Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Ivana Sekaniny 1812/16, Ostrava – Poruba, 708 00

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
V Ostravě, duben 2016

OBSAH
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015............................................................................................... 1
ÚVOD .......................................................................................................................... 1
ZÁKLADNÍ INFORMACE ............................................................................................... 2
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA k 31. 12. 2015....................................................................... 3
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ................................................................................................ 4
ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2015 ....................................................... 5
CÍLE ORGANIZACE NA ROK 2016................................................................................. 7
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ................................................................................. 8
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA .............................................................................................. 9
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - TERÉNNÍ........................................................................... 15
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ASTRA ..................... 16
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PRŮBĚŽNÁ .............. 18
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB .................................................................................... 20
DOMOV PRO MATKY S DĚTMI .................................................................................. 27
AZYLOVÉ ZAŘÍZENÍ .................................................................................................... 33
HOSPODAŘENÍ CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 ..................................... 37

ÚVOD
V roce 2015 došlo k několika významným změnám v oblasti sociálních
služeb na celostátní úrovni. K 1. 1. 2015 byl novelizován zákon o sociálních
službách, v němž byla nově definována síť sociálních služeb, a zároveň
proběhlo několik významných změn v oblasti financování sociálních služeb,
které přešlo od roku 2015 na jednotlivé kraje.
Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Poruba byla v souladu
s výše uvedeným zařazena rozhodnutím Zastupitelstva Moravskoslezského
kraje do krajské sítě sociálních služeb a na základě toho jí byla přiznána
dotace z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního
rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje. Kromě
uvedené dotace byl pro naši organizaci zcela zásadním finančním zdrojem
příspěvek zřizovatele, tedy Statutárního města Ostravy – Městského
obvodu Poruba.
S vědomím odpovědnosti za hospodaření se svěřenými finančními
prostředky se organizace při své činnosti v roce 2015 řídila Koncepcí rozvoje
Centra sociálních služeb Poruba, p. o. v letech 2015 – 2017 schválenou
usnesením Rady městského obvodu Poruba. Cílem této koncepce je
postupně realizovat prostřednictvím dílčích opatření jednak interní
organizační změny, jednak nastavení spolupráce se zřizovatelem tak, aby
příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Poruba byla flexibilní
ve vztahu ke společenským i legislativním změnám a kvalitní v realizaci své
činnosti – poskytování služeb sociální péče a sociální prevence.
Přestože stále je co zlepšovat a zdokonalovat, lze zcela objektivně
konstatovat, že příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Poruba
patří k nejkvalitnějším poskytovatelům sociálních služeb v regionu, a to
především zásluhou obětavé a zodpovědné práce jejich řadových
zaměstnanců.

Ing. Simona Malinová
ředitelka organizace
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Základním předmětem činnosti je poskytnutí terénních,
ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám ohroženým
sociálním
vyloučením
v důsledku
nepříznivé
životní
situace a napomáhání jejich sociálnímu začlenění a zmírnění dopadu
případné sociální izolace.
Vznik organizace
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace byla zřízena
usnesením Zastupitelstva městského obvodu Poruba č. 329/11 ze dne
27. 4. 2004, s účinností ke dni 1. 7. 2004.
Název:

IČ:

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková
organizace
Ivana Sekaniny č. 1812/16, Ostrava - Poruba
Ing. Simona Malinová, ředitelka
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, v oddílu Pr, vložce číslo 959
71216642

Právní forma:
Bankovní spojení:

příspěvková organizace
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:

telefon:
e-mail:
www stránky:

596 969 211
cssporuba@cssporuba.cz
www.cssporuba.cz

Sídlo:
Statutární orgán:
Registrace:

Vedoucí pracovníci
Ing. Simona Malinová
Ing. Martina Nováková
mgr. Vladislava Ševčíková

191654102/0300

ředitelka
ekonom
vedoucí Pečovatelské služby a
Centra denních služeb
vedoucí Domova pro matky s dětmi
vedoucí Azylového zařízení

Bc. Darina Kašperlíková
Bc. Eva Bocviňoková
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Organizační schéma Centra sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace k 31. 12. 2015
ŘEDITEL ORGANIZACE

SPRÁVNÍ A EKONOMICKÝ
ÚTVAR

Služby sociální péče

Počet zaměstnanců 6

Služby sociální prevence

Včetně 2 DPS

DOMOV PRO MATKY
S DĚTMI

Počet zaměstnanců 32

Počet zaměstnanců 6

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Počet zaměstnanců 2

Celkový fyzický počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru k 31. 12. 2015
činil 53 zaměstnanců, z toho:
Pracovníci v přímé péči (sociální pracovníci včetně vedoucích služeb a pracovníci v sociálních
službách) – 37 zaměstnanců
Ostatní pracovníci (provozní a administrativní pracovníci) – 16 zaměstnanců
Počet DPČ a DPP činil 16 zaměstnanců.
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AZYLOVÉ ZAŘÍZENÍ
Počet zaměstnanců 6

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI - co se nám v organizaci podařilo
získat:


dotaci pro rok 2015 z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu ve výši
4 712 tis. Kč na provoz Pečovatelské služby, Centra denních služeb,
Azylového zařízení a Domova pro matky s dětmi prostřednictvím
rozpočtu Moravskoslezského kraje



finanční podporu na další realizaci grantového projektu „Vzděláváním
ke kvalitě“ v celkové schválené maximální výši 1 099 365,17 Kč
z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost - Podpora
vzdělávání a procesů v sociálních službách. Realizace projektu byla
zahájena v 11/2013 a ukončena v 6/2015

absolvovat:


plánovanou následnou veřejnosprávní kontrolu provedenou Útvarem
interního auditu a finanční kontroly ÚMOb Poruba, zaměřenou
na hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a)
zákona č. 330/2001 Sb., o finanční kontrole, která nezjistila
na kontrolovaných úsecích žádné nedostatky

prezentovat:



v měsíci červnu se organizace tradičně zapojila do prezentace služeb
sociální péče a sociální prevence v rámci akce „Lidé lidem – prezentace
poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit“.
senioři se již po osmé zapojili do sportovního a vědomostního klání
„Junior – senior – hendikepiády“

4

zlepšit:




pro zkvalitnění práce pečovatelek terénní pečovatelské služby, která
zahrnuje i nezbytnou administrativu při vedení záznamů o péči
jednotlivých uživatelů, byla v zázemí pečovatelské služby na DPS
ASTRA vyčleněna nová pracovna, která byla vybavena 6 PC. Rovněž
byla na DPS ASTRA vybudována nová optická síť
díky zvýšenému pracovnímu úsilí zaměstnanců a toleranci našich
uživatelů se podařilo v rámci údržby vymalovat za provozu všechny
prostory Domova pro matky s dětmi i Azylového zařízení

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2015


Podpořený projekt v rámci OP LZZ – „Vzděláváním ke kvalitě“
č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00009, oblast 3.1 Podpora sociální integrace a
sociálních služeb, grant Podpora vzdělávání a procesů v sociálních
službách na období od 1. 11. 2013 do 30. 6. 2015 v max. výši
1 099 tis. Kč. Podíl zdrojů financování na celkových způsobilých
výdajích činily 85 % prostředky z ESF a 15 % prostředky národního
spolufinancování ze SR, celkem čerpány finanční prostředky za celé
období realizace ve výši 982 tis. Kč.
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Realizované projekty, dotační tituly v letech 2010 - 2015
Neinvestiční
projekty v
tis. Kč

Přehled realizace projektů včetně
investičních

Rok

r. 2013

„IP/ESF - SAD – KÚ/2009-2011, Podpora syst. vzděl.
pracovníků Centra – ESF/2010 – 2012, Rekonstrukce
azyl. zařízení – ROP/2010-2012, Impl. standardů KÚ, Knihy do ouška - NOKD, Kimex, Příspěvek z ÚP"
„IP/ESF - SAD – KÚ/2009-2011, Podpora syst. vzděl.
pracovníků Centra – ESF/2010 – 2012, Rekonstrukce
azyl. zařízení – ROP/2010-2012, Žijeme naplno NOKD, Nákup auta – KÚ, Příspěvek z ÚP"
„Podpora syst. vzděl. pracovníků Centra – ESF/2010
– 2012, Rekonstrukce azyl. zařízení – ROP/20102012“
„Grantové projekty ESF – ÚP 5x, Vzděláním ke
kvalitě – ESF/2013-2015, Systém sdruženého
nákupu – TOP 37 - MMO“

r. 2014

„Vzděláním ke kvalitě – ESF/2013-2015“

r. 2010

r. 2011

r. 2012

Investice v tis. Kč
Projekty EU

Ostatní

Dotace ze
SR/MPSV
tis. Kč

2 204

170

50

1 460

2 310

2 581

446

1 438

806

1 529

218

2 982

454

2 671

516

3 379

429
4 712
r. 2015
„Vzděláním ke kvalitě – ESF/2013-2015“
Pzn.: Dotace na provoz ze SR/MPSV čerpá organizace od r. 2008 (2 188 tis. Kč, r. 2009/1 461 tis. Kč, od roku 2015
prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje).

Vývoj podílu jednotlivých vybraných zdrojů v letech 2010 – 2015
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CÍLE ORGANIZACE NA ROK 2016
Základním cílem zůstává nadále zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních
služeb:
 individuálním přístupem k uživateli
 vzděláváním zaměstnanců organizace zvyšovat jejich odbornou
způsobilost a supervizemi předcházet syndromu vyhoření
pracovníků
 zvyšováním efektivity poskytovaných služeb pomocí využití
nejnovějších poznatků a technologií (informačních systémů) s cílem
maximálně snížit zatížení pracovníků v přímé péči nezbytnou
administrativou
 systematickou aktualizací Standardů kvality sociálních služeb,
včetně jejich aplikace v praxi
Motto organizace pro rok 2015:
„Nejsme zodpovědní jen za to, co děláme, nýbrž i za to, co neděláme."
(Moliére)
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STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
zahrnuje Centrum denních služeb a pečovatelskou službu:
 na území městského obvodu Poruba a v městských částech
Martinov, Pustkovec, Třebovice
 v Domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) ASTRA a Průběžná
(včetně provozu)
Sídlo Pečovatelské služby a Centra denních služeb:
DPS ASTRA
Ivana Sekaniny č. 1812/16
Ostrava – Poruba
Vedoucí střediska:
Telefon:
E-mail:

mgr. Vladislava Ševčíková
596 944 301
vladislava.sevcikova@cssporuba.cz

Počet zaměstnanců střediska v hlavním pracovním poměru:
 32 zaměstnanců v Pečovatelské službě (viz níže)
 2 zaměstnanci v Centru denních služeb (viz níže)

Dům s pečovatelskou službou
ASTRA pohledem ze zahrady

34 z toho

Pohled na areál Domu s pečovatelskou
službou PRŮBĚŽNÁ
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Výnosy z prodeje služeb: 3 225 tis. Kč
Náklady: 15 265 tis. Kč
Průměrný věk uživatelů: 82,8 let
Poslání služby
Posláním pečovatelské služby je poskytovat přímou péči v domácím
prostředí osobám, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby k uspokojování
svých životních potřeb v takovém rozsahu, aby byla zachována a
podporována jejich stávající soběstačnost, zmírněna rizika sociálního
vyloučení a byl jim umožněn co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném
domácím prostředí.
Cílová skupina
Dospělé osoby žijící v městské části Poruba a městských částech Martinov,
Pustkovec, Třebovice se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Cíle pečovatelské služby je:
 poskytovat sociální službu, která bude individuálně přizpůsobena
potřebám a požadavkům každého jednotlivého uživatele
 napomáhat zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života
uživatelům, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu
potřebují pomoc jiné fyzické osoby
 sociální službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující,
podporovala jejich samostatnost, zmírnila rizika sociálního vyloučení
a napomohla zachování dosavadního způsobu života v přirozeném
domácím prostředí
Na základě písemné smlouvy byly poskytovány za úhradu základní činnosti:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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V rámci poskytované služby jsme za úhradu zajišťovali fakultativní činnosti:
 dohled
 pedikúra
 kadeřnické úkony
 zajištění dopravy k lékaři motorovým vozidlem organizace v rámci
městského obvodu Poruba
 pomoc při zajištění drobného domácího zvířectva
 odvoz prádla z domácnosti uživatelů služby do prádelny v domě
s pečovatelskou službou a zpět
 administrativní úkony

Struktura uživatelů pečovatelské služby v roce 2015
Rok

Počet
uživatelů

ženy

Počet
uživatelů
k 31.12.

Počet
uživatelů
s bezplatnou péči

Počet
dodatků u
stávajících
smluv

muži

Počet nově uzavřených
smluv

Terén

DPS
Astra

426

Soc.
šetření

106

2015

302
328

DPS
Průběžná

Počet nových
indiv. plánů,
sociálního
šetření (bez
kontaktů)

0

IP

933

248

98

90

8

8

810

123

Počty uživatelů služby a sociální šetření vykonané soc. pracovníky (2015)

celkem osob
M
z toho
Ž
sociální šetření

Okrsek 1sociální
pracovník

Okrsek 2sociální
pracovník

Okrsek 3sociální
pracovník/
koordinátor

DPS Astrasociální
pracovník/
koordinátor

DPS
Průběžnásociální
pracovník/
koordinátor

CELKEM

141
45
96
261

145
28
117
203

5
1
4
14

51
5
46
73

84
19
65
259

426
98
328
810
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Významná událost v roce 2015
 Dne 29. května 2015 se uskutečnil 8. ročník sportovního a
vědomostního klání pod názvem „Junior – senior – hendikepiáda.“
Soutěžního dopoledne se zúčastnili senioři společně se žáky Základní
školy Porubská 832 a mládeží ze Střediska pracovní rehabilitace
Poruba. V tříčlenných soutěžních týmech měla každá skupina
soutěžících své zastoupení. Při jednotlivých disciplínách byla zjevná
soudržnost všech soutěžních týmů, které byly po celou dobu
povzbuzovány ostatními přítomnými. Sportovní dopoledne bylo
zahájeno a ukončeno vystoupením hudebního tělesa „Porubští
trubači“, které bylo příjemným zpestřením akce.

Porubští trubači na Junior – senior – hendikepiádě
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Věková struktura uživatelů v roce 2015

nad 95 let
2%
90 - 94 let
10%
85 - 89 let
26%

do 59 let 60 - 64 let 65 - 69 let
2%
2%
7%
70 - 74 let
9%
74 - 79 let
16%
80 - 84 let
26%

308
279,5
270,5

Průměrný měsíční počet uživatelů odebírajících službu PS rok 2013 – 2015

350
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0
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DPS
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Celkem

DPS Astra

PS

Porovnání klientohodin

DPS Průběžná

994,00 Kč

890,00 Kč

764,00 Kč

800,00 Kč

418,00 Kč

605,00 Kč

2013
1 104,00 Kč

1 016,00 Kč

852,00 Kč

844,00 Kč

870,00 Kč
818,00 Kč

Průměrná měsíční úhrada v Kč na osobu odebírající službu v letech
2013 – 2015 (terén a domy s pečovatelskou službou)

2014
2015

Celkem

1

29654
2014

28672

2015

Klientohodina

K navýšení klientohodin došlo v roce 2015 v přímé souvislosti
s rozšiřováním četnosti a rozsahu úkonů péče o vlastní osobu u uživatelů,
u nichž došlo ke snížení soběstačnosti a samostatnosti v sebeobslužných
činnostech. Jedním z aspektů navýšení klientohodin je i navázání úkonu
přípravy a podání stravy při stravování a odběru obědů uživateli
v jídelnách obou DPS.
1

skutečný počet hodin účasti klienta na sociální službě
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I. stupeň
800,- Kč

II. stupeň
4000,- Kč

III. stupeň
8000,- Kč

IV. stupeň
11000,- Kč

Mapa, kde nás najdete
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2013
441,00 Kč
471,00 Kč
510,00 Kč

2 064,00 Kč
2 558,00 Kč
3 151,00 Kč

2 336,00 Kč
2 099,00 Kč
2 447,00 Kč

1 367,00 Kč
1 508,00 Kč
1 346,00 Kč

616,00 Kč
648,00 Kč
687,00 Kč

Průměrná měsíční úhrada v Kč na osobu pobírající příspěvek na péči
za poskytnutí služby sociální péče

Uživatelé
bez PnP

2014
2015

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - TERÉNNÍ
Koordinátorka služby a sociální pracovnice: Bc. Dana Navrátilová
Telefon:
596 944 362
E-mail:
dana.navratilova@cssporuba.cz
Sociální pracovnice: Bc. Lenka Machalcová
Telefon:
596 944 363
E-mail:
lenka.machalcova@cssporuba.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Katarína Černíková
Telefon:
596 944 364
E-mail:
katarina.cernikova@cssporuba.cz
Počet uživatelů:
Průměrný věk uživatelů PS:

291 osob
83,5 let

Zázemí zaměstnanců pečovatelské služby v DPS ASTRA
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU ASTRA
Počet obyvatelů:
Počet uživatelů:
Průměrný věk uživatelů PS:
Kapacita:

59 osob
51 osob
82 let
51 bytových jednotek z toho
46 bytů 0+1(4 bezbariérové)
5 bytů 0+2 (1 bezbariérový)

Pravidelné akce
 Každý týden ve středu mezi devátou a jedenáctou hodinou je otevřena
„Domácí knihovna“ DPS ASTRA s možností příjemného posezení.
 Dvakrát v týdnu úterý, čtvrtek se schází klub seniorů, který navštěvuje i
veřejnost z okolí.
 Pravidelně první úterý v měsíci se v Zimní zahradě DPS ASTRA konají
společenské akce Klubu seniorů, zpříjemněné hudbou k poslechu i tanci.
 V měsíci květnu se obyvatelé DPS sešli při tradičním smažení Svatodušní
vaječiny.
 V letních měsících se obyvatelé DPS opakovaně setkali při grilování.
Kulturní a společenské akce

„Porubští trubači“ vystoupení žáků ZUŠ J. Valčíka v režii Pavla
Zatloukala.

„Z pohádky do pohádky“ vystoupení žáků ZŠ Porubská v režii Marie
Havránkové.

„Setkání s uměleckými řemesly“ tradiční velikonoční jarmark v Zimní
zahradě DPS ASTRA.

„Jarní koncert“ vystoupení studentů JKAG v Ostravě pod vedením
Jiřího Bystroně.

„SÚDÁN“ cestopis Renáty Moskalové.

Společenská akce Klubu seniorů DPS ASTRA.

„Junior-senior-hendikepiáda“ 8. ročník sportovního a vědomostního
klání.

„Červená karkulka“ vystoupení žáků ZŠ A. Hrdličky pod vedením Mgr.
Renáty Holkové.
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„Hudební odpoledne“ ZUŠ J. Valčíka, slovem provázele Mgr. Sylva
Fiurášková.
„Trénování paměti“ cyklus přednášek s praktickým nácvikem
pod vedením Mgr. Andrey Goldírové.
„Vánoční koncert“ vystoupení pěveckého souboru PAPRSEK ZŠ Velká
Polom pod vedením Mgr. Jitky Švidrnochové.
Vánoční jarmark v Zimní zahradě DPS ASTRA.
V Galerii Astra umístěné v Zimní zahradě DPS ASTRA vystavovali v roce
2015 svá výtvarná díla studenti AVE ART SSUŠ a ZUŠ Ostrava - Hrabůvka
(kresba-malba-grafika).

Setkání obyvatelů DPS ASTRA při grilování na zahradě
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU PRŮBĚŽNÁ
Sídlo:
Průběžná č.6222/122, Ostrava-Poruba
Koordinátorka služby a sociální pracovnnice: Bc. Lenka Martinkovičová
Telefon:
596 969 203
E-mail:
lenka.martinkovicova@cssporuba.cz
Počet obyvatelů:
Počet uživatelů:
Průměrný věk uživatelů PS:
Kapacita:

102 osob
84 osob
81,6 let
80 bytových jednotek z toho
50 bytů 0+1,
20 bytů 0+2
10 bytů 1+2

Pravidelné akce
 Každé úterý dopoledne od deseti hodin a následně od půl čtvrté
odpoledne probíhá v tělocvičně pro obyvatele domu s pečovatelskou
službou cvičení jógy.
 „Zpívánky“ – k tanci a zpěvu hrají jednou v měsíci obyvatelům domu
s pečovatelskou službou členové Klubu českých turistů při TJ TURISTA
VOKD.
 Pravidelně ve středu se schází u společné hry milovníci kulečníku.
 I v roce 2015 byl pro obyvatele DPS Průběžná zajišťován dovoz knih
z „Domácí knihovny“ DPS ASTRA.
Kulturní a společenské akce

„Z pohádky do pohádky“ vystoupení žáků ZŠ Porubská v režii Marie
Havránkové.

„DODIVADLO - AKTOVKY“ v režii Milana Šťastného.

„Porubští trubači“ vystoupení žáků ZUŠ J. Valčíka v režii Pavla
Zatloukala.

„KONCERT“ vystoupení žáků ZUŠ J.Valčíka.

„Koncert ZUŠ Dobroslavice“ slovem provázela Alena Klapetková.

18

„Z pohádky do pohádky“ - vystoupení žáků ZŠ Porubská 832 v Ostravě – Porubě

Mapa, kde nás najdete
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Sídlo:

Dům s pečovatelskou službou ASTRA
Ivana Sekaniny č. 1812/16, Ostrava - Poruba

Centrum denních služeb patří svým zaměřením do služeb sociální péče a je
službou ambulantní. Pobyt je zajištěn v pracovní dny (pondělí - pátek)
v době od 7.00 do 15.00 hodin.
Koordinátorka služby a sociální pracovnice: Bc. Dana Navrátilová
Telefon:
596 944 362
E-mail:
dana.navratilova@cssporuba.cz
Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru:
Výnosy z prodeje služeb: 325 tis. Kč
Náklady: 897 tis. Kč
Okamžitá kapacita:
Počet uživatelů za rok:

2

10 uživatelů
20 osob, z toho
5 osob ve věku 70 – 80 let
15 osob nad 80 let věku

Posláním
Centra denních služeb je umožnit dospělým osobám se zdravotním
postižením a seniorům hodnotně prožít den s možností využití nabízených
aktivit v bezbariérovém prostředí zařízení ambulantní služby sociální péče.
Naší snahou je individuálně podporovat a rozvíjet soběstačnost těchto osob
tak, aby mohly žít co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Cílová skupina
Dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři),
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje systematickou podporu jiné
fyzické osoby, a kterým chybí kontakt se společenským prostředím.
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Cíle služby:
 poskytnout docházejícím osobám individuálně přizpůsobenou službu
v pracovních dnech od 7.00 hodin do 15.00 hodin
 udržení nebo rozvíjení stávající soběstačnosti, a tím předcházení riziku
závislosti na druhé osobě
 aktivní prožití dne ve společnosti vrstevníků a rozvíjení společenských
vztahů
 předcházení sociální izolaci a snížení rizika sociálního vyloučení
 zachování rozsahu služby ve stávající, či případně vyšší kvalitě
(okamžitá kapacita 10 osob, rozsah služby v pracovní dny), s využitím
externích finančních zdrojů (dotace, granty, apod.)
 modernizovat technické vybavení Centra denních služeb
Poskytovaná sociální služba v Centru denních služeb je orientovaná
na přání a potřeby uživatelů. Individuálním přístupem je zajištěna
jedinečnost každého uživatele.
Počet a struktura uživatelů služby v roce 2015
Rok

Počet
uživatelů

ženy

2015

Odmítnutí
žadatelé
(z důvodu
kapacitních)

Počet nových
indiv.plánů,
intervencí (bez
kontaktů)

muži

20
19

Počet
uzavřených
smluv
včetně
dodatků

1

IP

9

0

Aktivizační programy
 Četba denního tisku
 Muzikoterapie
 Nácvik jemné motoriky a trénování paměti
 Relaxační a protahovací cvičení
 Trénování paměti formou vědomostních kvízů
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Intervence

115
6

Počet
aktiviz.
programů

109

5

Významná událost v roce 2015
 Dne 15. 10. 2015 byl způsob poskytování ambulantní služby sociální
péče a zkušenosti zaměstnanců Centra sociálních služeb Poruba
prezentovány vedoucími zaměstnanci mgr. Vladislavou Ševčíkovou a
Bc. Danou Navrátilovou příspěvkem pod názvem „Nejsem na to sám“
v rámci odborného programu XIX. Gerontologických dnů Ostrava.

Ilustrace z knihy „Paměť stromů“autorů
Marie Hruškové, Bedřicha Ludvíka

„Tak jako stromy i my lidé máme své kořeny, které jsou sice méně vidět, o to jsou však pevnější.
Jsme vrostlí do země, v níž jsme se narodili, do kultury, v níž jsme vyrostli, do hodnot, v nichž
nás vychovali, do přátel, které jsme během života potkali, spojeni s domovem.“

Tvůrčí aktivity
 Výroba upomínkových předmětů z keramiky a přírodních materiálů
pro účinkující na kulturních akcích v obou domech s pečovatelskou
službou.
 Výzdoba prostor Centra denních služeb dle jednotlivých ročních
období.
 Výroba dekorací z přírodních materiálů na velikonoční a vánoční
jarmark – věnce, ozdobné košíky, papírová dekorace, malovaná vajíčka.
 Výroba medailí pro účastníky „Junior – senior – hendikepiády“.
 Výroba dárků z přírodních materiálů pro děti mateřské školky O. Synka
v Ostravě – Porubě.
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Ostatní akce a události
 Výroba upomínkových předmětů pro žáky ZŠ Porubská 832, kteří
vystoupili s divadelním představením „Z pohádky do pohádky“
ve společenském sále DPS Průběžná.
 Soutěžní dopoledne v deskových hrách.
 V rámci aktivizačních činností uživatelé společně se zaměstnanci Centra
denních služeb vyráběli z přírodních materiálů předměty s velikonoční
tématikou na Velikonoční jarmark.
 Návštěva dětí z MŠ O. Synka v Ostravě – Porubě – pěvecké vystoupení
dětí, výroba a předání keramických dárečků malým předškolákům.
 Výroba dekoračních předmětů pro účinkující studenty JKAG v Ostravě.
 Výroba „Večerníčku“ z papíru a přírodních materiálů pro účast v soutěži
„Šikovné ruce našich seniorů“.
 Výroba dárků pro účastníky 8. ročníku sportovních her – „Junior-seniorhandicapiáda“.
 Výroba upomínkových předmětů pro členy dětského divadelního
souboru ZŠ A. Hrdličky v Ostravě – Porubě a členy pěveckého souboru
ZUŠ J. Valčíka v Ostravě - Porubě.
 Výroba vějířů z barevného papíru pro uživatele CDS.
 Výroba zvířátek z keramické hlíny a figurek z listů kukuřice.
 Letní grilování na zahradě DPS ASTRA.
 Focení uživatelů CDS pro prezentaci služby sociální péče v rámci
odborného programu XIX. Gerontologických dnů Ostrava.
 Podzimní výzdoba prostor Centra denních služeb z přírodních materiálů,
výroba papírových draků.
 Příprava na Vánoční jarmark – výroba věnců a různých vánočních dárků
z přírodních materiálů a keramiky.
 Výlet uživatelů CDS na Vánoční trhy tradičně pořádané na Masarykově
náměstí v Ostravě spojený s návštěvou cukrárny.
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Jedna z fotografií uživatelů CDS pro prezentaci
na Gerontologických dnech Ostrava

„Večerníček“ uživatelů CDS

Cílem všech uvedených aktivit je udržovat a rozvíjet soběstačnost
jednotlivých uživatelů Centra denních služeb a rodinným pečujícím
umožňuje realizovat se ve svém pracovním i osobním životě. Zároveň
rodinám dává jistotu, že jejich blízkému je zajištěna potřebná profesionální
péče a současně je zachován život v přirozeném domácím prostředí.
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Nácvik
motorických,
psychických a
sociálních
dovedností

Svoz 50 Kč / úkon
(fakultativní služba)

85 260,00 Kč

59 400,00 Kč

58 000,00 Kč

58 800,00 Kč

44 750,00 Kč

39 900,00 Kč

91 800,00 Kč

51 525,00 Kč

51 435,00 Kč

Vývoj tržeb v Kč v letech 2013 – 2015 (některé vybrané úkony)

2013
2014
2015

Sociálně
terapeutické
činnnosti

Vývoj tržeb v roce 2015 byl ovlivněn zejména rozšířením četnosti návštěv
jednotlivých uživatelů ambulantní služby sociální péče.
Od 1. 4. 2015 došlo k navýšení cen základních úkonů sociální péče dle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. e) vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
ve znění pozdějších předpisů.
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností se navyšuje z částky 15,-Kč/hodina na částku 25,-Kč/hodina.
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob se navyšuje z částky 40,-Kč/hodina na částku
50,-Kč/hodina.
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DOMOV PRO MATKY S DĚTMI
Sídlo:
Vedoucí :
Telefon:
E-mail:

Dělnická č. 386, Ostrava-Poruba
Bc. Darina Kašperlíková
596 916 028
darina.kasperlikova@cssporuba.cz

Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru:
6
Výnosy z prodeje služeb: 593 tis. Kč
Náklady: 2 975 tis. Kč
Kapacita: 35 lůžek - pobyt v 10-ti třílůžkových a v jednom pětilůžkovém
pokoji s možností přistýlky.
Posláním
azylového Domova pro matky s dětmi je pomoc matkám s dětmi, případně
těhotným ženám, při řešení jejich nepříznivé životní situace, a to
ubytováním na nezbytně nutnou dobu a poradenstvím vedoucím
k sociálnímu začlenění zpět do společnosti.
Cílová skupina
Zletilé matky, případně ženy (např. opatrovnice, pěstounky ap.) s dětmi
do 15 let věku a gravidní ženy z Ostravy a okolních regionů. Hranice
dosažených 15 let věku dítěte je stanovena pro věk nejstaršího z dětí. Jedná
se o osoby bez přístřeší, oběti všech forem domácího násilí a osoby, které
nejsou vlastními silami schopny zvládnout svou nepříznivou životní situaci.
Cíle služby:
 posílení aktivity uživatelek a pomoc při samostatném řešení problémů
tak, aby se jejich závislost na poskytovaných službách minimalizovala
nebo se staly zcela nezávislými
 podpora při nalezení vhodného samostatného bydlení, pokud možno
jiného než azylového typu, dále při nalezení vhodného zaměstnání,
rekvalifikace a uplatnění na trhu práce
 nápomoc při osvojování si zásad vedení domácnosti, finančního
hospodaření, péče o děti
 podpora uživatelek při vytváření či posílení vzájemných vazeb a vztahů
mezi matkou a dítětem, posílení a podpora přirozených vazeb
s rodinou či přáteli
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Počet a struktura uživatelů služby v roce 2015

Rok

Počet uživatelů

ženy

děti

(v %)

81
2015
29

Obložnost

Počet
uzavřených Počet indiv. plánů,
Počet aktiviz.
smluv
intervencí,
programů
včetně
kontaktů
dodatků

64

IP

855
53

52

Intervence,
kontakty

34

20
821

Z celkového počtu uživatelek z Domova pro matky s dětmi odešlo
v roce 2015 ze zařízení 80% do přirozeného sociálního prostředí (převážně
nájemních bytů, případně zpátky k rodině), 20% odešlo do jiných azylových
zařízení nebo ubytoven. Přispěním sociální práce zaměstnanců DMD se
takto podařilo reintegrovat většinu uživatelek služby sociální prevence zpět
do přirozeného prostředí.

Počty uživatelů služeb podle trvalého bydliště v roce 2015

8
22
Poruba
Ostrava
51

mimo Ostravu
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Vývoj počtu uživatelů služeb DMD v letech 2011 – 2015
64
52

50

45

44
35
28

25

dospělý

29

27

dítě

2011

2012

2013

2014

2015

Graf roční obložnosti v % v letech 2011 - 2015
100%
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83%

80%

77%

76%

64%

60%

Obložnost

40%
20%
0%
2011

2012
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2015

Graf názorně ukazuje, že ve srovnání s uplynulými roky došlo v roce 2015
ke snížení obložnosti, a to převážně v důsledku zvýšeného počtu matek,
které využily službu účelově, pouze krátkodobě (několik dnů nebo týdnů),
než svou situaci vyřešily pronájmem bytu, či využitím jiného azylového
zařízení (např. určeného pro celé rodiny s dětmi apod.)
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V průběhu roku 2015 probíhaly v zařízení aktivizační činnosti připravované
zaměstnanci zařízení, dále i ve spolupráci s jinými organizacemi
a institucemi. Pomocí aktivit se zaměstnanci mimo jiné snaží
u uživatelek o posílení vzájemných vazeb a vztahů mezi matkou a dítětem.
Aktivity, jsou pořádány s prvky arteterapie, ergoterapie, včetně setkávání
ve formě besed a přednášek.
Pořádané aktivity v DMD
 Výtvarná aktivita „Tvoření klaunských čepiček“
 Soutěž „O nejchutnější buchtu“
 Beseda s psycholožkou Městské policie odboru prevence, na téma
„Jak se ucházet o zaměstnání“ s praktickým nácvikem
 Společná aktivita maminek s dětmi „Malování velikonočních vajíček“
 Aktivní setkání plné čár a kouzel “Čarodějné odpoledne“
 „Oslava dětského dne“ plná her a soutěží, ve spolupráci se studenty VOŠ
sociální Ostrava a zaměstnanci DMD
 „Rybářské závody“, za spolupráce s družinou ZŠ Porubská
 Výtvarná činnost „Kolíčkování“
 Kreativní činnost maminek s dětmi „Panáčci trávníčci“

Tvoření s dětmi





Mikulášská nadílka

Pěší výlet uživatelek s dětmi spolu s pracovnicemi zařízení na místní
Myslivnu Poruba, kde byla možnost objevovat krásu přírody a poté
u ohně něco dobré zakousnout
Kreativní činnost „Korálkování“
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Výtvarná tematická činnost „Hola hola, škola volá“
Aktivita „Relaxační malování“, výroba barevných mandal
Beseda „Povídání o první pomoci“
Kreativní činnost –„Výroba vánočních přání“
Beseda s pracovnicí Bílého kruhu bezpečí na téma „Domácí násilí“
„Mikulášská nadílka“ pořádaná pracovnicemi DMD
„Vánoční posezení“ uživatelek s dětmi a pracovnicemi zařízení
Studenti a pedagogové AHOL Vyšší odborné školy, o.p.s. v Ostravě Zábřehu přivezli dětem vánoční balíčky s hračkami a oblečením, v rámci
uskutečněné předvánoční sbírky této školy

Dětský den v zařízení

Výtvarná aktivita

„Panáčci trávníčci“

Tvoření s dětmi
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AZYLOVÉ ZAŘÍZENÍ
Sídlo:
Vedoucí:
Telefon:
E-mail:

Vřesinská 2230/5, Ostrava – Poruba
Bc. Eva Bocviňoková
596 630 208, 596 911 611
eva.bocvinokova@cssporuba.cz

Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru: 6
Výnosy z prodeje služeb: 797 tis. Kč
Náklady služby: 3 206 tis. Kč
Kapacita: 25 lůžek v osmi pokojích, z toho:
 2 čtyřlůžkové pro muže
 3 třílůžkové pro muže
 1 dvojlůžkový pro muže
 2 třílůžkové pro ženy
Cílová skupina
Plnoleté osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení,
s trvalým pobytem v Ostravě – Porubě, při volné kapacitě i další osoby
z jiných regionů.
Posláním služby
je pomoc mužům i ženám, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé
životní situaci, a to poskytnutím ubytování a sociálního poradenství
vedoucího k sociálnímu začlenění.

Cílem služby
je zmírnění dopadu nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení,
zabránění zdravotním a sociálním rizikům, které souvisí se způsobem života
na ulici, motivace osob k řešení situace a napomáhání k integraci
do společnosti. A další dílčí cíle:
 Podpora při nalezení následného bydlení.
 Pomoc a podpora při nalezení rekvalifikace a vhodného zaměstnání.
 Podpora smysluplných vztahů s rodinami a s přáteli našich uživatelů.
 Nápomoc při osvojení principů finančního hospodaření.
 Účelné využití volného času organizováním aktivizačních činností.
33

V zařízení probíhají pro uživatele aktivizační programy, které přispívají
k motivaci, samostatnosti a k sociálnímu začlenění všech osob.
V roce 2015 byly pořádány programy – pečení velikonočních perníčků, jarní
úklid kolem budovy, procvičme si paměť, jak odolávat stresu, pečení
vánočního cukroví a vánoční posezení.

Aktivizační programy

Počet a struktura uživatelů služby v roce 2015

Počet uživatelů

ženy

muži
44

11

Obložnost

Počet
uzavřených
smluv včetně
dodatků

(v %)

72

Počet indiv.
plánů,
intervencí,
kontaktů
IP

Intervence,
kontakty

1137

90

33

27

Věková struktura uživatelů:
 1 osoba ve věku 18 let
 6 osob ve věku 19 – 26 let
 37 osob ve věku 27 – 65 let
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Počet aktiviz.
programů

1110

6

Měsíční vývoj obložnosti2 v % v roce 2015

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

81%

80%

71%

75%

71%

74%

72%

61%

78%
67%

Počty uživatelů služeb podle trvalého bydliště v roce 2015

7
21

16

Poruba

Ostrava

2

/ Obložnost - využití lůžko/den/uživatel
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Ostatní

71%

64%

Společná kuchyň v azylovém zařízení

Mapa, kde nás najdete
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HOSPODAŘENÍ CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015


V roce 2015 zřizovatel, kterým je Statutární město Ostrava – městský
obvod Poruba, podpořil organizaci neinvestičním příspěvkem ve výši
12 000 tis. Kč, což činilo 53,35% z celkových zdrojů v hlavní činnosti
organizace.
Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí:
 na provoz služeb sociální péče a prevence obdržela organizace
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu
Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 4 712 tis. Kč, tj. podíl
na celkových výnosech 20,92%,
 realizace projektu v rámci programu OP LZZ vzdělávání pracovníků
organizace podpořena finanční částkou 429 tis. Kč.
Příjmy od uživatelů služeb ve výši 4 940 tis. Kč se v porovnání
s předcházejícím rokem zvýšily, podíl na celkových výnosech 21,96%.
Doplňkovou činností byly získány zdroje v částce 203 tis. Kč, převážně
pronájmem prostor.
Darem byla získána socha „Jedlík“ od Mgr. Antonína Gavlase.







Závěrem lze konstatovat, že příspěvková organizace hospodařila v roce 2015
velmi úsporně. Byla přijata opatření vedoucí k celkovému zefektivnění
poskytovaných sociálních služeb a v následujících letech bude vedení
organizace pokračovat v nastaveném trendu hospodaření.
Vývoj jednotlivých vybraných zdrojů k vývoji celkového rozpočtu v mil. Kč (výnosům)
30
rozpočet
25
tržby

20

15

příspěvek od
zřizovatele

10
dotace MPSV
5

0
2010

2011

2012
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2015

jiné zdroje/projekty a
ost. výnosy

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2015 (v tis. Kč)
NÁKLADY
Náklady celkem
náklady z činnosti
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
aktivace vnitroorganizačních služeb
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
silniční daň
jiné daně a poplatky
odpisy dlouhodobého majetku
tvorba a zúčtování opravných položek
náklady z vyřazených pohledávek
náklady z drobného dlouhodobého majetku
ostatní náklady z činnosti
finanční náklady
ostatní finanční náklady
VÝNOSY
Výnosy celkem
výnosy z činnosti
výnosy z prodeje služeb
výnosy z pronájmu
smluvní pokuty a úroky z prodlení
čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti
finanční výnosy
úroky
výnosy z transferů
Výnosy vybraných místních vládních inst.
z transferů
výsledek hospodaření
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Hlavní č.
22 343,34
22 343,34
495,94
1 523,59
164,35
25,23
18,88
-4,21
1 917,13
12 700,14
4 248,02
51,73
504,72
3,18
17,08
335,84
-0,80
1,77
334,31
6,44
0,00
0,00

Doplň. č.
39,92
39,92
8,74
12,36
0,00
0,00
0,00
0,00
18,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hlavní č.
22 495,78
5 151,68
4 940,42
0,00
0,00
0,00
211,26
3,07
3,07
17 341,03

Doplň. č.
242,95
242,95
0,00
212,25
3,91
0,00
26,79
0,00
0,00
0,00

17 341,03

0,00

152,44

203,03

ROZVAHA K 31.12.2015 (v tis. Kč)
AKTIVA (netto)
stálá aktiva celkem
dlouhodobý nehmotný majetek (brutto)
oprávky k DNM (korekce)
dlouhodobý hmotný majetek (brutto)
oprávky k DHM (korekce)
oběžná aktiva celkem
krátkodobé pohledávky (brutto)
opravné položky k pohledávkám (korekce)
krátkodobý finanční majetek

18 357,64
5 770,30
137,41
-137,41
16 108,55
-10 338,25
12 587,34
6 280,70
-48,82
6 355,46

PASIVA
vlastní kapitál celkem
jmění účetní jednotky
fondy účetní jednotky
výsledek hospodaření
cizí zdroje celkem
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky

18 357,64
9 109,49
5 770,30
2 983,73
355,46
9 248,15
4,71
9 243,44

náklady organizace za rok 2015
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
pečovatelská
služba+DPS

centrum
denních
služeb

domov pro
matky s
dětmi
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azylové
zařízení

projekt OP
LZZ/ESF

pohledávky k 31.12.2015
krátkodobé poskytnuté zálohy

0,40%
18,05%

5,78%

75,77%

odběratelé

dohadné účty aktivní

jiné (nákl. příštích období, ost.
krátk. pohledávky aj.)

závazky k 31.12.2015
1,70%
11,01%

dodavatelé

6,20%
2,33%

50,95%

12,13%
15,68%

zaměstnanci

sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění
ostatní (dlouh. závazky,
zaměstnanci, daně a poplatky aj.)
dohadné účty pasivní

závazky k vybr. místním vl. institucím

kr. přijaté zálohy na transfery
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náklady v roce 2015

spotřeba materiálu

1,80%

spotřeba energie

2,22%

1,50%
2,49%

opravy a udržování

6,82% 0,74%
8,58%

ostatní služby

19,01%
mzdové náklady

zák. sociální pojištění

56,84%

zák. sociální náklady, jiné soc.
pojištění
odpisy dl. majetku

ostatní (cestovné, daně a poplatky,
náklady z dr. dl. majetku aj.)

výnosy v roce 2015
výnosy z prodeje služeb

1,84%
22,85%

21,96%

příspěvek od zřizovatele

dotace z ústředních rozpočtů

53,35%
ostatní
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Seznam použitých zkratek:
CDS
CSS
DDHM
DDNM
DK
DMD
DPS
Doplň. č.
ESF
EU
FKSP
JKAG
M
MMO
MPO
MPSV
MSK
MŠ
OP LZZ
p. o.
PS
RMOb
ROP
SR
SŠ
SROP
ÚP
vybr. vl.
ZMOb
ZŠ
ZUŠ
Ž

Centrum denních služeb
Centrum sociálních služeb
Dlouhodobý drobný hmotný majetek
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek
Dům kultury
Domov pro matky s dětmi
Dům s pečovatelskou službou
Doplňková činnost
Evropský sociální fond
Evropská unie
Fond kulturních a sociálních potřeb
Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě
Muži
Magistrát města Ostravy
Městská policie Ostrava
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
Mateřská škola
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Příspěvková organizace
Pečovatelská služba
Rada městského obvodu
Regionální operační program
Státní rozpočet
Střední škola
Společný regionální operační program
Úřad práce
vybrané vládní instituce (ústřední/místní)
Zastupitelstvo městského obvodu
Základní škola
Základní umělecká škola
Ženy

Poskytujeme takové služby, které bychom doporučili svým
blízkým.
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Sídlo organizace: I. Sekaniny 1812/16, 708 00 Ostrava – Poruba, Tel.: 596 944 311
Ředitelství organizace: Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.: 596 969 211
IČ: 71216642, DIČ: CZ 71216642, www.cssporuba.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 191654102/0300
CSS Poruba je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Ostravě, oddíl Pr,
vložka 959
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