanceláři sociální
pracovnice MIKADO a oprava podlahy po zatečení ve středisku Denního stacionáře
na ulici Čelakovského. Cestovné – čerpání ve výši 43,26 tis. Kč, tj. 108,15% plánu. Oproti

roku 2015 došlo k navýšení o 10 tis. Kč. Náklady dodávky služeb byly ve výši 3 130,07 tis.
Kč, což činí 93,57% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se snížily o 144,54 tis.
Kč - jedná se především o úsporu telefonních služeb. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy
a OON) byly čerpány ve výši 11 942,18 tis. Kč, což činilo 97,69% jejich plánované výše.
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se navýšily o 96,15 tis. Kč. Na toto
navýšení mělo vliv rozhodnutí vlády o navýšení mezd u všech státních zaměstnanců
od 1. 11. 2016. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání
mezd a činily 4 027,88 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 178,03 tis. Kč,
tj. 80,92% jejich plánované výše. Došlo k úspoře v položce na pojištění i nákupu
drobného majetku.
Organizace poskytuje registrované ambulantní a pobytové sociální služby dle Zákona
č.108/2006 Sb., na základě rozhodnutí vydané krajským úřadem Moravskoslezského
kraje.
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, č. registrace 9250237
Je poskytováno v prostorách na ul. Nerudova 351/12, Havířov - Město a v bytech na ul.
Nerudova 351/12, Havířov - Město o velikosti 3+1, na ul. Pavlovova 587/10 Havířov Město o velikosti 2+1, na ul. Pavlovova 584/4, Havířov - Město o velikosti 3+1.
Celkové náklady na pobytovou službu chráněného bydlení za období od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016 byly čerpány ve výši 5 999,23 tis. Kč, což činilo 97,64% jejich plánované
výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 572,35 tis. Kč, což činilo 98,68% jejich
plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2016 ve výši 79,89 tis.
Kč, což činilo 99,86% plánované výše. V meziročním srovnání došlo k nepatrné úspoře.
Náklady na opravy byly čerpány ve výši 28,85 tis. Kč, což činilo 57,70% jejich plánu
pro rok 2016, a jedná se pouze o drobnou údržbu. Cestovné – čerpání ve výši 9,41 tis. Kč,
tj. 104,56% plánu. Vzhledem k tomu, že semináře neprobíhaly na zařízení organizace, tím
došlo k navýšení nákladů na cestovné. Náklady dodávky služeb byly ve výši 1 258,44 tis.
Kč, což činilo 99,17% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně
snížily, což představuje především úsporu u telefonních služeb.
Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 2 952,52 tis. Kč, což
činilo 97,60% jejich plánované výše. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány
přímo úměrně k čerpání mezd a činí 1 004,25 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši
23,95 tis. Kč, tj. 95,80% jejich plánované výše.
Ambulantní služby jsou poskytované ve třech denních stacionářích, MIKADO
na ul. Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, Denní stacionář na ul. Čelakovského 1240/4,
Havířov – Podlesí, Stacionář Lipová na ul. Lípová 618/12, Havířov – Město.
MIKADO, č. registrace 9876569
Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2016 do 31.
12. 2016 byly čerpány ve výši 7 676,88 tis. Kč, což činilo 94,91% jejich plánované výše.
Náklady na materiál byly čerpány ve výši 203,52 tis. Kč, což činilo 74,82% jejich plánu.
U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2016 ve výši 497,24 tis. Kč,
což činilo 93,64% plánované výše. V meziročním srovnání došlo k nepatrné úspoře.
Náklady na opravy byly čerpány ve výši 134,33 tis. Kč, což činilo 81,41% jejich plánu
pro rok 2016, a jedná se především o opravu schodů a výměnu podlahové krytiny
v šatnách u klientů. Cestovné – čerpání ve výši 18,24 tis. Kč, tj. 107,29% plánu. Vzhledem
k tomu, že semináře neprobíhaly na zařízeních organizace, došlo k navýšení nákladů

na cestovné. Náklady dodávky služeb byly ve výši 1 047,58 tis. Kč, což činilo 92,79%
plánu. Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně snížily, což představuje
především úsporu u telefonních služeb. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly
čerpány ve výši 4 014,81 tis. Kč, což činilo 97,92% jejich plánované výše. Zákonné
sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí
1 353,08 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 11,62 tis. Kč, tj. 77,47% jejich
plánované výše.
DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646
Celkové náklady na ambulantní službu
denního stacionáře za období
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 byly čerpány ve výši 4 580,22 tis. Kč, což činilo 90,55%
jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 111,10 tis. Kč, což činilo
74,07% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2016
ve výši 144,64 tis. Kč, což činilo 68,88% plánované výše. V meziročním srovnání došlo
k nepatrné úspoře. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 27,72 tis. Kč, což činilo
32,61% jejich plánu pro rok 2016 a jedná se především o drobnou údržbu.
Cestovné – čerpání ve výši 7,72 tis. Kč, tj. 110,29% plánu. Vzhledem k tomu, že semináře
neprobíhaly na zařízeních organizace, tím došlo k navýšení nákladů na cestovné. Náklady
dodávky služeb byly ve výši 440,06 tis. Kč, což činilo 77,61% plánu. Oproti stejnému
období minulého roku se náklady nepatrně zvýšily. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy
a OON) byly čerpány ve výši 2 816,24 tis. Kč, což činilo 95,79% jejich plánované výše.
Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily
939,59 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 13,05 tis. Kč, tj. 87,00% jejich
plánované výše.
STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282
Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 byly čerpány ve výši 3 858,59 tis. Kč, což činilo 98,13%
jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 83,40 tis. Kč, což činilo
92,67% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2016
ve výši 314,50 tis. Kč, což činilo 98,28% plánované výše. V meziročním srovnání došlo
k nepatrnému navýšení u tepla i elektrické energie. Náklady na opravy byly čerpány
ve výši 18,09 tis. Kč, což činilo 90,45% jejich plánu pro rok 2016, a jedná se o drobnou
opravu. Cestovné – čerpání ve výši 7,88 tis. Kč, tj. 112,57% plánu. Vzhledem k tomu,
že semináře neprobíhaly na zařízeních organizace, tím došlo k navýšení nákladů
na cestovné. Náklady dodávky služeb byly ve výši 382,83 tis. Kč, což činilo 100,74%
plánu. Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně zvýšily. Přímé mzdové
náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 2158,61 tis. Kč, což činilo 99,94% jejich
plánované výše. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně
k čerpání mezd a činí 730,96 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 14,75 tis. Kč,
tj. 98,33% jejich plánované výše.
Základní ukazatele hospodaření – výnosy a výsledek hospodaření – tabulka č.2
Celkové výnosy k 31. 12. 2016 dosáhly 22 114,91 tis. Kč, tj. plnění na 95,23% jejich
plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se výnosy snížily
o 553,71 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 5 923,49 tis. Kč, což činilo 97,91%
jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se tržby nepatrně zvýšily.
U ukazatele zúčtování fondů v částce 131,76 tis. Kč jsme využili rezervního fondu

k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření a 2,54 tis Kč jsme zapojili dary na úhradu
Havířského bálu pro klienty. Příspěvek na provoz byl v roce 2016 ve výši 15 354,83 tis. Kč,
což činí 99,24% plánované výše. Oproti roku 2015 byl nižší o 454,90 tis. Kč. Výsledek
hospodaření k 31. 12. 2016 byl nulový.
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, č. registrace 9250237
Celkové výnosy dosáhly částky 5 979,59 tis. Kč, tj. 97,96% jejich plánované výše.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se zvýšily o 679,00 tis. Kč. Výnosy z prodeje
služeb byly ve výši 2 449,06 tis. Kč, což činilo 97,96% jejich plánované výše. V porovnání
s předchozím obdobím se nepatrně zvýšily.
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2016 činil 1 664,00 tis. Kč a neinvestiční
dotace z Moravskoslezského kraje 1 618,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby
chráněného bydlení k 31. 12. 2016 skončil ztrátou 19,64 tis. Kč.
MIKADO, č. registrace 9876569
Celkové výnosy dosáhly částky 7 734,58 tis. Kč, tj. 95,62% jejich plánované výše.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se snížily o 2 185,73 tis. Kč. Výnosy z prodeje
služeb byly ve výši 1 883,85 tis. Kč, což činilo 99,15% jejich plánované výše. V porovnání
s předchozím obdobím se nepatrně zvýšily.
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2016 činil 2 780,00 tis. Kč a neinvestiční
dotace z Moravskoslezského kraje 2 745,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby denního
stacionáře MIKADO k 31. 12. 2016 skončil ziskem 57,70 tis. Kč.
DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646
Celkové výnosy dosáhly částky 4 542,17 tis. Kč, tj. 89,80% jejich plánované výše.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se zvýšily o 534,00 tis. Kč. Výnosy z prodeje
služeb byly ve výši 835,76 tis. Kč, což činilo 98,32% jejich plánované výše. V porovnání
s předchozím obdobím se snížily o 154,91 tis. Kč (odchod 3 klientů ze zařízení).
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2016 činil 2 723,83 tis. Kč a neinvestiční
dotace z Moravskoslezského kraje 939,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby Denního
stacionáře k 31. 12. 2016 skončil ztrátou 38,05 tis. Kč.
STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282
Celkové výnosy dosáhly částky 3 858,59 tis. Kč, tj. 98,13% jejich plánované výše.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se zvýšily o 419,03 tis. Kč. Výnosy z prodeje
služeb byly ve výši 754,83 tis. Kč, což činilo 94,35% jejich plánované výše. V porovnání
s předchozím obdobím se nepatrně zvýšily.
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2016 činil 1 916,00 tis. Kč a neinvestiční
dotace z Moravskoslezského kraje 969,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby
Stacionáře Lipová k 31. 12. 2016 skončil nulový.
Oblast personální a mzdová – tabulka č. 3
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 byl 50 fyzických osob, z toho 43 žen a 7 mužů.
V průběhu roku 2016 ukončilo pracovní poměr 8 zaměstnanců. Jedenkrát se jednalo
invalidní důchod, jedenkrát stěhování do jiného kraje, dvakrát neprodloužení smlouvy
u důchodců, čtyřikrát ukončení na vlastní žádost z důvodu finančně výhodnějšího

zaměstnání. Na uvolněné pozice byli přijati noví zaměstnanci. Plánované celkové mzdové
náklady činily 12 225,00 tis. Kč, a byly čerpány ve výši 11 942,19 tis. Kč, což je 97,68%
plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k navýšení
o 96,16 tis. Kč. Jak výše uvedeno, na toto navýšení má vliv rozhodnutí vlády o navýšení
mezd u všech státních zaměstnanců od 1. 11. 2016.
Zůstatky účelových fondů – tabulka č. 4
Stav fondu odměn byl navýšen o zlepšený hospodářský výsledek roku 2015 ve výši
44,10 tis. Kč a jeho stav k 31. 12. 2016 činil 485,48 tis. Kč.
Stav investičního fondu se navýšil o odpisy v částce 416,50 tis. Kč, metodickým pokynem
k zúčtování nekrytých odpisů dochází k jeho čerpání jako ostatní čerpání ve výši
416,50 tis. Kč. Jeho stav se nezměnil a jeho zůstatek k 31. 12. 2016 činil 315,32 tis. Kč.
Fond kulturních a sociálních potřeb se navýšil o 178,59 tis. Kč jeho zákonnou
tvorbou a byl čerpán ve výši 93,18 tis. Kč v tomto složení: 27,69 tis. Kč příspěvek
na rekreaci zaměstnancům a 54,49 tis. Kč kulturní akce a tělovýchovu a sport,
11,00 tis. Kč na poskytnuté dary. Zůstatek k 31. 12. 2016 činí 178,90 tis. Kč.
Zdrojem navýšení rezervního fondu byla část výsledku hospodaření 2015,
a to ve schválené výši 176,52 tis. Kč a dary právnických a fyzických osob ve výši 2,50 tis.
Kč, zapojení rezervního fondu bylo ve výši 134,30 tis. Kč, z toho 131 763,75 tis. Kč
na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření a 2,54 tis. Kč bylo použito z darů na
Havířský bál pro klienty. Zůstatek k 31. 12. 2016 činil 3 292,18 tis. Kč.

8. Jednotné tabulky zpracované EO se stavem hospodaření k 31.12.
Základní ukazatele hospodaření k 31.12.2016 – náklady

Tabulka č. 1

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Ukazatel
Spotřeba materiálu

z toho

majetek
čisticí prostředky
potraviny
materiál vých. čin.
pohonné hmoty
ostatní

Spotřeba energie
z toho

plyn
vodné
teplo, TUV,
el. energie

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

z toho

pošta, telefon
kurzy, školení
nájemné
služby výr. povahy
bank. poplatky

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Odpisy
Daně-silniční, z příjmu
Ostatní náklady
z toho
NÁKLADY celkem
Datum: 17. 2. 2017

pojištění
majetek

Skut. k 31. 12. 2014

Skut. k 31. 12. 2015

HČ

HČ

Rok 2016

997,77
78,91
112,69
522,66
51,52
74,27
157,72
1054,89
0,88
55,15
732,02
266,84
362,93
49,93
2,47
3145,42
149,73
63,35
880,91
2031,95
19,48
11405,72
3867,74
206,33
47,81
555,27
1,36
273,30
220,99
52,31

912,71
66,81
93,61
463,84
51,73
57,83
178,89
1038,89
5,49
39,81
740,12
253,47
299,87
33,41
1,89
3274,61
140,71
41,98
1099,01
1973,43
19,48
11846,03
3950,15
222,78
70,85
595,09
0,00
201,73
48,61
153,12

rozpočet
935,00
63,00
120,00
470,00
50,00
80,00
152,00
1191,00
5,00
56,00
900,00
230,00
270,00
40,00
3,00
3345,00
140,00
66,00
1050,00
2070,00
19,00
12225,00
4156,00
186,00
71,00
574,00
7,00
220,00
70,00
150,00

21970,94

22448,01

23223,00

Zpracovala: Ing. Ivana Reznerová

/v tis. Kč na 2 deset.místa/
% plnění
Index
r. 2016
2016/2015

HČ
skut. k 31. 12.
837,66
38,97
107,97
409,91
46,13
52,97
181,71
1038,01
10,14
38,94
757,98
230,95
208,98
43,26
2,98
3130,07
114,61
66,38
1078,35
1851,74
18,99
11942,18
4027,88
237,56
49,84
416,52
1,94
178,03
47,12
130,91
22114,91

HČ

HČ

89,59
61,86
89,98
87,21
92,26
66,21
119,55
87,15
202,76
69,54
84,22
100,41
77,40
108,15
99,33
94,76
81,86
100,58
109,48
89,33
99,95
97,69
96,92
127,72
70,20
72,56
27,71
80,92
67,31
87,27

0,92
0,58
1,15
0,88
0,89
0,92
1,02
1,00
1,85
0,98
1,02
0,91
0,70
1,29
1,58
0,96
0,81
1,58
0,98
0,94
0,97
1,01
1,02
1,07
0,70
0,70
0,00
0,88
0,97
0,85

97,23

0,99

Ředitelka PO:Bc. Monika Havlíčková

Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2016 – výnosy a výsledek hospodaření
Tabulka č. 2
PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Skut. k 31. 12. 2014 Skut. k 31. 12. 2015

Ukazatel

HČ
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb

HČ

/v tis. Kč - na 2 deset.místa/
% plnění r.
Index
2016
2016/2015

Rok 2016
rozpočet

HČ
skut. k 31. 12.

HČ

HČ

6188,88

5921,11

6050,00

5923,49

97,91

1,00

7,19

2,84

10,00

1,39

13,90

0,49

25,00

276,76

1050,00

134,30

12,79

0,49

625,99

658,18

641,00

700,90

109,34

1,06

555,26

595,02

574,00

416,50

72,56

0,70

70,73

63,16

67,00

284,40

424,48

4,50

17287,27

15809,73

15472,00

15354,83

99,24

0,97

10942,24

9305,00

9048,00

9083,83

100,40

0,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tržby za prodané zboží
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
odpisy

z toho

ostatní výnosy
Příspěvek na provoz
zřizovatel – provoz
zřizovatel – odpisy

z toho

Výnosy celkem

Ukazatel

MPSV

6069,60

6424,00

6424,00

6271,00

97,62

0,98

OPLZZ

275,43

80,73

0,00

0,00

0,00

0,00

24134,33

22668,62

23223,00

22114,91

95,23
% plnění r.
2016

0,98
Index
2016/2015

Skut. k 31. 12. 2014 Skut. k 31. 12. 2015
HČ

HČ

Rok 2016
rozpočet

HČ
skut. k 31. 12.

HČ

HČ

VÝNOSY CELKEM

24134,33

22668,62

23223,00

22114,91

95,23

0,98

Náklady celkem

21970,94

22448,01

23223,00

22114,91

95,23

0,99

2163,39

220,61

0,00

0,00

Výsledek hospodaření
Datum: 17. 2. 2017

Zpracovala: Ing. Ivana Reznerová

Ředitelka PO:Bc. Monika Havlíčková

Oblast personální a mzdová

Tabulka č. 3

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

/na 2 desetinná místa/

Index
2016
Skut. r.
%
/
2015
rozpočet skutečnost plnění 2015
Rok 2016

Ukazatel
Evidenční počet
zaměstnanců
Průměrný
přepočtený počet
zaměstnanců
Počet zaměstnanců
na základě dohod

Skut. r.
2014

k 1.1.
k 31.12.

50,00
50,00

50,00
49,00

50,00
50,00

49,00 98,00
50,00 100,00

0,98
1,02

k 1.1.
k 31.12.

50,00
47,70

47,70
46,99

46,99
48,50

46,99 100,00
48,8 100,62

0,99
1,04

k 1.1.
k 31.12.

48,52
1,00

0
3,00

1,00
2,00

1,00 100,00
1,00 50,00

0,00
0,33

/v tis.Kč-na 2 desetinná místa/

Skut. r.
2014

Skut. r.
2015

Ukazatel

Rok 2016

rozpočet
11405,73 11675,95 12185,00
základní platy
7400,85 7682,37 8145,00
osobní příplatky
1398,76 1301,47 1300,00
příplatky za vedení
243,99
237,73
245,00
z toho
ostatní příplatky
250,12
206,80
250,00
náhrady mezd
1240,46 1415,42 1290,00
náhrady mezd - nemoc
38,39
85,45
80,00
odměny
674,80
716,30
875,00
životní jubilea
0,00
0,00
0,00
OPLZZ
158,36
30,41
0,00
Průměrná mzda v Kč
19609,00 19857,05 20308,00
OON celkem
0,00
170,08
40,00
Mzdové náklady celkem
11405,73 11846,03 12225,00
Mzdy celkem

Datum: 17. 2. 2017

Zpracovala: Ing. Ivana Reznerová

k 31.12.
11906,19
7840,10
1274,90
268,60
245,07
1287,70
70,52
919,30
0,00
0,00
19843,65
36,00
11942,19

%
plnění
97,71
96,26
98,07
109,63
98,03
99,82
88,15
105,06
0,00
0,00
97,71
90,00
97,69

Index
2016
/
2015
1,02
1,02
0,98
1,13
1,19
0,91
0,83
1,28
0,00
0,00
1,00
0,00
1,01

Ředitelka PO: Bc. Monika Havlíčková

Zůstatky účelových fondů

Tabulka č. 4

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Fond
rezervní

/v tis. Kč na dvě desetinná místa/

Fond
investiční

Fond
odměn

FKSP

Zůstatek fondů k 31. 12. 2014

1386,33

315,32

116,87

106,85

Převod hosp. výsledku za r. 2014

1838,89

0,00

324,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tvorba fondů v r. 2015

299,00

595,09

0,00

116,73

Zapojení fondů v r. 2015

276,76

595,09

0,00

130,09

3247,46

315,32

441,38

93,49

176,52

0,00

44,10

0,00

Převody mezi fondy v r. 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

Tvorba fondů v r. 2016

2,50

416,50

0,00

178,59

Zapojení fondů v r. 2016

134,30

416,50

0,00

93,18

Zůstatek k 31. 12. 2016

3292,18

315,32

485,48

178,90

Převody mezi fondy v r. 2015

Zůstatek fondů k 31. 12. 2015
Převod hospodářského výsledku za rok
2015

Upřesnění zapojení fondů v roce 2016:
Rezervní fond – zapojení - 131,76 tis. Kč - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
- 2,54 tis. Kč - použití darů na Havířský bál
Investiční fond – zapojení - 416,50 tis. Kč - zúčtování nekrytých odpisů
FKSP – zapojení – 93,18 tis. Kč - 27,69 tis. Kč - příspěvek na rekreaci
- 54,49 tis. Kč - kulturní akce, tělovýchova a sport
- 11,00 tis. Kč - poskytnuté dary k výročí zaměstnanců

Datum: 17. 2. 2017

Zpracovala: Ing. Ivana Reznerová

Ředitelka PO: Bc. Monika Havlíčková

9. Přehled významných akcí pořádaných organizací a prezentace PO v roce 2016
Významné akce PO
Poř.
Datum
č. konání akce

1.

4. 1. – 8. 1.

2.

5. 1.

3.

15. 1.

4.

18. 1.

5.

22. 1.

6.

22. 1.

7.

31. 1.

8.

4. 2.

9.

5. 2.

10.

8. 2.

11.

11. 2.

12.

15. 2.

Název akce

Stručný popis akce

Klienti Denního stacionáře v průběhu týdne
intenzivně trénovali bocciu, na závěr si spolu
zasoutěžili a vyhodnotili nejlepší hráče.
Upevnění a rozšíření znalostí v oblasti lidových
tradic a historie křesťanství. Rozvoj logického
„Tři králové“
myšlení a jemné motoriky v rámci soutěží ve
středisku MIKADO.
Turnaj pro klienty Stacionáře Lipová
v elektronických šipkách, při kterém realizovali
své získané dovednosti v rozvoji motoriky, sami
„Lipovácká střela“
se podíleli na organizaci turnaje, vyzkoušeli si
roli rozhodčího, pravidla organizování sportovní
soutěže.
Tematická činnost zahrnující informace o
„Letem světem do
Grónsku, výtvarné, tvořivé, hudební a pohybové
Grónska aneb království
aktivity pro klienty Denního stacionáře. Součástí
ledu“
byla diskotéka.
Projekce videokoncertu ve středisku Stacionář
„ Queen - videokoncert“ Lipová, seznámení s historií významné hudební
skupiny.
Klienti a zaměstnanci Denního stacionáře zahráli
pro děti z MŠ „U kamarádů“ muzikálové
„Divadlo pro děti“
představení Karel IV. Divadlo přizpůsobili
dětskému publiku.
Jednodenní pobyt ve wellnes v Ostravě ve
Vodním světě pro klienty Chráněného bydlení se
„Wellnes“
zaměřením na různé druhy saun a zdravý životní
styl.
Získání znalostí o výrobě medových produktů,
nácvik cestování autobusem, nácvik orientace
Exkurze v Marlence
v cizím prostředí, samostatný výběr zboží a jeho
nákup. Účastnili se klienti střediska MIKADO.
Turnaj ve stolním fotbale zaměřený především
na zručnost a postřeh klientů celé organizace.
Přinesl řadu napínavých soubojů, které klienty
„O cenu z lípy“
aktivizoval a motivoval k odvedení co
nejlepších výkonů, přinesl vzájemné porovnání
jejich dovedností.
Klienti a zaměstnanci Denního stacionáře
„Zimní turnaj v boccii ve
vytvořili neobvyklé dvojice (klient +
dvojicích“
zaměstnanec) a zasoutěžili si v boccii.
Upevnění a rozšíření znalostí klientů střediska
„Setkání na sv.
MIKADO v oblasti tradic a historie Sv. Valentýna,
Valentýna“
zhotovení dárku pro někoho blízkého.
Klienti Denního stacionáře si připravili malé
„Masopustní zábava“ pohoštění v souvislosti s tradicí Masopustu.
Povídali si o zvycích.
„Zimní turnaj v boccii“

13.

17. 2.

„Letem světem do
Španělska aneb
španělské karnevaly“

14.

18. 2.

„Návštěva Státního
okresního archívu“

15.

25. 2.

16.

2. 3.

Filmové představení“

17.

1. 3.

„Filmové představení“

18.

4. 3.

„Havířský bál“

19.

8. 3.

„Oslava MDŽ“

20.

9. 3.

„Trefa do černého“

21.

10. 3.

„Poznávací výlet do
dřevěnky na Fojství
v Jablunkově“

22.

14. 3.

„Letem světem do Anglie
aneb bez deštníku ani
ránu“

23.

18. 3.

„II. ročník Velikonočního
turnaje ve stolním tenise“

24.

21. 3.

„Exkurze Arcelor Mittal“

25.

21. 3.

„Beseda s nevidomým“

26.

22. 3. – 23.
3.

„Chystáme se na
Velikonoce“

„Výstava v Kavárně
Sluníčko“

27. 23. a 24. 3 „Kreativně na velikonoce“
28.

31. 3.

„Oskar a růžová paní“

29.

1. 4.

„Lipovácký kliďas“

Tematická činnost zahrnující informace o
Španělsku, výtvarné, tvořivé, hudební a
pohybové aktivity pro klienty Denního stacionáře.
Součástí byla diskotéka se španělským
karnevalem.
Návštěva výstavy v Karviné doplnila
klientům střediska MIKADO znalosti o historii
města Havířova.
Zhlédnutí výstavy spojené s posezením a pozdní
snídaní pro klienty střediska MIKADO.
Klienti střediska MIKADO navštívili filmové
představení v kině a zhlédli film „Padesátka“.
Klienti Denního stacionáře navštívili filmové
představení v kině a zhlédli film „Padesátka“.
Společenská akce pro klienty, opatrovníky a
blízké osoby pořádaná organizací SANTÉ v
restauraci
„U Jelena“, spojená
s programem a kulturními vystoupeními.
Přátelské posezení klientů Denního stacionáře
se členkami Českého svazu žen, vzájemné
blahopřání a předání květin.
Turnaj střediska MIKADO v elektronických
šipkách, pořádaný pro klienty celé organizace.
Tvorba vlastních výrobků klientů střediska
MIKADO v dílničkách pod vedením řemeslníka,
seznámení se s životem v předminulém století.
Tematická činnost zahrnující informace o Anglii,
výtvarné, tvořivé, hudební a pohybové aktivity
pro klienty Denního stacionáře. Součástí byla
diskotéka.
Účast našich sportovců na turnaji ve stolním
tenise ve Šternberku.
Návštěva klientů Stacionáře Lipová ve výrobním
hutním závodu v Ostravě-Kunčicích s cílem
získání přehledu o profesích a výrobních
postupech.
Klienti Denního stacionáře se dozvěděli o
problematice nevidomých a hluchoslepých,
seznámili se s kompenzačními pomůckami a
získali informace o vodícím psovi. Vše proloženo
zajímavým vyprávěním nevidomého člověka.
Klienti Denního stacionáře si v rámci
velikonočních příprav upekli velikonoční beránky
a zdobili vajíčka.
Upevnění a rozšíření znalostí klientů střediska
MIKADO v oblasti tradic, kreativní tvorba
upomínkového předmětu pro své blízké.
Návštěva divadelního představení Divadla loutek
v Ostravě pro klienty organizace.
Turnaj ve společenských deskových hrách.
Zábavnou formou jsme podpořili klienty

30.

1. 4.

31.

6. 4.

32.

6. 4.

33.

7. 4.

34.

14. 4.

35.

20. 4.

36.

21. 4.

37.

27. 4.

38.

29. 4.

39.

2. 5.

40.

6. 5.

41.

6. 4.

42. 9. - 13. 5.

Stacionáře Lipová v rozvoji rozumových
schopností, sociálních dovedností.
Klienti Denního stacionáře si vysvětlili proč je 1.
„Aprílová diskotéka“
duben považován za „Apríl“ a vlastnoručně
vyrobenými plakáty si vyzdobili taneční místnost.
Klienti organizace zužitkovali tréninkovou píli z
„Mistrovství
aktivizační činnosti plavání. Záměrem akce bylo
České republiky
navazování nových přátelských vztahů a
v plavání, Přerov“
osvojení fair play chování během celých závodů.
Odpolední akce pro klienty Chráněného bydlení
„Dobrá čajovna“
s ochutnávkou různých druhů čajů a seznámení
s jejich výrobou.
Tematická činnost zahrnující informace o Číně,
„Letem světem do Číny výtvarné, tvořivé, hudební a pohybové aktivity
aneb život s drakem“ pro klienty Denního stacionáře. Součástí byla
diskotéka.
Klienti Stacionáře Lipová soutěživou formou
„Hádankový Lipokvíz“ procvičovali kognitivní funkce při luštění křížovek
a rébusu.
Akce pořádaná naší organizací ve spolupráci se
Správou sportovních a rekreačních zařízení
„VI. ročník turnaje
v Havířově s mezinárodní účastí. Turnaje se
v Boccie“
kromě klientů naší organizace zúčastnili i další
organizace v rámci města Havířov a okolí a také
organizace ze zahraničí.
Návštěva klientů střediska MIKADO na jedné
z nejznámějších výstav v České republice,
„Flora Olomouc“
nácvik cestování vlakem a tramvají, nácvik
orientace v cizím prostředí.
Workshop v divadle loutek v Ostravě. Klienti
střediska MIKADO si pod vedením dvou
„Seznamte se
profesionálů vyrobili loutku, seznámili se s
s divadlem“
principy loutkového divadla a poté
s vlastnoručně vyrobenými loutkami zahráli
scénku.
Klienti Denního stacionáře se seznámili s historií
čarodějnického svátku, povídali si o koření a
„Slet čarodějnic“
bylinkách, připravili čarodějnický lektvar a celou
akci zakončili čarodějnickým rejem.
Setkání klientů s cílem připomenout si českou
lidovou tradici a posílit orientaci v kalendářním
„Stavění máje“
roce ve spojení s přírodou. Akce se konala ve
střediscích MIKADO a Stacionář Lipová.
Klienti si v Denním stacionáři vyrobili přání a
„Den matek“
papírový tulipán, aby mohli obdarovat své
maminky u příležitosti jejich svátku.
Klienti organizace zužitkovali tréninkovou píli z
„Mistrovství
aktivizační činnosti plavání. Záměrem akce bylo
České republiky
navazování nových přátelských vztahů a
v plavání, Přerov“
osvojení fair play chování během celých závodů.
Setkání se zástupci se v tomto týdnu konalo ve
Setkání se zástupci

klientů

43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

všech střediscích. Byli informováni o
poskytovaných službách, o vyhodnocení
dotazníků kvality poskytovaných služeb a
plánovaných akcích.
Naše organizace prostřednictvím Sportovního
klubu Kosatky obsadila atletické závody.
„II. regionální hry české
10. 5.
Sportovci soutěžili v atletických disciplínách, ale
speciální olympiády“
k vidění byly i soutěže v cyklistice,
přizpůsobených sportech.
Celodenní výlet klientů Chráněného bydlení do
15. 5.
„Jarní putování“
Hradce nad Moravicí s návštěvou zámku.
Klienti Denního stacionáře v průběhu týdne
16. 5. – 20.
„Jarní turnaj v boccii“ intenzivně trénovali bocciu, na závěr si spolu
5.
zasoutěžili a vyhodnotili nejlepší hráče.
Jednodenní poznávací výlet na přání klientů do
18. 5.
„Titanik“
hlavního města. Součástí výletu bylo zhlédnutí
výstavy „Titanik“.
Na této akci se klienti zážitkovou formou
dozvěděli zajímavé informace o lidských
18. 5.
Poznej své smysly
smyslech a vyzkoušeli si, jaké to je, když tyto
smysly nemohou používat.
Klienti všech středisek si aktivizační činnosti
zpestřili nevšední aktivitou – hrou bowling.
Turnaj pro ně připravil Denní stacionář. Po
24. 5.
„Jarní turnaj v bowlingu“ většinu byl bowling novou zkušeností. Byly
vytvořeny 2 týmy, které spolu soutěžily ve dvou
drahách. Na závěr byli vyhlášeni a oceněni
nejlepší hráči obou týmů.
Na výstavě se klienti střediska MIKADO
„Výstava kaktusů a
25. 5.
seznámili s nepřeberným množstvím kaktusů a
sukulentů“
způsobem jejich pěstování.
Připomenutí lidových tradic na zahradě
3. 6.
„Kácení máje“
Stacionáře Lipová a MIKADO spojené s
grilováním.
Klienti Denního stacionáře si pochutnali na
vaječině, kterou si sami usmažili. Podíleli se na
3. 6.
„Smažení vaječiny“
přípravách, krájeli cibuli, špek, rozbíjeli vejce a
připravili posezení na terase.
V rámci aktivity vaření se klienti střediska
7. 6.
„Červen na grilu“
MIKADO učili nakupovat, poté nachystat pokrm,
který opekli na grilu.
Jednodenní poznávací výlet klientů organizace
9. 6.
„Výlet do Prahy“
do Prahy s programem uzpůsobeným pro
imobilní klienty.
Klienti Denního stacionáře se rozdělili do třech
menších skupin a vydali se na kratší turistický
10. 6.
„Cesta z města“
výlet v okolí Havířova. Prošli Životický les,
lesopark a část nábřeží, cestou se občerstvili
v restauraci.
„Zámeček – jarní
V rámci dobré spolupráce s organizací
16. 6.
divadelní festival“
poskytující sociální služby v Polsku, jsme

56.

57.

58.

59.

60.

prezentovali
dovedností
klientů
v oblasti
hudební, konkrétně třemi písněmi za doprovodů
jembe a orffových nástrojů.
Tematická činnost zahrnující informace o Itálii,
výtvarné, tvořivé, hudební a pohybové aktivity
„Letem světem do Itálie
17. 6.
pro klienty Denního stacionáře. Součástí byla
aneb bota bez tkaničky“
diskotéka a gastro zážitek s ochutnávkou pizzy a
špaget.
Klienti organizace se zúčastnili turnaje ve
„II. ročník turnaj ve
stolním tenise pořádaném SPMP Havířov ve
18. 6.
stolním tenise –
O
sportovní hale sportovního klubu Baník Havířov
pohár primátora“
v Šumbarku v kategoriích mužů, žen a týmů.
Celodenní turistický výšlap klientů Chráněného
„Poznávání krás
bydlení na chatu Prašivá s cílem seznámit
18. 6.
Moravskoslezských
klienty s krásami Beskyd a stezkou k chatě podle
Beskyd“
turistických značek.
Návštěva soukromého muzea v Českém Těšíně.
24. 6.
„Hasičské muzeum“
Klienti se seznámili s vývojem hasičské techniky
až po současnost.
Povídání o této zemi – světová poloha,
„Letem světem do Řecka
významné památky, zvyky, tradice, tradiční
aneb
za
bohy
do
1. 7.
pokrmy,
příprava
řecké
pomazánky
Olympie“
s ochutnávkou pro klienty Denního stacionáře.

61.

5. 7.

62.

5. 7.

63.

7. 7.

64.

7. 7.

65.

8. 7.

66.

13. 7.

67.

20. 7.

68.

21. 7.

69.
70.

22.7.
25. 7.

Interaktivní výstava z lega.
Výstavní síň Viléma Wünsheho
„Svět kostiček“
Účast klientů Denního stacionáře na této
výstavě.
Klienti chráněného bydlení navštívili filmové
„Filmové představení“ představení v kině a zhlédli film „Alenka v říši
divů: Za zrcadlem“.
Klienti Denního stacionáře navštívili výstavu
„Miniuni“
zmenšenin evropských měst.
Svět miniatur, výstaviště Černá louka Ostrava.
Zaměstnanci zorganizovali na zahradě střediska
„Turnaj v kuželkách“
MIKADO turnaj pro klienty v ruských kuželkách.
Klienti střediska MIKADO se seznámili
„První havířovský
s technologickým postupem výroby piva
minipivovar“
v prvním pivovaru v Havířově.
Klienti a zaměstnanci Denního stacionáře se
„ZOO Ostrava“
vydali na celodenní výlet do ZOO Ostrava.
Návštěva interaktivní expozice klobouků
v Novém Jičíně. Klienti střediska MIKADO se
„Nechte na hlavě“
seznámili s postupem jejich výroby. Také se
seznámili s historickou částí města.
Společné letní grilování klientů a zaměstnanců
„Grilování na zahradě“
na zahradě Denního stacionáře.
Jednodenní turistický výlet klientů Stacionáře
„Výlet na chatu Filipka“ Lipová do Těšínských Beskyd s výstupem na
chatu Filipku.
Na zahradě Denního stacionáře uspořádali
„Letní turnaj Boccii“

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.
79.

80.
81.

82.

83.

zaměstnanci pro klienty střediska letní turnaj
v Boccii.
„Hrad Veveří – plavba Turisticko - poznávací akce klientů Stacionáře
26.7.
parníkem Vodní nádrž Lipová, spojená s plavbou parníkem po Vodní
Brno“
nádrži Brno k hradu Veveří a zpět.
Klienti střediska MIKADO se dle svých fyzických
dispozic rozdělili na dvě skupiny. První skupina
zdolala vrchol Ondřejník. Druhá skupina se
26. 7.
„Milujeme Beskydy“
obeznámila s historickým kostelem sv. Prokopa
a Barbory a areálem Beskydského
rehabilitačního centra v Kunčicích pod
Ondřejníkem.
Klienti Denního stacionáře navštívili interaktivní
1. 8. „Divadlo loutek Ostrava“ výstavu loutek a zapojili se do činnosti v tvořivé
dílně – výroba vlastních jednoduchých loutek.
Turisticko - poznávací akce klientů Stacionáře
Lipová v chráněné krajinné oblasti Poodří v okolí
2.8.
„Jistebnické rybníky“
Jistebnických rybníků, spojená s aktivním
hledáním pokladu.
V rámci interaktivní výstavy se klienti střediska
MIKADO v Divadle loutek seznámili s různými
typy loutek a získali osobní zkušenosti s jejich
3. 8.
„Léto s pimprlaty“
vedením, zároveň tak rozvíjeli svou schopnost
logického uvažování, koordinace a jemnou
motoriku.
Klienti Denního stacionáře navštívili výstavu
5. 8.
„American classic cars“ historických motocyklů a amerických veteránů
v Ostravě.
Tematické povídání o této zemi. Pro klienty
Denního stacionáře bylo připraveno výtvarné,
„Letem světem do Egypta
9. 8.
tvořivé a hudebně pohybové dopoledne
aneb pozor mumie“
s přípravou a ochutnávkou arabského pokrmu z
kuskusu.
Akce se konala na zahradě střediska MIKADO.
10. 8.
„Gril párty“
Klienti se učili připravit maso na grilu.
Při návštěvě Zoologické zahrady v Ostravě se
15. 8.
„ZOO Ostrava“
klienti seznámili s životem tuzemských i
exotických zvířat.
Návštěva zoologické zahrady V Ostravě,
„Výlet do Ostravské
16. 8.
seznámení se s novými pavilóny pro zvířata a
ZOO“
seznámení se s nabídkou nových služeb v ZOO.
Klienti střediska MIKADO se v rámci zdravého
17. 8.
Farmářské trhy
životního stylu účastnili farmářských trhů.
Akce pořádaná pro klienty Stacionáře Lipová, při
které realizovali své získané dovednosti v rozvoji
19. 8.
„Turnaj v Petanque“
motoriky a také si procvičili svou soustředěnost,
trpělivost a přesnost.
Pro klienty chráněného bydlení jsme připravili
„Hrad Veveří a plavba turistickou poznávací akci, seznámili se s
21. 8.
parníkem“
historickou památkou a získali zkušenost plavby
parníkem.

84.

85.

86.

87.

88.
89.
90.

91.

92.

93.

94.

95.

Prohlídka uvedla klienty střediska MIKADO do
dávné středověké doby Slovanů, jakým
způsobem žili, čím se živili, jaká zvířata chovali a
kde bydleli. Ve venkovním areálu měli možnost
24. 8.
„Archeopark“
nahlédnout do jejich obydlí, zhlédnout dobovou
pec na pečení chleba, starověké používané
nástroje, a také si je vyzkoušeli, při mletí zrní
nebo střelbě z luku.
Povídání o Slovensku, jako o nedílné součástí
„Letem světem na
naši bývalé Československé republiky – jazyk,
1. 9.
Slovensko“
památky, státní hymna, vlajka, příprava
tradičního pokrmu brynzové halušky.
Ozdravně rekreační pobyt v Lázních Nimnice na
obou turnusech podpořil díky lázeňským
6. - 13.9.
„Ozdravně – rekreační procedurám zdravotní stav klientů. Klienti se
13. - 20. 9.
pobyt Nimnice“
také seznamovali s cizím prostředím, měnou,
rozdílnou řečí. Pobyty podpořili klienty v integraci
do společnosti.
S klienty chráněného bydlení jsme navštívili akci
Dny NATO, organizovanou na letišti Leoše
17.9.
„Dny NATO“
Janáčka. V areálu letiště měli klienti možnost se
seznámit s mnoha vystavenými letouny
americké, anglické, slovenské a české letky.
Klienti střediska MIKADO navštívili výstavu
„Barvy, prostor, my a
21. 9.
výtvarných prací studentů Gymnázia v MKS
čas“
Havířov, v Galerii Centrum.
„Šíleně smutná
Klienti Denního stacionáře navštívili divadelní
22. 9.
princezna“
představení v Divadle loutek v Ostravě.
Celodenní výlet klientů Stacionáře Lipová,
„Zámek – Hradec nad
23. 9.
návštěva zámku v Hradci nad Moravicí,
Moravicí“
seznámení se s jeho historií.
Připomínání si českých tradic – význam, zvyky,
atributy. Tradiční české dopoledne ve středisku
27. 9.
„Posvícenský bál“
Denní stacionář doprovázené tancem, zpěvem a
veselím.
Klienti chráněného bydlení se vydali na výlet do
„Výlet na Horskou chatu Moravskoslezských Beskyd, po červené
28. 9.
Skalka“
turistické značce došli až na Horskou chatu
Skalka.
Pro klienty chráněného bydlení jsme
zorganizovali turistickou poznávací akci, kde se
1.10.
„Zámek Kunín“
seznámili s historií zámku Kunín a prohlédli si
centrum města.
Na všech střediscích organizace byl uskutečněn
Den otevřených dveří pro veřejnost - možnost se
4. 10.
„Den otevřených dveří“ seznámit s prostory a poskytovanou službou pro
lidi s mentálním a kombinovaným postižením v
našem městě.
Klienti organizace navštívili v rámci festivalu
„Divadlo bez bariér“ představení
6. 10.
„Walls and Handbags“
„WALLS&HANDBAGS“. Jeho základem byla
akrobacie a tanec, které navzájem propojil

96.

10. 10.

97.

10. 10.

98.

20. 10.

99.

3.11.

100.

10. 11.

101.

11. 11.

102.

15. 11.

103.

21.11.

104.

22. 11.

105.

24.11.

106.

30. 11.

107.

2. 12.

108.

3.12.

109.

6. 12.

110.

7.12.

111.

13. 12.

„Loutka podle mě“

příběh o klukovských snech. Netradiční divadelní
forma umožnila velmi intenzivní prožitek
z vystoupení.
Navštívili jsme výtvarnou dílnu Divadla loutek
v Ostravě. Za slovní i fyzické podpory
zaměstnanců si klienti střediska MIKADO vyrobili
jednoduché loutky, následně si vytvořili krátké
příběhy a zahráli je před ostatními.

Klienti Denního stacionáře navštívili Sportovní a
relaxační centrum na Císařství v Horní Suché.
Klienti střediska MIKADO si v rámci akce
„Říjen na grilu“
vyzkoušeli grilování steaku.
Návštěva klientů organizace výstavní síně
Musaion v Havířově. Naučná přednáška o
„Atlas ptáků
mytických ptácích, o bájích a zhlédnutí
neobyčejných“
napodobenin neobyčejných a již vyhynulých
ptáků.
Akce na zahradě střediska MIKADO spojená
„Dým na strništi“
s netradiční přípravou pečených brambor.
Udržování české tradice - Sv. Martin, zvyky,
„Svatý Martin“
přísloví, tradiční recepty pokrmů.
Tematické povídání o této zemi – poloha země,
„Letem světem do
architektura - památky, zvyky, atributy. Nácvik
Ruska“
divadelního představení „Mrazík“.
Jednodenní pobyt ve wellness Vodní svět
„Wellness“
v Ostravě pro klienty chráněného bydlení se
zaměřením na zdravý životní styl.
V Denním stacionáři si klienti společně se
„Podzimní turnaj v boccii“
zaměstnanci uspořádali interní turnaj v boccii.
Návštěva klientů Stacionáře Lipová na letišti
„Exkurze Letiště Leoše v Mošnově, součástí exkurze byla prohlídka
Janáčka Mošnov“
odbavovací a příletové haly s výkladem a ukázka
práce hasičského záchranného sboru letiště.
Klienti střediska MIKADO navštívili v kině
„Prázdniny v Provence“
Centrum filmové představení.
Vánoční posezení spojené s Mikulášskou
„Mikulášská nadílka“
nadílkou sponzorovanou firmou Gobi.
Pozvání našich klientů na vánoční turnaj ve
„Memoriál Václava
stolním tenise sportovců s mentálním postižením
Benedika ve stolním od kolegů z organizace Čtyřlístek – centrum pro
tenise“
osoby se zdravotním postižením, Domov
Barevný svět, Ostrava.
Návštěva vánočního jarmarku na starobylém
„Karvinský vánoční
náměstí v Karviné klienty Denního stacionáře.
jarmark“
Ukázka lidové tvořivosti v doprovodu zpěvu
vánočních koled.
Klienty chráněného bydlení navštívili děti a
„Medový večer“
členové včelařského kroužku Ambrožík s
medovými dárky a básničkami.
Klienti organizace dle svého přání navštívili
„Vánoční Olomouc“
„Solná jeskyně“

112.

14.12.

113.

15. 12.

114.

15. 12.

115.

20. 12.

116.

21. 12.

město Olomouc. Měli tak v předvánočním čase
příležitost vychutnat si sváteční atmosféru jejího
historického centra s bohatou adventní
výzdobou. Po procházce Starým městem, kdy
měli možnost nahlédnout do interiéru místních
kostelů, navštívili také vánoční trhy.
Návštěva klientů chráněného bydlení na
„Vánoční trhy Ostrava“ tradičních vánočních trzích na Masarykově a
Jiráskově náměstí v Ostravě.
Vedení města v čele s primátorem předalo
klientům a zaměstnancům organizace dary,
„Dary primátora města“
které slouží pro zkvalitnění služby a péče o
klienty.
Klienti organizace navštívili přehlídku oděvní a
jiné tvorby studentů Střední školy v Havířově „K - MODE“
Prostřední Suché v Kulturním domě Petra
Bezruče v Havířově.
Klienti a zaměstnanci Denního stacionáře si
připravili pro rodiče a opatrovníky divadelní
„Vánoční setkání s rodiči“ představení „Mrazík“ a „Vánoční příběh“ a
společně strávili příjemné odpoledne s vánoční
atmosférou.
Podpora lidových zvyků při společném setkání
„Vánoční slavnost“
klientů a zaměstnanců střediska MIKADO.

Prezentace PO
Poř.
č.

Datum
prezentace

1.

průběžně

2.

19. 1.

3.

13. 2.

4.

23. 2.

5.

27. 2.

6.

Březen

7.

8. 3.

Forma prezentace

Stručný popis prezentace

Aktualizace webových stránek příspěvkové
Webové stránky organizace organizace o měsíční plány akcí,
zpravodajství z uskutečněných akcí.
Žáci gymnázia na ulici Studentská se
v rámci hodiny psychologie seznámili
Exkurze
s cílovou skupinou ve středisku MIKADO.
Celkem 19 osob.
Televizní vysílání reportáže Havířovského
Regionální televize Polar
expresu o Denním stacionáři.
Natáčení reportáže o chráněném bydlení.
Český rozhlas Ostrava
Televizní vysílání reportáže Havířovského
expresu ze Střediska sociálních a
zdravotnických zařízení SSMH, ve kterém
Regionální televize Polar
dne 26. 2. klienti a zaměstnanci Denního
stacionáře zahráli seniorům muzikálové
představení Karel IV.
Pozvánka pro širokou veřejnost na Den
Radniční listy
otevřených dveří ve střediscích organizace
SANTÉ.
Televizní vysílání reportáže Havířovského
Regionální televize Polar
expresu o akci organizace „Havířský bál“.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Akce pro veřejnost se konala ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem na
Prezentace organizace
Náměstí
18. 3.
„Velikonoční
Republiky. Prezentace naší organizace
městečko“
formou výstavy rukodělných prací klientů a
zážitkových dílen.
Setkání zástupců organizací, ve kterých
Setkání spolupracujících provádí svou činnost dobrovolníci
30. 3.
subjektů s organizací ADRA organizace ADRA Havířov. Zástupci si
vzájemně předali své zkušenosti.
Zaměstnanci střediska MIKADO a správy
organizace provedli ve spolupráci
31. 3.
Potravinová sbírka
s organizací ADRA potravinou sbírku pro
Ukrajinu.
Poskytnutí supervize dobrovolníkům ve
Supervize
11. 4.
spolupráci se zaměstnanci organizace
dobrovolníků
ADRA.
„SANTÉ pořádalo Havířský bál“. Článek
Květen
Radniční listy
popsal program společenské akce pro
klienty a jejich blízké.
Akce se konala ve všech střediscích
denních stacionářů organizace. Návštěvníci
viděli a poznali běžný den ve střediscích
4. 5.
„Den otevřených dveří“ organizace a zároveň byli formou odborného
výkladu seznámeni s informacemi týkající se
poskytování sociální služby v naší
organizaci.
Studenti Střední školy, Havířov - Prostřední
Suchá, příspěvková organizace byli
6. 6.
Exkurze
seznámeni se způsobem poskytování
služby, náplní služeb chráněné bydlení a
denních stacionářů.
Účast klientů v soutěži pro hendikepované
výtvarníky při výstavě Senior-hendikepVýstava v Lysé
16. - 19. 6.
aktivní život pod názvem „Svět mých
nad Labem
radostí“ v Lysé nad Labem. Jeden z našich
klientů získal ocenění v této soutěži.
Akce pro klienty, rodiče, opatrovníky a
„Zahradní
zákonné zástupce, podpora vzájemné
slavnost aneb co můžeš komunikace a spolupráce v rámci tradiční
21. 6.
udělat dnes, neodkládej na společenská akce na zahradě střediska
zítřek“
MIKADO, tentokrát s doprovodným
programem na téma „přísloví“.
Ukázka praktických dovedností klientů na
akci „Devatero řemesel“ v Kotulově
dřevěnce, která se konala ve spolupráci
24. 6.
„Den řemesel“
s Muzeem Těšínska. Klienti předváděli tkaní
koberců, pletení košů,
dřevořezbu.
„Zábavné odpoledne pro Zaměstnanci s klienty připravili pro žáky ze
27. 6.
žáky ZŠ a SŠ Havířov
ZŠ zábavné dopoledne. Začali muzikálovým
Šumbark“
představením Karel IV. a pokračovali

19.

29. 6.
26. 7.

„Když to jde…od ruky“

20.

30. 6.

„SouZnění v kapkách deště“

21.

srpen

Radniční listy

22.

září

„Radniční listy“

23.

20.9.

„Veletrh poskytovatelů
sociálních služeb“

24.

30. 9.

„Mistrovství severní Moravy
a Slezska ve stolním tenise
–Šternberk“

25.

říjen

TV Polar

26.

4. 10.

„Den otevřených dveří“

27. 10. - 14.10. „Setkání se zástupci klientů“

28.

19. 10.

„Festival Orlovské múzy“

29.

20. 10.

„Tradiční podzimní
odpoledne s rodiči a
opatrovníky“

30. 21. - 23.10.

„X. ročník turnaje ve
sjednocené kopané Zlín“

společnou diskotékou pro žáky a klienty.
V průběhu tance byly zařazeny soutěže.
Prezentace naší organizace formou výstavy
výtvarných, dekorativních a užitkových prací
klientů. Akce určená pro širokou veřejnost
se konala ve spolupráci s Městskou
knihovnou Havířov v oddělení hudby a
umění.
Prezentace uměleckých dovedností klientů
střediska MIKADO v Jazz klubu. Hudební a
divadelní dovednosti předvedli klienti pro
pozvané i veřejnost.
Článek rodiče klienta o uskutečnění
návštěvy hlavního města Prahy imobilními
klienty za podpory zaměstnanců organizace.
Zveřejnění akce „Zahradní slavnost“.
Prezentace organizace formou zážitkových
dílen, PR stánku, hudebního vystoupení na
náměstí Republiky v Havířově.
Účast našich sportovců na mistrovství
severní Moravy a Slezska ve stolním tenise
ve Šternberku.
Orlovský expres odvysílal reportáž
z festivalu Orlovské múzy.
Akce se konala ve všech střediscích
poskytující ambulantní službu. Návštěvníci
viděli a poznali běžný den ve střediscích
organizace a zároveň byli formou odborného
výkladu seznámeni s informacemi o
poskytování sociální služby v naší
organizaci.
Setkání se zástupci se v tomto týdnu konalo
ve všech střediscích. Byli informováni o
poskytovaných službách, o způsobu plateb
za službu a plánovaných akcích do konce
roku.
Klienti se na festivalu Orlovské múzy,
prezentovali čtyřmi skladbami. Orlovských
múz se zúčastnilo devět organizací. Naše
seskupení „SouZnění“ se umístilo na třetím
místě.
Klienti Denního stacionáře, společně se
zaměstnanci, si připravili pro rodiče a
opatrovníky zábavný program se zpěvem
v doprovodu hry na klávesy, výrobou
dekorativních předmětů a ukázkou
divadelního představení „Svatý Václav“.
Naše organizace prostřednictvím
Sportovního klubu Kosatky sestavila tým,
složený z řad klientů a z řad zaměstnanců a
dobrovolníků a přihlásila jej na fotbalový

31.

2. - 3. 11.

32.

16. 11.

33.

18.11.

34.

prosinec

35.

prosinec

36.

prosinec

37.

6. 12.

38.

8. -10.12.

39.

15. 12.

40.

19. – 21.
12.

turnaj do Zlína. Turnaj byl s mezinárodní
účastí hendikepovaných sportovců ze
Slovenska a Maďarska.
„XXIV. ročník mistrovství Účast našich sportovců na mistrovství
České republiky ve stolním České republiky ve stolním tenise v Hradci
tenise – Hradec Králové“ Králové.
Akce pořádaná naší organizací ve
spolupráci se Správou sportovních a
rekreačních zařízení v Havířově a s
„X. ročník turnaje v sálové organizací SPMP. Turnaje se kromě klientů
kopané O pohár SANTÉ“ naší organizace zúčastnili i další organizace
z Moravskoslezského kraje. Turnaj také
podpořil supermarket Billa Havířov a
pekárna Semag Havířov- Šumbark.
„XXIV. ročník národního Účast našich sportovců na národním turnaji
turnaje Special Olympics ve ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad
stolním tenise – Dvůr
Labem.
Králové nad Labem“
Pozvánka na Vánoční městečko.
Radniční listy
Karvinský a havířovský Ocenění kolektivu SANTÉ v kategorii
deník
sociální a zdravotní městem Havířov.
Prezentace dobrovolnické činnosti
TV Polar
společnosti ADRA v naší organizaci.
Veřejný koncert na vánoční téma, kterým
„Vánoční SouZnění“
prezentovali klienti své hudební dovednosti v
Jazz Clubu, Havířov.
Naše organizace prostřednictvím
Sportovního klubu Kosatky sestavila tým,
složený z řad klientů a z řad zaměstnanců a
„Višegrádský pohár – v sTC dobrovolníků a přihlásila jej na fotbalový
Aréně Púchov, Slovensko“ turnaj v unifikované kopané do Púchova.
Turnaj byl s mezinárodní účastí
hendikepovaných sportovců ze Slovenska a
Maďarska.
Vyhlášení výsledku soutěže a převzetí
„Cena hejtmana
ocenění. Naši klienti si převzali z rukou Iva
moravskoslezského kraje Vondráka, hejtmana Moravskoslezského
pro rok 2016“
kraje, ocenění za 1., 2., 3. místo v této
výtvarné soutěži.
Prezentace organizace formou nabídky
dekorativních předmětů, tvorba
„Vánoční městečko“
dekorativního předmětu, klip o organizaci.

Aktivity PO nad rámec hlavního předmětu činnosti
Poř.
Datum
č. konání akce

1. 1 Průběžně
4 .

Název akce

Stručný popis akce

Odborná praxe

Na základě smluvního vztahu s DTO CZ, s. r. o.
Ostrava, POE EDUCO, spol. s. r. o., EduGate, s.
r. o., Akademický ústav Karviná, EDUCO
CENTRUM, s. r. o. Krnov, POE EDUCO s. r. o.
Nový Jičín byly poskytovány odborné praxe

2. 1
5Průběžně
.
3. 1
6Průběžně
.
4. 1
7Průběžně
.
5. 1
8Průběžně
.
6. 1
9Průběžně
.
7.

1. 7.

8.

srpen až
prosinec

9.

7. 9.

10.

12. 9.

11.

12.12.

absolventům kurzu pracovník v sociálních
službách, celkem praxi vykonalo 20 absolventů.
Na základě smluvního vztahu se Střední školou,
Havířově – Prostřední Suché a Vysokou školou
Odborná praxe
Manažerskou ve Varšavě byly poskytovány
praxe studentům, celkem praxi vykonali 3
studenti.
Na základě smluvního vztahu s Ostravskou
univerzitou v Ostravě, Fakultou sociálních studií
Odborná praxe
a Filosofickou fakultou byly poskytovány praxe 6
studentům.
Na základě smluvního vztahu s Obchodní
akademií a Vyšší odbornou školou sociální
Odborná praxe
v Ostravě – Mariánské Hory byla poskytována
praxe 5 studentům.
Na základě smluvního vztahu se Slezskou
Odborná praxe
univerzitou v Opavě, Fakultou veřejných politik
v Opavě byla poskytovány praxe 2 studentům.
Na základě smluvního vztahu s Vysokou školou
Odborná praxe
sociálně správní v Havířově, byla poskytována
praxe 2 studentům.
Odstranění ekologické Spolupráce klientů a zaměstnanců organizace
zátěže v Pežgovském při vyčištění zalesněné části města Havířova.
lese
Spolupráce s odborem Zhotovení obálek pro přání novomanželů k
matriky MmH
využití při svatebních obřadech.
Klub seniorů učitelů na Přednáška o organizaci SANTÉ.
ZŠ Kudeříkové
„Pečuji o někoho
Vzdělávací přednáška o organizaci SANTÉ pro
blízkého a nechci být na občany Šenova.
to sám“
Společné setkání zaměstnanců a klientů
„Setkání s ADROU“
s dobrovolníky ve středisku Chráněné bydlení.

10. Získávání dalších zdrojů financování, tj. dotací, grantů, sponzorských darů v
roce 2016
Dotace, granty, sponzorské dary
Poř.
č.

1.
2.
3.
4.
5.

Poskytovatel

Semag spol.
s.r.o.
Technické služby
Havířov a.s.
Zámek Havířov
s.r.o.
Moravskoslezský
kraj
Moravskoslezský
kraj

Částka

Datum
poskytnutí

396,80 20. 4. 2016
12 149,50 27. 4. 2016
1 500,00 21. 6. 2016

Účel, na který byly finanční prostředky
použity

Sportovní akce klientů
Vyrobení stojanu na divadelní kulisy
Kulturní akce klientů

3 550 200,00 16. 6. 2016

Neinvestiční dotace na hlavní činnost

2 366 800,00 28. 6. 2016

Neinvestiční dotace na hlavní činnost

6.

Vira Hojdová

1 000,00 29. 8. 2016

Kulturní akce klientů

7.

1 500,00 27. 10. 2016 Kulturní akce klientů

8.

Vira Hojdová
Včelařský
kroužek
Ambrožíci

9.

MMH

750,00 7. 12. 2016

med
Pračka, radiopřehrávač, notebook,
34 997,00 15. 12. 2016 vrtačka, bruska, svěrka, hoblík

11. Plnění Plánu rozvoje PO
Ekonomická oblast
Období

krátkodobá
opatření
(2013 - 2014)

střednědobá
opatření
(2013 - 2016)

dlouhodobá
opatření
(2013 - 2018)

Popis stanoveného úkolu

Splněno/
nesplněno

1. Oslovovat nadační fondy s žádostmi o finanční
prostředky prostřednictvím zpracovaných projektů a
grantů.

Splněno

2. Získávat prostředky z dotace MPSV, kraje.

Splněno

3. Upravit ceníky poskytovaných služeb.
4. Zaměřit se na úspory pravidelným vyhodnocováním
výnosů a nákladů.
5. Úspora mzdových nákladů – zaměstnávání osob
obtížně umístitelných na trhu práce s využitím dotací ÚP
ČR.

Splněno

6. Opravit fasády teras a střešních okapů na ul. Lipová
7. Oprava elektroinstalace pro potřeby výdeje jídel a
pracovny vedoucího střediska Stacionáře Lipová.
1. Zpracovat finanční analýzu transformované služby
chráněného bydlení.

Splněno

2. Přehodnotit ceníky poskytovaných služeb.
3. Vytvořit pro klienty dvě parkovací místa na ul.
Tajovského.
4. Sledovat vyhlášení dotačních nabídek MPSV, KÚ MSK,
ROP, nadačních fondů apod., s využitím pro účely
sociálně terapeutických dílen.
5. Pořídit elektronické otevírání dveří ve střediscích
organizace, z důvodu zajištění bezpečnosti klientů a
majetku.
1. Sledovat vyhlášení dotačních nabídek MPSV, KÚ MSK,
ROP, nadačních fondů apod., s využitím pro účely
poskytovaných služeb.
2. Pokračovat v procesu transformace Chráněného
bydlení.

Splněno

3. Přehodnotit ceníky poskytovaných služeb.
4. Ve středisku na ul. Lipová upravit zabezpečovací
systém tak, aby byl zapojen na centrální pult Městské
policie v Havířově.

Splněno
Splněno

Splněno
Splněno

Úkol trvá

Splněno
Splněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno

5. Rozšíření telefonních linek – pořízení nové ústředny ve
středisku MIKADO.
6. Zpracovat návrhy na adaptaci a vybavení bytů
s ohledem na potřeby klientů.

Průběžně
plněno
Průběžně
plněno

Popis stanoveného úkolu

Splněno/
nesplněn
o

Personální oblast
Období

krátkodobá
opatření
(2013 - 2014)

střednědobá
opatření
(2013 - 2016)

dlouhodobá
opatření
(2013 - 2018)

1. Provést zaškolení zaměstnanců Chráněného bydlení
v rámci transformačního procesu.
2. Zajistit supervize pro zaměstnance organizace v přímé
péči.
3. Nastavit interní systém vzdělávání pro zaměstnance
v přímé péči vyplývající z jejich vzdělávacích potřeb
týmem stálých lektorů z řad zaměstnanců.
4. Nabídnout zaměstnancům stáže v pobytové službě,
která prošla transformačním řízením.
5. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách pokračovat v cílevědomém odborném vzdělávání
zaměstnanců s inspektory kvality.
6. Navrhnout nejlepší zaměstnance k ocenění za jejich
práci, které jsou vyhlašovány agenturami v sociální
oblasti.
1. Z důvodu procesu transformace navýšit počet
zaměstnanců na pozici pracovník v sociálních službách
nejméně na 7 ve službě chráněné bydlení s vysokou
mírou podpory.
2. Zaškolit zaměstnance Chráněného bydlení v rámci
transformačního procesu.
3. Zajistit zaměstnancům stáže v pobytových službách, ve
kterých proběhla nebo probíhá transformační řízení.
4. Zajišťovat semináře pro zaměstnance v oblastech
způsobu poskytování péče, aktuality v oblasti zákona,
nové metody při práci s osobami s mentálním postižením.
5. Pokračovat ve spolupráci s inspektory kvality v auditech
eventuálně konzultacích ke Standardům kvality sociálních
služeb.
6. Zajistit supervize pro zaměstnance organizace v přímé
péči.
7. Pokračovat v interním systému vzdělávání pro
zaměstnance v přímé péči vyplývající z jejich vzdělávacích
potřeb týmem stálých lektorů z řad zaměstnanců.
8. Navrhnout nejlepší zaměstnance k ocenění za jejich
práci, které jsou vyhlašovány agenturami v sociální
oblasti.
1. Vyhodnotit dostatečnost personálního obsazení
v chráněném bydlení.
2. Zajistit supervize pro zaměstnance organizace v přímé
péči.

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

Splněno
Splněno
Splněno

Splněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno

3. Zajistit zaměstnancům stáže v pobytové službě, která
prošla transformačním řízením.
4. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách budeme pokračovat v cílevědomém odborném
vzdělávání zaměstnanců s inspektory kvality.
5. Zaměstnávání osob obtížně umístitelných na trhu práce
s využitím dotací ÚP ČR.
6. Navrhnout nejlepší zaměstnance k ocenění za jejich
práci, které jsou vyhlašovány agenturami v sociální
oblasti.

Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno

Oblast spolupráce
Období

Popis stanoveného úkolu

1. Spolupracovat s metodikem 3P Consulting v rámci
projektu „Podpora transformace Chráněného bydlení“.

krátkodobá
opatření
(2013 - 2014)

střednědobá
opatření
(2013 - 2016)

2. Navázat spolupráci s Městskou knihovnou v Orlové.
3. Spolupracovat s občanským sdružením ADRA a
občanským sdružením S. T. O. P. v oblasti dobrovolnictví.
4. Umožnit praxi nejméně 5 studentům z odborných
středních a vysokých škol a umožníme praxi absolventům
kurzu pracovníka v sociálních službách.
5. Spolupracovat s Úřadem práce Havířov (praxe,
výběrová řízení, sociální šetření apod.).
6. Pokračovat ve spolupráci se ZŠ Žákovská, kde máme
možnost využívat tělocvičnu pro sportovní činnost s
klienty.
7. Pokračovat ve spolupráci s Městskou knihovnou
Havířov, Městským Kulturním centrem – výstavy,
prezentace prací našich klientů.
8. Spolupracovat se Sdružením pro pomoc mentálně
postiženým Havířov, Domovem seniorů Havířov, Dětským
domovem se školou Těrlicko, Armádou spásy Domov pod
svahem Havířov, Správou sportovních a rekreačních
zařízení Havířov v rámci sportovních aktivit.
9. Pokračovat ve spolupráci s organizací poskytující
sociální službu v zahraničí - Powiatowy Dom Pomocy
Społecznej "Feniks" w Skoczowie.
1. V rámci projektu „Podpora transformace Chráněného
bydlení“ budeme spolupracovat s metodikem 3P
Consulting.
2. V oblasti dobrovolnictví pokračovat ve spolupráci
s občanským sdružením ADRA a S. T. O. P.
3. Prohloubit spolupráci s firmou Optys, spol. s. r. o.
Havířov v rámci výtvarných technik.
4. Pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce Havířov
(praxe, výběrová řízení, sociální šetření apod.).
5. Pokračovat ve spolupráci s Městskou knihovnou
Havířov a Orlová, MKS – výstavy, prezentace prací našich
klientů, s SPMP Havířov, Domovem seniorů Havířov,
Dětským domovem se školou Těrlicko, Armádou spásy

Splněno/
nesplněno

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

Splněno
Splněno

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

Splněno

dlouhodobá
opatření
(2013 - 2018)

Domem pod svahem Havířov, SSRZ Havířov, SSmH, Help
klubem v rámci aktivizačních činností.
6. Rozšiřovat spolupráci s organizacemi poskytujícími
sociální služby v zahraničí - Powiatowy Dom Pomocy
Społecznej "Feniks" w Skoczowie.
7. Umožnit praxi studentům z odborných středních a
vysokých škol a umožnit praxi absolventům kurzu
pracovníka v sociálních službách.
8. Pokračovat ve spolupráci se ZŠ Žákovská, sportovní
činnost s klienty.
1. Rozšiřovat účast na kulturních, sportovních a
výtvarných akcích pořádaných městskými organizacemi a
organizacemi v rámci České republiky i zahraničí.

Splněno
Splněno
Splněno
Průběžně
plněno

Oblast rozvoje poskytovaných služeb
Období

Popis stanoveného úkolu

krátkodobá
opatření
(2013 - 2014)

1. Zpracovat a vyhodnotit dotazníky analýzy potřeb a
přání pro klienty, rodiče a opatrovníky a zaměstnance
zaměřené na zjištění míry závislosti klientů na službě.
2. O průběhu projektu „Podpory transformace Chráněného
bydlení“ pravidelně informovat zřizovatele.
3. Informovat a připravovat klienty, rodiče a opatrovníky
střediska Chráněného bydlení na transformaci.
4. Připravovat klienty na nové nastavení služeb
v podmínkách současného bydlení.
5. Zúčastnit se celostátní olympiády pro zdravotně
postižené pořádané ČHSO na základě získaných
sportovních dovedností z tréninků ve sportovních
disciplínách např.: plavání, stolní tenis, atletika a jiné.
6. Aktualizovat informace o činnosti organizace na
webových stránkách.
7. Prostřednictvím dotazníkového šetření vyhodnotit
spokojenost klientů, rodičů a opatrovníků s poskytovanými
službami organizace.
8. Prezentovat organizaci v rámci Dne otevřených dveří a
Týdne v sociálních službách včetně odborných přednášek,
soutěží, výstav a kulturních akcí. (Kongres XVII. ročníku
Gerontologických dnů, výstavy výtvarných prací klientů,
účast na soutěžích).
9. Organizovat sportovní akce pro klienty s mentálním
hendikepem i s mezinárodní účastí (turnaj v Boccii, VII.
ročník turnaje v sálové kopané „O pohár SANTÉ“).
Zúčastnit se MČR v plavání ve Zlíně, olympiády v lehké
atletice ve
Frýdku – Místku, silových závodů v Polsku, MČR ve
stolním tenise, zimních sportovních her v Morávce.
10. Uspořádat pro klienty a rodiče „Zahradní slavnost“ a
„Podzimní odpoledne“.
11. Podílet se na akcích pořádaných městem Havířov
(např. Velikonoční městečko, Havířov v květech, Vánoční

Splněno/
nesplněno

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

Splněno
Splněno
Splněno

Splněno

Splněno
Splněno
Splněno

střednědobá
opatření
(2013 - 2016)

dlouhodobá
opatření
(2013 - 2018)

městečko, Havířovské slavnosti, Den sociálních služeb a
rekreačně ozdravný pobyt v Turčianských Teplicích).
12. Prezentovat organizaci v médiích a tisku (odborné
články, informace o poskytovaných službách apod.).
1. Ve spolupráci s metodikem 3P Consulting zpracovat
transformační plán.
2. Zpracovat a vyhodnotit dotazníky analýzy potřeb a
přání pro klienty, rodiče a opatrovníky a zaměstnance
zaměřené na zjištění míry závislosti klientů na službě.
3. Zmapovat nabídku vhodných bytů pro klienty
Chráněného bydlení.
4. Nastavit individuální podporu jednotlivým klientům
Chráněného bydlení včetně uzavření smluv o poskytování
sociální služby.
5. O průběhu projektu „Podpory transformace Chráněného
bydlení“ informovat zřizovatele.
6. Informovat a připravovat klienty, rodiče a opatrovníky
střediska Chráněného bydlení na transformaci.
7. Připravovat klienty na nové nastavení služeb
v podmínkách současného bydlení.
8. Vypracovat nové metodické postupy ke standardům
kvality sociálních služeb s ohledem na změnu poskytování
služby v chráněném bydlení.
9. Zpracovat analýzu potřeby nové sociální služby sociálně terapeutické dílny.
1. Aktualizovat metodiku ke standardům kvality sociálních
služeb vzhledem k měnící se cílové skupině klientů a
platné legislativě.
2. Provádět analýzu způsobu poskytování sociální služby,
zda je v souladu s definovaným posláním a cíli
organizace.

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno

3. Prezentovat naši organizaci v tisku a mediích.
4. Zpracovat a vyhodnotit dotazníky analýzy potřeb pro
klienty, rodiče a opatrovníky a zaměstnance zaměřené na Průběžně
zjištění míry závislosti klientů na službě.
plněno

12. Vyhodnocení plnění opatření vyplývajících z projednání
o činnosti za předchozí období, pokud byly stanoveny
Organizaci nebylo zadáno s předchozího období žádné opatření.

Zprávy

13. Návrh na opatření ke zlepšení hospodaření PO na příští období
K zajištění vyrovnaného hospodaření v příštích obdobích budeme pokračovat
v pravidelném měsíčním vyhodnocování nákladů na provoz organizace, posuzovat
ekonomickou efektivnost jednotlivých operací, a to jak k plnění plánovaného rozpočtu
nákladů, tak ve vztahu k tvorbě výnosů. Regulací odběru nákladů na energie, chceme
docílit i úspory v těchto oblastech. Při sestavování rozpočtu pro daný rok dbáme
na to, aby všechny požadavky a zákonné normy, které vyplývají z kvality poskytovaných
sociálních služeb, byly zohledněny. Také chceme pokračovat v oslovování nadačních
fondů s žádostmi o přidělení finančních prostředků prostřednictvím zpracovaných projektů
a grantů.

