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ÚVODEM 
 
Vážení přátelé, 
moje předchůdkyně, paní ředitelka Jiřina Foldynová, DiS. nazvala na tomto 
místě rok 2013 „rokem úspor“. V tomto duchu by se rok loňský, tedy 2014, 
dal nazvat „rokem změn“. Příspěvková organizace Centrum sociálních 
služeb Poruba zaznamenala v průběhu roku 2014 změn několik a bez 
nadsázky lze říci, že velmi zásadních.  
V důsledku nastavených úspor s cílem minimalizace příspěvku zřizovatele 
docházelo k nejrůznějším organizačním opatřením a změnám se nevyhnula 
ani oblast personální. V první polovině roku se muselo především vedení 
Pečovatelské služby vyrovnat s vysokou nemocností pracovnic v přímé péči, 
která naštěstí nijak negativně neovlivnila kvantitu ani kvalitu poskytovaných 
sociálních služeb. V pololetí došlo ke změně na pozici vedoucí Domova pro 
matky s dětmi, kdy paní Bc. Darina Kašperlíková nahradila paní Bc. Marcelu 
Stuchlíkovou, DiS., která po krátké zákeřné nemoci zemřela. Tato 
skutečnost pochopitelně velice zasáhla všechny zaměstnance naší 
organizace.  
V posledním čtvrtletí loňského roku došlo ke změně i na pozici ředitelky 
organizace, na niž jsem byla vybrána poté, co se paní ředitelka Foldynová 
rozhodla využít možnosti odchodu do starobního důchodu. 
Nicméně jakkoli byly uvedené změny zásadní či zlomové, jsou již součástí 
historie Centra sociálních služeb Poruba. A že můžeme hovořit o historii, 
dokládá skutečnost, že jsme si 1. 7. 2014 připomenuli desetileté výročí 
existence příspěvkové organizace a pětileté výročí otevření DPS Průběžná. 
V této souvislosti bych ráda poděkovala všem zaměstnancům příspěvkové 
organizace Centrum sociálních služeb Poruba, těm současným i těm 
bývalým, za jejich příkladnou a obětavou práci, bez níž by tato organizace 
neřadila mezi nejkvalitnější poskytovatele sociálních služeb v ostravském 
regionu. Velký dík patří rovněž paní ředitelce Foldynové, která vybudovala 
fungující organizaci patřící již neodmyslitelně k městskému obvodu Poruba. 
Do následujícího období bych chtěla popřát nejen svým 
kolegům a kolegyním, ale také všem občanům městského obvodu Poruba, 
aby finanční, legislativní, ani organizační bariéry, s nimiž se v oblasti naší 
působnosti neustále potýkáme, nijak neovlivnily kvalitu našich 
služeb a odhodlání je poskytovat stejně jako dosud v té nejvyšší kvalitě. 
 
Ing. Simona Malinová 
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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:  Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková 

organizace  
Sídlo:   Ivana Sekaniny č. 1812/16, Ostrava - Poruba,  
Statutární orgán: Ing. Simona Malinová, ředitelka  
Registrace:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddílu Pr, vložce číslo 959  
IČ:  71216642  
 
Právní forma:   příspěvková organizace  
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s.  Číslo účtu:  191654102/0300  
 
telefon:   596 969 211  
e-mail:    cssporuba@cssporuba.cz  
www stránky:   www.cssporuba.cz  
 
 
Vedoucí pracovníci  
Ing. Simona Malinová    ředitelka  
Ing. Martina Nováková  ekonom 
mgr. Vladislava Ševčíková vedoucí Pečovatelské služby a 

Centra denních služeb  
Bc. Darina Kašperlíková  vedoucí Domova pro matky s dětmi  
Bc. Eva Bocviňoková vedoucí Azylového zařízení   
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K 31. 12. 2014 
 
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Včetně 2 DPS 

Počet zaměstnanců 32 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
 

Počet zaměstnanců 2 

ŘEDITEL ORGANIZACE 

Služby sociální prevence SPRÁVNÍ A EKONOMICKÝ 
ÚTVAR 

Počet zaměstnanců 6 

Celkový fyzický počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru k 31. 12. 2014  
činil 52 zaměstnanců, z toho: 
Pracovníci v přímé péči (sociální pracovníci včetně vedoucích služeb a pracovníci v sociálních 

službách) – 36 zaměstnanců 
Ostatní pracovníci (provozní a administrativní pracovníci) – 16 zaměstnanců 
Počet DPČ a DPP činil 23 zaměstnanců. 

AZYLOVÉ ZAŘÍZENÍ 

Počet zaměstnanců 6 

DOMOV PRO MATKY  
S DĚTMI 

Počet zaměstnanců 6 

Služby sociální péče 
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI - co se nám v organizaci podařilo 
 

získat: 
 Finanční dotaci pro rok 2014 ze státního rozpočtu ve výši 3 379 tis. Kč 

na provoz Pečovatelské služby, Centra denních služeb, Azylového 
zařízení a Domova pro matky s dětmi. 

 Část finanční podpory 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, předpokládané ukončení 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 sedmé zapojili do sportovního a vědomostního klání 
„Junior – senior – hendikepiády.“  
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 Rok 2014 byl rokem, ve kterém Centrum sociálních služeb Poruba, p. o. 
oslavilo deset let od svého vzniku – dne 12. září 2014 se uskutečnilo 
u této příležitosti setkání zaměstnanců CSS Poruba p. o., zástupců 
zřizovatele a dalších hostů. 

 Slečna Lenka Mikulecká, pracovnice pečovatelské služby získala Cenu 
České asociace pečovatelské služby za přínos v péči o seniory a zdravotně 
postižené. 

 Uživatelé Centra denních služeb byli oceněni za výrobek z keramiky 
pod názvem „Pítko pro ptáky“ v rámci soutěže „Pro radost a potěšení“, 
konané Sociálními službami, p. o. v Lipníku nad Bečvou. 

 Seniorská taneční skupina BESEDA se svým tanečním repertoárem 
vystoupila v areálu dolní oblasti Vítkovic v hale Gong na devátém ročníku 
projektu Advent plný andělů. Po celý rok 2014 úspěšně reprezentovala 
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvkovou organizaci i městský 
obvod Poruba na různých společenských a kulturních akcích seniorů 
v rámci Ostravy a blízkého okolí.  

 Dne 7. 10. 2014 se v rámci Týdne sociálních služeb konal Den otevřených 
dveří, kdy občané měli možnost navštívit domy s pečovatelskou službou, 
Domov pro matky s dětmi a Azylové zařízení pro lidi bez přístřeší. Zájem 
ze strany veřejnosti byl o všechna zařízení služeb sociální péče a sociální 
prevence. 
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ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2014 
 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 činí 85 % prostředky z ESF a 15 % prostředky národního 
spolufinancování ze SR.  
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Realizované projekty v průběhu fungování CSS Poruba 

       

 

Rok 
Přehled realizace projektů včetně 

investičních  

Neinvestiční 

projekty v 

tis. Kč 

Investice v tis. Kč Dotace ze 
SR/MPSV 

tis. Kč  Projekty EU Ostatní 

r. 2005 
„Rekonstrukce - ubytovna pro lidi bez přístřeší – 
SROP 3.1/2005-2006" 

 258  
 

r. 2006 

„Rekonstrukce - ubytovna pro lidi bez přístřeší – 

SROP 3.1/2005-2006, Vzdělávání pečovatelek a 

sociálních pracovníků v Centru soc. služeb – 

ESF/2006-2008, Lůžka odlehčovací služby - MMO" 

741 1 676 221 

 

r. 2007 

„Vzdělávání pečovatelek a sociálních pracovníků v 

Centru soc. služeb – ESF/2006-2008, Aktivizační 

programy pro klienty azyl. zařízení CSS Poruba - 

SROP 3.2/2007-2008, Nákup PC - nadace 

Klausových, Příspěvek z ÚP" 

2 227 
-1 639 (odvod) 

1 639 
 

 

r. 2008 

„Vzdělávání pečovatelek a sociálních pracovníků v 

Centru soc. služeb – ESF/2006-2008, Aktivizační 

programy pro klienty azyl. zařízení CSS Poruba - 

SROP 3.2/2007-2008, Domácí knihovnička, Beseda - 

MMO, Materiálně technické vybavení DMD - KÚ" 

657   2 166 

r. 2009 

„Proměny - MMO, Implementace standardů a 

supervizní setkávání - KÚ, IP/ESF - SAD – KÚ/2009-

2011" 

1 693   1 461 

r. 2010 

„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" 

2 204 170 50 1 460 

r. 2011 

„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" 

2 310 2 581 446 1 438 

r. 2012 

„Podpora syst. vzděl. pracovníků Centra – ESF/2010 

– 2012, Rekonstrukce azyl. zařízení – ROP/2010-

2012“ 

806 1 529 218 2 982 

r. 2013 

„Grantové projekty ESF – ÚP 5x, Vzděláním ke 

kvalitě – ESF/2013-2015, Systém sdruženého 

nákupu – TOP 37 - MMO“ 

454   2 671 

r. 2014 „Vzděláním ke kvalitě – ESF/2013-2015“ 516   3 379 

Cca 27 projektů, grantů, dotační titulů aj.  
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Vývoj jednotlivých vybraných zdrojů k vývoji celkového rozpočtu (výnosům) v mil. Kč v letech 2005 - 2014 
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CÍLE ORGANIZACE NA ROK 2015 
 

 Položit důraz na kvalitu poskytovaných sociálních služeb 
a na individuální přístup k uživateli. 

 Podporou vzdělávání všech zaměstnanců organizace zvyšovat jejich 
profesionalitu. 

 Nadále pracovat na zvyšování efektivity poskytovaných služeb. 

 Využívat možné dotační a grantové příspěvky pro získání dalších 
finančních zdrojů. 
 

Motto organizace pro rok 2015: 
„Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí. 
Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta.“  
(H. W. Longfellow)  
 

 

 
  

http://cituj.cz/Citaty/autorinfo-191.aspx
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - TERÉNNÍ 

 
Sídlo: Dům s pečovatelskou službou ASTRA, 

Ivana Sekaniny č. 1812/16, Ostrava – Poruba 
Služba je poskytována na území městského obvodu Poruba a  
v městských částech Martinov, Pustkovec, Třebovice. 

Vedoucí:  mgr. Vladislava Ševčíková  
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 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru: 32 
Výnosy z prodeje služeb:    2 987 tis. Kč 
Náklady:  14 432 tis. Kč 
Průměrný věk uživatelů:    82,6 let 
 
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. 
 

mailto:dana.navratilova@cssporuba.cz
mailto:lenka.machalcova@cssporuba.cz
mailto:katarina.cernikova@cssporuba.cz
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Cíle služby: 

 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.  

 Modernizovat zázemí zaměstnanců a technické vybavení 
pečovatelské služby. 

 
Základní činnosti poskytované za úhradu  

 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 
 
Fakultativní činnosti poskytované za úhradu   

 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 
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Počet a struktura uživatelů služby v roce 2014 

 
 
 

Počty uživatelů služby a sociální šetření vykonané sociálními pracovníky 
 Okrsek 

1- 
sociální 
pracovní

k 

Okrsek 2- 

sociální 
pracovní

k 

Okrsek 3- 

sociální 
pracovník/ 
koordinátor 

DPS Astra- 

sociální 
pracovník/ 
koordinátor 

DPS 

Průběžná- 
sociální 

pracovník/ 

koordinátor 

CELKEM 

celkem osob 142 147 7 53 89 438 

z 
toho 

M 43 31 2 4 23 103 

Ž 99 116 5 49 66 335 

sociální 
šetření  

206 237 24 56 198 721 

 

 
Významné události v roce 2014 

 Dne 30. května 2014 se uskutečnil 7. 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. 

Rok 
Počet 

uživatelů 

Počet 
uživatel
k 31.12. 

Počet 
uživatelů 
s bezplat-
nou péči 

Počet 
dodatků u 
stávajíc. 

smluv 

Počet nově uzavřených 
smluv   

Počet nových 
indiv. plánů, 

sociálního 
šetření (bez 
kontaktů) 

  

ženy muži 

  

 
Terén 

DPS 
Astra 

DPS 
Průběžná 

Soc. 
šetření 

IP 

2014 
438 

320 0 432 
93 824 

335 103 77 7 9 721 103 
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„Junior – senior – hendikepiáda“ 

 

 Cenu České asociace pečovatelské služby za přínos v péči o seniory a 
zdravotně postižené, v kategorii pracovník v sociálních službách, 
obdržela v roce 2014 za pracovníky nominované z Moravy – slečna Lenka 
Mikulecká. 
 

 
Oceněná pečovatelka 
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Věková struktura uživatelů v roce 2014 
  
 

 

 

 
Průměrný měsíční počet uživatelů odebírajících službu PS rok 2012 – 2014 
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Průměrný měsíční příjem v Kč na osobu odebírající službu v letech  
2012 – 2014 (terén a domy s pečovatelskou službou) 
 
 

 
 
 

Porovnání klientohodin
1
 

 
 
Pokles počtu klientohodin v roce 2014 byl ovlivněn snížením počtu 
uživatelů. Z celkového počtu 118 ukončených smluv bylo 44 uživatelů 
umístěno v domovech pro seniory a 37 uživatelů zemřelo. Jednalo se 
převážně o uživatele, kteří odebírali služby sociální péče v minimálním 
rozsahu 2x denně. Přestože v roce 2014 bylo celkem uzavřeno 93 nových 
smluv, míra poskytované péče novým uživatelům nedosáhla na rozsah 
péče ukončených uživatelů. 

  

                                                
1 skutečný počet hodin účasti klienta na sociální službě 
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Průměrná měsíční úhrada v Kč na osobu pobírající příspěvek na péči 
za poskytnutí služby sociální péče 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - DŮM S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU ASTRA 
 
Sídlo:  Ivana Sekaniny č. 1812/16, Ostrava-Poruba 
Koordinátor služby a sociální pracovník: Bc. Jan Šebesta, DiS. 
Telefon:  596 944 366 
E-mail:   jan.sebesta@cssporuba.cz 
 
Počet obyvatelů:   62 osob 
Počet uživatelů:   53 osob 
Průměrný věk uživatelů PS:  82,3 let   
Kapacita:    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. 

 
Kulturní a společenské akce 

  Křeslo pro hosta – Mgr. Libuše Turečková „Jak jednoduše zlepšit paměť 
a pozornost“.  

 Kulturní centrum Poruba, p.o. - rukodělný seminář.  

 Křeslo pro hosta – Bc. Radek Šoustal „Po stopách Cyrila a Metoděje ze 
Soluně až na Velehrad“.  

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

 „Swing - jazz“ vystoupení hudební skupiny Karla PROROKA. 

 Společenská akce Klubu seniorů DPS ASTRA. 

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

mailto:jan.sebesta@cssporuba.cz
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  „Z pohádky do pohádky“ vystoupení žáků ZŠ Porubská v režii Marie 
Havránkové. 

 Přednáška Mgr. Tomáše Kvardy pod názvem „Psychologie všedního 
dne“. 

 Účast na „Junior – senior – hendikepiádě“.  

  „Valašské tance“ – vystoupení folklórního souboru KOTEK pod 
vedením umělecké vedoucí Nadi Rokytové. 

 „Nový Zéland na kole k sopkám a gejzírům ostrova“ přednáška Ing. 
Antoníny Hrdiny. 

 Kulturní centrum Poruba, p.o. – TanCART – výtvarný seminář. 

 Koncert žáků ZUŠ J. Valčíka v Ostravě – Porubě pod vedením Jiřího Čani.  

 „Vánoční koncert“ vystoupení pěveckého souboru PAPRSEK - ZŠ Velká 
Polom pod vedením Mgr. Jitky Švidrnochové. 

 Vánoční jarmark v Zimní zahradě DPS ASTRA. 
 
Galerie Astra v Zimní zahradě, kde vystavovali svá výtvarná díla umělci 
z Ostravy a okolí, např.: 

 Václav Šípoš – výstava karikatur 

 Olga Bubeníková – olej, akvarel, pastel 
 

  

 
Vystoupení studentů JKAG v Ostravě 
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Mapa, kde nás najdete 
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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:    105 osob 
Počet uživatelů:    89 osob 
Průměrný věk uživatelů PS: 81,3 let 
Kapacita:    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 2014 byl pro obyvatele DPS Průběžná zajišťován dovoz knih z 
„Domácí knihovny“ DPS ASTRA. 

 
Kulturní a společenské akce 

 Poetický pořad Kulturního centra Poruba, p.o. pod názvem „Kouzlo 
šansonu“.  

 Kulturní centrum Poruba, p.o. – „Hormony a stáří“ – povídání nejen o 
zdraví s prof. MUDr. Rajko Dolečkem DrSc. 

 „Pohádkové odpoledne“ vystoupení žáků ZŠ Porubská 832 v režii 
Mileny Jedličkové. 

 „Swing - jazz“ vystoupení hudební skupiny Karla PROROKA.  

 „Zpívání pro štěstí“ vystoupení dětského pěveckého soboru ZŠ A. 
Hrdličky v Ostravě – Porubě. 

mailto:lenka.martinkovicova@cssporuba.cz
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 Kulturní centrum Poruba, p.o. – beseda. 

 Kulturní centrum Poruba, p.o. – Artyčokový patchwork – rukodělný 
seminář. 

 „Foukej větříčku“ – pěvecké vystoupení žáků ZŠ A. Hrdličky v Ostravě – 
Porubě pod vedením Mgr. Renáty Holkové.  

 „Afrika - Súdán“ – cestopis Renáty Moskalové. 
 

 TANEČNÍ SENIORSKÁ SKUPINA „BESEDA“ 
od 1. 6. 2013 pod vedením PaedDr. Zdeňka Nováka, pod jehož vedením 
dosáhl soubor mnoha úspěchů. Skupina předvedla svá taneční 
vystoupení u příležitosti společenských a kulturních akcí nebo plesů. O 
profesionalitě tanečního souboru svědčí stále zvyšující se zájem ze 
strany veřejnosti o jeho vystoupení. 
Přehled vystoupení: 
 Březen: Setkání seniorek k MDŽ (K-TRIO Ostrava) 
 Duben: Vystoupení pro uživatele sociálních služeb (DPS Gajdošova)  
 Červen: Akce „Lidé lidem“ (Ostrava) 
 Červenec: Vystoupení pro uživatele Domova pro seniory Korýtko 
 Srpen: Mezinárodní festival seniorů (Jablunkov) 

Zahájení Mezinárodní olympiády seniorů (GARAGE Club) 
 Září: Vystoupení u příležitosti 10. výročí vzniku CSS Poruba, p.o.

  Přehlídka umělecké činnosti seniorů (DK Havířov) 
 Říjen: Vystoupení pro uživatele Domova pro seniory IRIS 

  Přehlídka hudby, tance a zpěvu seniorů MSK (DK F-M) 
 Listopad: „Mikulášská“ seniorů Poruby (SŠ Matějčka, Poruba) 

 Projekt „Advent plný andělů“ (DO Vítkovice) 
 Prosinec: „Mikulášská“ Svazu postižených Charita Poruba 

 
Porubští senioři z taneční seniorské skupiny BESEDA tančí pro radost 
z pohybu, tančí proto, že tanec jim navozuje lepší náladu a poskytuje 
nadhled na běžné denní starosti.  
Seniorská taneční skupina BESEDA z Ostravy-Poruby s úspěchem tančí 
při Centru sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizaci od roku 2005. 
V roce 2015 oslaví taneční seniorská skupina 10. výročí od svého vzniku. 
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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. 

Vedoucí: mgr. Vladislava Ševčíková 
Sociální pracovnice a koordinátorka služby: Bc. Dana Navrátilová 
Telefon: 596 944 362 
E-mail:  dana.navratilova@cssporuba.cz 
 
Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru: 2 
Výnosy z prodeje služeb:    227 tis. Kč 
Náklady:    893 tis. Kč 
 
Okamžitá kapacita:  10 uživatelů 
Počet uživatelů za rok:  23 osob, z toho 
     8 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. 
  

mailto:dana.navratilova@cssporuba.cz
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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 2014 

Rok 
Počet 

uživatelů 

Počet 
uzavřených 

smluv 
včetně 

dodatků 

Odmítnutí 
žadatelé 
(z důvodu 

kapacitních) 

Počet nových 
indiv.plánů, 

intervencí (bez 
kontaktů) 

Počet 
aktiviz. 
progra-

mů 

 ženy muži  
 

IP Intervence  

2014 
23 

6 0 
118 

5 
20 3 6 112 

 

 
 
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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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 dárečků z přírodních materiálů pro děti MŠ O. Synka v Ostravě –
Porubě. 

 
Ostatní akce a události 

 Výroba dekoračních předmětů pro členy dětského divadelního souboru 
ZŠ Porubská 832 v Ostravě – Porubě. 

 Příprava na velikonoční jarmark – výroba věnců a různých velikonočních 
dárků z přírodních materiálů a keramiky. 

 V dubnu se uskutečnilo tradiční setkání dětí z MŠ O. Synka a uživatelů 
CDS. Za pěvecké vystoupení byly děti odměněny drobnými dárečky 
vyrobenými seniory z CDS. 

 Výroba keramického stromu s textilními ptáčky pro účast v soutěži 
„Šikovné ruce našich seniorů“. 

 Výroba medailí pro účastníky 7. ročníku sportovních her – Junior – senior 
– hendikepiády.  

 Letní grilování na zahradě DPS ASTRA. 

 Trénování paměti, práce s přírodními materiály. 

 Výroba dekoračních předmětů pro členy pěveckého souboru 
 ZŠ A. Hrdličky v Ostravě – Porubě. 

 Výroba oveček z přírodních materiálů. 

 Výroba upomínkových předmětů z keramiky určených k 10. výročí 
založení Centra sociálních služeb Poruba, p.o. 

 Společné čtení beletrie v altánu v zahradě DPS ASTRA. 

 Výroba keramického pítka pro ptáky včetně keramických ptáčků 
pro účast v soutěži „Pro radost a potěšení“ konané ve dnech 6. 10. 2014 
– 10. 10. 2014 v Lipníku nad Bečvou. 

 Tvorba koláží s podzimní tématikou. 
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 Zapojení do projektu Advent plný andělů s aktivitou „výroba PF“ – 
originální znázornění anděla ve formě odpovídající poslání PF. 

 Soutěžní dopoledne v deskových hrách. 

 Příprava materiálu na zhotovení výrobků na vánoční jarmark, výroba 
adventních věnců. 

 Výlet uživatelů CDS na Vánoční trhy tradičně pořádané na Masarykově 
náměstí v Ostravě.  
 

 
   Ocenění uživatelé v soutěži                        „Výlet“ na Vánoční trhy v Ostravě 
 „Šikovné ruce našich seniorů“ 
 
Účelem uvedených aktivit je hodnotné naplňování času seniorů, udržování 
jejich psychické a fyzické svěžesti. 
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Vývoj tržeb v Kč v letech 2012 – 2014 (některé vybrané úkony) 
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DOMOV PRO MATKY S DĚTMI 
 
Sídlo:    Dělnická č. 386, Ostrava-Poruba  
Vedoucí :  Bc. Darina Kašperlíková 
Telefon:   596 916 028 
E-mail:   darina.kasperlikova@cssporuba.cz 
Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru: 6   
Výnosy z prodeje služeb: 679 tis. Kč 
Náklady: 2 560 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. 

mailto:darina.kasperlikova@cssporuba.cz
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Počet a struktura uživatelů služby v roce 2014 

Rok 
Počet 

uživatelů 
Oblož-
nost 

Počet 
uzavřených 

smluv 
včetně 

dodatků 

Odmítnutí 
žadatelé 
(z důvodu 

kapacitních) 

Počet indiv. 
plánů, 

intervencí, 
kontaktů 

Počet 
aktiviz. 

programů 

 ženy děti (v %)  žena dítě IP 
Intervence, 

kontakty  

2014 
77 

75 56 
136 1014 

22 
27 50 48 88 43 971 

 

V druhé polovině roku 2014 byla služba plánovaně posílena z personálního 
hlediska o sociální pracovnici, která byla přijata na poloviční úvazek. Tato 
skutečnost se odrazila při intenzivnější práci s uživatelkami, kdy oproti 
předchozímu roku sociální práci vykonávala pouze vedoucí zařízení.  
V roce 2013 bylo vykázáno 769 intervencí či kontaktů s uživatelkami 
(jednání uživatelek služby se sociálním pracovníkem za účelem zlepšení 
nebo vyřešení jejich sociální situace), v roce 2014 byl nárůst na 1014 
intervencí za rok. 
 
 
Počty uživatelů služeb podle trvalého bydliště v roce 2014 
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Vývoj počtu uživatelů služeb DMD v letech 2011 - 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Graf roční obložnosti v % v letech 2008-2014 
 

Graf názorně ukazuje, jak v porovnání s uplynulými roky došlo v roce 2014 
ke snížení obložnosti, a to převážně v důsledku zvýšeného počtu matek, 
které využily službu účelově, pouze krátkodobě (několik dnů nebo týdnů), 
než se uvolnila kapacita v soukromých ubytovnách. 
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Měsíční vývoj obložnosti v % v roce 2014 
 

 
Aktivizační činnosti 
V průběhu roku 2014 probíhaly v zařízení aktivizační činnosti připravované 
zaměstnanci zařízení, případně i ve spolupráci či prostřednictvím jiných 
institucí a organizací, a to tak, aby přispívaly k posílení kompetencí, 
osamostatnění, aktivitě a návratu k sociálnímu začlenění matek i dětí. 
Aktivity, byly pořádány s prvky arteterapie, ergoterapie, včetně přednášek 
externích lektorů a odborníků.  
V rámci projektu Městské policie Ostrava „Druhá šance matkám s dětmi“ 
navázalo zařízení v roce 2014 spolupráci s odborem prevence, uživatelky se 
takto měly možnost mimo jiné aktivně zúčastnit celoročně pořádaných akcí 
také tohoto projektu. 
 
Pořádané aktivity v DMD: 

 Účast na besedě „Drogy a závislost“ pořádané v rámci projektu „Druhá 

šance matkám s dětmi“ s MPO 

 Beseda na téma „Sebepoškozování“ 

 Prožitkový víkendový pobyt na Horní Bečvě na téma „Sebeobrana a 

bezpečnost na ulici“, MPO 

 Návštěva zvířátek  v ZOO Ostrava – jednodenní výlet 

 Návštěva aquaparku Olešná, plavání maminek s dětmi, MPO 

 Interaktivní cvičení „První pomoc“ pro maminky i jejich děti, MPO 

 Přednáška pro matky na téma „Domácí násilí“  

94% 

69% 71% 
62% 

81% 
70% 66% 66% 71% 

83% 82% 79% 
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 Společná aktivita maminek s dětmi „Had leze z díry“, výroba figurek 

z papíru v herně zařízení 

 Přednáška o přiblížení novelizace -  „Občanský zákoník“ pořádané 

v rámci projektu „Druhá šance matkám s dětmi“, MPO 

 
První pomoc – za spolupráce s Městskou Policií Ostrava       

   

 
Víkendový pobyt 

 

 „Masáže dětí a šátkování“ přednáška s ukázkami Poradna Cesta 

těhotenstvím, Dlaň životu o.p.s. Ostrava 

 Možnost účasti na přednášce „Pestré hraní – hry rozvíjející 

psychomotoriku dětí od 2 let“ Dlaň životu, o.p.s. Ostrava 

 Přednáška na téma „Komunikace jako cesta k dobrému vztahu s dětmi“, 

Dlaň životu, o.p.s. Ostrava 
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 Výroba „Papíroví dráčci“ - společná aktivita maminek a dětí 

 Podzimní výzdoba „Malování podzimu“ Domova pro matky s dětmi 

 Výroba vánoční dekorace – „Andílci na stromeček“ 

 Mikulášská nadílka s překvapením – program uspořádaný ve spolupráci 

s Vyšší odbornou školou sociální v Ostravě a MPO – odborem prevence 

  „Zdobení stromečku“ v herně zařízení - příprava na Ježíška 

 „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.  
 
 

          
Mikulášská nadílka     Vánoční posezení 
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AZYLOVÉ ZAŘÍZENÍ 
 
Sídlo:   Vřesinská 2230/5, Ostrava – Poruba  
Vedoucí:  Bc. Eva Bocviňoková  
Telefon:  596 630 208, 596 911 611 
E-mail:  eva.bocvinokova@cssporuba.cz 
Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru: 6 
Výnosy z prodeje služeb: 803 tis. Kč 
Náklady služby: 2 954 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.  
 
Cíle služby:  

 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.  

 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.  
 

Věková struktura uživatelů:  

 1 osoba ve věku 18 let 

 4 osoby ve věku 19 – 26 let 

 39 osob ve věku 27 – 65 let 

 2 osoby ve věku 66 – 80 let 

mailto:eva.bocvinokova@cssporuba.cz
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V zařízení probíhají pro uživatele aktivizační programy, které přispívají 
k motivaci, samostatnosti a k sociálnímu začlenění všech osob. V roce 2014 
byly pořádány programy – výroba velikonoční výzdoby, exekuce a činnost 
exekutora, kvíz na téma „Žijeme v Ostravě“, tvoříme origami, základy první 
pomoci, pečení vánočního cukroví a vánoční tradice. 

 

Aktivizační programy 

 

 

 
Počet a struktura uživatelů služby v roce 2014 

Rok 
Počet 

uživatelů 
za rok 

Oblož-
nost 

Počet 
uzavřených 

smluv včetně 
dodatků 

Odmítnutí 
žadatelé 
(z důvodu 

kapacitních) 

Počet indiv. 
plánů, 

intervencí, 
kontaktů 

Počet 
aktiviz. 

programů 

 ženy muži (v %)  ženy muži IP 
Intervence, 

kontakty  

2014 
46 

72 96 
50 1140 

7 
11 35 13 37 28 1112 
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Měsíční vývoj obložnosti2 v % v roce 2014 
 

 
 
Počty uživatelů služeb podle trvalého bydliště v roce 2014 
 

  

                                                
2/ Obložnost - využití lůžko/den/uživatel 
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HOSPODAŘENÍ CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2014 

 V roce 2014 zřizovatel, kterým je Statutární město Ostrava – městský 
obvod Poruba, podpořil organizaci neinvestičním příspěvkem ve výši 
12 500 tis. Kč, což činilo 58,31 % z celkových zdrojů organizace. 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo: 
 provoz našich služeb sociální péče a prevence dotacemi ve výši 

3 379 tis. Kč, tj. 15,76 % na celkových výnosech, 
 realizaci projektu v rámci programu OP LZZ vzdělávání pracovníků 

Centra sociálních služeb Poruba částkou 516 tis. Kč, 

 Příjmy od uživatelů služeb ve výši 4 696 tis. Kč se v porovnání 
s předcházejícím rokem zvýšily, toto se projevilo na celkových výnosech 
podílem ve výši 21,90 %.  

 
Závěrem lze konstatovat, že především zodpovědným přístupem pracovníků 
organizace a díky příspěvku zřizovatele bylo dosažení v oblasti financování 
sociálních služeb v Centru sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace 
dobrých výsledků hospodaření. 

 
Vývoj podílu jednotlivých vybraných zdrojů k vývoji celkového rozpočtu (výnosům) v letech 2005 - 2014 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2014 (v tis. Kč) 

NÁKLADY                                        Hlavní č.          Doplň. č. 

Náklady celkem 21 355,20 50,32 
náklady z činnosti 21 355,20 50,32 
spotřeba materiálu 593,96 6,31 
spotřeba energie 1 617,96 8,96 
opravy a udržování 123,56 21,58 
cestovné 42,36 0,00 
náklady na reprezentaci 21,57 0,00 
ostatní služby 1 810,87 39,72 
mzdové náklady 12 043,85 0,00 
zákonné sociální pojištění 4 025,47 0,00 
jiné sociální pojištění 49,26 0,00 
zákonné sociální náklady 461,65 0,00 
silniční daň 2,72 0,00 
jiné daně a poplatky 14,65 2,00 
odpisy dlouhodobého majetku 335,40 0,00 
tvorba a zúčtování opravných položek 4,70 - 28,25 
náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 
náklady z drobného dlouhodobého majetku 190,19 0,00 
ostatní náklady z činnosti 17,03 0,00 
finanční náklady 0,00 0,00 
ostatní finanční náklady 0,00 0,00 

VÝNOSY                                    Hlavní č.         Doplň. č. 

Výnosy celkem 21 437,14 177,42 
výnosy z činnosti 4 836,81 177,42 
výnosy z prodeje služeb 4 695,78 0,00 
výnosy z pronájmu 0,00 170,82 
dmluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 2,99 
čerpání fondů 0,00 0,00 
ostatní výnosy z činnosti 141,03 3,61 
finanční výnosy 6,26 0,00 
úroky 6,26 0,00 
výnosy z transferů 16 594,07 0,00 
výnosy vybraných místních vládních inst.  
z transferů 16 594,07 0,00 
 
výsledek hospodaření 81,94 127,10  
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ROZVAHA K 31.12.2014 (v tis. Kč) 

AKTIVA (netto)                                           16 921,52 

stálá aktiva celkem 6 053,60 
dlouhodobý nehmotný majetek (brutto) 132,13 
oprávky k DNM (korekce) -132,13 
dlouhodobý hmotný majetek (brutto) 15 864,97 
oprávky k DHM (korekce) -9 811,37 
oběžná aktiva celkem 10 867,92 
krátkodobé pohledávky 5 457,40 
krátkodobý finanční majetek 5 410,52 

PASIVA  
 

      16 921,52 

vlastní kapitál celkem 
 

9 018,74 
jmění účetní jednotky 

 
6 053,60 

fondy účetní jednotky 
 

2 756,10 
výsledek hospodaření 

 
209,04 

cizí zdroje celkem 
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21,10% 
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Náklady v roce 2014 
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Seznam použitých zkratek: 
CDS  Centrum denních služeb 
CSS  Centrum sociálních služeb 
DDHM  Dlouhodobý drobný hmotný majetek 
DDNM  Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 
DK  Dům kultury 
DMD  Domov pro matky s dětmi 
DPS  Dům s pečovatelskou službou 
Doplň. č.  Doplňková činnost 
ESF  Evropský sociální fond 
EU  Evropská unie  
FKSP  Fond kulturních a sociálních potřeb 
JKAG  Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě 
M  Muži 
MMO  Magistrát města Ostravy 
MPO  Městská policie Ostrava 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MSK  Moravskoslezský kraj 
MŠ  Mateřská škola 
OP LZZ  Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
p. o.   Příspěvková organizace 
PS  Pečovatelská služba 
RMOb  Rada městského obvodu  
ROP  Regionální operační program 
SR  Státní rozpočet  
SŠ  Střední škola 
SROP  Společný regionální operační program 
ÚP  Úřad práce 
vybr. vl.   vybrané vládní instituce (ústřední/místní) 
ZMOb  Zastupitelstvo městského obvodu 
ZŠ  Základní škola 

ZUŠ  Základní umělecká škola 
Ž  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 

http://www.cssporuba.cz/

