Zpráva o činnosti za rok 2017

Název:
Sídlo:
IČ:

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

V Havířově 16. 2. 2018
Mgr. Stanislava Gorecká, ředitelka organizace

Rozbor pohledávek a závazků PO po lhůtě splatnosti v roce 2017

1.

Pohledávky za odběratelem celkem v Kč

z toho:

460 240,50

do splatnosti celkem v Kč

444 228,00

po splatnosti celkem v Kč

16 012,50

Pohledávky nad 365 dnů po lhůtě splatnosti v Kč

31. 12. 2010

Kubíková Nicol

Předmět
pohledávky
Za služby klienta

31. 12. 2013

Ammerová Miroslava

Za služby klienta

Dlužník

Splatnost

Celkem

Částka

Způsob řešení pohledávky

12 186,50

Exekuční příkaz

3 826,00

Exekuční příkaz

16 012,50

Výše pohledávek je tvořena pohledávkami:
 Za odběratelem ve výši 15 702,00 Kč
 Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 10 130,00Kč
 Pohledávky z hlavní činnosti za klienty ve výši 429 012,50 Kč
 Pohledávky za zaměstnanci ve výši 5 396,00Kč
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

2 231 112,44

do splatnosti celkem v Kč

2 231 112,44

po splatnosti celkem v Kč

000.000,00

z toho:

Výše závazků je tvořena:
 Závazky za dodané služby, a to ve výši 181 516,44 Kč a závazky vyplývající ze splatnosti
mezd za prosinec 2017, v tomto členění:
 Závazky vůči zaměstnancům ve výši 1 134 173,00Kč
 Závazky ze sociálního pojištění ve výši 470 322,00Kč
 Závazky ze zdravotního pojištění ve výši 201 578,00Kč
 Závazky vůči FÚ z titulu odvodu daně ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2017 ve výši
169 018,00 Kč
 Ostatní krátkodobé závazky ve výši 64 375,00Kč
 Dohadné účty pasívní ve výši 10 130,00Kč
Všechny závazky jsou splatné po 31. 12. 2017 a byly zaplaceny ke dni splatnosti.

Škodní události
Během roku 2017 nedošlo v organizaci k žádné škodní události.

Přehled kontrol provedených zřizovatelem a vnějšími orgány, včetně
kontrolních zjištění, přijatých opatření a jejich plnění v roce 2017

2.

Pořad.
č.

1.

2.

Datum
kontroly

12/2016

03/2017

Předmět kontroly

Kontrolní zjištění

Kontrolu provedl

MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí
Dodržování povinnosti
Výsledek kontroly byl
vymezených v ustanovení §3
doručen 2.2.2017
odst. 1 zákona 251/2005Sb.
Veřejnoprávní kontrola finančních
prostředků na poskytnutou dotací
z rozpočtu MsK

Nevyplynulo porušení
rozpočtové kázně

Inspektorát práce
Moravskoslezský
kraj, odbor podpory
korporátního řízení
a kontroly

SANTÉ-centrum ambulantních s pobytových sociálních služeb, Tajovského 1156/1 Havířov - Podlesí
Kontrola hospodaření se
Magistrát města
svěřeným majetkem a
Kontrolou nebyly zjištěny
3.
09/2017
Havířova –
poskytnutými finančními
nedostatky
oddělení kontroly
prostředky
Kontrola poř. č. 1.
Kontrolní zjištění: opožděné zaslání záznamu o úrazu zaměstnance
Uložená opatření: nebyla uložená opatření

Pořad. č.

Datum
revize

Předmět revize

Revizní zjištění

Revizi provedl

MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí
Nástěnné hydranty
vyhovuje
Požární a znalecká s.r.o.

1.

01/2017

2.

01/2017

3.

02/2017

4.

03/2017

5.

04/2017

6.

05/2017

7.

07/2017

8.

08/2017

9.

09/2017

10.

11/2017

11.

11/2017

12.

12/2017

Výtah 50 kg
Zdvihací zařízeníschodolez, plošina
Revize elektrických
zařízení
Revize elektrických
spotřebičů
Deratizace,
desinsekce
Výtah 630 kg

13.

01/2017

Stacionář Lipová, Lípová 618/12, Havířov - Město
Nástěnné hydranty
vyhovuje
Požární a znalecká s.r.o.

14.

01/2017

Hasicí přístroje

vyhovuje

Požární a znalecká s.r.o.

15.

05/2017

vyhovuje

Revizní technik Tomáš Folwarczny

16.

07/2017

Nouzová osvětlení
Odborná prohlídka
výtahu 630 kg

vyhovuje

Revizní technik Palušák

Hasicí přístroje
Zdvihací zařízeníschodolez, plošina
Hydraulický výtah
Deratizace,
desinsekce
Nouzová osvětlení

vyhovuje

Požární a znalecká s.r.o.

vyhovuje

Fy VECOM s.r.o.

vyhovuje

Výtahy Ostrava servis s.r.o.
DDD Fortelko

provozuschopné

Revizní technik Tomáš Folwarczny

vyhovuje

Výtahy Ostrava, s.r.o.

vyhovuje

Fy VECOM s.r.o.

vyhovuje

Revizní technik Tomáš Folwarczny

vyhovuje

Revizní technik Tomáš Folwarczny
DDD Fortelko

Závady nezjištěny

Revizní technik Palušák

17.

11/2017

18.

11/2017

19.

3.

12/2017

Revize elektrického
zařízení
Revize elektrických
spotřebičů
Revize – poplachový
zabezpečovací a
tísňový systém

vyhovuje

Revizní technik Tomáš Folwarczny

vyhovuje

Revizní technik Tomáš Folwarczny

Schopno
bezpečného a
spolehlivého
provozu

Revizní technik Roman Filípek

20.

01/2017

Denní stacionář, Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí
Hasicí přístroje
vyhovuje
Požární a znalecká s.r.o.

21.

04/2017

Hydraulický výtah

22.

07/2017

23.

09/2017

24.

11/2017

Výtah 630 kg
Polohovací lůžko
(BTK)
Revize elektrických
spotřebičů

25.

01/2017

Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město
Nástěnné hydranty
vyhovuje
Požární a znalecká s.r.o

26.

01/2017

Hasicí přístroje

27.

05/2017

Nouzová osvětlení

28.

10/2017

Plynové zařízení

29.

12/2017

30.

12/2017

Revize elektrického
zařízení
Nouzová osvětlení

vyhovuje
Závady nezjištěny

Výtahy Ostrava servis s.r.o.
Revizní technik Palušák

vyhovuje

ZMF Medical, s.r.o.

vyhovuje

Revizní technik Tomáš Folwarczny

vyhovuje

Požární a znalecká s.r.o

provozuschopné
Revizní technik Tomáš Folwarczny
Schopno dalšího
trvalého a
Revizní technik Pavel Rusek
bezpečného provozu
vyhovuje

Revizní technik Tomáš Folwarczny

provozuschopné

Revizní technik Tomáš Folwarczny

Přehled stížností řešených PO, včetně přijatých a realizovaných opatření
3.1. 24. 02. 2017 – Stížnost jednoho klienta na chování druhého klienta.
Vyřízení stížnosti: Stížnost byla vedoucím střediska prošetřena a shledána za oprávněnou.
Stížnost se týkala posmívání a nadávek. Klient, na kterého bylo stěžováno, své chování uznal a
omluvil se.
3.2. 28. 02. 2017 – Stížnost na kvalitu stravy. V polévce byla tříska dlouhá několik centimetrů a jedna
z várnic byla špatně uzavřena a gumové těsnění bylo spadlé do jídla.
Vyřízení stížnosti: Za třísku v polévce a špatně uzavřenou nádobu se vedoucí kuchyně omluvila.
Poučila své zaměstnance o manipulaci s termosy a jídlem.
3.3. 03. 03. 2017 - Stížnost jednoho klienta na projevy druhého klienta.
Vyřízení stížnosti: Stížnost byla vedoucím střediska prošetřena a shledána za neoprávněnou.
V tomto případě projevy klientky, na kterou bylo stěžováno, nebyly vůči stěžovateli nijak pohoršující
nebo urážlivé.

3.4. 08. 09. 2017 – Anonymní stížnost na osobní záležitost dvou klientů.
Vyřízení stížnosti: Stížnost nebyla vedoucím střediska prošetřena z důvodu práva na ochranu
soukromí obou klientů.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

4.

4.1. Vlastní majetek

Název účtu

SU
013
018
021

v tis. Kč
Počáteční stav
k
1. 1. 2017

Přírůstky

0

0

0

0

167

0

0

167

Software
Drobný dlouh. nehmotný
majetek

Konečný stav
k 31. 12. 2017

Úbytky

0

0

0

0

022

Stavby, budovy
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí

2535

0

0

2535

028

Drobný dlouh. hmotný majetek

6275

122

84

6313

031

Pozemky

0

0

0

0

032

Kulturní předměty
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

0

0

0

0

0

0

0

0

042

4.2. Svěřený majetek

Název účtu

SU

013
018
021
022

Stavby, budovy
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí

028

Drobný dlouh. hmotný majetek

031

Pozemky

032

Kulturní předměty
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

042

5.

Software
Drobný dlouh. nehmotný
majetek

v tis. Kč
Počáteční
stav k
1. 1. 2017

Přírůstky

Konečný stav
k 31. 12. 2017

Úbytky

0

0

0

0

23666

0

0

23666

4116

0

0

4116

Přehled realizovaných investic v daném období z vlastních zdrojů, investiční
dotace od zřizovatele, z ostatních zdrojů

V roce 2017 nebyly realizovány žádné investice.

Přehled významných oprav a údržby za rok 2017

6.

Poř. č.

Termín
realizace

Stručný popis opravy/údržby

Výběrové
řízení
ANO/NE

Cena
opravy/údržby
v Kč

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

10/2017

Oprava myčky

ne

15 409,00

ne

28 944,00

Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město
2.

7.

11/2017

Výměna podlahových krytin ve společenské
místnosti

Komentář k výsledkům hospodaření dle vnitřního členění PO (objekty,
činnosti, služby

Celkové náklady organizace za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 byly čerpány ve výši 24 108,73 tis.
Kč, což činilo 103,81% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 byly vyšší
o 1 993,82 tis. Kč. Úplný rozbor jednotlivých položek je podrobněji rozebrán v komentáři k tabulce
č. 1 – Základní ukazatele - náklady.
Celkové výnosy dosáhly 24 108,73 tis. Kč, tj. 103,81% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným
obdobím roku 2016 se zvýšily o 1 993,80 tis. Kč. Jednotlivé položky jsou pak podrobněji rozebrány
v komentáři k tabulce č. 2 – Základní ukazatele – výnosy.
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2017 byl organizaci schválen Usnesením č. 617/15ZM/2016
ze dne 19. prosince 2016 v celkové výši 9 449 tis. Kč. Rozpočtovými úpravami byl tento příspěvek pro rok
2017 upraven Usnesením č. 3907/78RM/2017 ze dne 6. prosince 2017 o 494 296 Kč, tj. na celkovou výši
9 943,296 tis. Kč.
Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla schválena rozhodnutím
č. 01347/2017/SOC ze dne 15. 5. 2017 na spolufinancování poskytování sociálních služeb organizaci
ve výši 5 960 tis. Kč, později byla navýšena na základě dodatku č. 2 č. 01347/2017/SOC/2 ze dne
15. 11. 2017 o částku 1 868 tis. Kč na celkovou výši 7 828 tis. Kč.

Odpisový plán organizace byl schválen Usnesením č. 2804/58RM/2017 v celkové výši 416,52 tis. Kč.
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 je nulový.

Základní ukazatele hospodaření – náklady – tabulka č. 1
Celkové náklady k 31. 12. 2017 byly čerpány ve výši 24 108,73 tis. Kč, tj. 103,81% z plánované výše.
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se náklady zvýšily o 1 993,82 tis. Kč. Významný vliv na toto
zvýšení má nárůst mzdových prostředků v organizaci.

Náklady na materiál jsou čerpány ve výši 883,00 tis. Kč, což činí 94,44% jejich plánu.
U přímých nákladů, a to spotřeby energií, je náklad za rok 2017 ve výši 1 095,22 tis. Kč, což činí 91,96%
plánované výše. Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k nepatrnému navýšení o 57,21 tis. Kč,
a to zejména v položkách elektrické energie, plynu a tepla.
Náklady na opravy a údržbu jsou čerpány ve výši 143,00 tis. Kč, což činí 52,96% jejich plánu pro rok 2017,
v meziročním srovnání došlo ke snížení o 65,98 tis. Kč. V roce 2017 byly prováděny pouze opravy havarijní
a údržba majetku pro zachování provozu.
Cestovné – čerpání ve výši 22,62 tis. Kč, tj. 56,55% plánu. Oproti roku 2016 došlo ke snížení o 20,64 tis. Kč.
Náklady dodávky služeb byly ve výši 2 867,87 tis. Kč, což činí 85,74% plánu. Oproti stejnému období
minulého roku se snížily o 262,20 tis. Kč - jedná se především o úsporu u služeb výrobní povahy.
Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 13 520,23 tis. Kč, což činilo 110,59% jejich
plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se navýšily o 1 578,05 tis. Kč. Na toto
navýšení mělo vliv rozhodnutí vlády o navýšení mezd u všech státních zaměstnanců od 1. 7. 2017
a od 1. 11. 2017.
Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 4 581,57 tis. Kč.
Ostatní náklady byly čerpány ve výši 168,31 tis. Kč, tj. 76,50% jejich plánované výše. Došlo k úspoře
v položce nákupu drobného majetku.
Organizace poskytuje registrované ambulantní a pobytové sociální služby dle Zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách 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. 2017 do 31. 12. 2017 byly
čerpány ve výši 6 339,46 tis. Kč, což činilo 103,18% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány
ve výši 531,27 tis. Kč, což činilo 91,60% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad
za rok 2017 ve výši 97,10 tis. Kč, což činilo 121,38% plánované výše. V meziročním srovnání došlo
k nepatrnému navýšení. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 58,76 tis. Kč, což činilo 117,52% jejich
plánu pro rok 2017, a jedná se pouze o drobnou údržbu. Cestovné – čerpání ve výši 4,51 tis. Kč, tj. 50,11%
plánu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 1120,96 tis. Kč, což činilo 88,33% plánu. Oproti stejnému období
minulého roku se náklady snížily, což představuje především úsporu u nájmu. Přímé mzdové náklady (hrubé
mzdy a OON) byly čerpány ve výši 3294,86 tis. Kč, což činilo 108,92% jejich plánované výše. Zákonné
sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 1 114,03 tis. Kč. Ostatní
náklady byly čerpány ve výši 11,64 tis. Kč, tj. 46,56% 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. 2017 do 31. 12. 2017 byly
čerpány ve výši 8 196,25 tis. Kč, což činilo 101,33% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány
ve výši 204,45 tis. Kč, což činilo 75,17% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad
za rok 2017 ve výši 512,95 tis. Kč, což činilo 96,60% plánované výše. V meziročním srovnání došlo
k nepatrnému navýšení. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 59,35 tis. Kč, což činilo 35,97% jejich plánu
pro rok 2017. Cestovné – čerpání ve výši 8,61 tis. Kč, tj. 50,65% plánu. Náklady dodávky služeb byly ve výši
994,99 tis. Kč, což činilo 88,13% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně snížily,
což představuje především úsporu u služeb výrobní povahy. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON)
byly čerpány ve výši 4 458,54 tis. Kč, což činilo 108,74% jejich plánované výše. Zákonné sociální náklady
a pojištění byly čerpány přímosměrně k čerpání mezd a činí 1 510,05 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány
ve výši 11,79 tis. Kč, tj. 78,60% jejich plánované výše.
DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646
Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 byly
čerpány ve výši 5 306,71 tis. Kč, což činilo 104,92% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány
ve výši 152,45 tis. Kč, což činilo 101,63% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad
za rok 2017ve výši 179,37 tis. Kč, což činilo 85,41% plánované výše. V meziročním srovnání došlo
k nepatrnému navýšení u položky tepla. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 12,15 tis. Kč, což činilo
14,29% jejich plánu pro rok 2017 a jedná se především o drobnou údržbu. Cestovné – čerpání ve výši
5,58 tis. Kč, tj. 79,71% plánu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 412,80 tis. Kč, což činilo 72,80% plánu.
Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně snížily. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy
a OON) byly čerpány ve výši 3 297,69 tis. Kč, což činilo 112,17% jejich plánované výše. Zákonné sociální
náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 1 121,16 tis. Kč. Ostatní náklady byly
čerpány ve výši 12,95 tis. Kč, tj. 86,33% jejich plánované výše.

STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282
Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 byly
čerpány ve výši 4266,30 tis. Kč, což činilo 108,50% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány
ve výši 116,49 tis. Kč, což činilo 129,43% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad
za rok 2017ve výši 305,80 tis. Kč, což činilo 95,56% plánované výše. V meziročním srovnání došlo
k nepatrnému snížení u tepla i elektrické energie. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 12,74 tis. Kč,
což činilo 63,70% jejich plánu pro rok 2017, a jedná se o drobnou opravu. Cestovné – čerpání ve výši
3,92 tis. Kč, tj. 56,00% plánu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 339,11 tis. Kč, což činilo 89,24% plánu.
Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně snížily. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy
a OON) byly čerpány ve výši 2 469,14 tis. Kč, což činilo 114,31% jejich plánované výše. Zákonné sociální
náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 836,32 tis. Kč. Ostatní náklady byly
čerpány ve výši 12,16 tis. Kč, tj. 81,07% jejich plánované výše.

Základní ukazatele hospodaření – výnosy a výsledek hospodaření – tabulka č.2
Celkové výnosy k 31. 12. 2017 dosáhly 24 108,71 tis. Kč, tj. plnění na 103,81% jejich plánované výše.
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se výnosy zvýšily o 1 993,80 tis. Kč. Výnosy z prodeje
služeb byly ve výši 5 761,40 tis. Kč, což činilo 95,23% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím
obdobím se tržby nepatrně snížily. Příspěvek na provoz byl v roce 2017 ve výši 17 771,29 tis. Kč, což činí
114,86% plánované výše. Oproti roku 2016 byl vyšší o 2 416,46 tis. Kč. Výsledek hospodaření
k 31. 12. 2017 byl nulový.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, č. registrace 9250237
Celkové výnosy dosáhly částky 6 340,01 tis. Kč, tj. 103,19% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným
obdobím roku 2016 se zvýšily o 360,77 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 2526,90 tis. Kč,
což činilo 101,08% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se nepatrně zvýšily.
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2017 činil 1 471,00 tis. Kč a neinvestiční dotace
z Moravskoslezského kraje 2 225,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby chráněného bydlení
k 31. 12. 2017 skončil ziskem 0,55 tis. Kč.
MIKADO, č. registrace 9876569
Celkové výnosy dosáhly částky 8 196,31 tis. Kč, tj. 101,33% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným
obdobím roku 2016 se zvýšily o 461,73 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 1 784,45 tis. Kč,
což činilo 93,92% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se nepatrně snížily.
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2017 činil 2 905,00 tis. Kč a neinvestiční dotace
z Moravskoslezského kraje 3 184,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby denního stacionáře MIKADO
k 31. 12. 2017 skončil ziskem 0,06 tis. Kč.

DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646
Celkové výnosy dosáhly částky 5 306,27 tis. Kč, tj. 104,91% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným
obdobím roku 2016 se zvýšily o 764,10 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 713,19 tis. Kč, což činilo
83,90% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se snížily o 122,57 tis. Kč (odchod
2 klientů ze zařízení). Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2017 činil 3 301,42 tis. Kč a neinvestiční
dotace z Moravskoslezského kraje 1 270,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby Denního stacionáře
k 31. 12. 2017 skončil ztrátou 0,44 tis. Kč.

STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282
Celkové výnosy dosáhly částky 4 266,23 tis. Kč, tj. 108,50% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným
obdobím roku 2016 se zvýšily o 407,64 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 736,87 tis. Kč, což činilo
92,11% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se nepatrně snížily. Neinvestiční
příspěvek od zřizovatele na rok 2017 činil 2 265,87 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje
1 149,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby Stacionáře Lipová k 31. 12. 2017 skončil ztrátou ve výši
0,07 tis. Kč.

Oblast personální a mzdová – tabulka č. 3
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2017 byl 50 fyzických osob, z toho 43 žen a 7 mužů. V průběhu roku 2017
ukončilo pracovní poměr 9 zaměstnanců. Jedenkrát neprodloužení smlouvy, dvakrát odchod do důchodu
a šestkrát 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
13 520,23 tis. Kč, což je 110,59% plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo
k navýšení o 1 443,96 tis. Kč. Jak výše uvedeno, na toto navýšení má vliv rozhodnutí vlády o navýšení mezd
u všech státních zaměstnanců od 1. 7. 2017 a 1. 11. 2017.

Zůstatky účelových fondů – tabulka č. 4

Stav fondu odměn k 31. 12. 2017 činil 485,48 tis. Kč. Stav investičního fondu se navýšil o odpisy v částce
416,49 tis. Kč, metodickým pokynem k zúčtování nekrytých odpisů dochází k jeho čerpání jako ostatní
čerpání ve výši 416,49 tis. Kč. Jeho stav se nezměnil a jeho zůstatek k 31. 12. 2017 činil 315,32 tis. Kč.
Fond kulturních a sociálních potřeb se navýšil o 270,41 tis. Kč jeho zákonnou tvorbou a byl čerpán ve výši
222,88 tis. Kč v tomto složení: 68,83 tis. Kč příspěvek na rekreaci zaměstnancům a 76,34 tis. Kč kulturní
akce a tělovýchovu a sport, 18,00 tis. Kč na poskytnuté dary a 59,71 tis. Kč na akci organizace. Zůstatek
k 31. 12. 2017 činí 226,43 tis. Kč. Zdrojem navýšení rezervního fondu byl dar právnických a fyzických osob
ve výši 2,00 tis. Kč, zapojení rezervního fondu bylo ve výši 0,01 tis. Kč na úhradu zhoršeného výsledku
hospodaření. Zůstatek k 31. 12. 2017 činil 3 294,17 tis. Kč.

8.
Jednotné tabulky zpracované EO se stavem hospodaření k 31.12.
Základní ukazatele hospodaření k 31.12.2017 – 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: 16. 2. 2018

pojištění
majetek

Skut. k 31. 12. 2015

Skut. k 31. 12. 2016

HČ

HČ

Rok 2017

812,71
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

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

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

22448,01

22114,91

23223,00

Zpracovala: Ing. Ivana Reznerová

/v tis. Kč na 2 deset.místa/
% plnění
Index
r. 2017
2017/2016

HČ
skut. k 31. 12.
883,00
30,00
113,49
425,98
55,85
50,50
207,18
1095,22
19,77
38,49
782,70
254,26
143,00
22,62
2,95
2867,87
109,22
85,23
967,96
1685,53
19,93
13520,23
4581,57
348,87
56,64
416,49
1,96
168,31
46,58
121,73
24108,73

HČ

HČ

94,44
47,62
94,58
90,63
111,70
63,13
136,30
91,96
395,32
68,73
86,97
110,55
52,96
56,55
98,33
85,74
78,01
129,14
92,19
81,43
104,89
110,59
110,24
187,56
79,77
72,56
28,00
76,50
66,54
81,15

1,05
0,77
1,05
1,04
1,21
0,95
1,14
1,06
1,95
0,99
1,03
1,10
0,68
0,52
0,99
0,92
0,95
1,28
0,90
0,91
1,05
1,13
1,14
1,47
1,14
1,00
0,00
0,95
0,99
0,93

103,81

1,09

Ředitelka PO:Mgr. Stanislava Gorecká

Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2017 – výnosy a výsledek hospodaření
Tabulka č. 2
PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Skut. k 31. 12. 2015 Skut. k 31. 12. 2016

Ukazatel

HČ
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb

HČ

/v tis. Kč - na 2 deset.místa/
% plnění r.
Index
2017
2017/2016

Rok 2017
rozpočet

HČ
skut. k 31. 12.

HČ

HČ

5921,11

5923,49

6050,00

5761,40

95,23

0,97

2,84

1,39

10,00

1,38

13,80

0,99

Zúčtování fondů

276,76

134,30

1050,00

0,00

0,00

0,00

Jiné ostatní výnosy

658,18

700,90

641,00

574,64

89,65

0,82

595,02

416,50

574,00

416,49

72,56

1,00

63,16

284,40

67,00

158,15

236,04

0,56

15809,73

15354,83

15472,00

17771,29

114,86

1,16

zřizovatel – provoz

9305,00

9083,83

9048,00

9943,29

109,89

1,09

zřizovatel – odpisy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6424,00

6271,00

6424,00

7828,00

121,86

1,25

80,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22668,62

22114,91

23223,00

24108,71

103,81
% plnění r.
2017

1,09
Index
2017/2016

Tržby za prodané zboží
Úroky

odpisy

z toho

ostatní výnosy
Příspěvek na provoz

z toho

MPSV
OPLZZ
Výnosy celkem

Ukazatel

Skut. k 31. 12. 2015 Skut. k 31. 12. 2016
HČ

HČ

Rok 2017
rozpočet

HČ
skut. k 31. 12.

HČ

HČ

VÝNOSY CELKEM

22668,62

22114,91

23223,00

24108,71

103,81

1,09

Náklady celkem

22448,01

22114,91

23223,00

24108,71

103,81

1,09

220,61

0,00

0,00

0,00

Výsledek hospodaření
Datum: 16. 2. 2018

Zpracovala: Ing. Ivana Reznerová

Ředitelka PO:Mgr. Stanislava Gorecká

Oblast personální a mzdová

Tabulka č. 3

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Skut. r.
2015

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

50,00

49,00

49,00

49,00

100,00

1,00

k 31.12.

49,00

50,00

49,00

50,00

102,04

1,00

k 1.1.

47,70

46,99

49,00

48,80

99,59

1,04

k 31.12.

46,99

48,80

49,00

49,20

100,41

1,01

k 1.1.

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

k 31.12.

3,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skut. r.
2015

Skut. r.
2016

/v tis. Kč-na 2 desetinná místa/
Inde
Rok 2017
x
2017
%
rozpočet
k 31.12.
/
plnění
2016

11675,95

11906,19

12185,00

13520,23

110,92

1,14

základní platy
osobní
příplatky
příplatky za
vedení
ostatní
příplatky

7682,37

7840,10

8100,00

8930,80

110,26

1,14

1301,47

1274,90

1300,00

1376,35

105,87

1,08

237,73

268,60

259,00

308,80

119,23

1,15

206,80

245,07

240,00

284,72

118,63

1,16

náhrady mezd
náhrady mezd nemoc

1415,42

1287,70

1290,00

1636,55

126,86

1,27

85,45

70,52

80,00

63,01

78,76

0,89

716,30

919,30

920,00

920,00

100,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19857,05

19843,65

20308,00

22533,71

113,56

1,13

170,08

36,00

40,00

0,00

0,00

0,00

11846,03

11942,19

12225,00

13520,23

110,59

1,12

Mzdy celkem

odměny
životní jubilea
OPLZZ
Průměrná mzda v Kč
OON celkem
Mzdové náklady celkem

Datum: 16. 2. 2018

rozpočet

k 1.1.

Ukazatel

z toho

Skut. r.
2016

/na 2 desetinná místa/
Inde
Rok 2017
x
2017
%
skutečnost
/
plnění
2016

Zpracovala: Ing. Ivana Reznerová

Ředitelka PO: Mgr. Stanislava Gorecká

Zůstatky účelových fondů

Tabulka č. 4

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)
Fond
Fond
rezervní
investiční
Zůstatek fondů k 31. 12. 2015

Fond
odměn

FKSP

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

134,30

416,50

0,00

93,18

3292,18

315,32

485,48

178,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Převody mezi fondy v r. 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Tvorba fondů v r. 2017

2,00

416,49

0,00

270,41

Zapojení fondů v r. 2017

0,01

416,49

0,00

222,88

Zůstatek k 31. 12. 2017

3294,17

315,32

485,48

226,43

Převod hosp. výsledku za r. 2015

Zapojení fondů v r. 2016
Zůstatek fondů k 31. 12. 2016
Převod hospodářského výsledku za rok
2016

Upřesnění zapojení fondů v roce 2017:
Rezervní fond
0,01 tis. Kč - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Investiční fond
416,49 tis. Kč - zúčtování nekrytých odpisů
FKSP
222,88 tis. Kč:
68,83 tis. Kč - příspěvek na rekreaci
76,34 tis. Kč - kulturní akce, tělovýchova a sport
18,00 tis. Kč - poskytnuté dary k výročí zaměstnanců
59,71 tis. Kč - akce organizace

Datum: 16. 2. 2018

Zpracovala: Ing. Ivana Reznerová

Ředitelka PO: Mgr.Stanislava Gorecká

9.

Přehled významných akcí pořádaných organizací a prezentace PO v roce 2017

Významné akce PO
Pořad.
číslo

Datum
konání
akce

Název akce

1.

06. 01.

„Tři králové“

2.

09. 01.

„Dramatická dílna“

3.

11. 01.

„Sauna na Císařství“

4.

17. 01.

„Havířovský výtvarný
salon“ X. ročník

5.

20. 01.

„Magický terč“

6.

26. 01.

„PexesDay“

7.

01. 02.

„Dramatická dílna“

8.

03. – 05.
02.

„XIV. ročník zimních
sportovních her
v běžeckém lyžování“

9.

06. 02.

„Zimní
turnaj v Boccia“

10.

08. 02.

„Trefa do černého“

11.

09. 02.

„Čauky mňauky Cafe“

12.

13. 02.

„Pyžamový bál“

13.

14. 02.

„Valentýnské posezení“

14.

22. 02.

„O cenu z lípy“

Stručný popis akce
Aktivní
zapojení
klientů
Denního
stacionáře
do dramatizace příběhu „Tří králů“. Udržování tradic,
rozvoj pohybových, sociálních a komunikačních
dovedností.
Aktivní zapojení klientů střediska MIKADO v rámci
zážitkové interaktivní dílny, zaměřené na rozvoj
tvořivosti,
motoriky,
schopnosti
spolupráce
a komunikace, metaforického a estetického vnímaní
(1. lekce).
Jednodenní pobyt v saunách na Císařství pro klienty
Chráněného bydlení se zaměřením na různé druhy
saun a zdravý životní styl.
Klienti Denního stacionáře zhlédli přehlídku prací
autorů města Havířova. Upevňování sociálních
dovedností a společenského chování v oblasti
kulturního prostředí.
Turnaj pro klienty Stacionáře Lipová v elektronických
šipkách, při kterém realizovali své získané dovednosti
v rozvoji motoriky, sami se podíleli na organizaci
turnaje, vyzkoušeli si roli rozhodčího a pravidla
organizování sportovní soutěže.
Turnaj pro klienty střediska MIKADO, při kterém
realizovali
své
získané
dovednosti
v rozvoji
kognitivních funkcí a paměti.
Aktivní zapojení klientů střediska MIKADO v rámci
zážitkové interaktivní dílny, zaměřené na rozvoj
tvořivosti,
motoriky,
schopnosti
spolupráce
a komunikace, metaforického a estetického vnímaní
(2. lekce).
Klienti organizace se zúčastnili zimních sportovních her
v běžeckém lyžování v Beskydech. Akce byla
vícedenní, za podpory pořadatelů SPMP ČR a Školou
Života FM, o.p.s.
Turnaj pro klienty Denního stacionáře. Zábavné
dopoledne zaměřené na sportovní dovednosti a rozvoj
hrubé motoriky.
Středisko MIKADO uspořádalo pro všechny klienty
organizace turnaj v elektronických šipkách. Zde klienti
uplatnili své získané dovednosti v rozvoji hrubé
motoriky.
Návštěva netradiční ostravské kavárny s typickou
přítomností koček volně se pohybujících mezi hosty.
Podpora pozitivního vztahu klientů střediska MIKADO
k domácím zvířatům.
Dopoledne plné tance a zábavy pro klienty Stacionáře
Lipová.
Pro klienty Chráněného bydlení jsme uspořádali
odpoledne plné tance a zábavy ve společenské
místnosti.
Turnaj ve stolním fotbale, pořádaný Stacionářem
Lipová, zaměřený především na zručnost a postřeh
přinesl řadu napínavých soubojů, které klienty
aktivizoval a motivoval k odvedení co nejlepších
výkonů, kde bylo možno vzájemně porovnat
své dovednosti.

15.

25. 02.

„Masopust na Slezskoostravském hradě“

16.

27. 02.

„Masopust“

17.

03. 03.

„Dramatická dílna“

18.

06. 03.

„Kvízové dopoledne“

19.

11. 03.

„Canisterapie“

20.

13. 03.

„Retro Party“

21.

14. – 21.
03.

„Vzdělávací kurz pro
klienty“

22.

20. 03.

23.

22. 03.

„Lipovácký kliďas“

24.

04. 04.

„Turnaj v bowlingu“

25.

04. 04.

„SaBotáž“

26.

05. 04.

„Marlenka“

„Muzikohraní“

27.

06. 04.

„Filmové představení“

28.

13. 04.

„Mistrovství
České republiky v
plavání, Zlín“

29.

13. 04.

„Velikonoce v MIKADO“

30.

15. 04.

„Velikonoce na
Valašsku“

31.

20. 04.

32.

21. 04.

„FLORA Olomouc“
„III. ročník Velikonočního
turnaje ve stolním
tenise“

Klienti Chráněného bydlení se zúčastnili masopustního
veselí na Slezskoostravském hradě.
Aktivní
zapojení
klientů
Denního
stacionáře
do dramatizace českých lidových tradic. Rozvoj
pohybových, komunikačních a sociálních dovedností.
Aktivní zapojení klientů střediska MIKADO v rámci
zážitkové interaktivní dílny, zaměřené na rozvoj
tvořivosti,
motoriky,
schopnosti
spolupráce
a komunikace, metaforického a estetického vnímaní
(3. lekce).
Soutěže ve vědomostních, logických a slovních
hádankách ve Stacionáři Lipová.
Klienti Chráněného bydlení prožili veselé dopoledne
s pejsky.
Pro klienty Chráněného bydlení jsme uspořádali
odpoledne plné tance a zábavy.
Klienti organizace, ve spolupráci se společností
Vzdělávání JiNak o.p.s, se účastnili kurzu pro osoby
se zdravotním postižením s názvem „Vztahy s lidmi“.
Kurz byl zaměřen na podporu a získávání sociálních
dovedností. Kurzy jsou realizovány v rámci projektu
„Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“.
Klienti Denního stacionáře byli v rámci projektu
MUZIKOHRANÍ, z. s. aktivně zapojeni do terapeutické
činnosti pod vedením odborníků v této oblasti. Činnost
byla realizována v pravidelných intervalech v Ostravě
– Mariánských horách.
Turnaj ve společenských deskových hrách. Zábavnou
formou jsme podpořili klienty Stacionáře Lipová
v rozvoji rozumových schopností.
Sportovní dopoledne klientů Stacionáře Lipová
v restauraci Střela. Akce byla zaměřená na rozvoj
motorických dovedností a zprostředkování kontaktu
s běžným prostředím v Havířově.
V divadelním představení zhlédli klienti střediska
MIKADO pohybové ztvárnění příběhu o významu
přátelství, hledání správné cesty a možnostech
přístupu k životu. Akce se konala v Divadle loutek
Ostrava.
Exkurze do výrobny firmy Marlenka pro klienty
středisek Denní stacionář a MIKADO.
Klienti
Chráněného
bydlení
navštívili
filmové
představení v kině a zhlédli film „Mini šéf“.
Klienti organizace zužitkovali tréninkovou píli
z aktivizační činnosti plavání. Záměrem akce bylo
navazování nových přátelských vztahů a osvojení fair
play chování během celých závodů.
Klienti střediska MIKADO si formou hry připomněli
vznik a význam jednoho z důležitých svátků.
Klienti Chráněného bydlení navštívili velikonoční
jarmark ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Seznámili se s řemeslnými ukázkami, cimbálovou
muzikou a s tradičními výrobky daného regionu.
Klienti Denního stacionáře navštívili mezinárodní
květinovou a zahradnickou výstavu. Akce byla
zaměřená na rozšíření všeobecného přehledu
a upevňování sociálních dovedností klientů.
Účast stolních tenistů Stacionáře Lipová na turnaji
ve stolním tenise ve Šternberku.

33.

24. 04.

„Dramatická dílna“
„Canisterapie“

34.

24. 04.

35.

26. 04.

„VII. ročník turnaje v
Boccie“

36.

02. 05.

„Stavění máje“

37.

02. 05.

„…proč se staví v květnu
máje.“

38.

04. 05.

„III. regionální hry české
speciální olympiády
Brno“

39.

05. 05.

„Stavění máje“

40.

10. 05.

„Sundej je všechny“

41.

11. 05.

„Elegantní róby 20.
století“

42.

15. 05.

„Dramatická dílna“

43.

19. 05.

„Meandry řeky Lučiny“

44.

22. 05.

„Bouře“
Divadlo loutek Ostrava

45.

25. 05.

„ZOO Ostrava“

46.

29. 05.

„Na svatý duch do vody
buch“

47.

31. 05.

„Filmové představení“

48.

31. 05

„Kácení Máje“

49.

31. 05.

„Svatodušní smažení
vaječiny“

50.

06. 06.

„Kácení Máje“

51.

08. 06.

52.

12. 06.

„ZOO Praha“

53.

13. 06.

„Setkání se
zástupci klientů“

„Cesta z města“

Aktivní zapojení klientů střediska MIKADO v rámci
zážitkové interaktivní dílny, zaměřené na rozvoj
tvořivosti,
motoriky,
schopnosti
spolupráce
a komunikace, metaforického a estetického vnímaní
(4. lekce).
Léčebný kontakt psa a člověka, který podporuje rozvoj
duševního zdraví a fyzických schopností. Akci pro
klienty Denního stacionáře pořádala organizace ARIS
v rámci své terapeutické činnosti.
Akce pořádaná naší organizací ve spolupráci
se Správou sportovních a rekreačních zařízení
v Havířově. Turnaje se účastnily i další pozvané
organizace města Havířova, okolí i ze zahraničí.
Oslava lidové tradice, na jejíž realizaci se z velké míry
podíleli klienti střediska MIKADO.
Připomenutí české tradice, vlastní výroba májky a její
stavění na zahradě Denního stacionáře.
Klienti naší organizace absolvovali atletické závody.
Sportovci soutěžili v atletických disciplínách, ale
k vidění byly i soutěže v cyklistice a přizpůsobených
sportech.
Setkání s klienty střediska Stacionář Lipová s cílem
připomenout českou lidovou tradici a posílit orientaci
v kalendářním roce ve spojení s přírodou.
Soutěž o ceny, ve které klienti střediska MIKADO
předvedli své dovednosti v ruských kuželkách.
Návštěva výstavy vývoje modelů 20. století instalované
v Žerotínském zámku v Novém Jičíně. Seznámení
klientů MIKADO s prací návrhářek, švadlen a modistek.
Poznávání jiných měst našeho regionu.
Aktivní zapojení klientů stř. MIKADO v rámci zážitkové
interaktivní dílny, zaměřené na rozvoj tvořivosti,
motoriky, schopnosti spolupráce a komunikace,
metaforického a estetického vnímaní (5. lekce).
Turisticko poznávací vycházka klientů Stacionáře
Lipová po březích řeky Lučiny v Havířově.
Klienti Denního stacionáře navštívili divadelní
představení
Wiliama
Shakespeare.
Rozšíření
povědomí z oblasti klasické literatury a divadla.
Klienti střediska MIKADO se formou blízkého kontaktu
seznámili s informacemi o životě zvířat.
Klienti Chráněného bydlení se zúčastnili smažení
vaječiny na zahradě střediska.
Klienti střediska MIKADO navštívili filmové představení
v kině a zhlédli film „Bába z ledu“.
V rámci podpory lidových tradic českého národa jsme
pokáceli májku na zahradě střediska MIKADO. Akce
byla spojena s opékáním párků.
S klienty Denního stacionáře jsme si připomněli další
lidovou tradici spojenou s ukončením velikonočních
svátků.
Připomenutí lidových tradic na zahradě Stacionáře
Lipová spojené s grilováním.
Výlet klientů Denního stacionáře do Životic a okolí
spojený s návštěvou Památníku životické tragédie.
Celodenní návštěva města Prahy spojená s návštěvou
zoologické zahrady. Akce se zúčastnili klienti
Stacionáře Lipová.
Setkání se zástupci klientů ve středisku Stacionář
Lipová, informace o poskytované službě a dalších
plánech v nejbližší budoucnosti.

„Canisterapie“

54.

14. 06.

55.

14. 06.

„Turnaj ve stolním
tenise“

56.

15. 06.

„Studentské divadlo“

57.

17. 06.

„Hrad Karlštejn“

58.

20. 06.

„Dramatická dílna“

59.

23. 06.

„Devatero řemesel“

60.

27. 06.

Zahradní slavnost
„Vítání léta v SANTÉ“

61.

01.07.

„III. ročník turnaje ve
stolním tenise
“ O pohár primátorky
města“

62.

04. 07.

„Archeopark“
Chotěbuz

63.

11. 07.

„Muzikohraní“

64.

12. 07.

„Zagrilujem“

65.

13. 07.

„Grilování v Denním
stacionáři“

66.

14.07.

„Výlet BeskydyOstravice“

67.

14. 07.

„Canisterapie“

68.

19. 07.

„Olomouc“

69.

21. 07.

„Ruskie kužjelki“

70.

25. 07.

„Lysá hora“

71.

28. 07.

„Výstava Karla Gotta
v Praze“

72.

02.08.

„Ostravské moře“

73.

04. 08.

„Grilování v Šenově“

Pravidelná terapeutická činnost organizace ARIS
pro klienty Denního stacionáře.
Účast stolních tenistů Stacionáře Lipová na turnaji
ve stolním tenise ve Šternberku.
Klienti organizace navštívili divadelní představení
studentů Střední školy, Havířov – Prostřední Suchá.
Seznámili se zájmovou činností studentů a s
prostředím střední školy.
Pro klienty Chráněného bydlení jsme zorganizovali
turisticko poznávací výlet na Hrad Karlštejn, kde
se seznámili s historií hradu Karlštejn.
Aktivní zapojení klientů střediska MIKADO v rámci
poslední zážitkové interaktivní dílny, zaměřené
na rozvoj tvořivosti, motoriky, schopnosti spolupráce
a komunikace, metaforického a estetického vnímaní
(6. lekce).
Klienti Denního stacionáře navštívili Kotulovu
dřevěnku, kde měli možnost zhlédnout ukázku dávných
řemesel a živá hospodářská zvířata.
Akce pro rodiče, opatrovníky a rodinné příslušníky
klientů SANTÉ. Podpora vzájemné komunikace
a spolupráce v rámci tradiční společenské akce
na zahradě střediska MIKADO.
Klienti organizace se zúčastnili turnaje ve stolním
tenise v kategoriích mužů, žen a týmů. Turnaj byl
pořádán sdružením SPMP Havířov ve sportovní hale
SK Baník Havířov – Šumbark.
Klienti Denního stacionáře jeli na prohlídku
archeologické pravěké památky a středověkého
slovanského hradiska na území Těšínského Slezska.
Návštěva klientů Denního stacionáře na terapeutické
činnosti v Ostravě – Mariánských Horách.
V rámci aktivity vaření se klienti střediska MIKADO učili
grilování v praxi od nákupu surovin, přes přípravu
pokrmu až po samotné grilování.
Letní grilování klobás - akce pro klienty Denního
stacionáře na venkovní terase střediska.
Celodenní turisticko poznávací akce pro klienty
Stacionáře Lipová. Akci pro klienty organizoval
dobrovolník Stacionáře Lipová.
Pravidelná terapeutická činnost zajišťována organizací
ARIS pro klienty Denního stacionáře
Poznávací
výlet
klientů
Denního
stacionáře
do Olomouce. Prohlídka historického centra města,
orloje a návštěva výstavy zahradních plastik v Galerii
Anděl.
Turnaj klientů Stacionáře Lipová ve venkovních
ruských kuželkách na zahradě střediska.
Celodenní poznávací akce pro klienty organizace.
Výlet na Lysou horu absolvovali klienti autobusem.
Akce se účastnili také imobilní klienti.
Klienti Chráněného bydlení se zúčastnili výstavy
zpěváka Karla Gotta, pořádané na výletní lodi na
Náplavce pod Vyšehradem.
Klienti Stacionáře Lipová a Chráněného bydlení
navštívili letní přírodní koupaliště v Ostravě - Porubě.
Celodenní akce.
Klienti střediska MIKADO prožili příjemné dopoledne
spojené s obědem v domácím prostředí u jedné
ze zaměstnankyň.

74.

08.08.

„Návštěva včelařského
spolku Ambrožík“

75.

09. 08.

„Sklep strašidel na
Černé louce“

76.

09. 08.

„Grilování s opatrovníky“

77.

10. 08.

„Návrat k peřejím řeky
Ostravice“

78.

10. 08.

„Aquapark Olešná“

79.

14. -18.
08.

„Minigolf“

80.

15. 08.

„Výlet na chatu Filipku“

81.

16. 08.

„ZOO Ostrava“

82.

22. 08.

83.

23. 08.

„Putování do minulosti“

„Canisterapie“

84.

25.08.

„Věrni zůstaneme“

85.

28. 08.

„Meandry řeky Lučiny“

86.

01. – 29.
09.

„Zkamenělé stopy“

87.

06. 09.

88.

07. 09.

„Canisterapie“

89.

11. – 17.
09.

„Lázně Slatinice“

90.

17. – 23.
09.

„Lázně Slatinice“

91.

12. - 22.
09.

„Vzdělávací kurz pro
klienty organizace“

92.

20.09.

„Turnaj v Petangu“

93.

25. 09.

„Muzikohraní“

94.

26. 09.

„Městská policie
Havířov“

„Lebensraum“

Zámecký dvůr v Havířově Bludovicích pozval klienty
organizace na návštěvu včelařského spolku Ambrožík.
Klienti se seznámili s chovem včelstva, péčí o něj
a včelími produkty.
Klienti střediska MIKADO absolvovali návštěvu sklepa
strašidel spojenou
s vyhlídkou z věže Nové Radnice v Ostravě.
Společné letní odpoledne s opatrovníky klientů
Denního stacionáře na zahradě střediska.
Poznávací výlet klientů střediska MIKADO. Podpora
pohybových aktivit v prostředí Beskyd.
Celodenní akce pro klienty Stacionáře Lipová. Klienti
navštívili koupaliště u přehrady Olešná.
V areálu městské sportovní haly v Havířově si klienti
stř. MIKADO vyzkoušeli netradiční sportovní aktivitu.
Celodenní
výlet
klientů
Stacionáře
Lipová
do Těšínských Beskyd s výšlapem na chatu Filipku.
Klienti Denního stacionáře navštívili zoologickou
zahradu, seznámili se s exotickými zvířaty a jejich
způsobem života.
Klienti střediska MIKADO se zúčastnili prohlídky
slovanského hradiska s výkladem a zhlédnutím
filmového dokumentu v Archeoparku v Chotěbuzi.
Pravidelná terapeutická činnost zajišťována organizací
ARIS pro klienty Denního stacionáře.
Návštěva vojenského muzea v Hrabyni. Celodenní
akce pro klienty Stacionáře Lipová. Klienti se seznámili
s vojenskou historií při osvobození této oblasti ruskou
armádou.
Seznámení klientů Denního stacionáře s přírodní
památkou města Havířova.
Klienti střediska MIKADO navštívili výstavu zkamenělin
a fosilií ve výstavní síni Musaion v Havířově.
Klienti Denního stacionáře navštívili divadelní
představení pojednávající o osudech lidí v období
2. světové války. Ohlédnutí se za historií Židovské
populace. Divadlo loutek Ostrava.
Pravidelná terapeutická činnost zajišťována organizací
ARIS pro klienty Denního stacionáře.
Rekondičně ozdravný pobyt klientů organizace
v Lázních Slatinice u Olomouce, II. turnus. Realizace
akce za výrazné finanční podpory města Havířova.
Rekondičně ozdravný pobyt klientů organizace
v Lázních Slatinice u Olomouce, II. turnus. Realizace
akce za výrazné finanční podpory města Havířova
Klienti organizace, ve spolupráci se společností
Vzdělávání JINAK o.p.s., se účastnili kurzu pro osoby
se
zdravotním
postižením
s názvem
„Péče
o domácnost“. Kurz byl zaměřen na činnosti spojené
s péčí o domácnost. Kurzy jsou realizovány v rámci
projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském
kraji III“.
Pro klienty Chráněného bydlení jsme uspořádali turnaj
v Petangu, spojený s posezení na terase a grilováním
klobásek.
Návštěva klientů Denního stacionáře na terapeutické
činnosti v Ostravě – Mariánských Horách.
Ukázka dovedností služebních psů Městské policie
Havířov na zahradě střediska MIKADO pro všechny
klienty organizace.

95.

27.09

„Hádej, kdo jsem?“

96.

02. – 31.
10.

„Výstava fotografií “

97.

04. 10.

„Věž Nové radnice
Ostrava“

98.

11. 10.

„Podzimní odpoledne
s rodiči a opatrovníky“

99.

13. 10.

„Návštěva parku Boženy
Němcové“

100.

18. 10.

Festival „Orlovské múzy“

101.

23. 10.

„Muzikohraní“

102.

23. 10.

„Ruka jako loutka“

103.

24. 10.

„Armáda spásy Ostrava“

104.

30.10.

„Halloween party“

105.

01. – 30.
11.

„Solná jeskyně“

106.

01. 11.

„Všechno nebo nic“

107.

01. 11.

„Filmové představení“

108.

3. 11.

„Halloween“

109.

07. - 29.
11.

„Výstava fotografií Důl Michal v roce 2012“

110.

08.11.

„Canisterapie“

111.

10. 11.

„KREATIV Ostrava“

112.

13. 11.

„Svatý Martin“

113.

13. 11.

„Duše hořící“

114.

14. 23.11.

„Vzdělávací kurz pro
klienty organizace“

Zábavná soutěž pro klienty Stacionáře Lipová založená
na vzájemném znalosti svých vlastností, zvyklostí
a charakterů.
V Městské knihovně Havířov, v Galerii Po schodech,
klienti střediska MIKADO navštívili výstavu kolekcí
fotografií J. Hanzela s názvem „Černobílé emoce“
a kolekci A. Svrčka s názvem „Hladina“.
Návštěva klientů Denního stacionáře ve městě
Ostravě. Výstup do vyhlídkové věže Nové radnice,
seznámení se s historií a zajímavostmi města.
Společné posezení pro klienty Denního stacionáře,
jejich rodiče a opatrovníky - ukázka z dramaterapie
klientů a zdobení perníčků cukrovou polevou.
Klienti střediska MIKADO se na výletu seznámili
s pěkným přírodním prostředím ve městě Karviné.
Vystoupení klientů Denního stacionáře na IV. ročníku
divadelního festivalu „Orlovské múzy“. Akci pořádaly
Sociální služby města Orlová.
Další
návštěva
klientů
Denního
stacionáře
na terapeutické činnosti v Ostravě – Mariánských
horách.
Klienti střediska MIKADO se opět zapojili do zážitkové
„Drama dílny“ v Divadle loutek Ostrava.
Návštěva klientů z Armády spásy Ostrava v Denním
stacionáři - ukázka z dramaterapie klientů stacionáře
a mini vystoupení klientů Armády spásy. Navázání
kontaktů s lidmi z jiných organizací.
Podzimní odpoledne spojené s oslavou Halloweenu
jsme uspořádali pro klienty Chráněného bydlení.
Byl připraven bohatý program plný tance a zábavy.
V rámci péče o zdraví navštívili klienti střediska
MIKADO solnou jeskyni ve Sportovním a relaxačním
centru na Císařství V Horní Suché.
Klienti střediska MIKADO navštívili filmové představení
české komedie v Kině Centrum Havířov.
Klienti Denního stacionáře navštívili Kulturní dům
Leoše Janáčka a zhlédli romantickou komedii
„Všechno nebo nic“.
Tematické dopoledne. Společenská akce pro klienty
Stacionáře Lipová.
V Galerii Kulturního domu Radost v Havířově zhlédli
klienti střediska MIKADO výstavu prací členů
Fotoklubu Havířov.
Pravidelná terapeutická činnost zajišťována organizací
ARIS pro klienty Denního stacionáře.
Klienti organizace navštívili Výstaviště Černá louka
v Ostravě, kde se konala prodejní výstava a workshop
výtvarných technik, materiálů a nápadů.
Připomenutí a udržování české tradice. Povídání
o Sv. Martinovi, o pranostice, proč se pečou zrovna
husy a pečení svatomartinských podkov s degustací
v Denním stacionáři.
Klienti Stacionáře Lipová navštívili výstavu Jaroslava
Zahradníka – Muzeum Těšínská Havířov.
Klienti organizace, ve spolupráci se společností
Vzdělávání JINAK o.p.s., se účastnili kurzu pro osoby
se zdravotním postižením s názvem „Zaměstnávání“.
Kurz byl zaměřen na zjištění informací při hledání
a následného získání pracovního místa. Kurzy jsou
realizovány v rámci projektu „Podpora transformace
v Moravskoslezském kraji III“.

115.

15. 11.

„Podzimní turnaj v
šipkách“

116.

15. 11.

„Podzimní turnaj v Bocii“

117.

20. 11.

„Muzikohraní“

118.

21. 11.

„Návštěva hmatového
představení z cyklu
PŘESČAS“

119.

23.11.

„Turnaj v kulečníku“

120.

24. 11.

„Turnaj v elektronických
šipkách“

121.

28. 11.

„Návštěva v GALAXII“

122.

04. – 30.
12.

„Betlémy“

123.

05. 12.

„Mikulášská nadílka“

124.

07. 12.

„Výstava betlémů“

125.

08. – 14.
12.

„Vánoční trhy“

126.

11. 12.

„Vánoční trhy
v Olomouci“

127.

12. 12.

„ Setkání se zástupci
klientů“

128.

12. 12.

„Vánoční Praha“

129.

13. 12.

„Vánoční turnaj v Boccii“

130.

13. 12.

„Canisterapie“

131.

14. 12.

„K - MODE“

132.

15. 12.

„Dary primátorky města
Havířova“

133.

18. 12.

„Muzikohraní“

134.

19. 12.

„Vánoce v bílém“

135.

20. 12.

„Vánoční setkání“

136.

21. 12.

„Vánoční slavnost“

Zaměstnanci střediska MIKADO zorganizovali Turnaj
v elektronických šipkách pro klienty všech středisek
organizace.
Sportovní dopoledne pro klienty v Denním stacionáři
– turnaj muži vs. ženy.
Návštěva klientů Denního stacionáře na terapeutické
činnosti v Ostravě – Mariánských Horách.
Klienti střediska MIKADO navštívili Divadlo Loutek
v Ostravě. Do netradiční formy divadelního představení
byli zapojeni jak naši klienti, tak i ostatní diváci.
Pro klienty chráněného bydlení jsme uspořádali turnaj
v kulečníku, kde klienti získávali dovednosti v této
společenské hře.
Sportovní dopoledne pro klienty ve Stacionáři Lipová.
Klienti Denního stacionáře navštívili Centrum pomoci
GALAXIE
v Karviné
s ukázkou
dramaterapie
„Perníková chaloupka“. Navázali tak nové kontakty
s lidmi stejné cílové skupiny z jiného zařízení.
V předvánočním čase navštívili klienti střediska
MIKADO tradiční výstavu vánočních betlémů v Galerii
Radost - Kulturní dům Radost, Havířov.
Vánoční posezení spojené s Mikulášskou nadílkou
sponzorovanou firmou Gobi pro klienty organizace.
Adventní čas si klienti Denního stacionáře zpříjemnili
prohlídkou betlémů ve věži Slezskoostravského hradu.
Klienti střediska MIKADO navštívili vánoční trhy
ve městech Opava a Frýdek – Místek.
Celodenní
výlet
klientů
Denního
stacionáře
do Olomouce v době adventního času spojený
s návštěvou vánočních trhů.
Setkání zástupců klientů ze všech středisek s novým
vedením organizace.
Klienti Chráněného bydlení se vydali na prohlídku
hlavního města, historických památek a vánočních trhů
na Staroměstském náměstí.
Klienti Stacionáře Lipová se účastnili společné akce
klientů na středisku MIKADO.
Terapeutická činnost zajišťována organizací ARIS
pro klienty Denního stacionáře.
Klienti organizace navštívili přehlídku oděvní a jiné
tvorby studentů Střední školy v Havířově - Prostřední
Suché v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově.
Vedení města v čele s primátorkou předalo klientům
a zaměstnancům organizace dary, které slouží
pro zkvalitnění služby a péče o klienty.
Návštěva klientů Denního stacionáře na terapeutické
činnosti v Ostravě – Mariánských Horách.
Denní stacionář, na pozvání, navštívila paní primátorka
města Havířova Mgr. Jana Feberová a další členové
vedení města, kde jim klienti předvedli ukázku
dramaterapie ve vánočním přestavení o nebi a peklu.
Vánoční setkání s klienty, rodiči a opatrovníky
v Denním stacionáři. Ukázka z dramaterapie, zpívání
koled a příjemné posezení s vůní cukroví.
Sváteční setkání klientů a zaměstnanců střediska
MIKADO. Oslava tradic, vůně cukroví, zpívání koled
a vystoupení klientů hudebního seskupení „SouZnění“
ve spolupráci s dobrovolnicemi střediska.

137.

22. 12.

„Vánoční besídka“

138.

24. 12.

„Štědrovečerní večeře“

139.

31. 12.

„Silvestrovská party“

Schůzka s klienty a zaměstnanci Střediska Lipová,
spojená s vánoční besídkou k ukončení roku.
Tematický večer v Chráněném bydlení.
Po Štědrovečerní večeři zazněly vánoční koledy
a klienti si rozbalili dárky.
Tematický večer v Chráněném bydlení.
Silvestrovská party spojená s oslavou příchodu
Nového roku 2018.

Prezentace PO
Pořad.
číslo

Datum
prezentace

Forma prezentace

1.

průběžně

Webové stránky organizace

2.

10. – 12. 04.

Prezentace organizace
„Velikonoční
městečko“

3.

10. – 30. 05.

Výstava „Srdcem nic
nezkazíš“

4.

16. 05.

„Den otevřených dveří“

5.

05. – 30. 06.

Výstava „Obrazení“

6.

07. – 16. 06.

Výstava „I stáří dovede
potěšit“

7.

22. 06.

Divadelní festival
„Zámeczek - Polsko“

8.

23. 06.

„Den řemesel“

9.

10. -25.07.

„Srdcem nic nezkazíš“

14. - 15. 09.

„Veletrh poskytovatelů
sociálních služeb“

19. 09.

„Nad oblaky aneb každý
může být hvězdou“

10.

11.

Stručný popis akce
Aktualizace webových stránek příspěvkové
organizace - měsíční plány akcí, zpravodajství
z uskutečněných akcí.
Akce pro veřejnost proběhla ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem na Náměstí
Republiky. Prezentace naší organizace formou
výstavy rukodělných prací klientů.
Prezentace naší organizace formou výstavy
výtvarných, dekorativních a užitkových prací
klientů. Akce určená pro širokou veřejnost
proběhla ve spolupráci se Slezskou církví
evangelickou na faře v Havířově -Bludovicích.
Akce pro veřejnost proběhla ve všech střediscích
ambulantních služeb organizace.
Návštěvníci viděli a poznali běžný den
ve střediscích organizace a zároveň byli formou
odborného výkladu seznámeni s poskytováním
sociální služby v naší organizaci.
Prezentace naší organizace formou výstavy
výtvarných prací klientů. Akce určená pro širokou
veřejnost proběhla ve spolupráci s Městským
informačním centrem v Galerii kina Centrum
v Havířově.
Prezentace naší organizace formou výstavy
výtvarných, dekorativních a užitkových prací
klientů. Akce určená pro širokou veřejnost
proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou
Havířov v oddělení hudby a umění.
V rámci spolupráce s organizací poskytující
sociální služby v Polsku, prezentovali klienti naší
organizace své dovednosti na festivalu v hudebně
dramatickém vystoupení „Perníková chaloupka“.
Ukázka praktických dovedností klientů na akci
„Devatero řemesel“ v Kotulově dřevěnce, která
proběhla ve spolupráci s Muzeem Těšínska.
Klienti předváděli tkaní koberců a pletení košů.
Prezentace organizace, výtvarných a rukodělných
prací klientů v Městské knihovně Havířov
- hudební oddělení. Akce určená pro širokou
veřejnost.
Prezentace
organizace
formou
nabídky
dekorativních předmětů, zážitkových dílen,
vystoupení klientů a PR stánku. Akce určená
pro širokou veřejnost na náměstí Republiky
v Havířově.
Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže a předání
cen našim klientům na Výstavišti Flóra Olomouc.

12.

05. 10.

„Den otevřených dveří“

13.

18. 10.

Festival „Orlovské múzy“

14.

18. 10.

„XI. ročník turnaje v sálové
kopané O pohár SANTÉ“

15.

20. - 22.10.

„XI. ročník turnaje ve
sjednocené kopané Zlín“

„XXV. Ročník
republikového turnaje ve
stolním tenise Dvůr Králové
Nad Labem“
„Výstava rukodělných prací
klientů organizace - okresní
soud“

16.

16. - 19.11.

17.

22. - 24.11.

18.

28.11.

„Návštěva v GALAXII“

19.

02.12.

„Memoriál Václava
Benedika ve stolním tenise“

20.

07.12.

„Cena hejtmana
moravskoslezského kraje
pro rok 2018“

21.

07. - 09.12.

„Višegrádský pohár
sTC Aréně Púchov,
Slovensko“

22.

18. - 21.12.

„Vánoční městečko“

23.

prosinec

„TV Polar“

24.

20.12.

„I. ročník vánočního turnaje
Šternberk 2017“

Den otevřených dveří ve všech denních
stacionářích organizace v rámci „Týdne sociálních
služeb“.
Prezentace organizace na festivalu „Orlovské
múzy“ formou divadelního představení „Perníková
chaloupka“. Klienti se umístili na 2. místě.
Akce pořádaná naší organizací ve spolupráci
se Správou sportovních a rekreačních zařízení
v Havířově. Turnaje se kromě klientů naší
organizace
zúčastnili
i
další
organizace
z Moravskoslezského kraje. Turnaj také podpořil
supermarket Billa Havířov a pekárna Semag
Havířov - Šumbark.
Naše organizace, prostřednictvím Sportovního
klubu Kosatky, sestavila tým složený z řad klientů,
zaměstnanců a dobrovolníků a přihlásila jej
na fotbalový turnaj do Zlína. Turnaj byl
s mezinárodní účastí hendikepovaných sportovců
ze Slovenska, Maďarska a Česka. Klienti přivezli
ocenění za 3 místo.
Účast našich sportovců na národním turnaji
ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad Labem.
Prezentace
organizace
prostřednictvím
výtvarných
a
rukodělných
prací
klientů
v prostorách okresního soudu, pobočka Havířov.
Klienti organizace se zaměstnanci navštívili
Centrum pomoci GALAXIE v Karviné s ukázkou
dramaterapie „Perníková chaloupka“.
Klienti naší organizace přijali pozvání na vánoční
turnaj ve stolním tenise od kolegů z organizace
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním
postižením, Domov Barevný svět, Ostrava.
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže a převzetí
ocenění našich klientů z rukou hejtmana
Moravskoslezského kraje pana Iva Vondráka.
Naše organizace, prostřednictvím Sportovního
klubu Kosatky, sestavila tým složený z řad klientů,
zaměstnanců a dobrovolníků a přihlásila jej
na fotbalový turnaj v unifikované kopané
v Púchově. Turnaj byl s mezinárodní účastí
hendikepovaných sportovců ze Slovenska,
Maďarska a Česka.
Prezentace naší organizace formou výstavy
rukodělných prací klientů, tvorba dekorativních
předmětů v kreativní dílně pro veřejnost
a prezentace služeb jednotlivých středisek. Akce
pro veřejnost proběhla ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem na Náměstí Republiky
v Havířově.
Reportáž
v regionálním
zpravodajství
o divadelním představení klientů organizace.
Účast našich sportovců na národním turnaji
ve stolním tenise ve Šternberku.

Aktivity PO nad rámec hlavního předmětu činnosti
Pořad.
číslo

Datum
konání
akce

Název akce

1.

Průběžně

Odborná praxe

2.

Průběžně

Odborná praxe

3.

Průběžně

Odborná stáž

4.

Průběžně

Exkurze

5.

Průběžně

Radniční listy

6.

Průběžně

Radniční listy

10.

Na základě smluvního vztahu s DTO CZ, s. r. o.,
Ostrava,
POE
EDUCO,
spol.
s.
r.
o.,
EduGate, s. r. o., Akademický ústav Karviná, z. ú.
Středisko
vzdělávání
Ostrava-Zábřeh
byly
poskytovány odborné praxe absolventům kurzu
pracovník v sociálních službách. Celkem praxi
vykonalo 6 absolventů.
Na základě smluvního vztahu se Střední školou,
Havířově – Prostřední Suché, Vysokou školou
Manažerskou ve Varšavě, s Vysokou školou
sociálně správní v Havířově – Městě a Ostravskou
univerzitou byly poskytovány praxe celkem
7 studentům.
Na základě smluvního vztahu s organizací Paprsek
(Třinec) a Sociálních služeb města Havířova byla
poskytnuta jednodenní odborná stáž 12 stážistům.
Studenti Střední školy, Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková
organizace,
byli
seznámeni
se způsobem poskytování služby, náplní služeb
Chráněného bydlení a denních stacionářů.
Pozvánka pro širokou veřejnost na Den otevřených
dveří ve střediscích organizace SANTÉ.
Pozvánky pro širokou veřejnost na výstavy,
vernisáže a důležité akce organizace SANTÉ.

Získávání dalších zdrojů financování, tj. dotací, grantů, sponzorských darů v
roce 2017

Dotace, granty, sponzorské dary
Poř.
Poskytovatel
Částka
č.
NAM systém a.s.,
1.
Havířov –
2 000,--Kč
Prostřední Suchá
Moravskoslezský
2.
5 960 000,00
kraj
Moravskoslezský
3.
1 868 000,00
kraj
4.

Stručný popis akce

MMH

34 998,00

Datum
poskytnutí

Účel, na který byly finanční
prostředky použity

19. 06. 2017

provoz a činnost

15. 05. 2017

Neinvestiční dotace na hlavní činnost

15. 11. 2017

Neinvestiční dotace na hlavní činnost

15. 12. 2017

televize, sporák, šicí stroj, ložní
povlečení, prostěradla, florbalové hole,
florbalový míč

11.

Plnění Plánu rozvoje PO

Ekonomická oblast
Období

krátkodobá opatření
(2013 - 2014)

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.

Splněno

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.
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.
2. Přehodnotit ceníky poskytovaných služeb.

střednědobá opatření
(2013 - 2016)

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.

dlouhodobá opatření
(2013 - 2018)

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

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Úkol trvá
Splněno
Splněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno
Průběžně
plněno

Personální oblast
Období

krátkodobá opatření
(2013 - 2014)

Popis stanoveného úkolu

Splněno/
nesplněno

1. Provést zaškolení zaměstnanců Chráněného bydlení v rámci
transformačního procesu.

Splněno

2. Zajistit supervize pro zaměstnance organizace v přímé péči.

Splněno

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.

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

střednědobá opatření
(2013 - 2016)

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.

dlouhodobá opatření
(2013 - 2018)

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.

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

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

Oblast spolupráce
Období

krátkodobá opatření
(2013 - 2014)

Popis stanoveného úkolu

Splněno/
nesplněno

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

Splněno

2. Navázat spolupráci s Městskou knihovnou v Orlové.

Splněno

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.

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

Splněno

Splněno

střednědobá opatření
(2013 - 2016)

dlouhodobá opatření
(2013 - 2018)

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 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
Splněno

Splněno

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“.

Splněno/
nesplněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

Splněno

Splněno

Splněno

střednědobá opatření
(2013 - 2016)

dlouhodobá opatření
(2013 - 2018)

11. Podílet se na akcích pořádaných městem Havířov (např.
Velikonoční městečko, Havířov v květech, Vánoční 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.
3. Prezentovat naši organizaci v tisku a mediích.
4. Zpracovat a vyhodnotit dotazníky analýzy potřeb pro klienty,
rodiče a opatrovníky a zaměstnance zaměřené na zjištění míry
závislosti klientů na službě.

12.

Vyhodnocení
plnění
opatření
vyplývajících
z projednání
o činnosti za předchozí období, pokud byly stanoveny

Organizaci nebylo zadáno s předchozího období žádné opatření.

Splněno

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

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 s ohledem k plnění plánovaného rozpočtu nákladů a zároveň k tvorbě výnosů.
Regulací odběru nákladů na energie, chceme docílit úspory i v těchto oblastech. Rezervy vidíme především
v možnosti regulace spotřeby tepla.
Při sestavování rozpočtu pro daný rok zohledníme všechny požadavky a zákonné normy, které vyplývají
z kvality poskytovaných sociálních služeb.
Zapojíme se do projektování s cílem získat materiální či finanční podporu prostřednictvím grantů, projektů,
nadací apod., a to s důrazem na zvyšování kvality poskytovaných služeb, materiálně technické vybavení,
vzdělávání zaměstnanců organizace aj.

