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1 Úvod 

Příspěvková organizace Sociální služby města Orlová byla zřízena Zastupitelstvem Města 

Orlová, usnesením č. 634/29 ze dne 30. 6. 2010, s účinností od 1. 8. 2010. Svou činnost 

organizace zahájila 1. 1. 2011. 

Hlavním cílem organizace je poskytování sociálních služeb občanům města Orlová podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 

s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním 

sociálních služeb souvisejících. 

Organizace poskytuje od 1.1.2018 6 registrovaných sociálních služeb, jež jsou zařazeny do 

Krajské sítě sociálních služeb a 1 službu neregistrovanou. 

Název služby Identifikátor služby 

pečovatelská služba 3138317 

odlehčovací služba 2531906 

denní stacionář 7943636 

chráněné bydlení 7316487 

kontaktní centrum 1898130 

terénní služba 8102005 

volnočasové aktivity neregistrovaná služba 

Všechny služby jsou poskytovány ve třech budovách na území města Orlová. 

Od r. 2011 jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS 

ČR) a členem České asociace pečovatelských služeb (ČAPS). Členství v těchto asociacích 

nám umožňuje účastnit se různých konferencí, seminářů a školení za zvýhodněné ceny. Je 

možné zakoupit publikace, knihy se zaměřením na sociální oblast. APSS ČR vydává 

měsíčník Sociální služby, který členům zasílá zdarma.  APSS ČR rovněž rozesílá 

nejaktuálnější informace z dění v sociálních službách, participuje na návrzích změn zákonů 

a je přítomna při vyjednávání na ministerstvech.  

V roce 2018 jsme aktivně spolupracovali s pracovní skupinou „Senioři“ v rámci Komunitního 

plánu ve městě Orlová. Pravidelně navštěvovali pracovní schůzky, a účastnili se 

vyhodnocování akčních plánů. Aktivní účastí budeme pokračovat i v následujícím roce. 

V roce 2018 proběhlo hodnocení zaměstnanců, na jehož základě byly přehodnoceny osobní 

ohodnocení zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci průběžně prohlubují svou kvalifikaci účastí na školeních 

organizovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a plány 

vzdělávání, resp. plány osobních profesních cílů – viz. Příloha č. 1. Organizace umožňuje 

praxi studentům vyšších odborných škol a vysokých škol s oborem na sociální zaměření. 

V následujících samostatných kapitolách jsou podrobně jednotlivé služby rozepsány 

a zhodnocena jejich celoroční činnost.  



2 Středisko sociálních služeb města Orlová, p.o. 

 

 

Vedoucí střediska:   Mgr. Jarmila Berná 

Sídlo:     Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně 

 

 

 

 

 

 

Poskytované služby: 

 

- Pečovatelská služba 

- Chráněné bydlení 

- Denní stacionář 

- Odlehčovací služba 

  



2.1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

2.1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Pečovatelská služba byla založena v roce 1980 Městem Orlová a byla součástí odboru 

sociálního a zdravotního. Jejím posláním bylo poskytovat potřebnou pomoc a podporu 

občanům města Orlová, kteří nebyli schopni se postarat sami o svou osobu. Od 1.1.2011 

byla převedena pod vznikající příspěvkovou organizaci Sociální služby města Orlová.  

 

Kontakt: 

Sociální pracovník:  Bc. Jana Trvajová 

Telefon:  603 100 778 

E-mail: jana.trvajova@ssmo.cz 

 

2.1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Pečovatelská služba byla v roce 2018 poskytována 7 pracovníky v sociálních službách a 1 

sociálním pracovníkem. Z toho 3 pracovníci v sociálních službách a sociální pracovník jsou 

zaměstnáni na plný pracovní úvazek a 3 pracovníci v sociálních službách jsou zaměstnáni 

na zkrácený úvazek - dva na 0,75 a jeden na 0,5. Dále byla služba zajišťována na zkrácený 

úvazek řidičem (0,5 úvazku), kdy pracovní poměr byl ukončen k 31.12.2018.  

 

 

Ředitelka organizace 

(0,1)

Vedoucí úseku

(0,2)

Sociální pracovník

(1)

Pracovník v 
sociálních službách

(5,1)

Řidič, údržbář

(0,4)

Ekonom, účetní 

(0,2)

Administrativa

(0,2)



2.1.3 POSLÁNÍ 

Posláním pečovatelské služby je poskytnout potřebnou pomoc či podporu seniorům 

a zdravotně postiženým občanům města Orlová, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci při 

zvládání péče o vlastní osobu a domácnost. 

 

2.1.4 CÍL 

Cílem pečovatelské služby je udržení a zvýšení míry soběstačnosti, samoobslužnosti 

a nezávislosti klientů. 

 

2.1.5 CÍLOVÁ SKUPINA 

Senioři starší 65 let a zdravotně postižení občané starší 26 let, kteří z důvodu věku, nemoci 

nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby a žijí na území města Orlová. 

 

2.1.6 PRINCIPY 

➢ Rovný přístup ke klientům 

➢ Důraz na svobodu volby klienta 

➢ Ochrana práv a osobních svobod klientů 

➢ Poskytování služby dle individuálních potřeb 

➢ Flexibilita 

➢ Podpora aktivního přístupu a rozvoje samostatnosti 

➢ Dodržování etického kodexu 

➢ Podpora k takovým činnostem, které nevedou dlouhodobému setrvání nebo 

prohlubování nepříznivé sociální situace 

 

2.1.7 POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

V roce 2018 byla pečovatelská služba poskytnuta v průměru 112 klientům měsíčně. V roce 

2018 bylo uzavřeno celkem 74 nových smluv a 5 dodatků ke stávajícím smlouvám.  

Jednomu klientovi byla pečovatelská služba poskytována bezplatně dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách.  



Klienti dle pohlaví za rok 2018 

Muži     70 

Ženy   118 

 

Klienti s platnou smlouvou dle věku 

 0 -56 let  15 

57-64 let  11 

65-74 let  48 

75-80 let  27 

81-90 let  66 

nad 90   23 

 

Důvody ukončení smlouvy o poskytování pečovatelské služby 

V roce 2018 ukončilo smlouvu o poskytování pečovatelské služby celkem 63 klientů. 

K ukončení smlouvy docházelo z těchto důvodů: úmrtí klienta, nástup do pobytového 

sociálního zařízení, konec platnosti smlouvy popř., na vlastní žádost klienta. 

 

Úmrtí klienta    15 

Nástup do pobytového zařízení   9 

Konec platnosti smlouvy  31 

Na vlastní žádost     8 

 

 

2.1.8 ROZPOČET PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Hospodaření pečovatelské služby bylo vyrovnané.  

Výnosy služby jsou tvořeny úhradami za provedené úkony, kdy průměrná úhrada od jednoho 

klienta činila 1 508,--Kč měsíčně včetně částky za zprostředkování stravy. Ta je dále 

poskytována firmou CK Dakol, s.r.o. 

Úkony poskytnuté zdarma v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byly 

v roce 2018 nebyly poskytnuty.  

V roce 2018 byla pečovatelská služba financována vyrovnávací platbou zřizovatele 

a vyrovnávací platbou z kapitoly 313 - MPSV prostřednictvím Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. 



2.1.9 POSKYTOVANÉ ÚKONY V ROCE 2018 

 

 

Počty rozvezených obědů v období 01-12/2018 

 

 

Vyúčtování r. 2018 (v tis.Kč) 

 

 Forma Počet Jednotka Hodnota (Kč) Cena (Kč) Klientů 

Sociální úkony    241 165,00 241 165,00  

Běžné nákupy a pochůzky terénní 29 624 min. 49 373,33 49 373,33 92 

Běžný úklid a údržba domácnosti terénní 13 752 min. 22 920,00 22 920,00 17 

Doprovázení dospělých do školy, 
školského zařízení, zaměstnání, k 
lékaři, na instituce a doprovázení 
zpět 

terénní 105 min. 175,00 175,00 1 

Pomoc a podpora při podávání 
jídla a pití 

terénní 9 088 min. 15 146,67 15 146,67 8 

Pomoc při oblékání a svlékání 
včetně speciálních pomůcek 

terénní 596 min. 993,33 993,33 1 

Pomoc při použití WC terénní 4 315 min. 7 191,67 7 191,67 2 

Pomoc při přípravě jídla a pití terénní 5 149 min. 8 581,67 8 581,67 4 

Pomoc při úkonech osobní 
hygieny 

terénní 75 110 min. 125 183,33 125 183,33 32 

Praní a žehlení ložního prádla, 
případně jeho drobné opravy 

terénní 61 kg 3 050,00 3 050,00 4 

Praní a žehlení osobního prádla, 
případně jeho drobné opravy 

terénní 13 kg 650,00 650,00 2 

Velký nákup, například týdenní 
nákup 

terénní 79 úkonů 7 900,00 7 900,00 6 

Fakultativní služby    36 098,33 36 098,33  

DPD - Denní péče - dohled  15 539 min. 25 898,33 25 898,33 11 

NV - použití nafukovací vany při 
osobní hygieně 

 102 úkonů 10 200,00 10 200,00 10 

Poskytování stravy    411 138,00 410 814,00  

Dovoz oběda terénní 22 841 úkonů 411 138,00 410 814,00 140 

Celkem:    688 401,33 688 077,33  

Typ obědu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 

Odebrané 1 814 1 634 1 740 1 791 1 964 2 010 1 842 2 098 1 853 2 259 2 042 1 794 22 841 

Diabetická 
strava č. 1 

252 236 254 262 277 265 292 301 268 306 305 257 3 275 

Diabetická 
strava č. 2 

124 96 123 107 131 150 136 155 146 202 153 104 1 627 

Normální 
strava č. 1 

795 803 781 908 890 963 881 1 073 934 951 965 913 10 857 

Normální 
strava č. 2 

481 348 427 354 488 452 418 466 420 651 498 399 5 402 

Žlučníková 
strava 1 

139 113 102 104 124 126 82 59 67 111 70 82 1 179 

Žlučníková 
strava č.2 

23 38 53 56 54 54 33 44 18 38 51 39 501 

Poskytovaná služba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 

Pečovatelská služba 166,4 149,5 156,8 159,3 178,0 177,2 164,0 187,9 166,9 203,0 184,0 19,7 1 912,7 

Obědy 108,8 98,0 104,4 107,5 117,8 119,7 110,5 125,9 111,2 135,5 122,5 12,9 1 274,7 

Dovoz obědů 32,3 29,4 31,3 32,2 35,4 35,9 33,2 37,8 33,4 40,7 36,8 3,9 382,3 

Sociální úkony 21,0 18,1 17,6 16,2 20,4 19,2 18,1 21,6 19,4 24,4 22,9 2,6 221,5 

Fakultativní služby 4,3 4,0 3,5 3,4 4,4 2,4 2,2 2,6 2,9 2,4 1,8 0,3 34,2 

Ubytování 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2.1.10  STÍŽNOSTI A PODNĚTY 

V souladu se standardy kvality poskytovaných sociálních služeb se zabýváme případnými 

stížnostmi či podněty klientů pečovatelské služby nebo i jejich rodinných příslušníků či 

opatrovníků.  

 

V roce 2018 byla řešena jedna podaná stížnost. Ta se týkala chování pracovníka na DPČ ke 

klientovi, při rozvozu stravy o víkendech. Se zaměstnancem byl proveden pohovor, byl s ním 

probrán etický kodex zaměstnanců. Klientovi se omluvil. Tento zaměstnanec na vlastní 

žádost v červnu 2018 dohodu ukončil. Byly zaznamenány čtyři písemné pochvaly a několik 

telefonických. Především za skvělou práci, lidský přístup a péči o klienta. 

 

 

2.1.11 KONTROLNÍ A METODICKÁ ČINNOST 

Pravidelně jsou 3x týdně kontrolovány gramáže a teploty rozvážené stravy. Dále jsou každý 

měsíc přehodnocovány individuální plány klientů klíčovými pracovníky a dále 1x za půl roku, 

resp. 1x za rok sociálním pracovníkem. Kontrola dokumentů klientů vedená pracovníky 

v soc. službách je kontrolována průběžně a provádí jí sociální pracovník nebo vedoucí 

střediska.  

Spokojenost klientů s poskytovanou péčí byla zjišťována dotazníkovým šetřením. Dotazníky 

byly anonymní a byly rozdány prostřednictvím pracovníků v soc. službách, pečovatelkami. 

Celkem bylo rozdáno 112 dotazníků, 69 se vrátilo zpět. 

 
 

 

Dotazník obsahoval čtyři otázky a pátý bod, v němž byl prostor k připomínkám klientům.  

1. Jste spokojen/a s pomocí, kterou Vám poskytuje pečovatelská služba? 

2. Jste spokojen/a s jednáním, s komunikací pracovníků pečovatelské služby? 

3. Vyhovuje Vám provozní doba pečovatelské služby? 

4. Plní pečovatelská služba a její pomoc Vaše očekávání (osobní cíle), se kterými jste si 

službu sjednávali? 

 

 

 

 

 



 

Na všechny kladené otázky kladně, tedy odpovědí „ANO“, odpovědělo celkem 65 klientů. 

Čtyři zbývající nebyly vyplněné zcela nebo nebyly zodpovězeny všechny kladené otázky.  

 

Dotazník   1. otázka   2. otázka   3. otázka   4. otázka   5. připomínky 

První Ano Ano Nevyplněno Ne  
„aby ty holky 
uměly pustit 
vysavač a 
pračku“ 

„Mohli byste někdy 
připravit krupici 
s kakaem, máslem a 
podobně“ 

Druhý Ano  
„jedná se 
pouze o 
donášku 
obědů“ 

Nevyplněno Nevyplněno Nevyplněno „Napsat z čeho se 
obědy skládají než 
neurčité názvy“ 

Třetí Nevyplněno Ano Nevyplněno Nevyplněno Nevyplněno 

Čtvrtý Ano Ano Ne 
„Nehodnotím, 
využívám 
pouze dovoz 
obědů“ 

Ano Nevyplněno 
 

 
 
 
 

Připomínky v pátém bodě byly následující: 
 

➢ „Mohli byste někdy připravit krupici s kakaem, máslem a podobně“ 

➢ „Napsat z čeho se obědy skládají než neurčité názvy“ 

➢ Častěji jako přílohu brambory 

➢ Málo přílohy 

➢ Pochvala pro personál „obědy nosí úžasné a krásné holky“ 

➢ Málo omáčky, zelí 2x 

➢ Žádost o omezení solení a přidávání pálivého koření 2x 

➢ Poděkování, pochvala 4x 

➢ Spokojenost 3x 

➢ „ne vždy jsou kvalitní obědy“ 

➢ „bez připomínek“ 2x 

➢ Nedovařená rýže 

➢ Vylité polévky v termoobalu 

 

 

 

 

 

 



CELKOVÉ SHRNUTÍ: 
 
 

1. Otázka – 68 klientů je spokojeno s pomocí pečovatelské služby, 1 klient nevyplnil, 

žádný klient není nespokojený  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Otázka – 68 klientů je spokojeno s jednáním a komunikací pracovníky PS, 1 klient 

nevyplnil, žádný neodpověděl, že by byl nespokojen. 

 

 

 

99%

0%1%

POČET KLIENTŮ

SPOKOJENÍ

NESPOKOJENÍ

NEODPOVĚDĚLI

99%

0%1%

POČET KLIENTŮ

SPOKOJENÍ

NESPOKOJENÍ

NEODPOVĚDĚ
LI



 
3. Otázka – 65 klientům vyhovuje provozní doba PS, 1 klientovi nevyhovuje, 3 klienti 

odpověď neuvedli 

 

 
 
 
 
 

4. Otázka – 66 klientů plní PS a její pomoc očekávání (osobní cíle), se kterými si službu 

sjednali, 1 klientovi neplní, 2 klienti nevyplnili odpověď na otázku. 

 

 
 
 
 

94%

2%4%

POČET KLIENTŮ

VYHOVUJE

NEVYHOVUJE

NEODPOVĚDĚLI

96%

1%3%

POČET KLIENTŮ

PLNÍ OČEKÁVÁNÍ

NEPLNÍ OČEKÁVÁNÍ

NEODPOVĚDĚLI



2.1.12 CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO ROK 2019 

Cíly pečovatelské služby bylo udržení potřebné úrovně a kvality poskytované služby, 

případně její zvýšení.  

Všechny stanovené cíle byly v průběhu roku 2018 naplněny a bude v nich pokračováno také 

v následném roce, jelikož stanovené cíle mají dlouhodobý charakter. V případě potřeby 

budou cíle dále doplňovány.  

 

Pro rok 2019 jsou stanoveny tyto cíle: 

➢ Aktualizace vnitřních předpisů a směrnic 

➢ Aktualizace standardů kvality 

➢ Zkvalitnění zázemí pro zaměstnance služby (rekonstrukce služebny) 

➢ Průběžné školení zaměstnanců 

➢ Zhotovení letáčků a informačních materiálů 

➢ Pravidelné vyhodnocování individuálních plánů, případně jejich aktualizace 

➢ Připravit dotazníkové šetření k zjištění požadavků, přání a spokojenosti klientů 

s poskytovanými službami v roce 2019 

➢ Oprava části plotu 

➢ Oprava brány – elektrická brána 

➢ Rekonstrukce plchy před nakládkovou rampou 

➢ Aktivní členství v APSS ČR a využívání výhod plynoucích z členství 

➢ Aktivní účast v pracovní skupině Senioři (Komunitního plánování města Orlová). 

 

 

Informovanost o službě 

Distribuovat informační letáky k obvodním lékařům, do čekáren specialistů v NsP Orlová, 

do ostatních lékařských zařízení na území města Orlová, do infocentra Města Orlová, na 

sociální odbor Městského úřadu Orlová, do klubů důchodců, do knihovny.  

O svém působení pravidelně informujeme: 

na webových stránkách www.ssmo.cz  

na facebookové stránce Sociálních služeb města Orlová 

články v Orlovských novinách 

  

http://www.ssmo.cz/


2.2 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

 

2.2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Chráněné bydlení se sídlem na adrese Adamusova 1269, Orlová-Lutyně byla založena 

1.1.2011 pod organizací Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace. Služba je 

poskytována na základě písemné smlouvy a dle předem sjednaného individuálního plánu.  

 

Kontakt: 

Sociální pracovník:  Vanečková Monika, DiS 

Telefon:  731 138 742 

E-mail: monika.vaneckova@ssmo.cz 

 

 

2.2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 
 

 

Chráněné bydlení tvořilo 6 pracovníků v sociálních službách a 2 sociální pracovníci, jež na 

této službě působí na částečné pracovní úvazky z důvodu prolínajících se pracovních 

činností na více službách.  

 

Ředitelka organizace 

(0,1)

Vedoucí úseku

(0,2)

Sociální pracovník

(0,6)

Pracovník v 
sociálních službách

(4,1)

Ekonom, účetní 

(0,1)

Administrativa

(0,1)



2.2.3 POSLÁNÍ 

Chráněné bydlení poskytuje pobytovou službu dle zákona o sociálních službách osobám, 

které mají částečně sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení mentálního nebo 

tělesného, ale které jsou schopny sebeobsluhy. Služba je poskytována celoročně 

a nepřetržitě s individuální podporou zaměstnanců tak, aby umožnila klientům běžný způsob 

života, podpořila jejich aktivitu a umožnila důstojné a bezpečné bydlení v prostředí blízkém 

domovu a začleňování do běžné společnosti. Chráněné bydlení má formu skupinového 

bydlení – ubytování je poskytováno v jednolůžkových pokojích a v jednom dvoulůžkovém 

pokoji se společným hygienickým zázemím.  

 

2.2.4 CÍL 

Trvalým cílem chráněného bydlení je usilovat o zkvalitňování a naplňování života klientů. 

Cílem služby chráněné bydlení je: 

• udržení či rozvoj schopností, dovedností a znalostí klienta souvisejících s péčí 

o sebe a o domácnost, např. péče o svou osobu (hygiena, vzhled), příprava 

stravy, vedení domácnosti – úklid, běžné domácí práce, obsluha 

elektrospotřebičů, hospodaření s finančními prostředky  

• rozvoj dovedností a znalostí klientů, a to dle individuálních schopností každého 

klienta (např. komunikační dovednosti, schopnosti uplatňovat práva, zájmy) 

• s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm postižení, věkovými 

a charakterovými zvláštnostmi:  

a)  u klientů v postproduktivním věku: aktivní využívání volného času (např. 

udržení či rozvoj individuálních zálib, pracovních dovedností) 

b)  u klientů v aktivním věku: získání návyků a dovedností souvisejících 

s pracovním zařazením či samotné pracovní zařazení a aktivní využívání 

volného času 

• zachování či rozvoj přirozených vztahů klienta (kontakt s rodinou, přáteli) 

• zvýšení míry začleňování klientů do společnosti, např. využívání běžně 

dostupných služeb a informačních zdrojů (pošta, obchody, kadeřník, 

volnočasové aktivity, návazné sociální služby). 



2.2.5 CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupiny chráněného bydlení jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení mentálního, tělesného, psychického s předpokladem schopnosti 

sebeobsluhy, které potřebují podporu druhé osoby ve věku 21 – 80 let. 

 

2.2.6 PRINCIPY 

➢ Princip individuálního přístupu 

• každý klient má právo na individuální poskytování služeb dle svých potřeb 

a požadavků 

• každý klient má právo na respektování jeho názorů, rozhodnutí, tempa 

a nesmí být vystavován nátlaku při jednotlivých denních činnostech 

➢ Posílení soběstačnosti a sociálního začleňování 

• zaměstnanci zprostředkovávají klientovi jiné dostupné služby, zvyšují tak 

jeho samostatnost a snaží se začlenit klienta do místního společenství 

(např. kadeřník, pošta) 

• zaměstnanci podporují klienta a umožňují mu věnovat se svým zálibám 

(např. společenské hry, zpěv) 

• zaměstnanci akceptují schopnosti a dovednosti klienta a podporují jeho 

samostatnost (např. nakupování). 

➢ Princip partnerství 

• zaměstnanci nikoho z klientů neprotěžují, nepřehlíží a nezanedbávají 

• zaměstnanci s klienty komunikují a jednají jako s partnery srozumitelně 

s ohledem a jeho rozumové schopnosti, komunikace nesmí klienta urážet, 

ponižovat, vyvolávat obavy, strach a nejistotu 

• zaměstnanci se chovají vstřícně a empaticky 

➢ Profesionalita a odbornost 

• celoživotní vzdělávání zaměstnanců 

• týmová spolupráce 

• dodržování etického kodexu organizace 

•  

2.2.7 POSKYTOVÁNÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ JAKO SLUŽBY 

V roce 2018 nebyla uzavřena žádná nová smlouva. V roce 2018 využilo Chráněné bydlení 

celkem 14 klientů, z toho 9 žen a 5 mužů. 



Klienti s platnou smlouvou podle věku 

 

Věk Počet klientů 

méně než 50 let 3 

50 – 60 let 5 

61 – 70 let 2 

71 – 80 let 4 

 

1 klient byl z obce Rychvald a zbývající klienti z města Orlová. Průměrný věk našich klientů 

činil 60 let. U mužů činil průměrný věk 60 let a u žen 61 let.  

Kapacita chráněného bydlení byla v roce 2018 14 osob, byla naplněna na 100%. Služba je 

poskytovaná v budově SSMO. Jedná se o jednopatrovou budovu. Chráněné bydlení má 

k dispozici jedno patro, kde jsou pokoje klientů, 2 kuchyňky, kulturní místnost, koupelny 

a společné sociální zařízení. Klientům je k dispozici také společenská místnost a kuchyňka 

v přízemí a kuřárna v přístavku. Pokoje jsou jednolůžkové a jeden pokoj dvoulůžkový, 

vybaveny jsou nábytkem v majetku SSMO. Imobilní klienti mají k dispozici bezbariérové WC, 

koupelnu a výtah. Kolem budovy je zahrada s lavičkami a altánkem. Chráněné bydlení má 

také k dispozici 2 samostatné byty, jeden v centru města a druhý na V. etapě. Pokoje i byty 

jsou zařízeny nábytkem, jenž je v majetku SSMO. Všichni klienti mají možnost si pokoj 

vyzdobit dle svého. Mohou si pokoj doplnit o vlastní televizi, rádio, ledničku, mohou mít své 

lůžkoviny a povlečení, případně oblíbený, menší nábytek.  

Klienti se mají možnost zúčastňovat aktivizačních činností, kulturních nebo jiných 

společenských akcí, což přispívá k jejich sociálnímu začleňování.  

 

Důvody ukončení smlouvy o poskytování chráněného bydlení 

V roce 2018 nebyla na Chráněném bydlení ukončena žádná smlouva. 

2.2.8 ROZPOČET CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

Hospodaření chráněného bydlení bylo v r. 2018 vyrovnané.  

Výnosy služby jsou tvořeny úhradami za ubytování a úhradami za poskytnuté služby. Obědy 

jsou pro klienty zabezpečovány firmou CK Dakol, s.r.o. 

V roce 2018 bylo chráněné bydlení financováno v převážné míře příspěvkem zřizovatele 

a vyrovnávací platbou z kapitoly 313 - MPSV prostřednictvím Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje.  



2.2.9 NEJČASTĚJI POSKYTOVANÉ ÚKONY V ROCE 2018 

Úkon Počet 

klientů 

Počet 

setkání 

Jedn. Počet Hodnota Celkem 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 3 158 min. 2 430 4 050,00 4 050,00 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 2 46 min. 315 525,00 525,00 

Pomoc s přípravou stravy 14 1 109 min. 15 235 

 

0,00 0,00 

Podpora v hospodaření s penězi včetně 

pomoci s nákupy a běžnými pomůckami 

12 981 min. 4 014 6 690,00 6 690,00 

Pomoc při běžném úklidu a údržby 

domácnosti 

13 1 597 min. 26 497 44 161,67 44 161,67 

Pomoc při údržbě domácích spotřebičů 4 7 min. 90 150,00 150,00 

Nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností a 

dovedností 

14 1 872 min. 36 940 61 566,67 61 566,67 

Pomoc při obnovení nebo upevnění 

kontaktů s přirozeným sociálním 

prostředím  

6 6 min. 360 600,00 600,00 

Doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na 

zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a 

instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět 

12 125 min. 4 640 7 733,33 7 733,33 

Podpora a pomoc při využívání běžně 

dostupných služeb a informačních zdrojů 

3 6 min. 25 46,67 41,67 

Pomoc při obnovení nebo upevnění 

kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporující sociální 

začleňování osob 

2 3 min. 150 250,00 250,00 

Socioterapeutické činnosti  jejichž 

poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních dovedností 

podporujících sociální začleňování osob 

14 547 min. 11 010 18 350,00 18 350,00 

Pomoc při komunikaci vedoucí 

k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

5 5 min. 330 550,00 550,00 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí  14 481 min. 6 831 11 385,00 11 385,00 

Praní a drobné opravy ložního a osobního 

prádla a ošacení, žehlení 

14 2 994 min. 51 228 0,00 0,00 

Ubytování 120 Kč 1 365 úkon 365 43 800,00 43 800,00 

Ubytování 150 Kč 13 4 745 úkon 4 745 711 750,00 711 750,00 

Vlastní elektrospotřebič (TV, rádio, DVD, 

vařič, PC) 

11 130 úkon 130 1 300,00 1 300,00 

Vlastní lednice 8 94 úkon 94 2 820,00 2 820,00 

Celkem     915 723,33      915 723,33 

 

 



2.2.10 STÍŽNOSTI A PODNĚTY 

V roce 2018 byly podány celkem 4 stížnosti ze strany klientů - využití schránky důvěry. 

Všechny stížnosti byly řádně prošetřeny a vyřízeny.  

 

2.2.11 KONTROLNÍ A METODICKÁ ČINNOST 

V rámci zkvalitnění činnosti poskytovaných sociálních služeb pokračovaly práce na 

standardech kvality sociálních služeb. V roce 2018 probíhala pravidelně kontrolní činnost 

pracovníků a kontrola individuálních plánů. Kontrola dokumentů klientů vedená pracovníky 

v sociálních službách je průběžná a prováděl ji sociální pracovník nebo vedoucí střediska.  

Rovněž došlo k aktualizaci a vytvoření nových směrnic.  

V roce 2018 bylo provedeno dotazníkově šetření spokojenosti klientů. Dotazníky byly 

anonymní. Celkem bylo rozdáno 14 dotazníků, všech 14 dotazníků se vrátilo vyplněno.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 9 žen a 5 mužů.  

Jak jste spokojen/a s prostředím a vybavením zařízení (Váš pokoj, společenská a 
kulturní místnost, WC, koupelny, kuchyně)? 

velmi spokojen/a 14 

spokojen/a 0 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
Jak jste spokojen/a s odbornou péčí našich pečovatelek? 

velmi spokojen/a 14 

spokojen/a 0 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
Jak jste spokojen/a s odbornou péčí poskytovanou sociální pracovnicí? 

velmi spokojen/a 14 

spokojen/a 0 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
Jak jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit a kulturních akcí?  

velmi spokojen/a 14 

spokojen/a 0 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
Je nějaká volnočasová aktivita, která Vám v našem zařízení chybí? 
2 klienti napsali, že by uvítali stolní tenis, 1 klient by se častěji věnoval tanci, 1 klient by si rád 
zahrál kulečník. Zbývajícím 10 klientům nechybí žádná volnočasová aktivita. 
 
 
 



Jak jste spokojen/a se stravovacími službami – dovoz obědů? 

velmi spokojen/a 7 

spokojen/a 2 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

dovoz obědů nevyužívám 5 

 
Víte, že máte možnost si na kvalitu poskytovaných služeb v našem zařízení stěžovat? 

ano 14 

ne 0 

 
Víte, že si můžete stěžovat anonymně formou podání stížnosti do Schránky důvěry? 

ano 14 

ne 0 

 
Jste v našem zařízení spokojen/a? 

velmi spokojen/a 13 

spokojen/a 1 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
Co bychom mohli v našem zařízení změnit či zlepšit? 
 

Jeden z klientů by si přál novou postel na pokoji, 1 klient by se chtěl více zapojovat do 

pomocných prací a 1 klient by chtěl kouřit cigarety na pokoji. Zbývajících 11 klientů neuvedlo, 

co by chtěli v našem zařízení změnit či zlepšit. 

 

2.2.12 CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ PRO ROK 2019 

Cílem chráněného bydlení bylo udržení potřebné úrovně a kvality poskytované služby, 

případně její zvýšení.  

Všechny cíle byly v průběhu roku 2018 plněny a bude v nich pokračováno i v následném 

roce.  

Cíle pro rok 2019: 

• aktualizace vnitřních předpisů a směrnic 

• aktualizace standardů kvality poskytovaných sociálních služeb 

• vyhodnocování a aktualizace individuálních plánů klientů chráněného bydlení 

• formou dotazníkového šetření zjišťování potřeb, přání a spokojenosti se službami 

v průběhu roku 2019 

• začlenění jednoho klienta do běžného života 

• vytvoření záhonku s bylinkami na zahradě, pěstování zeleniny 

• uspořádání festivalu „Orlovské MÚZY“ – V. ročník 



2.3 DENNÍ STACIONÁŘ 

2.3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Denní stacionář se sídlem na adrese Adamusova 1269, Orlová-Lutyně je poskytován od 

1.1.2011 pod  Sociálními službami města Orlová, příspěvkovou  organizací města Orlová. Je 

poskytován v pracovní dny od 7 do 14 hodin. 

 

 

Kontakt: 

Sociální pracovník:  Vanečková Monika, DiS 

Telefon:  731 138 742 

E-mail: monika.vaneckova@ssmo.cz 

 

 

2.3.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

 

Denní stacionář tvoří 3 pracovníci v sociálních službách a 1 sociální pracovník, jež mají 

kumulované pracovní úvazky také s jinými službami.  

Ředitelka organizace 

(0,1)

Vedoucí úseku

(0,1)

Sociální pracovník

(0,5)

Pracovník v 
sociálních službách

(2)

Řidič, údržbář

(0,5)

Ekonom, účetní 

(0,1)

Administrativa

(0,1)



2.3.3 POSLÁNÍ 

Posláním denního stacionáře je poskytnutí sociální služby dle zákona o sociálních službách 

osobám částečně soběstačným s mentálním postižením, zdravotním postižením i seniorům. 

Služba je poskytována s individuální podporou zaměstnanců. V příjemném prostředí blízkém 

domovu je možno v kolektivu trávit volný čas při různých aktivizačních činnostech. Posláním 

denního stacionáře je podpora při vedení k samostatnosti, smysluplné využití volného času 

a rozvíjení zájmů a dovedností klientů a tím umožnit začleňování do společnosti.  

2.3.4 CÍL 

Cílem denního stacionáře: 

• aktivní trávení času  

• zlepšení komunikačních dovedností klienta  

• zvýšení rozumových, motorických a pohybových dovedností pro běžný život  

• začlenění a kontakt se společenským prostředím 

• zachování a rozvoj samostatnosti a soběstačnosti (při osobní hygieně, 

převlékání, stolování, orientaci v prostoru i čase) 

 

2.3.5 CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupiny denního stacionáře jsou: 

• osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení 

mentálního, tělesného, psychického, které vyžadují pomoc jiné osoby  

• věk od 26 let  

 

2.3.6 PRINCIPY 

➢ Princip individuálního přístupu 

• každý klient má právo na individuální poskytování služeb dle svých potřeb 

a požadavků 

• každý klient má právo na respektování jeho názorů, rozhodnutí, tempa 

a nesmí být vystavován nátlaku při jednotlivých denních činnostech 

➢ Posílení soběstačnosti a sociálního začleňování 



• zaměstnanci zprostředkovávají klientovi jiné dostupné služby, zvyšují tak 

jeho samostatnost a snaží se začlenit klienta do místního společenství 

(např. kadeřník, pošta) 

• zaměstnanci podporují klienta a umožňují mu věnovat se svým zálibám 

(např. společenské hry, zpěv, malování, rukodělné práce apod.) 

• zaměstnanci akceptují schopnosti a dovednosti klienta a podporují jeho 

samostatnost (např. vaření, nakupování) 

➢ Princip partnerství 

• zaměstnanci nikoho z klientů neprotěžují, nepřehlíží a nezanedbávají 

• zaměstnanci s klienty komunikují a jednají jako s partnery srozumitelně 

s ohledem a jeho rozumové schopnosti, komunikace nesmí klienta urážet, 

ponižovat, vyvolávat obavy, strach a nejistotu 

• zaměstnanci se chovají vstřícně a empaticky 

➢ Profesionalita a odbornost 

• celoživotní vzdělávání zaměstnanců 

• týmová spolupráce 

• dodržování etického kodexu organizace 

 

2.3.7 POSKYTOVÁNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE 

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy, dle předem sjednaného individuálního 

plánu.  

V roce 2018 bylo uzavřeno 5 nových smluv. V roce 2018 využilo Denní stacionář celkem 

16 klientů, z toho 11 žen a 5 mužů. 

Klienti s platnou smlouvou v roce 2018 dle věku: 

 

Věk Počet klientů 

méně než 50 let 3 

50 – 60 let 3 

61 – 70 let 1 

71 – 80 let 5 

81 – 90 let 4 

91 a více 0 

 

 

Všichni klienti měli trvalé bydliště ve městě Orlová. Průměrný věk klientů činil 67 let. U mužů 

činil průměrný věk 58 let a u žen 71 let.  



Kapacita denního stacionáře je 5 klientů denně. Hlavní místnost denního stacionáře se 

nachází v přízemí. V blízkosti budovy jsou obchody, restaurace, nemocnice, zastávky 

autobusů a hřiště. 

Denní stacionář se skládá z kuchyňky, společenské místnosti, sociálního zařízení a kuřárny. 

V 1. patře je také k dispozici bezbariérová koupelna. Kolem budovy je zahrada s lavičkami 

a altánkem. Imobilní klienti mohou využívat výtah.  

Klienti denního stacionáře se mohou zúčastňovat aktivizačních činností, kulturních nebo 

jiných společenských akcí, což přispívá k jejich sociálnímu začleňování.  

 

Poskytování služby vychází z osobních cílů jednotlivých klientů. Zařízení poskytující sociální 

služby aktivně podporuje klienta ve využívání běžných služeb. Naše zařízení podporuje 

klienta ve využívání vlastních sil, schopností a možností a dále se snažíme předcházet 

návyku klienta v závislosti na sociální službu,  tzn. podporujeme  jeho rozvoj.  

 

Klienti jsou podporováni ve využití veřejných služeb, prvořadá je jejich aktivizace a podpora 

zaměřená na jejich samostatný životní styl. Nabídka volnočasových aktivit a aktivizačních 

činností je vyvěšena na nástěnce ve společenské místnosti denního stacionáře – tzv. 

Kalendář aktivizačních činností. Využití jednotlivých služeb vychází z jejich potřeb a přání. 

Celoročně jsou pořádány pro klienty různé společenské a kulturní akce.  

 

Důvody ukončení smlouvy o poskytování denního stacionáře 

V roce 2018 ukončilo smlouvu o poskytování denního stacionáře celkem 6 klientů. Z toho 

1 klient zemřel, 2 klienti byli umístěni do domova pro seniory, 3 klienti ukončili smlouvu na 

vlastní žádost.  

 

2.3.8 ROZPOČET DENNÍHO STACIONÁŘE  

Hospodaření denního stacionáře hodnotíme jako vyrovnané.  

V roce 2018 byla služba financována vyrovnávací platbou zřizovatele a vyrovnávací platbou 

z kapitoly 313 - MPSV prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

  



2.3.9 NEJČASTĚJI POSKYTOVANÉ ÚKONY V ROCE 2018 

 
Úkon Počet 

klientů 

Počet 

setkání 

Jedn. Počet Hodnota Celkem 

Pomoc a podpora při podávání 

jídla a pití 

12 538 min. 5 335 10 670,00 10 670,00 

Pomoc při oblékání a svlékání 

včetně speciálních pomůcek 

8 253 min. 2480 4 960,00 4  960,00 

Pomoc při prostorové orientaci, 

samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 

10 381 min. 3 815 7 630,00 7 630,00 

Pomoc při použití WC 3 9 min. 113 226,00 226,00 

Pomoc při úkonech osobní 

hygieny 

1 29 min. 840 1 680,00 1 680,00 

Nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních 

dovedností 

16 842 min. 19 789 39 578,00 39 578,00 

Pracovně výchovná činnost 10 329 min. 8 125 16 250,00 16 250,00 

Socioterapeutické činnosti – rozvoj 

nebo udržení osobních a soc. 

schopností a dovedností 

15 669 min. 15 079 30 15,00 13 158,00 

Pomoc při obnovení nebo 

upevnění kontaktů s rodinou, 

sociální začleňování 

10 67 min. 3 065 6 130,00 6 130,00 

Pomoc při komunikaci vedoucí 

k uplatňování práv a oprávněných 

zájmů 

3 6 min. 80 160,00 160,00 

Dovoz a odvoz na DS 10 464 úkon 464 18 560,00 18 560,00 

Celkem     136 002,00 136 002,00 

 

2.3.10 STÍŽNOSTI A PODNĚTY 

V roce 20187 nebyla podána žádná stížnost či podnět v souvislosti s poskytováním služeb 

denního stacionáře ani žádná stížnost jiná.  

 

2.3.11 KONTROLNÍ A METODICKÁ ČINNOST 

V rámci zkvalitnění činnosti poskytovaných sociálních služeb pokračovaly práce na 

standardech kvality sociálních služeb. V roce 2018 probíhala pravidelně kontrolní činnost 

pracovníků a kontrola individuálních plánů. Kontrola dokumentů klientů vedená pracovníky 

v sociálních službách je průběžná a provádí ji sociální pracovník nebo vedoucí střediska.  

 

 



V roce 2018 bylo provedeno dotazníkově šetření spokojenosti klientů. Dotazníky byly 

anonymní a byly rozdávány průběžně. Celkem bylo rozdáno 9 dotazníků, 5 dotazníků se 

vrátilo vyplněno.  

 
 
Jak jste spokojen/a s prostředím a vybavením zařízení (společenská a kulturní 
místnost, WC, koupelny, kuchyně)? 
 

velmi spokojen/a 4 

spokojen/a 1 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
 
Jak jste spokojen/a s odbornou péčí našich pečovatelek? 

velmi spokojen/a 5 

spokojen/a 0 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
 

Jak jste spokojen/a s odbornou péčí poskytovanou sociální pracovnicí? 

velmi spokojen/a 5 

spokojen/a 0 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
 

Jak jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit a kulturních akcí?  

velmi spokojen/a 4 

spokojen/a 1 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
 
Je nějaká volnočasová aktivita, která Vám v našem zařízení chybí? 
Žádnému z klientů nechybí nějaká volnočasová aktivita. 
 
 
Jak jste spokojen/a se stravovacími službami – dovoz obědů? 

velmi spokojen/a 2 

spokojen/a 3 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

dovoz obědů nevyužívám 0 

 
 
Víte, že máte možnost si na kvalitu poskytovaných služeb v našem zařízení stěžovat? 

ano 5 

ne 0 

 
 
 
 



Víte, že si můžete stěžovat anonymně formou podání stížnosti do Schránky důvěry? 

ano 5 

ne 0 

 
 

Jste v našem zařízení spokojen/a? 

velmi spokojen/a 4 

částečně spokojen/a 1 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
 

Co bychom mohli v našem zařízení změnit či zlepšit? 

Ani jeden z dotazovaných neuvedl, co by chtěl v našem zařízení změnit či zlepšit.  

   

2.3.12 CÍLE DENNÍHO STACIONÁŘE SLUŽBY PRO ROK 2019 

Cílem služby denního stacionáře bylo převážně udržení potřebné úrovně a kvality 

poskytované služby, případně její zvýšení.  

Všechny cíle byly v průběhu roku 2018 plněny a bude v nich pokračováno i v následujícím 

roce.  

 

Cíle pro rok 2019: 

• aktualizace vnitřních předpisů a směrnic 

• aktualizace standardů kvality poskytovaných sociálních služeb 

• průběžné proškolování a vzdělávání všech pracovníků denního stacionáře 

• vyhodnocování a aktualizace individuálních plánů klientů denního stacionáře 

• formou dotazníkového šetření zjišťování potřeb, problémů, přání a spokojenosti se 

službami v průběhu roku 2019 

• uspořádání výletu pro klienty denního stacionáře 

• aktivní členství v APSS ČR a využívání výhod plynoucí z členství 

• zlepšení vybavení denního stacionáře 

• zřízení keramické dílničky  

• revitalizace zahrady 

  



2.4 ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

2.4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Odlehčovací služba se sídlem na adrese Adamusova 1269, Orlová-Lutyně byla převedena 

od 1.1.2011 pod organizací Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace Služba je 

poskytována na základě písemné smlouvy a podle předem sjednaného individuálního plánu. 

 

Kontakt: 

Sociální pracovník:  Vanečková Monika, DiS 

Telefon:  731 138 742 

E-mail: monika.vaneckova@ssmo.cz 

  

2.4.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

 

Odlehčovací službu tvoří 5 pracovníků v sociálních službách a 1 sociální pracovník. 

Pracovníci v sociálních službách i sociální pracovník mají kumulované pracovní úvazky.  

  

Ředitelka organizace 

(0,1)

Vedoucí úseku

(0,1)

Sociální pracovník

(0,3)

Pracovník v 
sociálních službách

(0,9)

Ekonom, účetní 

(0,1)

Administrativa

(0,1)



2.4.3 POSLÁNÍ 

Posláním odlehčovací služby je poskytnutí krátkodobého pobytu osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního, mentálního či tělesného postižení, 

o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a tím dočasně zastoupit 

pečující osobu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.  

 

2.4.4 CÍL 

Cílem odlehčovací služby je: 

• umožnění pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a čas na vyřízení vlastních 

záležitostí.  

• v důsledku odlehčení pečujícím osobám umožnit klientům co nejdelší setrvání 

v domácím prostředí a oddálení jejich nástupu do pobytového zařízení.  

• podpora klienta v uplatňování vlastní vůle a dát jim možnost aktivně se zapojit do 

chodu zařízení SSMO.  

• zajištění profesionální a kvalitní péče personálem, který ctí zásady Etického 

kodexu zaměstnanců SSMO. 

 

2.4.5 CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupiny odlehčovací služby jsou tyto osoby: 

• senioři 

• osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení mentálního, 

tělesného, psychického s předpokladem schopnosti sebeobsluhy, které potřebují 

podporu druhé osoby 

• věk 26 a více  

 

2.4.6 PRINCIPY 

➢ Princip individuálního přístupu 

• každý klient má právo na individuální poskytování služeb dle svých potřeb 

a požadavků 

• každý klient má právo na respektování jeho názorů, rozhodnutí, tempa a 

nesmí být vystavován nátlaku při jednotlivých denních činnostech 



➢ Posílení soběstačnosti a sociálního začleňování 

• zaměstnanci zprostředkovávají klientovi jiné dostupné služby, zvyšují tak 

jeho samostatnost a snaží se začlenit klienta do místního společenství 

(např. kadeřník, pošta) 

• zaměstnanci podporují klienta a umožňují mu věnovat se svým zálibám 

(např. společenské hry, zpěv) 

➢ Princip partnerství 

• zaměstnanci nikoho z klientů neprotěžují, nepřehlíží a nezanedbávají 

• zaměstnanci s klienty komunikují a jednají jako s partnery srozumitelně 

s ohledem a jeho rozumové schopnosti, komunikace nesmí klienta urážet, 

ponižovat, vyvolávat obavy, strach a nejistotu 

• zaměstnanci se chovají vstřícně a empaticky 

➢ Profesionalita a odbornost 

• celoživotní vzdělávání zaměstnanců 

• týmová spolupráce 

• dodržování etického kodexu organizace 

 

2.4.7 POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

V roce 2018 bylo uzavřeno 9 nových smluv. V roce 2018 využilo Odlehčovací službu celkem 

13 klientů, z toho 10 žen a 3 muži. 

 

Klienti s platnou smlouvou podle věku 

 

Věk Počet klientů 

méně než 50 let 1 

50 – 60 let 0 

61 – 70 let 1 

71 – 80 let 2 

81 – 90 let 8 

91 a více 1 

 

1 klientka byla z Karviné, 1 z Doubravy a 1 z Bohumína. Průměrný věk klientů činil 80 let. 

U mužů činil průměrný věk 84 let a u žen 79 let. Nejkratší pobyt trval 1 den a nejdelší pobyt 

19 dnů.  

 



Kapacita odlehčovací služby činí 2 lůžka. Má k dispozici 1 pokoj se 2 polohovacími lůžky. Na 

pokoji je k dispozici televize, skříň na osobní věci s komodou, 2 noční stolky a stůl s židlemi. 

K zachování intimity slouží rozkládací zástěna.  

 

Klienti odlehčovací služby mají možnost se zúčastňovat aktivizačních činností, kulturních 

nebo jiných společenských akcí, což přispívá k jejich sociálnímu začleňování.  

 

Důvody ukončení smlouvy o poskytování odlehčovací služby 

V roce 2018 ukončilo smlouvu o poskytování odlehčovací služby celkem 8 klientů. 4 klientky 

byly umístěny do domova pro seniory, 2 klientky zemřely, 2 klienti ukončili smlouvu na vlastní 

žádost.  

  

2.4.8 ROZPOČET ODLEHČOVACÍ SLUŽBY  

Provoz služby je financován převážně z příspěvku na provoz zřizovatele Města Orlová 

a dotací ze státního rozpočtu MPSV – kapitoly 313. Výnosy jsou tvořeny úhradami za 

provedené služby a ubytování.  

 

2.4.9 NEJČASTĚJI POSKYTOVANÉ ÚKONY V ROCE 2018 

 
Úkon Počet 

klient

ů 

Počet 

setkání 

Jedn. Počet Hodnota Celkem 

Pomoc a podpora při podávání 

jídla a pití 

12 183 min. 3 997 7 994,00 7 994,00 

Pomoc při oblékání a svlékání 

včetně speciálních pomůcek 

8 83 min. 1 607 3 214,00 3 214,00 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo 

vozík 

4 57 min. 1 290 2 580,00 2 580,00 

Pomoc při použití WC 8 121 min. 4 186 8 372,00 8 372,00 

Pomoc při prostorové orientaci, 

samostatném pohybu ve vnitřním i 

vnějším prostoru 

11 144 min. 4 367 8 734,00 8 734,00 

Pomoc při úkonech osobní 

hygieny 

12 114 min. 2 550 5 100,00 5 100,00 

Pomoc při základní péči o vlasy a 

nehty 

6 13 min. 115 230,00 230,00 

Pomoc při přípravě stravy 

přiměřené doby poskytování 

služby 

13 178 min. 2 854 5 708,00 5 708,00 



Ubytování 13 175 úkon 175 26 250,00 26 250,00 

Úklid, praní a drobné opravy 

ložního a osobního prádla a 

ošacení, žehlení 

10 65 min. 1 225 2 450,00 2 450,00 

Doprovod (lékař, obchod apod.) 3 6 min. 170 340,00 340,00 

Nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních 

dovedností 

6 41 min. 1 190 2 380,00 2 380,00 

Dovoz na OS 2 3 úkon 3 120,00 120,00 

Celkem     73 742,00     73 742,00 

 

 

2.4.10 STÍŽNOSTI A PODNĚTY 

V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost či podnět v souvislosti s poskytováním úkonů 

odlehčovací služby ani žádná stížnost jiná.  

 

2.4.11 KONTROLNÍ A METODICKÁ ČINNOST 

V rámci zkvalitnění činnosti poskytovaných sociálních služeb pokračovaly práce na 

standardech kvality sociálních služeb. V roce 2018 probíhala pravidelně kontrolní činnost 

pracovníků a kontrola individuálních plánů u klientů s pobytem delším než 1 měsíc. Kontrola 

dokumentů klientů vedená pracovníky v sociálních službách je průběžná a provádí ji sociální 

pracovník nebo vedoucí střediska.  

Průběžně byla prováděna aktualizace směrnic.  

V roce 2018 bylo provedeno dotazníkově šetření spokojenosti klientů. Dotazníky byly 

anonymní a byly rozdávány průběžně při pobytu klienta. Celkem bylo rozdáno 7 dotazníků, 

všech 7 dotazníků se vrátilo vyplněno.  

 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 5 žen a 2 muži.  

 

Jak jste spokojen/a s prostředím a vybavením zařízení (Váš pokoj, společenská 
a kulturní místnost, WC, koupelny, kuchyně)? 
 

velmi spokojen/a 7 

spokojen/a 0 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
 
 



Jak jste spokojen/a s odbornou péčí našich pečovatelek? 

velmi spokojen/a 7 

spokojen/a 0 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
 

Jak jste spokojen/a s odbornou péčí poskytovanou sociální pracovnicí? 

velmi spokojen/a 7 

spokojen/a 0 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
 

Jak jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit a kulturních akcí?  

velmi spokojen/a 7 

spokojen/a 0 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
 

Je nějaká volnočasová aktivita, která Vám v našem zařízení chybí? 
Žádnému z klientů nechybí nějaká volnočasová aktivita. 
 
 
Jak jste spokojen/a se stravovacími službami – dovoz obědů? 

velmi spokojen/a 5 

spokojen/a 2 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

dovoz obědů nevyužívám 0 

 
 
Víte, že máte možnost si na kvalitu poskytovaných služeb v našem zařízení stěžovat? 

ano 2 

ne 5 

 
 

Víte, že si můžete stěžovat anonymně formou podání stížnosti do Schránky důvěry? 

ano 2 

ne 5 

 
 

Jste v našem zařízení spokojen/a? 

velmi spokojen/a 7 

spokojen/a 0 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 
 

Co bychom mohli v našem zařízení změnit či zlepšit? 

Ani jeden z dotazovaných neuvedl, co by chtěl v našem zařízení změnit či zlepšit.  

 



2.4.12 CÍLE ODLEHČOVACÍ SLUŽBY PRO ROK 2019 

Cíle odlehčovací služby bylo převážně udržení potřebné úrovně a kvality poskytované 

služby, případně její zvýšení.  

Všechny cíle byly v průběhu roku 2018 plněny a bude v nich pokračováno také 

v následujícím roce.  

 

Cíle pro rok 2019: 

• aktualizace vnitřních předpisů a směrnic 

• aktualizace standardů kvality poskytovaných sociálních služeb 

• průběžné proškolování a vzdělávání všech pracovníků odlehčovací služby 

• vyhodnocování a aktualizace individuálních plánů klientů odlehčovací služby 

• formou dotazníkového šetření zjišťování potřeb, problémů, přání a spokojenosti se 

službami v průběhu roku 2019 

• podání žádosti o zhotovení bezbariérového přístupu 

 

 

 

 

Informovanost o službě 

Distribuovat informační letáky k obvodním lékařům, do čekáren specialistů v NsP Orlová, 

do ostatních lékařských zařízení na území města Orlová, do infocentra Města Orlová, na 

sociální odbor Městského úřadu Orlová, do klubů důchodců, do knihovny.  

O svém působení pravidelně informujeme: 

na webových stránkách www.ssmo.cz  

na facebookové stránce Sociálních služeb města Orlová 

články v Orlovských novinách 

  

http://www.ssmo.cz/


3 K-centrum  

 
Vedoucí střediska:   Mgr. Jarmila Berná 

Sídlo:    Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně 

Pracoviště:    Energetiků 940, 735 14 Orlová-Lutyně 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Poskytované služby: 

 

- K-centrum 

  



3.1 K-CENTRUM  

3.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
Kontaktní centrum patří od r. 2011 pod organizací Sociální služby města Orlová, příspěvková 

organizace města Orlová.   Služba je poskytována na základě ústní smlouvy.   

 

 

Kontakt: 

Sociální pracovník:  Mgr. Petr Svěch 

Telefon:  603 100 778 

E-mail: petr.svech@ssmo.cz 

  

3.1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

 

 

Kontaktní centrum bylo v roce 2018 tvořeno dvěma pracovníky v sociálních službách 

a 1 sociálním pracovníka. V roce 2018 byl jeden pracovník v sociálních službách z důvodu 

nedostatku finančních prostředků zaměstnán pouze na poloviční úvazek, byla vyřízena 

dotace z Úřadu práce. Terénní pracovník byl zaměstnán na dohodu o provedení práce – 

streetworker. 
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3.1.3 POSLÁNÍ 

Kontaktní centrum SSMO je nízkoprahové zařízení, které poskytuje ambulantní a terénní 

službu dle zákona o sociálních službách osobám ohroženým závislostí na návykových 

látkách. Služba je poskytovaná ve městě Orlová celoročně v pracovních dnech dle provozní 

doby s individuální podporou zaměstnanců tak, aby snižovala či předcházela sociálním 

a zdravotním škodám způsobených užíváním nelegálních návykových látek a má za úkol 

zlepšovat kvalitu života cílové populace.  

 

3.1.4 CÍL 

Cílem služby K-centra je: 

a) U uživatelů návykových látek:  

• Poskytnout pomoc rizikovým uživatelům návykových látek, minimalizovat rizika 

spojená s užívání nelegálních návykových látek, navázat s nimi kontakt a vytvořit 

vztah vzájemné důvěry 

• Usilovat o to, aby uživatelé služby zůstali součástí přirozeného místního společenství, 

mohli žít běžným způsobem, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby 

veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti 

• Udržení či rozvoj schopností, dovedností a znalostí v oblasti prevence související 

s užíváním návykových látek – například získání povědomí o zdravotních rizicích 

a následcích užívání návykových látek 

• Umožnit uživatelům přístup k neinfikovanému injekčnímu materiálu a bezpečně 

likvidovat použitý injekční materiál 

• Umožnit uživatelům služby využívat podmínky pro osobní hygienu 

• Poskytovat uživatelům služby odborného sociálního poradenství 

• Motivovat uživatele k abstinenci a k návštěvě dalších specializovaných zařízení  

• Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím 

• Poskytnout pomoc při uplatňování práv uživatelů, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 

 

b) U neuživatelů návykových látek: 

• Podílet se na realizaci preventivních programů tak, aby uživatelé služby byli 



připraveni na setkání s drogou, dokázali předcházet problémům spojeným s užíváním 

návykových látek a tomuto chování předcházeli 

• Poskytovat odborné drogové poradenství rodičům, přátelům či osobám blízkým 

uživatelů návykových látek 

 

3.1.5 CÍLOVÁ SKUPINA 

Uživatelé Kontaktního centra jsou osoby ohrožené sociálními a zdravotními riziky spojenými 

se zneužíváním návykových látek: 

a) Rizikoví uživatelé návykových látek (od 15 let). 

b) Uživatelé návykových látek. 

c) Potencionální uživatele návykových látek. 

d) Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů. 

e) Osoby ohrožené negativními projevy chování ve spojení s užíváním návykových látek 

f) Instituce, školy, výchovná zařízení v rámci prevence užívání návykových látek 

a protidrogové koordinace 

 

Služby poskytujeme klientům od 6 let věku. Osobám mladším 15 let a osobám, které nejsou 

uživateli nelegálních návykových látek poskytujeme jen odborné drogové a sociální 

poradenství (individuální poradenství, individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké, 

informační servis, práce s rodinou, skupinové poradenství, skupiny pro rodiče a osoby blízké 

klientovi, socioterapie, telefonické, písemné a internetové poradenství) a orientační testy z 

moči na přítomnost drog v těle. Ostatní služby poskytujeme jen osobám starším 15 let 

užívající nelegální návykové látky. 

 

3.1.6 PRINCIPY 

Princip individuálního přístupu 

• každý uživatel má právo na individuální poskytování služeb dle svých potřeb 

a požadavků 

• každý uživatel má právo na respektování jeho názoru, rozhodnutí, tempa a nesmí být 

vystavován nátlaku při jednotlivých činnostech 

 

 



Posílení soběstačnosti a sociálního začleňování 

• zaměstnanci zprostředkovávají uživateli jiné dostupné služby, zvyšují tak jeho 

samostatnost a snaží se začlenit uživatele do místního společenství (kontakt na 

sportovní kluby, sportovní a společenské akce, poskytnutí přístupu na internet, 

poskytnutí možnosti telefonického kontaktu, kontakt na ubytovny, lékařskou péči, PČR, 

soudy a podobně) 

• zaměstnanci podporují uživatele a umožňují mu věnovat se svým zálibám a koníčkům 

(nabídka společenských her, sportovních aktivit, pracovní terapie) 

• zaměstnanci akceptují schopnosti a dovednosti uživatele a podporují jeho samostatnost 

(nap. vaření v prostorách K-centra, praní prádla) 

 

Princip partnerství  

• zaměstnanci nikoho z uživatelů neprotěžují, nepřehlížejí, nezanedbávají 

• zaměstnanci s uživateli komunikují a jednají jako s partnery srozumitelně s ohledem na 

jejich věk, rozumové schopnosti, komunikace nesmí uživatele urážet, ponižovat, 

vyvolávat obavy, strach a nejistotu (zbytečně nepoužívat cizí a odborné názvy – 

případně vysvětli srozumitelně o, co jde) 

• zaměstnanci se chovají vstřícně a empaticky 

 

Profesionalita a odbornost 

• celoživotní vzdělávání zaměstnanců 

• týmová spolupráce 

• dodržování etického kodexu zaměstnanců 

• odborné požadavky při přijímání zaměstnanců 

 

3.1.7 POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KONTAKTNÍHO CENTRA 

V roce 2018 bylo zaregistrováno 18 nových klientů (registrovaných). Nových anonymních 

klientů bylo 8. Dále můžeme považovat jako nové klienty v roce 2018 také ty, kteří využili 

možnosti testování na přítomnost drog v těle, kteří zde byli doporučeni Městským úřadem 

Orlová, Probační a mediační službou ČR, nebo z vlastního popudu. V roce 2018 bylo 

provedeno 40 testů na přítomnost drog v těle.       



 

Počet nově registrovaných klientů podle jednotlivých let 

 

 

3.1.8 ROZPOČET KONTAKTNÍHO CENTRA 

Provoz služby je podporován převážně formou příspěvku zřizovatele Města Orlová na provoz 

a dotací z MPSV – kapitoly 313. Dále byl rozpočet významně posílen dotací z Úřadu práce 

na poloviční úvazek pracovníka v sociálních službách a také dotací z Ministerstva 

zdravotnictví – výměnný program. 

 

3.1.9 POSKYTOVANÉ ÚKONY V ROCE 2018 

I v roce 2018 byly služby K-centra využívány stávajícími i novými registrovanými klienty. 

Nedrogoví klienti využívali možnost testování na přítomnost drog v těle, informační servis, 

individuální poradenství, poradenství pro rodiče. Služeb K-centra v roce 2018 využili 3 rodiče 

(6 výkonů), kteří se zajímali o drogovou problematiku.  

 

Počet poskytnutých služeb za rok 2018 znázorňuje následující tabulka. 

Název výkonu     Výkony 

Počet klientů za 

všechny úkony Kontakty 

Distribuce harm-reduction materiálu 2003 118 38 

Hygienický servis 1155 57 20 

Chráněná práce 504 38 9 

Individuální poradenství 14 11 4 

Poradenství pro rodiče 6 3 1 

Informační servis 2309 132 24 

Kontaktní práce 6982 147 6942 

Orientační test 40 10 2 
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Potravinový servis 2906 132 61 

Práce s rodinou 1 1 0 

Sociální práce 49 19 21 

Socioterapie 1986 71 22 

Vstupní zhodnocení stavu klienta 18 18 1 

Základní zdravotní ošetření 17 8 2 

Individuální poradenství pro rodiče a osoby 

blízké  6 6 1 

Korespondenční práce 3 3 2 

Telefonické, písemné a internetové 

poradenství 7 4 4 

Intervence v prostředí zábavy 14 14 2 

Celkem 18 011 - 7 155 

 

Počet kontaktů zaměstnanců s klienty K-centra podle jednotlivých let     

 

Výměnný program 

Celkem bylo přijato v roce 2018 v rámci výměnného programu 36 069 použitých injekčních 

stříkaček. Již se stává pravidlem, že klienti přinesou použité injekční stříkačky a nechtějí za 

ně nové. Všechen tento infekční nebezpečný materiál byl odvezen a bezpečně zlikvidován 

odbornou firmou. Vyměněno bylo v roce 2018 celkem 35 712 čistých injekčních stříkaček. 

Nalezeno bylo 186 kusů. Což je oproti roku 2017 dvojnásobek. Může to být zapříčiněno 

rekonstrukcí kanceláře K-centra (omezený provoz) na přelomu roků 2017/2018 a vysokým 

počtem nálezů v lednu 2018. Přesto s přihlédnutím k vysokému počtu vydaných injekčních 

stříkaček je počet nálezů velice dobrý. Tato činnost je velmi důležitá vzhledem k prevenci 

šíření různých nemocí v důsledku aplikace nelegálních drog nitrožilně jednou jehlou mezi 

několika uživateli nebo poraněním o použitou injekční stříkačkou odhozenou na zem kdekoliv 

ve městě. Zvláště nebezpečné jsou tyto použité injekční stříkačky pro malé děti, které neví, 

jakou hrozbu pro jejich zdraví tyto injekční stříkačky představují. Vzhledem k vysokému 
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počtu odborně vybraných injekčních stříkaček je počet nálezů v tomto roce opět nízký. 

Přesto se nadále budeme snažit ještě více zapracovat na motivaci uživatelů k bezpečné 

likvidaci použitých injekčních stříkaček. Motivace klientů k bezpečné likvidaci použitých 

injekčních stříkaček se nám daří. 

 

3.1.10 STÍŽNOSTI A PODNĚTY 

V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost či podnět v souvislosti s poskytováním úkonů 

Kontaktního centra ani žádná jiná stížnost.   

 

3.1.11 KONTROLNÍ A METODICKÁ ČINNOST 

V rámci zkvalitnění činnosti poskytovaných sociálních služeb pokračovaly práce na 

standardech kvality sociálních služeb.  

V roce 2018 bylo provedeno dotazníkově šetření spokojenosti klientů. Dotazníky byly 

anonymní a byly rozdávány průběžně při pobytu klienta (jsou volně k vyplnění v motivační 

místnosti na nástěnce). Celkem bylo vyplněno 10 dotazníků, ve kterých uživatelé služby 

odpovídali na následující otázky.   

 

Jak hodnotíte úroveň prostor K-centra? 

odpověď četnost 

dobře 8 

nepříliš dobře 0 

špatně 0 

chtěl bych zlepšit 0 

Dva klienti si přejí dokončit malbu v koupelně, rekonstrukci koupelny a motivační místnosti. 

 

Jak hodnotíte komunikaci se zaměstnanci a jejich vstřícnost? 

vyhovující 10 

spíše vyhovující 0 

spíše 

nevyhovující 0 

nevyhovující 0 

chtěl bych zlepšit 0 

 



 

Jak hodnotíte komunikaci s ostatními uživateli? 

vyhovující 10 

spíše vyhovující 0 

spíše 

nevyhovující 0 

nevyhovující 0 

chtěl bych zlepšit 0 

 

 

Poskytují Vám zaměstnanci dostatečnou pomoc? 

ano 9 

přiměřeně 1 

nedostatečně 0 

chtěl bych zlepšit 0 

 

 

Jaké by jste chtěli volnočasové programy? 

Vaření jídla 3 

šipky 1 

výlety 1 

 

 

Víte o možnosti si stěžovat? 

ano 9 

ne 1 

 

 

Víte, že si můžete stěžovat anonymně? 

ano 9 

ne 1 

 

 

Byla řešena Vaše stížnost? 

ano 3 

ne 5 

Tato otázka není srozumitelná, ne dobře položená. Bude doplněna o odpověď „nestěžoval 

jsem s 



Splňuje poskytovaná podpora Vaše očekávání? 

ano, zcela 9 

částečně ano 1 

spíše ne 0 

čekal jsem něco 

jiného 0 

chtěl bych zlepšit 

Místo pro 

poradenství, postel 

 

 

Vyhovuje Vám injekční materiál? 

určitě ano 8 

spíše ano 1 

spíše ne 0 

určitě ne 

0 – neužívají 

nitrožilně 

chtěl bych zlepšit 0 

 

 

Líbí se Vám u nás? 

ano 9 

ne 1 

 

 

Co by jste navrhovali pro zlepšení našich služeb? 

lepší sprcha 2 

postel 1 

Odpovědi uživatelů: vše ok, vše je v naprostém pořádku, jsem velice spokojená, všechno 

vyhovuje. 

 

3.1.12 CÍLE KONTAKTNÍHO CENTRA PRO ROK 2019 

Cíle Kontaktního centra na rok 2018 byly naplněny, kromě stěhování K-centra do nových 

prostor (důvody – petice občanů dotčeného území a změna po volbách do zastupitelstva 

města). 

  



Cíle pro rok 2019: 

• aktualizace vnitřních předpisů a směrnic 

• aktualizace standardů kvality poskytovaných sociálních služeb 

• průběžné proškolování a vzdělávání všech pracovníků  

• aktualizace individuálních plánů klientů  

• zhotovení propagačních materiálů, letáků  

• formou dotazníkového šetření zjišťování požadavků, problémů, přání a spokojenosti 

se službami v průběhu roku 2019 

• stěhování a změna sídla K-centra 

• nacházení vhodných dotačních programů 

 

 

 

 

 

 

  



4 Komunitní centrum MAJÁK 

 

Vedoucí střediska:   Bc. Petra Nosková 

Sídlo:     Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně 

Pracoviště:   Boženy němcové 853, 735 14 Orlová - Poruba 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 

Poskytované služby: 

 

- Terénní programy 

- Volnočasové aktivity 

  



4.1 TERÉNNÍ PROGRAMY 

4.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Terénní programy, jsou poskytována po příspěvkovou organizací od 1.1.2017, mají písemně 

zpracované a definované své poslání, cíle, cílovou skupinu, zásady a principy.  

Kontakt: 

Sociální pracovník:  Bc. Petra Nosková 

Telefon:  596 512 973 

E-mail: petra.noskova@ssmo.cz 

Služba je v období let 2017 – 2019 financována z projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“, 
registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758   

 

4.1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

 

Tým terénních programů je sestaven ze šesti terénních pracovníků a dvou sociálních 

pracovníků na zkrácené pracovní úvazky včetně metodika. 
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4.1.3 POSLÁNÍ 

Posláním Terénního programu je zmírňování rizik a následků u osob, které žijí v sociálně 

vyloučené lokalitě, vedou rizikový způsob života či jsou sociálním vyloučením ohroženy. 

Účelem je dosáhnout prostřednictvím podpory a poskytování informací změny tak, aby 

uživatel na základě poskytované služby byl schopen svou nepříznivou sociální situaci řešit 

vlastními silami či těmto situacím předcházet a tím minimalizovat rizika plynoucí ze způsobu 

jeho života. 

4.1.4 CÍL 

• Zapojení osob žijících v sociálním vyloučení do běžného způsobu života společnosti 

a to motivací osob při uplatnění na trhu práce a prohlubováním znalostí a dovedností 

potřebných k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

• Vedení uživatelů k samostatnosti tak, aby byli schopni do budoucna řešit svou 

nepříznivou situaci sami, pomocí vlastních zdrojů, popř. pomocí své rodiny (podání 

informací o právech a povinnostech v různých oblastech, podpora při řešení 

nepříznivé situace a aktivizace uživatele v řešení těchto situací). 

• Rozšíření znalostí uživatelů v oblasti sociálních dávek, sociální pomoci, na které mají 

ve své konkrétní situaci nárok tak, aby byli schopni se samostatně v této oblasti 

orientovat. 

• Podpora uživatelů při řešení svých finančních závazků, která vede k jejich aktivní 

komunikaci s věřiteli, odpovědnosti ke svým závazkům, pravidelné splácení svých 

dluhů apod. 

• Zvýšení povědomí uživatelů v oblasti práv a povinností nájemce a možnosti 

ubytování tak, aby byl uživatel schopen se samostatně orientovat v této oblasti 

a věděl, jak si sjednat ubytování, co patří k jeho právům a povinnostem, znal výhody 

trvalého a kvalitního bydlení. 

• Podpora a motivace uživatele k léčbě alkoholismu prostřednictvím podání informací 

a tím zvýšení jeho povědomí o rizicích závislosti, následcích a orientaci v následné 

pomoci při odvykací léčbě.  

• Zvýšení povědomí uživatelů v oblasti osvětových akcí a pomoci při zprostředkování 

návazné služby. 

 

 



4.1.5 CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou Terénního programu jsou tyto osoby: 

• osoby v krizi 

• osoby bez přístřeší  

• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  

• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  

• rodiny s dítětem/dětmi  

• etnické menšiny  

 

4.1.6 ZÁSADY A PRINCIPY 

• Bezplatnost  

Služba je poskytována bezplatně. Od uživatele se nepřijímají finanční dary. 

• Anonymita a diskrétnost 

 Všechny informace, které se od uživatele služby pracovník dozví, včetně toho, 

že využívá službu Terénní program, nejsou nikde šířeny bez výslovného souhlasu 

uživatele. Sociální služba je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. Po celou dobu poskytování služby vystupuje uživatel 

anonymně.  

• Podpora samostatnosti   

Uživatelé jsou podporováni k samostatnému jednání, aby se nestali závislými na 

poskytované službě. Při doprovodu pracovník nechává hovořit uživatele, nepřebírá za něj 

zodpovědnost a nejedná za něj. Podporuje uživatele v samostatné komunikaci. Pouze na 

požádání uživatele se do rozhovoru zapojuje. Tímto postupem se pracovník snaží 

zabránit vzniku závislosti uživatele na sociální službě (např.: uživatel není schopen 

komunikovat, vystupovat na jednání, zajít na jednání bez doprovodu). Pracovník předává 

uživateli informace, zároveň také rady, kde a jak tyto informace do budoucna vyhledat. 

• Individuální přístup 

Pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, 

možnosti, zdroje, osobní plány a sociální situaci. Každý uživatel a jeho nepříznivá 



sociální situace vyžaduje jiný postup při řešení, nelze tedy aplikovat všeobecné postupy 

a srovnávat případ s jinými či předchozími.  

• Respektování svobodné vůle uživatele 

Rozhodnutí uživatele při výběru možnosti řešení své nepříznivé sociální situace je plně 

respektováno.  

 

4.1.7 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 

Veřejný závazek utváří systém základních hodnot a kultury Sociálních služeb města Orlová 

(dále jen SSMO), které umožní uživatelům, zaměstnancům a široké veřejnosti orientovat se 

v poskytovaných službách. Při definování hodnot spolupracovali všichni zaměstnanci, a proto 

jsou pro ně přijatelné a jsou jimi respektovány. 

 

4.1.8 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 

Terénní program Komunitního centra Maják je sociální službou. Dle § 69 zákona 108/2006 

Sb. o sociálních službách, obsahuje tyto základní činnosti: 

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

Podpora je poskytována v rozsahu základního poradenství v oblasti: 

• Bydlení (nedůstojné bydlení, zdravotně nevyhovující bydlení, ztráta či hledání nového 

bydlení) 

• Zadlužení (dluhy na nájemném a službách, dluhy u nebankovních i bankovních 

institucí, kumulace dluhů, exekuce, dluhy na pojištění apod.) 

• Zaměstnanosti (uplatnění na trhu práce, hledání zaměstnání) 

• Rodinné problematiky (vztahy v rodině či v sousedství) 

• Vyřízení dokladů (neznalost postupu při vyřízení OP, rodného listu, oddacího listu 

apod.) 

• Rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty (nedostatečné informace či spolupráce 

s návaznými sociálními službami, zdravotními a školskými institucemi, subjekty 

potřebnými k řešení situace, ale i pomoc s vyřizováním sociální dávek apod.) 



• Alkoholové závislosti (možnosti léčby, kontakty na specializovaná pracoviště) 

Poskytovaná pomoc uživatelům sociální služby spočívá v podávání základních informací 

o možnostech řešení nepříznivé sociální situace a podpoře uživatele, při řešení této situace. 

V rámci podpory a aktivizaci uživatele při řešení jeho situace může být poskytnut také 

doprovod. 

 

4.1.9 POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAMY 

Terénní sociální práce je poskytována v přirozeném prostředí uživatele. Nejčastěji se řeší 

problematika bydlení (pomoc s vyhledáním nového bydlení, řešení závad v bytě), 

zadluženosti (žádosti o splátkový kalendář, exekuce, spolupracuje se společností 

Residomo), rodinných vztahů či zaměstnanosti. Součástí služby jsou také doprovody 

uživatelů na různé instituce.  

Služba je poskytována na základě ústní smlouvy a podle předem dojednaného individuálního 

plánu. Individuální plán je zpracován písemně na základě společné domluvy mezi 

pracovníkem a uživatelem. 

Služba je bezplatná a je poskytována anonymně.  

V roce 2018 bylo uzavřeno 148 nových smluv, z toho 94 žen a  54 mužů. 

 

4.1.10 STÍŽNOSTI A PODNĚTY 

V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost či podnět v souvislosti s poskytováním sociální 

služby Terénní programy ani žádná stížnost jiná. 

 

4.1.11 KONTROLNÍ A METODICKÁ ČINNOST 

V rámci zkvalitnění činnosti poskytovaných sociálních služeb byla prováděna aktualizace 

standardů kvality sociálních služeb. V roce 2018 probíhala pravidelně kontrolní činnost 

pracovníků a kontrola individuálních plánů. Kontrola dokumentů uživatelů vedená pracovníky 

v sociálních službách je průběžná a provádí ji sociální pracovník. 

V roce 2018 proběhlo hodnocení zaměstnanců a zhodnocení vzdělávacího a rozvojového 

plánu za předchozí období. 

Hodnocení služby uživateli probíhá průběžně. Dosavadní průběh služby hodnotí uživatel 

společně se svým klíčovým pracovníkem. Hodnocení je předáváno slovně a je zapsáno 

písemně v individuálním plánu uživatele. 



V roce 2018 jsme také provedli dotazníkově šetření spokojenosti klientů. Dotazníky byly 

anonymní a byly rozdávány průběžně při jednání s uživateli. Celkem bylo rozdáno 

30 dotazníků, všech 30 dotazníků bylo vyplněno.  

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 17 žen a 13 mužů.  

Jste spokojen/a s kvalitou poskytování soc.služby? 

velmi spokojen/a 20 

spokojen/a 10 

nespokojen/a 0 

velmi nespokojen/a 0 

 

Víte, že máte možnost si na kvalitu poskytovaných služeb stěžovat? 

ano 30 

ne 0 

 

Víte, že si můžete stěžovat anonymně formou podání stížnosti do Schránky důvěry? 

ano 30 

ne 0 

 

Jste spokojen/a s dostupností naší služby? 

ano 29 

ne 1 

 

Doporučili by jste naše služby Vašim známým? 

ano 30 

ne 0 

 

4.1.12 CÍLE SOC. SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAMY PRO ROK 2018 

Cíle soc. služby Terénní programy bylo převážně udržení potřebné úrovně a kvality 

poskytované služby, případně její zvýšení.  

Všechny cíle byly v průběhu roku 2018 plněny a bude v nich pokračováno i v následujícím 

roce.  

Cíle pro rok 2019: 

• aktualizace vnitřních předpisů a směrnic 

• aktualizace standardů kvality poskytovaných sociálních služeb 

• průběžné proškolování a vzdělávání všech pracovníků  

• vyhodnocování a aktualizace individuálních plánů uživatelů 

• formou dotazníkového šetření zjišťování požadavků, problémů, přání a spokojenosti 

se službami v průběhu roku 2019 

  



4.2 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  

4.2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Kontakt: 

Sociální pracovník:  Bc. Petra Nosková 

Telefon:  596 512 973 

E-mail: petra.noskova@ssmo.cz 

 

4.2.2 POPIS SLUŽBY 

Již od září 2012 v Orlové funguje Komunitní centrum Maják, které v rámci své činnosti 

poskytuje také neregistrovanou sociální službu volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

Služba je zajišťována třemi pracovníky volnočasových aktivit. 

Volnočasové aktivity jsou provozovány hlavně formou ambulantní, tj. v jednotlivých 

místnostech určených pro výchovně vzdělávací aktivity, sportovní a taneční aktivity. 

K dispozici je také venkovní sportoviště v areálu KC Maják. Terénní formou jsou pak 

poskytovány v podobě výletů, procházek po okolí, návštěvy kina, apod.  

Jedná se o komplexní, pravidelně fungující službu poskytující dětem a mládeži ohrožené 

sociálně-patologickými jevy efektivní trávení volného času. 

• Časová dostupnost služby je celoroční, dle plánu činností.  

• Provozní doba volnočasových aktivit: 

Pondělí – Pátek od 14:00 do 18:00 hodin 

Sobota od 8:00 do 12:00 hodin 

 

4.2.3 CÍLE ČINNOSTI 

Volnočasové aktivity poskytované v rámci KC Maják si kladou za cíl 

• rozvíjet u dětí podněty pro smysluplné trávení volného času 

• rozvíjet v rámci kolektivu vzájemnou úctu, respekt, názorovou snášenlivost 

a solidaritu 

• motivovat děti k vytváření dobrých mezilidských vztahů 

• rozvíjet schopnost organizovat či se podílet na společné činnosti, přijímat 

odpovědnost za svoji práci i práci ostatních, konstruktivně řešit konflikty 

• rozvíjet intelektuální, psychické, fyzické, sociální a emoční potenciály dětí 



4.2.4 HLAVNÍ ČINNOSTI 

• Aktivity provozované v místnosti taneční a hudební 

Za asistence tanečního a hudebního lektora si zde mohou děti přijít zatančit a zazpívat. 

K dispozici mají elektrické klávesy, mixážní pult, repro bedny, mikrofony, bubínky, apod.  

 

• Aktivity provozované v místnosti pro výchovně vzdělávací aktivity  

Děti se zde mohou zapojit do výtvarných a rukodělných aktivit, procvičování čtení a psaní, 

projekce filmů a pohádek za asistence lektora. Součástí jsou aktivní nácviky dovedností – 

vaření, výživa, péče o domácnost, apod. 

 

• Aktivity provozované v místnosti pro sportovní aktivity 

Děti si zde mohou přijít zahrát stolí fotbal, ping pong, či zlepšit své motorické vlastnosti 

prostřednictvím další škály sportovních náčiní. K dispozici jsou zde žebřiny, hrazda, 

elektronické šipky a žíněnky, míče, apod. 

 

4.2.5 PRINCIPY ČINNOSTI 

Komunitní centrum Maják klade důraz na tyto principy: 

• Anonymita – volnočasové aktivity nejsou podmíněny registrací 

• Bezplatnost – služby jsou poskytovány zdarma 

• Snadná dostupnost (prostorová i časová) – budova centra se nachází přímo 

v sociálně vyloučené lokalitě 

• Volný vstup a pobyt v zařízení – uživatelům je umožněno pobývat v místnostech bez 

podmínky podílení se svou aktivní činností na chodu volnočasové aktivity 

• Účast na jednotlivých volnočasových aktivitách není podmíněna ani pravidelnou 

docházkou. 

 

4.2.6 CÍLOVÁ SKUPINA 

Volnočasové aktivity jsou určeny především dětem a mládeži (od 6 do 12 let) sociálně 

vyloučené lokality Orlová – Poruba, která je vymezena v interaktivní Mapě sociálně 

vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR.  

V současné době volnočasové aktivity využívá průměrně 20 – 30 dětí denně. 



4.2.7 AKCE V ROCE 2018 

V rámci volnočasových aktivit se rovněž pořádají zážitkové výjezdové aktivity či akce konané 

v Komunitním centru i mimo něj. 

Během loňského roku zde proběhlo celkem 5 společenských akcí, kdy se děti mohly 

prezentovat před vrstevníky či rodinou.  V měsíci lednu se děti (20 dětí) zúčastnily 

každoročně pořádaného karnevalu, kde se zpívalo i tančilo ve vlastnoručně zhotovených 

maskách, a to s převážnou účastí všech dětí. V dubnu se děti (15 dětí) účastnily akce 

Mezinárodní Den Romů, a to nejen povídáním o historii tohoto svátku, ale připomněly si 

společný původ, jazyk, kulturu či romskou kuchyni. Za asistence lektorek si i letos uvařily 

tradiční romskou kuchyni. V červnu se zúčastnilo tanečního vystoupení v DDM Orlová 8 dětí, 

ve stejném počtu v září se pak děti účastnily tanečního vystoupení na akci „Orlová napříč 

všem generací“. V počtu šesti dětí se tančilo na Výstavě národnostních menšin a ve stejném 

počtu si děti zatančily na dvou vystoupeních v Karviné na SOŠ. Během léta děti několikrát 

opékaly špekáčky a připravovaly levné pokrmy z vlastních zdrojů, chodily na procházky do 

nedalekého lesoparku. V listopadu se děti věnovaly podzimnímu tvoření, tvoření vánočních 

ozdob. V prosinci byl pořádán Mikulášský večírek, kterého se zúčastnilo 50 dětí.  

 

4.2.8 STÍŽNOSTI A PODNĚTY 

V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost či podnět v souvislosti s poskytováním 

volnočasových aktivit ani žádná stížnost jiná.  

 

4.2.9 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI 

V rámci volnočasových aktivit není poskytována finanční hotovost, bydlení, nocleh, práce, 

strava či oděv.  

Volnočasové aktivity jsou provozovány zdarma. 

Děti jsou pravidelně seznamovány s pravidly a povinnostmi, která musí během pobytu v KC 

Maják dodržovat: 

• Povinnost respektovat stanovené provozní hodiny jednotlivých místností 

• Povinnost vyvarovat se agresivnímu chování, fyzického napadení či vulgárního 

a ponižujícího jednání 

• Volnočasové aktivity nebudou dále poskytnuty osobě, která je pod vlivem alkoholu či 

psychotropních látek, chová se diskriminačně, nebo ohrožuje hygienické prostředí 

místností KC Maják 



• Je vyžadována vzájemná tolerance všech uživatelů centra bez ohledu na pohlaví, 

sociální postavení, sexuální orientaci, rasu, tělesný či psychický handicap, atd. 

 

4.2.10 CÍLE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2018 

Cíle volnočasových aktivit bylo převážně udržení potřebné úrovně a kvality poskytované 

služby, případně její zvýšení.  

Všechny cíle byly v průběhu roku 2018 plněny a bude v nich pokračováno i v následném 

roce.  

Od 1.7.2019 přejdou volnočasové aktivity pod NDZ Futra a proto jsou akce plánovány pouze 

do konce června 2019, kdy budou volnočasové aktivity provozované SSMO, p.o. ukončeny. 

 

 

V roce 2019 plánujeme akce: 

• Leden  – karneval, vaření z finančně dostupných potravin 

• Únor    – vaření, kino 

• Duben  – Den Romů 

• Květen – Úklid Majáku a opékání párků, smažení vaječiny 

• Červen – návštěva ZOO, bazén, kino 

  



5 Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2018 

 

Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace vznikla na základě zřizovací listiny 

dne 1.8.2010, a to za účelem poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. V plném rozsahu však začala fungovat až od 1.1.2011, kdy byl 

uskutečněn převod zaměstnanců a majetku. V roce 2017 přešlo pod organizaci KC Maják. 

Provoz služeb je podporován převážně formou dotace na provoz od zřizovatele Města 

Orlová, dotací ze státního rozpočtu MPSV – kapitoly 313, dotací Ministerstva zdravotnictví, 

dotací MSK Ostrava na Podporu služeb sociální prevence. 

V roce 2018 organizace se svěřenými finančními prostředky hospodařila velmi dobře, 

v souladu s upraveným rozpočtem. Čerpání nákladů i plnění výnosů bylo plněno na 100%. 

Výsledek hospodaření za celou organizaci je kladný, činí 592,54 Kč. Organizace na svou 

činnost získala příspěvek zřizovatele ve výši 10 234 tis. Kč (z toho byla pečovatelská služba 

a denní stacionář financován vyrovnávací platbou) a dotaci MPSV z kapitoly 313 (1 766 tis. 

Kč) a dotací MSK na Individuální projekt (1 905 tis. Kč). V průběhu roku byl rozpočet 

významně posílen příspěvkem zřizovatele (425 tis. Kč na přehodnocení osobních 

ohodnocení zaměstnanců), dofinancováním z MPSV kapitoly 313 (165 tis. Kč) a 

dofinancováním Terénních programů z MSK (608 tis. Kč). Dále pak byla Úřadem práce 

poskytnuta dotace na poloviční úvazek zaměstnance K-centra (130 tis. Kč) a výměnný 

program K-centra byl z části financován Ministerstvem zdravotnictví (100 tis. Kč). V dalším 

pak byly výnosy za poskytované služby. Organizace získala potraviny v hodnotě 299 tis. Kč 

z Potravinové banky.  

Veškeré fondy byly kryty.  

 

Výkaz zisku a ztrát včetně účetní rozvahy – viz. Příloha č. 2 

  



6 Závěr 

Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace se v roce 2018 soustředila na 

zkvalitňování své činnosti v návaznosti na standardy kvality. Pokoje klientů byly dovybaveny 

nábytkem a byla provedena jejich výmalba. Byla provedena také výmalba Denního 

stacionáře a vylepšeno materiální vybavení společných prostor.  Zakoupena byla také 

keramická pec, kdy v roce 2019 bude vybudována keramická dílnička.  

Klienti SSMO, p.o. za doprovodu a podpory pracovníků navštěvovali v průběhu roku různé 

kulturní a společenské akce, zúčastnili se výletů. Jednomu klientovi jsme také uspořádali 

vernisáž – výstava jeho obrázků v MěK Orlová. Současné zde byly vystaveny také výrobky 

našich klientů, jež pod jejich rukama vznikají v keramické dílně, kterou jsme do konce roku 

navštěvovali v Domě dětí (Bejbáček). 

Od 1.1.2018 došlo k redukci poskytovaných služeb, byla zrušeny dvě služby: Odborné 

sociální poradenství, Sociálně aktivizační služba pro rodiny a děti, jež byly poskytovány na 

KC Maják.  Volnočasových aktivity měly přejít pod NZDM Futra, ale toto bude uskutečněno 

až od 1.7.2019. 

Organizace hospodařila se svěřenými finančními prostředky velmi dobře, hospodářský 

výsledek byl kladný. 

Cílem naší organizace je poskytovat naše služby kvalitně, vycházet z potřeb občanů našeho 

města a na tyto pružně reagovat. 

Zároveň patří poděkování našemu zřizovateli Městu Orlová, bez jehož finanční podpory by 

sociální služby pro naše občany nebylo možné poskytovat v takové míře a kvalitě. Zároveň 

děkujeme za podporu také Ministerstvu práce a sociálních věcí, Moravskoslezskému kraji, 

Ministerstvu zdravotnictví, Obci Dětmarovice a Úřadu práce. 

 

 

 

Mgr. Jarmila Berná 

ředitelka organizace 

 

 

Tato výroční zpráva je zpracována na základě postupu při hodnocení kvality poskytovaných 

služeb na základě standardu č. 1 „Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb“ 

a standardu č. 15 „Zvyšování kvality sociálních služeb“. 

 
 
V Orlové, dne 28.2.2019  



Příloha č. 1 – Vzdělávací akce organizace za rok 2018 

Pracovní pozice 
 

Požadováno 
 

Získáno 
 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 158,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Sociální pracovník - kvalifikovaný 24 hodin 30,0 

Sociální pracovník - kvalifikovaný 24 hodin 27,0 

Sociální pracovník - kvalifikovaný 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Sociální pracovník - kvalifikovaný 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Sociální pracovník - kvalifikovaný 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 

Vedoucí pracovník 24 hodin 24,0 

Pracovník v sociálních službách 24 hodin 24,0 



 

Příloha č. 2 – Hospodaření příspěvkové organizace 

 

  



 

 

  



 



 

  



 

  



 

 



Příloha č. 3 – Sociální služby města Orlová, p.o. - naplnění kapacity - 2018 

 

 

123 121 121 123 132 134 132 136 135 132 127 126 128,5 64,25%

107 104 104 108 112 119 115 117 116 120 116 110 113 56,50%

21 21 21 20 18 19 17 19 17 20 21 21 20 xxx

69 66 64 70 73 80 76 77 78 79 74 70 73 xxx

17 17 19 18 21 20 22 21 21 21 21 19 20 xxx

106 103 103 107 111 118 114 116 115 119 115 109 111 xxx

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 xxx

1814 1634 1740 1791 1964 2010 1842 2098 1853 2259 2042 1794 1861 22841

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 100,00%

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 93,00%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7,00%

92 81 64 75 83 90 79 98 68 72 87 61 4/den 76,00%

12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 14 14 12 xxx

12 11 11 11 11 11 11 11 10 9 12 12 11 xxx

12 11 11 11 11 11 11 11 10 9 12 12 11 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xxx

8 13 23 5 22 36 38 23 1 4 4 1 15 dnů 25,00%

1 1 2 2 2 4 4 2 1 1 2 2 2 %

0 1 2 2 2 3 2 2 1 0 2 2 1,6 85,00%

1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0,4 15,00%

71 72 60 68 67 70 71 78 77 84 80 74 73 xxx

546 609 632 628 571 495 504 614 557 756 820 422 596 xxx

3511 3306 2549 3427 3051 2542 2529 3139 2388 2741 2830 3699 2976 35712

53 8 20 9 13 15 12 14 11 19 6 6 15,5 186

61 36 24 26 25 31 26 27 23 20 16 14 37 xxx

53 32 14 15 6 3 2 6 7 12 16 13 15 xxx

159 125 120 64 128 132 101 114 28 61 86 42 108 xxx

pozn.: R 2018           365 dní

pozn.: R 2018        pracovních dní  250

počet intervencí 

listopad prosinec
R 2018            

průměr měsíční

% plnění             

2018

počet klientů - pouze pracovní dny

počet kontaktů

květen červen červenec srpen září říjenTerénní služba kapacita dle registru - 14 leden únor březen duben

prosinec
R 2018            

průměr měsíční

R 2018  

celkem

počet klientů - pouze pracovní dny

říjen listopadčerven červenec srpen září

leden

leden

Kontaktní centrum
kapacita dle registru -    3 

ambulantní, 3 terénní

výměnný program (ks)

Denní stacionář
kapacita         5 klientů v 

pracovních dnech

z toho občanů jiných obcí

měsíční obsazenost/počet dnů

z toho občanů města Orlová

leden březen

nálezy

únor

počet odebraných obědů

Chráněné bydlení
kapacita dle registru  14 

uživatelů/denně

počet občanů města Orlová

počet občané z okolních obcí

z toho občanů jiných obcí

počet platných smluv

počet občanů, kterým byla poskytnuta péče

z toho pouze péče

z toho péče a zajištění stravy

z toho pouze zajištění stravy

Pečovatelská 

služba

kapacita dle registru - 7, 

smluv 200

R 2018            

průměr měsíční

počet kontaktů

% plnění             

2018

leden únor březen duben květen

říjen

květen

leden únor

srpen září

duben květen červenbřezen srpen

duben

říjenbřezen

prosinecříjen listopadčerven červenec

červenec

říjen

září

srpen září listopad prosinecduben květen červen červenec

% plnění             

2018

počet občanů, jímž byla služba poskytnuta

květen červen červenec srpen
Odlehčovací 

služba
únor duben září

R 2018            

průměr měsíční
únor březen

z toho občanů města Orlová

počet občanů, jímž byla služba poskytnuta

listopad prosinec
kapacita dle registru      2 

klienti/denně

počet platných smluv

R 2018            

průměr měsíční

měsíční obsazenost

z toho občanů města Orlová

z toho občanů jiných obcí

denní obsazenost/měsíc

listopad prosinec
R 2018            

průměr měsíční

% plnění             

2018

% plnění             

2018



Příloha č. 4 – Personální obsazení jednotlivých služeb v roce 2018 

 

 

Pečovatelská služba 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4,35 4,85 4,85 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

6,35 6,85 6,85 7,2 7,2 7,2 7,2 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Chráněné bydlení

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

5,15 5,15 5,15 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Denní stacionář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

vedoucí služby 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

administrativní pracovník 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ekonom-účetní 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

sociální pracovník 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3,35 3,35 3,35 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Odlečovací služba

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

vedoucí služby 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

administrativní pracovník 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ekonom-účetní 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

sociální pracovník 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1,55 1,55 1,55 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

K-centrum

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

vedoucí služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

administrativní pracovník 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ekonom-účetní 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

sociální pracovník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2,85 2,85 2,85 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Terénní služba

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

vedoucí služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

administrativní pracovník 0,15 0,15 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

ekonom-účetní 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

sociální pracovník. Metodik 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

8 8 8 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

6,35 6,85 6,85 7,2 7,2 7,2 7,2 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

5,15 5,15 5,15 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

3,35 3,35 3,35 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

1,55 1,55 1,55 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

2,85 2,85 2,85 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

8 8 8 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15

0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

27,5 28 28 28,75 28,75 28,75 28,75 29,25 29,25 29,25 29,25 29,25

pracovní pozice

Terénní služba

Volnočasové aktivity

ředitelka

pracovník v sociálních službách

pracovní pozice

ředitelka

pracovník v sociálních službách

Celkem:

pracovní pozice

SSMO, p.o. - celkem

Pečovatelská služba

Denní stacionář

K-centrum

SSMO, p.o. celkem

Odlehčovací služba

Chráněné bydlení

Celkem:

Celkem:

pracovní pozice

ředitelka

vedoucí služby

pracovník v sociálních službách

Celkem:

administrativní pracovník

sociální pracovník

Celkem:

pracovník v sociálních službách

ředitelka

ředitelka

Celkem:

pracovní pozice

pracovník v sociálních službách

řidič + údržbář

řidič+údržbář

ekonom-účetní

administrativní pracovník

ekonom-účetní

sociální pracovník

pracovní pozice

ředitelka

vedoucí služby

pracovník v sociálních službách


