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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 1.1.2020 pět registrovaných sociálních služeb, jež jsou zařazeny do 

Krajské sítě sociálních služeb. 

Název služby Identifikátor služby 

pečovatelská služba 3138317 

odlehčovací služba 2531906 

denní stacionář 7943636 

chráněné bydlení 7316487 

terénní služba 8102005 

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

služby terénní, ambulantní a pobytovou.  

Organizace je od roku 2011 členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České 

republiky (APSS ČR) a členem České asociace pečovatelských služeb (ČAPS), což 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 2020 byl pro nás všechny jiný i v rámci ostatní spolupráce. Byli jsme v kontaktu 

s pracovní skupinou „Senioři“ v rámci Komunitního plánu ve městě Orlová, ale tak jako ve 

všech činnostech, tak i zde ve velmi omezené míře.   

Zaměstnanci také prohlubovali 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. Tyto byly ale v některých případech z důvodů přijatých opatření 

kráceny – viz. Příloha č. 1. Novinkou byly pro nás kurzy pořádané online. Praxe studentům 

vyšších odborných škol a vysokých škol s oborem na sociální zaměření byla velmi omezena, 

a to především z důvodu minimalizace rizika šíření nákazy nemocí COVID-19.  

V následujících samostatných kapitolách jsou podrobně jednotlivé služby rozepsány 

a zhodnocena jejich celoroční činnost.  
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2 Středisko sociálních služeb města Orlová, p. o. 

 

 

Ředitelka:    Mgr. Jarmila Berná, MBA 

Sídlo:     Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně 

 

 

 

 

Poskytované služby: 

 

- Pečovatelská služba 

- Chráněné bydlení 

- Denní stacionář 

- Odlehčovací služba 
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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 2020 poskytována 7 pracovníky v sociálních službách, 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 - 0,75. Ke konci roku byl zaměstnán další sociální pracovník - metodik, 

který poskytuje podporu a péči pečujícím osobám. 

 

 
 

Ředitelka

(0,3)

Metodik

(0,1)

Sociální pracovník

(1)

Pracovník v 
sociálních službách

(5,6)

Řidič, údržbář

(0,4)

Ekonom, účetní 

(0,3)

Administrativa

(0,2)
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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 2020 byla pečovatelská služba poskytnuta v průměru 98 klientům měsíčně. V roce 

2020 bylo uzavřeno celkem 48 nových smluv a 85 dodatků ke stávajícím smlouvám (změna 

ceníku služeb).  

Žádnému klientovi nebyla pečovatelská služba poskytována bezplatně dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  



7 
 

Klienti dle pohlaví za rok 2020 

Muži             71 

Ženy           112 

 

Klienti s platnou smlouvou dle věku 

  0 - 56 let  15 

57 - 64 let  14 

65 - 74 let  36 

75 - 80 let  40 

81 - 90 let  67 

nad 90   15 

 

Důvody ukončení smlouvy o poskytování pečovatelské služby 

V roce 2020 ukončilo smlouvu o poskytování pečovatelské služby celkem 81 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    21 

Nástup do pobytového zařízení   7 

Konec platnosti smlouvy  46 

Na vlastní žádost     7 

 

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 1 684,-- 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 

nebyly v roce 2020 poskytnuty žádnému klientovi. 

V roce 2020 byla pečovatelská služba financována vyrovnávací platbou zřizovatele 

a vyrovnávací platbou z kapitoly 313 - MPSV prostřednictvím Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. 



8 
 

2.1.9 POSKYTOVANÉ ÚKONY V ROCE 2020 

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

Sociální úkony    295 648,00 295 648,00  

Běžné nákupy a pochůzky terénní 20 236 min. 40 472,00 40 472,00 85 

Běžný úklid a údržba domácnosti terénní 13 190 min. 26 380,00 26 380,00 21 

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

terénní 110 min. 220,00 220,00 1 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití terénní 13 305 min. 26 610,00 26 610,00 12 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek 

terénní 630 min. 1 260,00 1 260,00 1 

Pomoc při použití WC terénní 2 920 min. 5 840,00 5 840,00 1 

Pomoc při prostorové orientaci, 
samostatnému pohybu ve vnitřním prostoru 

terénní 1 541 min. 3 082,00 3 082,00 3 

Pomoc při přípravě jídla a pití terénní 6 278 min. 12 556,00 12 556,00 6 

Pomoc při úkonech osobní hygieny terénní 73 606 min. 147 212,00 147 212,00 35 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty terénní 30 min. 60,00 60,00 2 

Praní a žehlení ložního prádla, případně jeho 
drobné opravy 

terénní 82 kg 4 920,00 4 920,00 5 

Praní a žehlení osobního prádla, případně 
jeho drobné opravy 

terénní 24 kg 1 440,00 1 440,00 3 

Příprava a podání jídla a pití terénní 753 min. 1 506,00 1 506,00 2 

Velký nákup, například týdenní nákup terénní 219 úkonů 24 090,00 24 090,00 10 

Fakultativní služby    37 870,00 37 870,00  

DPD - Denní péče - dohled  18 935 min. 37 870,00 37 870,00 15 

Poskytování stravy    349 560,00 349 560,00  

Dovoz oběda terénní 19 420 úkonů 349 560,00 349 560,00 126 

Celkem:    683 078,00 683 078,00  

 

 

Počty rozvezených obědů v období 01-12/2020 

 

 

Vyúčtování r. 2020 (v tis. Kč) 

 

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

Odebrané 2 175 2 023 1 643 1 140 1 132 1 357 1 814 1 736 1 664 1 665 1 555 1 516 19 420 

Diabetická 
strava č. 1 

324 261 249 236 237 252 250 216 208 199 187 196 2 815 

Diabetická 
strava č. 2 

128 157 98 0 0 0 131 149 140 142 126 115 1 186 

Normální 
strava č. 1 

1 221 1 073 910 833 820 1 033 812 840 734 775 769 707 10 527 

Normální 
strava č. 2 

420 457 311 0 0 0 543 469 514 484 405 436 4 039 

Žlučníková 
strava 1 

60 53 47 71 75 72 58 44 50 45 55 36 666 

Žlučníková 
strava č.2 

22 22 28 0 0 0 20 18 18 20 13 26 187 

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

Pečovatelská služba 214,0 199,1 164,5 116,4 114,5 137,4 179,9 177,1 171,7 168,6 167,3 169,7 1 980,2 

Obědy 143,6 133,5 108,4 75,2 74,7 89,6 119,7 114,6 109,8 109,9 110,4 107,6 1 297,0 

Dovoz obědů 39,2 36,4 29,6 20,5 20,4 24,4 32,7 31,2 30,0 30,0 28,0 27,3 349,7 

Sociální úkony 26,7 25,5 23,9 19,2 18,0 21,8 25,0 27,7 26,8 25,5 25,0 30,5 295,6 

Fakultativní služby 4,5 3,7 2,6 1,5 1,4 1,6 2,5 3,6 5,1 3,2 3,9 4,3 37,9 

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 
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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 2020 byly řešena stížnost na poskytovanou stravu (pestrost jídelníčku). Společně 

s dodavatelskou firmou jsme nalezli řešení, které přispělo ke spokojenosti našich klientů. 

Připomínky nebo podněty k poskytování pečovatelské služby jsou řešeny individuálně a 

operativně. 

 

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 sociálních službách je kontrolována průběžně a provádí jí sociální pracovník nebo 

ředitelka.  

Spokojenost klientů s poskytovanou péčí byla částečně zjišťována telefonickými rozhovory. 

Z důvodu koronavirové situace bylo osobní setkání s klienty sníženo na minimum. 

 
 

2.1.12 CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO ROK 2020 

Cíly pečovatelské služby v roce 2020 bylo udržení potřebné úrovně a kvality poskytované 

služby, případně její zvýšení. Toho se snažíme také dosáhnout tím, že bychom chtěli 

poskytovat podporu také pečujícím osobám, jež měly být již v roce 2021 zahrnuty do 

cílových skupin pečovatelské služby. Z důvodů koronavirové situace byla novelizace zákona 

č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách o rok posunuta.  

Všechny stanovené cíle byly v průběhu roku 2020 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 2021 jsou stanoveny tyto cíle: 

 

➢ Aktualizace vnitřních předpisů a směrnic 

➢ Aktualizace standardů kvality 
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➢ Průběžné školení zaměstnanců 

➢ Zhotovení letáčků a informačních materiálů 

➢ Pravidelné vyhodnocování individuálních plánů, případně jejich aktualizace 

➢ Dotazníkové šetření k zjištění požadavků, přání a spokojenosti klientů 

s poskytovanými službami v roce 2021 

➢ 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 – Informačního 

centra.  

 

O svém působení pravidelně informujeme: 

na webových stránkách www.ssmo.cz  

na facebookové stránce Sociálních služeb města Orlová 

články v Orlovských novinách 

reportáže TV   

 

 

 

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 

 

http://www.ssmo.cz/
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2.2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 
 

 

Chráněné bydlení tvořilo 6 pracovníků v sociálních službách – úvazkem 0,8 a 2 sociální 

pracovníci, - úvazkem 0,6. Zaměstnanci na této službě působí na částečné pracovní úvazky 

z důvodu prolínajících se pracovních činností na více službách.   

 

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: 

Ředitelka 

(0,2)

Metodik

(0,1)

Sociální pracovník

(0,5)

Pracovník v 
sociálních službách

(4,1)

Ekonom, účetní 

(0,3)

Administrativa

(0,3)
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• 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) 
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• 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 
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2.2.7 POSKYTOVÁNÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ JAKO SLUŽBY 

V roce 2020 byly uzavřeny 2 nové smlouvy. V roce 2020 využilo Chráněné bydlení celkem 

15 klientů, z toho 9 žen a 6 mužů. 

 

Klienti s platnou smlouvou dle věku 

 

Věk Počet klientů 

méně než 50 let 5 

50 – 60 let 6 

61 – 70 let 1 

71 – 80 let 3 

 

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

činil 55 let. U mužů činil průměrný věk 61 let a u žen 52 let.  

Kapacita chráněného bydlení byla v roce 2020 14 osob. 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 2020 byly ukončeny 3 smlouvy, 1 klient odešel do bytu, 1 klient byl umístěn do 

Domova pro seniory a 1 klient zemřel. 
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2.2.8 ROZPOČET CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

Hospodaření chráněného bydlení bylo v r. 2020 vyrovnané.  

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

jsou pro klienty zabezpečovány firmou CK Dakol, s. r. o., případně si klienti vaří sami. 

V roce 2019 se na financování chráněného bydlení nejvýznamněji podílel zřizovatel – 

příspěvkem zřizovatele, dále pak vyrovnávací platbou z kapitoly 313 - MPSV prostřednictvím 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

2.2.9 NEJČASTĚJI POSKYTOVANÉ ÚKONY V ROCE 2020 

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

Sociální úkony    942 946,67 942 946,67  

Doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na 
zájmové aktivity, na orgány veřejné moci 
a instituce poskytující veřejné služby a 
doprovázení zpět 

pobytová 8 090 min. 13 483,33 13 483,33 14 

Nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností a 
dovedností 

pobytová 32 920 min. 54 866,67 54 866,67 15 

Podpora a pomoc při využívání běžně 
dostupných služeb a informačních zdrojů 

pobytová 65 min. 108,33 108,33 3 

Podpora v hospodaření s penězi včetně 
pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami 

pobytová 9 897 min. 16 495,00 16 495,00 14 

Pomoc při běžném úklidu a údržby 
domácnosti 

pobytová 57 906 min. 96 510,00 96 510,00 14 

Pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktů s přirozeným sociálním 
prostředím 

pobytová 500 min. 833,33 833,33 6 

Pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktů s rodinou a pomoc a podpora 
při dalších aktivitách podporující sociální 
začleňování osob 

pobytová 910 min. 1 516,67 1 516,67 6 

Pomoc při použití WC pobytová 1 162 min. 1 936,67 1 936,67 1 

Pomoc při údržbě domácích spotřebičů pobytová 150 min. 250,00 250,00 2 

Pomoc při úkonech osobní hygieny pobytová 1 035 min. 1 725,00 1 725,00 4 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí pobytová 9 707 min. 16 178,33 16 178,33 15 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty pobytová 495 min. 825,00 825,00 3 

Pomoc s přípravou stravy pobytová 27 460 min. 0,00 0,00 15 

Praní a drobné opravy ložního a 
osobního prádla a ošacení, žehlení 

pobytová 63 615 min. 0,00 0,00 15 

Socioterapeutické činnosti jejichž 
poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a 
dovedností podporujících sociální 
začleňování osob 

pobytová 9 491 min. 15 818,33 15 818,33 14 

Ubytování 150Kč pobytová 4 816 úkonů 722 400,00 722 400,00 15 

Fakultativní služby    3 410,00 3 410,00  

Vlastní elektrospotřebič (TV, rádio, DVD, 
vařič, PC) 

 80 úkonů 800,00 800,00 10 

Vlastní lednice  87 úkonů 2 610,00 2 610,00 9 

Poskytování stravy    26 130,00 26 130,00  

Dovoz oběda pobytová 2 613 úkonů 26 130,00 26 130,00 15 

Celkem:    972 486,67 972 486,67  

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

Sociální úkony    942 946,67 942 946,67  
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2.2.10 STÍŽNOSTI A PODNĚTY 

V roce 2020 byly podány 2 stížnosti ze strany klienta – využití schránky důvěry. 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 2020 probíhala pravidelně kontrolní činnost 

pracovníků a kontrola individuálních plánů. Kontrola dokumentů klientů vedená pracovníky 

v sociálních službách je průběžná a prováděl ji sociální pracovník. Rovněž došlo 

k aktualizaci a vytvoření nových směrnic.  

V roce 2020 bylo provedeno dotazníkově šetření spokojenosti klientů. Dotazníky byly 

anonymní. Celkem bylo rozdáno 11 dotazníků, všech 11 dotazníků se vrátilo vyplněno.  

 

1. Jste spokojen/a s prostředím a vybavením zařízení (Váš pokoj, 

společenská a kulturní místnost, WC, koupelny, kuchyně)? 

ano 11 

ne 0 

nechci odpovídat 0 

 
2. Jste spokojen/a s odbornou péčí poskytovanou našimi zaměstnanci? 

ano 11 

ne 0 

nechci odpovídat 0 

 
3. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit a kulturních akcí?  

ano 8 

ne 2 

nechci odpovídat 1 

 
4. Jste spokojen/a se stravovacími službami – dovoz obědů? 

ano 5 

ne 0 

dovoz obědů nevyužívám 5 

nechci odpovídat 1 

 
5. Víte, že máte možnost si na kvalitu poskytovaných služeb v našem 

zařízení stěžovat? 

ano 5 

ne 6 
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6. Víte, že si můžete stěžovat anonymně formou podání stížnosti do 

Schránky důvěry? 

ano 11 

ne 0 

 

7. Víte, jaký máte cíl, čeho chcete dosáhnout, co chcete uskutečnit nebo 

zlepšit? 

ano 8 

ne 2 

nechci odpovídat 1 

 
8. Pomáhají Vám zaměstnanci při uskutečňování Vašich cílů? 

ano 10 

ne 0 

nechci odpovídat 1 

 
9. Jste v našem zařízení spokojen/a? 

ano 9 

ne 0 

nechci odpovídat 2 

 
10. Chtěl/a byste v našem zařízení něco vylepšit anebo změnit? 

ano 1 

ne 9 

nechci odpovídat 1 

 

2.2.12 CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ PRO ROK 2020 

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

případně její zvýšení. V rámci většího propojení klientů s přírodou byly vybudovány na 

zahradě zařízení vyvýšené záhony (pěstování drobného ovoce, zeleniny, bylinek), jež byly 

částečně financovány Nadací OKD (16 tis. Kč). 

Všechny cíle byly v průběhu roku 2020 plněny a bude v nich pokračováno i v následném 

roce.  

Cíle pro rok 2021: 

• příjem nových klientů na Chráněné bydlení 

• 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 

• aktivizační činnosti a pořádání akcí a výletů pro klienty 
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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

(0,1)

Metodik

(0,1)

Sociální pracovník

(0,3)

Pracovník v 
sociálních službách

(2)

Řidič, údržbář

(0,5)

Ekonom, účetní 

(0,1)

Administrativa

(0,1)
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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 
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➢ 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 2020 byly uzavřeny 2 nové smlouvy. V roce 2020 využilo Denní stacionář celkem 

9 klientů, z toho 7 žen a 2 muži. 

Klienti s platnou smlouvou v roce 2020 dle věku: 

 

Věk Počet klientů 

méně než 50 let 1 

50 – 60 let 3 

61 – 70 let 1 

71 – 80 let 2 

81 – 90 let 2 

91 a více 0 
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1 klientka měla trvalé bydliště v obci Doubrava, všichni ostatní byli z města Orlová. Průměrný 

věk klientů činil 57 let. U mužů činil průměrný věk 48 let a u žen 62 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 2020 ukončili smlouvu o poskytování denního stacionáře celkem 4 klienti. Z toho 1 

klient byl umístěn do domova pro seniory, 2 klienti ukončilo smlouvu na vlastní žádost, jelikož 

v převážné míře jejich zdravotní stav již návštěvy neumožňoval a 1 klient zemřel.  

 

2.3.8 ROZPOČET DENNÍHO STACIONÁŘE  

Hospodaření denního stacionáře hodnotíme jako vyrovnané.  

V roce 2020 byla služba poslední rok financována vyrovnávací platbou zřizovatele, 

vyrovnávací platbou z kapitoly 313 - MPSV prostřednictvím Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje a část výnosu tvořily také úhrady samotných uživatelů za služby.  
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2.3.9 NEJČASTĚJI POSKYTOVANÉ ÚKONY V ROCE 2020 

 
Úkon Forma Počet Jednotka Hodnota 

(Kč) 

Cena (Kč) Klientů 

Sociální úkony    50 210,00 50 210,00  

Nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností 

a dovedností 

ambulantní 7 185 min. 14 370,00 14 370,00 8 

Oběd ambulantní 10 úkonů 600,00 600,00 1 

Pomoc a podpora při podávání jídla a 

pití 

ambulantní 3 295 min. 6 590,00 6 590,00 7 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek 

ambulantní 2 155 min. 4 310,00 4 310,00 5 

Pomoc při obnovení nebo upevnění 

kontaktů s rodinou, sociálním 

začleňování 

ambulantní 1 490 min. 2 980,00 2 980,00 5 

Pomoc při použití WC ambulantní 135 min. 270,00 270,00 2 

Pomoc při prostorové orientaci, 

samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 

ambulantní 1 680 min. 3 360,00 3 360,00 5 

Pracovně výchovná činnost ambulantní 1 760 min. 3 520,00 3 520,00 5 

Socioterapeutické činnosti - rozvoj 

nebo udržení osobních a soc. 

schopností a dovedností 

ambulantní 7 105 min. 14 210,00 14 210,00 8 

Fakultativní služby    11 040,00 11 040,00  

Dovoz a odvoz na DS  276 úkonů 11 040,00 11 040,00 4 

 

2.3.10 STÍŽNOSTI A PODNĚTY 

V roce 2020 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 2020 probíhala pravidelně kontrolní činnost 

pracovníků a kontrola individuálních plánů. Kontrola dokumentů klientů vedená pracovníky 

v sociálních službách je průběžná a provádí ji sociální pracovník. 
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V roce 2020 nebylo z důvodu nouzového stavu provedeno dotazníkové šetření. Během roku 

2020 byly klienti i jejich rodinní příslušníci dotazování, zda jsou naplněny jejich cíle a zda 

jsou se službou spokojeni. Ve všech případech máme kladné odezvy.  

   

2.3.12 CÍLE DENNÍHO STACIONÁŘE SLUŽBY PRO ROK 2020 

Cílem služby denního stacionáře bylo převážně udržení potřebné úrovně a kvality 

poskytované služby, případně její zvýšení.  

Všechny cíle byly v průběhu roku 2020 plněny a bude v nich pokračováno i v následujícím 

roce.  

 

Cíle pro rok 2021: 

• 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  

• uspořádání výletu pro klienty denního stacionáře 

• využívání keramické dílničky 

• aktivizační činnosti pro klienty denního stacionáře 

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

• provedení průzkumu ve v oblasti rozšíření provozní doby do 18 hodin, případně dle 

individuálních potřeb klientů 

• větší povědomí služby u občanů 
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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 2 sociální pracovníci. Všichni 

pracovníci jsou na této službě pouze poměrem pracovního úvazku - kumulované pracovní 

úvazky, kdy pracovní činnosti jednotlivých zaměstnanců se prolínají i v jiných službách.   

Ředitelka

(0,1)

Metodik

(0,1)

Sociální pracovník

(0,2)

Pracovník v sociálních 
službách

(0,9)

Ekonom, účetní 

(0,1)

Administrativa

(0,1)
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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 
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➢ 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 2020 byla uzavřena 1 nová smlouva. V roce 2020 využilo Odlehčovací službu celkem 

6 klientů, z toho 4 ženy a 2 muži. 

 

Klienti s platnou smlouvou podle věku 

 

Věk Počet klientů 

méně než 50 let 0 

50 – 60 let 0 

61 – 70 let 1 

71 – 80 let 0 

81 – 90 let 4 

91 a více 1 

 

1 klientka byla z Karviné, 1 z Doubravy, 1 z Havířova, 1 z Přerova a zbývající 2 z Orlové. 

Průměrný věk klientů činil 81 let. U mužů činil průměrný věk 79 let a u žen 82 let.  
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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 2020 ukončili smlouvu o poskytování odlehčovací služby celkem 4 klienti. 3 klienti byli 

umístěni do domova pro seniory, 2 klienti zemřeli.  

  

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 také úhradami za 

poskytované služby a ubytování od klientů.  

 

2.4.9 NEJČASTĚJI POSKYTOVANÉ ÚKONY V ROCE 2019 

Úkon Forma Počet Jednotka Hodnota 

(Kč) 

Cena (Kč) Klientů 

Sociální úkony    40 270,00 40 270,00  

Doprovody (pošta, lékař, nákup 

apod.) 

pobytová 205 min. 410,00 410,00 3 

Nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností 

a dovedností 

pobytová 120 min. 240,00 240,00 2 

Pomoc a podpora při podávání jídla a 

pití 

pobytová 2 510 min. 5 020,00 5 020,00 3 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek 

pobytová 2 005 min. 4 010,00 4 010,00 6 

Pomoc při použití WC pobytová 1 095 min. 2 190,00 2 190,00 5 

Pomoc při prostorové orientaci, 

samostatném pohybu ve vnitřním i 

vnějším prostoru 

pobytová 1 135 min. 2 270,00 2 270,00 5 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo 

vozík 

pobytová 840 min. 1 680,00 1 680,00 2 

Pomoc při přípravě stravy přiměřené 

doby poskytování služby 

pobytová 2 355 min. 4 710,00 4 710,00 6 
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Pomoc při úkonech osobní hygieny pobytová 2 725 min. 5 450,00 5 450,00 6 

Pomoc při základní péči o vlasy a 

nehty 

pobytová 40 min. 80,00 80,00 3 

Ubytování pobytová 78 úkonů 11 700,00 11 700,00 6 

Úklid, praní a drobné opravy ložního 

a osobního prádla a ošacení, žehlení 

pobytová 1 255 min. 2 510,00 2 510,00 6 

Fakultativní služby    40,00 40,00  

Dovoz na OS  1 úkon 40,00 40,00 1 

 

2.4.10 STÍŽNOSTI A PODNĚTY 

V roce 2020 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 2020 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.  

Průběžně byla prováděna aktualizace směrnic.  

V roce 2020 nebylo z důvodu nouzového stavu provedeno dotazníkové šetření. Během roku 

2020 byly klienti i jejich rodinní příslušníci dotazování, zda jsou naplněny jejich cíle a zda 

jsou se službou spokojeni. Ve všech případech máme kladné odezvy.  

 

Cíle odlehčovací služby pro rok 2020 

Cílem odlehčovací služby bylo převážně udržení potřebné úrovně a kvality poskytované 

služby, případně její zvýšení.  

Všechny cíle byly v průběhu roku 2020 plněny a bude v nich pokračováno také 

v následujícím roce.  

 

Cíle pro rok 2021: 

• aktualizace vnitřních předpisů a směrnic 

• aktualizace standardů kvality poskytovaných sociálních služeb 

• průběžné proškolování a vzdělávání všech pracovníků odlehčovací služby 
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• vyhodnocování a aktualizace individuálních plánů klientů odlehčovací služby 

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

• větší povědomí o této službě u občanů našeho města 

 

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/


30 
 

3 Komunitní centrum MAJÁK 

 

Ředitelka organizace:  Mgr. Jarmila Berná, MBA 

Sídlo:     Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně 

Pracoviště:   Boženy němcové 853, 735 14 Orlová - Poruba 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poskytované služby: 

 

- Terénní programy  
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3.1 TERÉNNÍ PROGRAMY 

3.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Terénní programy, jsou poskytovány pod 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:  733 714 008 

E-mail: tsp@ssmo.cz 

 

 

3.1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

 

K 31. 12. 2020 byl tým terénního programu ustálen a sestaven ze čtyř pracovníků 

v sociálních službách a dvou sociálních pracovníků.   

 

Ředitelka organizace 

(0,3)

Metodik

(0,1)

Sociální pracovník

(2,25)

Pracovník v 
sociálních službách

(4)

Ekonom, účetní 

(0,2)

Administrativa

(0,2)

mailto:tsp@ssmo.cz
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3.1.3 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. Posláním služby je také podpora uživatelů, která vede k snižování či 

předcházení sociálních a zdravotních škod, způsobených užíváním návykových látek. 

 

3.1.4 CÍL 

1. 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. 

2. 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). 

3. 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. 

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

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

dluhů apod. 

5. 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. 

6. Umožnit uživatelům přístup k neinfikovanému injekčnímu materiálu, zajistit odbornou 

likvidaci použitého injekčního materiálu a podávání takových informací, které umožní 

uživateli návykových látek se orientovat ve specializovaných zařízeních a jiných 

službách, souvisejících s léčbou závislosti. Podávání informací o zdravotních a 

sociálních rizicích spojených s užíváním návykových látek. 

7. Zvýšení povědomí uživatelů v oblasti osvětových akcí a pomoci při zprostředkování 

návazné služby. 
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3.1.5 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  

 

3.1.6 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. 
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• Respektování svobodné vůle uživatele 

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

respektováno.  

 

3.1.7 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. 

 

3.1.8 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.) 

• Distribuce harm-reduction materiálu (minimalizace rizik spojených s užíváním 

návykových látek) 



35 
 

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. 

 

3.1.9 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), rodinných vztahů či zaměstnanosti. 

Dále v oblasti závislosti na návykových látkách (distribuce harm-reduction materiálu, 

informace o bezpečnému užívání a možnosti léčby, informace o navazujících službách). 

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 2020 bylo uzavřeno 279 nových smluv, z toho 128 žen a 151 mužů. 

 

3.1.10 STÍŽNOSTI A PODNĚTY 

V roce 2020 nebyla podána stížnost či podnět v souvislosti s poskytováním sociální služby 

Terénní programy ani žádná stížnost jiná. 

 

3.1.11 KONTROLNÍ A METODICKÁ ČINNOST 

V rámci zkvalitnění činnosti poskytovaných sociálních služeb byla prováděna aktualizace 

standardů kvality sociálních služeb. V roce 2020 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 2020 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. 
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V roce 2020 jsme také provedli dotazníkové šetření spokojenosti klientů. Dotazníky byly 

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

20 dotazníků, všech 20 dotazníků bylo vyplněno.  

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 12 žen a 8 mužů.  

Jste spokojen/a s kvalitou poskytování soc. služby? 

velmi spokojen/a 14 
spokojen/a 6 
nespokojen/a 0 
velmi nespokojen/a 0 
 

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

ano 20 
ne 0 
 

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

ano 19 
ne 1 
 

Jste spokojen/a s dostupností naší služby? 

ano 20 
ne 0 
 

Doporučili byste naše služby Vašim známým? 

ano 20 
ne 0 
 

3.1.12 CÍLE SOC. SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAMY PRO ROK 2020 

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

poskytované služby, případně její zvýšení.  

Všechny cíle byly v průběhu roku 2020 plněny a bude v nich pokračováno i v následujícím 

roce.  

Zároveň došlo k propojení Terénních programů a bývalého K-centra – části činností 

(výměnný program).  

 

Cíle pro rok 2021: 

• aktualizace vnitřních předpisů a směrnic 

• aktualizace standardů kvality poskytovaných sociálních služeb 

• průběžné proškolování a vzdělávání všech pracovníků  

• vyhodnocování a aktualizace individuálních plánů uživatelů 
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• formou dotazníkového šetření zjišťování požadavků, problémů, přání a spokojenosti 

se službami v průběhu roku 2021 

• prohloubení spolupráce s Modrým křížem 

• spolupráce s Červeným křížem 
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4 Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2020 

V roce 2020 hospodařila organizace velmi dobře, kdy výnosy jsou plněny na 100% a čerpání 

nákladů rovněž. Výsledek hospodaření je mírně záporný -741,79 Kč. Veškerá činnost 

organizace v roce 2020 byla významně ovlivněna současnou epidemiologickou situací, kdy 

byly některé služby v průběhu roku uzavřeny (Denní stacionář, Odlehčovací služba), některé 

musely omezit svou činnost. Zvýšené náklady a výpadky výnosů spojené s touto situací však 

byly organizaci kompenzovány a významně posíleny dotacemi z MPSV. Byla nám přiznána 

vyšší dotace na provoz z MPSV - kapitoly 313 ve výši 3 274 tis. Kč na mzdové náklady 

pracovníků v sociálních službách, dotace na financování zvýšených nákladů a výpadků 

výnosů z MPSV a také dotace na mimořádné odměny všech zaměstnanců v sociálních 

službách ve výši 671 tis. Kč. Z Nadace OKD byla získána dotace ve výši 16 tis. Kč na projekt 

"Blíž k přírodě", který se nám podařilo zrealizovat (vyvýšené záhony a truhlíky). Z důvodu 

omezení šíření nemoci COVID-19 bylo nutné omezit také většinu našich aktivit, především 

akce pro klienty, vzdělávání zaměstnanců, služební cesty, stáže v partnerských organizacích 

apod. Vznikla zvýšená potřeba nákupů dezinfekčních prostředků a ochranných pracovních 

pomůcek, jež bylo ale velmi významně podpořeno právě přijatými dotacemi z MPSV. 

Začátkem roku byl posílen rozpočet příspěvkem zřizovatele na zvýšené mzdové náklady ve 

výši 640 tis. Kč (legislativní navýšení platů pracovníků v sociálních službách). Denní 

stacionář a Pečovatelská služba byly v rámci příspěvku zřizovatele financovány v režimu 

vyrovnávací platby, kdy tato forma vyrovnávací platby byla poskytnuta v roce 2020 

naposledy. V návaznosti na připravované legislativní změny v poskytování poradenství a 

péče na pečovatelské službě byl přijat na zkrácený úvazek nový zaměstnanec, který se bude 

na tuto novou pracovní pozici připravovat a zároveň bude metodikem pro vybrané sociální 

služby.  

 

 

 

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

Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace se v roce 2020 soustředily všechny 

své síly především na poskytování základních činností. Některé své služby jsme byli nuceni 

z důvodu nepříznivé epidemické situaci způsobené nemocí COVID-19 na nějaké období 

zcela uzavřít či v průběhu celého roku významně omezit. Pokud to bylo jen trochu možné 

soustředili jsme se na zkvalitňování poskytovaných služeb. Cílem organizace bylo 

poskytovat registrované sociální služby i v této době kvalitně, vycházet z potřeb občanů 

našeho města a na tyto pružně reagovat. Příkladem bylo zrušení K-centra k 31. 12. 2019 a 

v průběhu roku 2020 nastavení nových podmínek pro poskytování služby Terénního 

programu. 

V průběhu léta se nám po menších problémech podařilo zrealizovat projekt Nadace OKD 

„Blíž k přírodě“, který alespoň částečně klientům vynahradil jejich omezený pohyb a mohli 

více času trávit na zahradě. V zahradě také došlo k výsadbě nových stromů, od kterých si 

v parném létě slibujeme, že vytvoří přirozený stín a tím příjemnější pobyt na zahradě. Také 

se nám podařilo zorganizovat alespoň jeden výlet pro naše klienty, a to do Rožnovského 

skanzenu, což bylo příjemným zpestřením.    

Byli jsme nuceni přehodnotit některé procesy v poskytování služeb, zaměstnance dovybavit 

patřičnou technikou tak, aby byli schopni pracovat také z domova, na což jsme dosud nebyli 

zvyklí. Novou věcí je pro nás každodenní práce v ochranných pracovních prostředcích, 

především v rouškách a respirátorech. Provoz celé organizace byl a nadále je ve zcela jiném 

režimu.  

Se svěřenými finančními prostředky organizace hospodařila velmi dobře, i když hospodářský 

výsledek byl mírně záporný. V průběhu roku byly vyhlášena různá dotační řízení, a to jak 

dotace na výpadky zdrojů, zvýšené náklady, dotace na odměny zaměstnancům, za což jsme 

byli všichni zaměstnanci velmi rádi.  

Děkujeme našemu zřizovateli, pro něhož je i v této nelehké době prioritou podporovat a 

zachovat poskytované služby, které každodenně pomáhají žít důstojný život našich občanů 

jak v domácím prostředí, tak v pobytových službách. 

Děkujeme také Nadaci OKD, Moravskoslezskému kraji a Ministerstvu práce a sociálních 

věcí.     

Všem našim zaměstnancům patří také velký dík. Po celý rok důsledně dodržovali veškerá 

vyhlášená opatření a v nejednom případě dodržovali vše i nad rámec stanovených pravidel. 

Důkazem toho všeho je, že až v posledních dnech roku jsme měli první onemocnění COVID-19. 

 

 

Mgr. Jarmila Berná, MBA 

ředitelka organizace 
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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 26. 2. 2021 
 
 
 
      
 
 
 
         



41 
 

6 Přílohy 

Příloha č. 1 – Souhrn vzdělávání zaměstnanců za rok 2020 

Kvalifikace Požadováno Získáno 

sociální pracovník - kvalifikovaný 8 hodin 14 

vedoucí pracovník 24 hodin 90 

pracovník v sociálních službách 16 hodin 16 

pracovník v sociálních službách 24 hodin 24 

pracovník v sociálních službách 24 hodin 30 

pracovník v sociálních službách 24 hodin 24 

pracovník v sociálních službách 24 hodin 24 

pracovník v sociálních službách 6 hodin 16 

pracovník v sociálních službách 16 hodin 16 

pracovník v sociálních službách 16 hodin 16 

pracovník v sociálních službách 16 hodin 22 

pracovník v sociálních službách 16 hodin 22 

pracovník v sociálních službách 24 hodin 24 

pracovník v sociálních službách 24 hodin 24 

pracovník v sociálních službách 24 hodin 24 

sociální pracovník - kvalifikovaný 18 hodin 22 

pracovník v sociálních službách 24 hodin 24 

technicko hospodářský pracovník 24 hodin 80 

pracovník v sociálních službách 24 hodin 122 

pracovník v sociálních službách   6 hodin 16 

sociální pracovník - kvalifikovaný 18 hodin 22 

sociální pracovník - kvalifikovaný 24 hodin 24 

sociální pracovník - kvalifikovaný 16 hodin 20 

pracovník v sociálních službách 16 hodin 16 

pracovník v sociálních službách 16 hodin 16 
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Příloha č. 2 – Hospodaření příspěvkové organizace 
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Příloha č. 3 – Sociální služby města Orlová, p. o. - naplnění kapacity - 2020 

 

 

 

143 141 145 135 132 129 128 130 123 118 111 101 128 64,00%

122 125 124 65 65 93 98 99 102 92 91 94 97,5 48,75%

17 19 18 10 8 13 14 14 22 15 14 20 15,5 xxx

83 83 85 38 40 63 66 66 62 61 61 58 64 xxx

22 23 21 17 17 17 18 19 18 16 16 16 18,5 xxx

122 125 123 65 65 92 97 98 101 91 91 94 97 xxx

0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0,5 xxx

2175 2023 1643 1140 1132 1357 1814 1736 1664 1665 1555 1516 1618 19420

Služba byla od 13. 3. 2020 z důvodu mimořádných  opatření COVID-19 redukována (nejnutnější péče),  poskytována v co nejvyšší míře bez omezení, zaměstnanci pracují rozděleně v týmech. 

13 14 14 14 14 14 13 13 12 13 13 12 13,5 96,00%

12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 12,6 93,30%

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,9 6,70%

49 56 18 0 0 9 39 36 45 43 31 32 30 36,00%

7 8 8 8 8 7 6 6 5 5 5 5 6,5 xxx

7 8 7 0 0 5 5 4 4 4 2 3 4 xxx

7 7 6 0 0 4 4 4 4 4 2 3 3,7 92,50%

0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,3 7,50%

Služba byla od 13. 3. 2020 do 21. 6. 2020 uzavřena - opatření COVID-19, kdy dosud z důvodů stálých omezení v okrese Karviná rodiny ponechávají své blízké v domácím prostředí.

19 29 1 0 0 0 17 7 6 0 0 0 6,6 11,00%

3 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 100,00%

1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0,67 67,00%

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 33,00%

Služba byla od 13. 3. 2020 do 21. 6. 2020 uzavřena - opatření COVID-19,  z důvodů stálých omezení v okrese Karviná rodiny ponechávají své blízké v domácím prostředí.

35 17 2 2 1 5 4 0 0 0 3 2 6 xxx

185 222 120 29 34 124 109 57 110 179 219 174 130 xxx

příjem 2598 3730 3570 2480 2335 2886 3063 2578 2863 840 1088 997 2419 xxx

výdej 2598 3730 3570 2480 2335 2886 3063 2578 2863 840 1088 997 2419 29028

2598 3730 3570 2480 2335 2886 3063 2578 2863 840 1088 997 2419 29028

25 47 39 69 102 25 28 36 25 83 10 37 44 526

29 31 22 16 18 25 21 16 20 10 7 6 18,4 xxx

5 6 8 87 108 54 10 13 11 0 0 0 25,2 xxx

190 214 123 49 52 89 113 122 145 42 28 26 99,4 xxx

V průběhu roku upřednostňován telefonický kontakt, výměnný program včetně kontaktů probíhá výhradně v terénu.

pozn.: rok 2020   365  dní

pozn.: rok 2020   201 pracovních dní  

měsíční obsazenost

z toho občanů města Orlová

z toho občanů jiných obcí

denní obsazenost

listopad prosinec

rok                 

2020/průměr 

měsíční

% plnění             

2020

% plnění             

2020

rok                 

2020/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

rok                 

2020/průměr 

měsíční

% plnění             

2020

počet občanů, jímž byla služba poskytnuta

květen červen červenec srpen
Odlehčovací 

služba
únor duben září

srpen září listopad prosinecduben květen červen červenec

říjenbřezen

prosinecříjen listopadčerven červenec

červenec

říjen

záříúnor

srpen září

duben květen červenbřezen srpen

duben

rok                 

2020/průměr 

měsíční

% plnění             

2020

leden únor březen duben květen

říjen

květen

leden

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
leden březen

Výměnný program celkem

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

leden

leden

Terénní program - 

harm redukcione

kapacita dle registru -       

3 ambulantní, 3 terénní

Denní stacionář
kapacita         5 klientů v 

pracovních dnech

z toho občanů jiných obcí

měsíční obsazenost/počet dnů

z toho občanů města Orlová

září

počet klientů - pouze pracovní dny

říjen listopadčerven červenec srpen září

počet kontaktů

nálezy

prosinec

rok                 

2020/průměr 

měsíční

celkem          

2020

prosinec

rok                   

2020/průměr 

měsíční

% plnění             

2020
červen červenec srpenúnor březen duben

Výměnný program 

terén

počet intervencí 

listopadříjenTerénní služba kapacita dle registru - 14 leden

počet klientů - pouze pracovní dny

počet kontaktů

květen
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Příloha č. 4 – Personální obsazení jednotlivých služeb v roce 2020 

 

Pečovatelská služba 

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

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

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

5,1 5,1 5,1 7 7 5,1 5,1 5,1 5,35 5,35 5,35 6,1

0,4 0,4 0,4 0 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

7,4 7,4 7,4 9,2 9,2 7,4 7,4 7,4 8,05 8,05 8,05 8,8

Chráněné bydlení

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

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,65 0,65 0,65 0,65

4,1 4,1 4,1 6,5 6,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

5,4 5,4 5,4 7,9 7,9 5,4 5,4 5,4 5,55 5,55 5,55 5,55

Denní stacionář

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

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

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

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

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

sociální pracovník 0,3 0,3 0,3 0 0 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2

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

3,1 3,1 3,1 0 0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2

Odlečovací služba

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

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

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

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

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

sociální pracovník 0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

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

1,4 1,4 1,4 0 0 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5

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 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

ekonom-účetní 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

sociální pracovník - street 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,25 0,25

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5

sociální pracovník - teren 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2

6,7 6,7 6,7 6,9 6,9 6,7 6,7 6,7 6,7 6,45 6,45 6,45

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

7,4 7,4 7,4 9,2 9,2 7,4 7,4 7,65 8,05 8,05 8,05 8,8

5,4 5,4 5,4 7,9 7,9 5,4 5,4 5,4 5,55 5,55 5,55 5,55

3,1 3,1 3,1 0 0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2

1,4 1,4 1,4 0 0 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5

6,7 6,7 6,7 6,9 6,9 6,7 6,7 6,7 6,7 6,45 6,45 6,45

24 24 24 24 24 24 24 24,25 25 24,75 24,75 25,5

dlouhodobá nemocenská v prosinci a plánované ukončení PP (přijat již nový zaměstnanec)

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

3 4 5 3 4 4 8 7 6 6 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

V době minořádné situace (COVID-19) byly pracovní úvazky zaměstnanců přehodnoceny (uzavření Denního stacionáře a Odlehčovací služby), kdy dotčeni těmito 

změnami zaměstnanci pracovali v týmech na jiných službách v rámci organizace (Pečovatelská služba, Chráněné bydlení, Terénní služba). 

pracovník v sociálních službách

Celkem:

Celkem:

Dohody o provedení práce

SSMO, p.o. - celkem

Pečovatelská služba

Denní stacionář

SSMO, p.o. celkem

Odlehčovací služba

DOHODY

Terénní služba

pracovní pozice

Dohody o pracovní činnosti

Chráněné bydlení

Celkem:

pracovní pozice

ředitelka

vedoucí služby

pracovník v sociálních službách

PSS - street

pracovní pozice

ředitelka

vedoucí služby

pracovník v sociálních službách

Celkem:

administrativní pracovník

sociální pracovník

ředitelka

pracovník v sociálních službách

ředitelka

Celkem:

pracovní pozice

pracovní pozice

pracovník v sociálních službách

řidič + údržbář

řidič+údržbář

ekonom-účetní

administrativní pracovník

ekonom-účetní

sociální pracovník

ředitelka


