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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Název:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace

Adresa:

Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod

Zahájení činnosti:

1. 1. 2005

IČO:

71230629

Zřizovatel:

Město Uherský Brod

Ředitelka:

Ing. Marie Vaškovicová
572 612 578
739 573 473
marie.vaskovicova@ssub.cz

web:

www.ssub.cz
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2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace (SSUB) poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006, v platném
znění. Snažíme se o to, aby poskytované služby byly efektivní, dostupné, kvalitní, bezpečné pro
uživatele a hospodárné.

„Pomáháme lidem v řešení jejich nepříznivé sociální situace“.
V roce 2012 SSUB zajišťovaly:






Pečovatelskou službu (PS)
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Větrník (NZDM)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD)
Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod (DS)
Provoz domů s pečovatelskou službou v Uherském Brodě (DPS)

Služby jsou poskytovány terénní nebo ambulantní formou.
K 31. 12. 2012 měla organizace 38 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru (přepočtený stav
37,0).
Tabulka jednotlivých profesí:
pracovní zařazení
Ředitelka
Ekonomka
Mzdová účetní, personalista
Správcová + účetní
Účetní
Vedoucí pečovatelské služby
Koordinátor pečovatelské služby
Pracovník sociální péče
Vedoucí + sociální pracovník
Sociální pracovník
Výchovný nepedagogický pracovník
Údržbář
Uklízečka
věk
muži
ženy

do 29
1
2

30 - 39
1
5

počet pracovníků
1
1
1
1
1
1
1
17
2
5
4
1
2

40 - 49

50 -

18

10

důchodci
1
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Přehled kontaktů:
1. Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod – Za Humny 2292
adresa:
ředitelka:

Za Humny 2292
688 01 Uherský Brod
Ing. Marie Vaškovicová
tel. č. 572 612 578
mob. 739 573 473
e-mail: marie.vaskovicova@ssub.cz

2. Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod – U Žlebu 1066
adresa:
správcová:

U Žlebu 1066
688 01 Uherský Brod
Zdeňka Hniličková
tel. č. 572 612 080
mob. 736 710 938
e-mail: zdenka.hnilickova@ssub.cz

3. Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod – Za Humny 2467
adresa:
správcová:

Za Humny 2467
688 01 Uherský Brod
Zdeňka Hniličková
tel. č. 572 612 080
mob. 736 710 938
e-mail: zdenka.hnilickova@ssub.cz

4. Dům s pečovatelskou službou Starý Hrozenkov
adresa:

Starý Hrozenkov 317
687 74 Starý Hrozenkov
tel. č. 572 696 455
e-mail: dpsstaryhrozenkov@seznam.cz

5. Dům s chráněnými byty sv. Anežky České Suchá Loz
adresa:

Suchá Loz 340
687 53 Suchá Loz
tel. č. 572 631 143
e-mail: dumschranenymibyty@suchaloz.cz

6. Pečovatelská služba Uherský Brod
adresa:
vedoucí:

Za Humny 2292
688 01 Uherský Brod
Bronislava Velecká
tel. č. 572 612 574
mob. 731 832 918
e-mail: bronislava.velecka@ssub.cz
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7. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Větrník
adresa:
vedoucí:

Větrná 2060
688 01 Uherský Brod
Mgr. Bohumila Zetková
mob. 734 447 743
e-mail: vedouci.nzdm@ssub.cz

8. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
U Žlebu 1066
688 01 Uherský Brod
sociální pracovnice: Bc. Jana Nuzíková
mob. 734 447 742
e-mail: jana.nuzikova@ssub.cz
adresa:

9. Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod
adresa:
vedoucí:

Partyzánů 2174
688 01 Uherský Brod
Lenka Kovaříková, DiS.
mob. 732 266 684
e-mail: lenka.kovarikova@ssub.cz
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Semináře v roce 2012:
V souvislosti s účinností zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
a z něho vyplývajícího povinného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách má organizace zpracovány plány vzdělávání jednotlivých pracovníků. V roce 2012 se naši
zaměstnanci zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:











































Gerontopsychiatrie,
Nácvik manipulace s málo pohyblivým nebo nepohyblivým klientem,
Individuální plánování v PS,
Přiměřené sebeprosazování – hranice v pomáhajících profesích,
Pečovatelská služba v praxi,
Moderní přístupy k lidem s demencí,
Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky u osob se ZP a seniorů, včetně tréninku paměti
Aktivní stárnutí v pečovatelské službě,
Gerontologické dny v Ostravě,
Práce s klientem s rizikem chování,
Standard č. 9 a 10 Personální standardy,
Standard č. 14 Nouzové a havarijní situace,
Ochrana práv uživatelů sociálních služeb,
Prevence syndromu vyhoření,
Právo, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách,
Výplata dávek prostřednictvím karty soc. systémů,
Zavedení systému měřitelných ukazatelů v oblasti poskytování sociálních služeb,
Zvládání agrese u klienta,
Aplikace nových metod a technik sociální práce v praxi,
Obrana proti manipulaci – úvod do problematiky,
Individuální plánování v sociálních službách,
Stimulační techniky,
Účinná motivace klienta jako základní předpoklad změny,
Přiměřené sebeprosazení – hranice v pomáhajících profesích,
Specifické přístupy v práci s klienty s autismem,
Základní kurz bazální stimulace,
Speciální techniky sociální terapie,
Práce s klientem s rizikem chování, včetně zpracování krizových plánů,
Individuální plánování se zaměřením na děti a mládež,
Systemická sociální práce s rodinou,
Zásady práce s dítětem včetně specifik v komunikaci,
Praxe dluhového poradenství,
Seminář - novela zákona o SPOD, náhradní rodinná péče,
Prevence týrání a zneužívání osob,
Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti,
Videotrénink interakcí,
Hospodaření s majetkem, inventarizace majetku a závazků v roce 2012,
Dlouhodobý majetek v metodice roku 2012,
Praktický průvodce účetní uzávěrkou,
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění změny pro rok 2012,
Mzdová účtárna – změny a postupy od 1. 1. 2012,
Spisová archivní služba – novela k 1. 8. 2012.

Pracovníci ve službách pravidelně absolvují individuální i skupinová supervizní setkání. 4 pracovnice absolvovaly Základní výcvikový kurz bazální stimulace, 10 pracovníků se zúčastnilo kurzu Excel pro začátečníky. Několik pracovnic organizace se zúčastnilo semináře a odborné stáže
v Poděbradech, jedna pracovnice NZDM se zúčastnila odborné stáže v Unii kompas. Sociální pracovnice SASRD úspěšně ukončila dlouhodobý výcvik VTI (videotrénink interakcí).

Strana 7 (celkem 20)

3. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD
Posláním pečovatelské služby je poskytovat sociální služby osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, podporovat samostatný a nezávislý život osob v jejich domácím prostředí,
podporovat aktivní spolupráci a účast osob při poskytování sociální služby.
Cílem pečovatelské služby je poskytovat osobám, jimž je sociální služba určena, pomoc
a podporu v takovém rozsahu, který zachovává jejich přirozenou aktivitu a soběstačnost, a který
umožňuje osobám zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí a zachovává jejich přirozené
sociální vazby.
Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dítětem/dětmi.
Služby nejsou poskytovány osobám, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
uživatelům návykových látek a osobám s infekčním onemocněním.
Každý zájemce o službu uzavírá se SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI UHERSKÝ BROD Smlouvu o poskytování sociální služby, jejíž nedílnou součástí je i platný sazebník.
PS v uplynulém roce poskytovala:
a) základní činnosti:
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
b) fakultativní činnosti:
1. Přeprava uživatelů vozem PS.
2. Dovoz (nákupy, léky apod.).
3. Dohled nad uživatelem.
Fakultativní činnosti mohou být rozšířeny na základě přání uživatelů a možností PS, vždy však
musí být uvedeny a poskytovány na základě aktuálního sazebníku PS a jsou poskytovány všem
uživatelům za úhradu.
PS zajišťuje služby tak, aby byla zachována důstojnost člověka a bylo respektováno jeho soukromí. Pečovatelská služba je dostupná denně od 600 do 2200 hodin. Rozsah služeb je takový, že
umožňuje uživatelům setrvat v domácím prostředí co nejdéle.
Pečovatelská služba je poskytována uživatelům v Uherském Brodě a okolních obcích. Je poskytována jako služba terénní (v domácnostech uživatelů) a ambulantní (v hygienických střediscích
a prádelnách PS).
O uživatele v domácí péči a domech s pečovatelskou službou se v roce 2012 staralo 15 pracovnic
v sociálních službách, sociální pracovnice, koordinátorka a vedoucí.
V průběhu roku byly zaznamenány 3 stížnosti týkající se poskytování služby a byly přijaty dvě připomínky, které byly v zájmu zkvalitnění poskytované služby ihned řešeny.
K 31. 12. 2012 měla pečovatelská služba 261 uživatelů, z toho 201 bydlelo v domech
s pečovatelskou službou nebo v domě s chráněnými byty (DCHB) a 60 mimo DPS nebo DCHB.
V uplynulém roce byla zajištěna pomoc jedné rodině s trojčátky z Uherského Brodu. Během roku
2012 bylo zaznamenáno 112 případů ukončení pečovatelské služby (z toho 66 uživatelů využívající jen dovoz nebo donášku obědu – obce Bystřice pod Lopeníkem a Starý Hrozenkov si tuto službu začaly zajišťovat samy) a 42 zájemců o službu požádalo.
Pečovatelky v tomto roce odpracovaly celkem 16.290 hodin v přímé péči o uživatele,
v prádelnách PS bylo vypráno 5.177 kg prádla a v terénu bylo rozvezeno cekem 37.344 obědů.
Finančně byla v roce 2012 PS zajištěna z úhrad od uživatelů služby, dotace MPSV a příspěvků
zřizovatele a obcí.
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DPS a DCHB, ve kterých byla v roce 2012 pečovatelská služba poskytována:
3.1. DPS Uherský Brod, Za Humny 2292
 72 obytných jednotek, z toho 9 bytů vícepokojových, ostatní garsoniéry (8 bezbariérových),
 je zde lékařská ordinace, kadeřnictví, kuchyňský provoz, knihovna, prádelna, kanceláře
SSUB a pečovatelské služby,
 k 31. 12. 2012 bylo ubytováno 81 osob, z toho 18 mužů a 63 žen, nejstarší z nich měl 91
let, průměrný věk byl 76,4 let,
 v průběhu roku bylo do DPS přijato 11 nových obyvatel, 3 se odstěhovali a 10 zemřelo,
 k 31. 12. 2012 mělo smlouvu na poskytování PS uzavřeno 76 obyvatel DPS.
3.2. DPS Uherský Brod, U Žlebu 1066
 17 obytných jednotek, z toho 1 byt bezbariérový,
 jsou zde kanceláře Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD),
 k 31. 12. 2012 bylo ubytováno 20 osob, z toho 6 mužů a 14 žen, nejstarší z nich měla 91
let, průměrný věk byl 75,1 let,
 v průběhu roku se počet obyvatel nezměnil,
 k 31. 12. 2012 mělo smlouvu na poskytování PS uzavřeno 17 obyvatel DPS.
3.3. DPS Uherský Brod, Za Humny 2467
 76 obytných jednotek, z toho 12 bytů bezbariérových,
 je zde zázemí pro pečovatelky, kancelář správcové a koordinátorky PS, prádelna, hygienické středisko s vanou, sprchou a vaničkou na provádění pedikúr, dále pak rehabilitační
místnost vybavená cvičebním nářadím,
 k 31. 12. 2012 ubytováno 73 osob, z toho 19 mužů a 54 žen, nejstarší z nich měla 91 let,
průměrný věk byl 76,6 let,
 v průběhu roku bylo do DPS přijato 7 nových obyvatel a 10 obyvatel zemřelo,
 k 31. 12. 2012 mělo smlouvu na poskytování PS uzavřeno 73 obyvatel DPS.
3.4. DPS Starý Hrozenkov
 je zde 20 bytů, kuchyňka s jídelnou, sloužící k výdeji obědů, které se dovážejí, zázemí pro
pečovatelky, prádelna,
 žádosti o umístění v DPS se přijímají na Obecním úřadě ve Starém Hrozenkově,
 k 31. 12. 2012 ubytováno 17 osob, z toho 5 mužů a 12 žen, nejstarší z nich měla 89 let,
průměrný věk obyvatel domu byl 76 let,
 v průběhu roku bylo do DPS přijato 6 nových obyvatel, 1 se odstěhoval a 2 zemřeli,
 smlouvu na poskytování PS mělo k 31. 12. 2012 uzavřeno 17 obyvatel DPS.
3.5. Dům s chráněnými byty sv. Anežky České Suchá Loz (DCHB)
 nachází se zde 14 bytů, jídelna, hygienické středisko, prádelna, zázemí pro pečovatelky
a hodně navštěvovaná kaple,
 žádosti o umístění do DCHB se podávají na Obecním úřadě v Suché Lozi,
 k 31. 12. 2012 ubytováno 13 osob, z toho 4 muži a 9 žen, nejstarší z nich bylo 89 let, průměrný věk obyvatel domu byl 80 let,
 v průběhu roku byli do DCHB přijati 3 noví obyvatelé a 2 obyvatelé zemřeli,
 smlouvu na poskytování PS mělo k 31. 12. 2012 uzavřeno 13 obyvatel DCHB.
Aktivity pro seniory
Pro obyvatele DPS i DCHB bylo během roku 2012 uspořádáno několik akcí, např.:
 taneční zábavy,
 besedy,
 vystoupení dětí,
 výlety,
 Mikulášské večírky,
 vánoční koncerty aj.
Veškeré akce i s fotografiemi jsou zachyceny v kronikách.
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4. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Posláním nízkoprahového zařízení je poskytovat dětem a mládeži pomoc a zázemí a omezit tak
negativní působení vlivu „ulice“ na jejich život.
Cílem NZDM je dětem a mládeži zabezpečit podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí,
snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací způsobu jejich života,
zvýšení sociálních schopností a dovedností, posilování motivace vzdělávat se, smysluplné trávení
volného času, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí, podporovat je v začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 10 let a od 11 do 20 let, které zažívají nepříznivé sociální situace (konflikt, obtížné životní podmínky a události), nemohou či nechtějí se zapojit do běžných volnočasových aktivit, dávají přednost trávení volného času mimo rodinu, nebo
které se vzhledem ke svému životnímu stylu dostávají do konfliktu. Služby zařízení nejsou určeny
dětem a mládeži, které nepatří do dané věkové skupiny, ze zdravotních důvodů vyžadují specifickou asistenční službu nebo pro přenosnou nebo akutní chorobu nemohou pobývat v kolektivu či
jsou pod přímým vlivem návykových a psychotropních látek.
V NZDM jsou poskytovány následující činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
a dovedností,
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

schopností

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském
prostředí,
c) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
Poskytujeme základní sociální poradenství.
Prostory NZDM se nachází v přízemí budovy č. p. 2060, na ulici Větrná v Uherském Brodě, jsou
bezbariérové a mimo obytnou část domu. Tvoří je společenská místnost (herna) velká cca 81 m2,
kancelář, která slouží zároveň jako kontaktní místnost, sklad a sociální zařízení.
Mimo vybavení nábytkem jsou pro volnočasové aktivity k dispozici počítače s připojením na internet, stůl na stolní tenis, elektronické šipky, stolní fotbal, boxovací trenažér, herní konzole, Play
Station, mobilní keramická tabule, psací a výtvarné potřeby, knížky a časopisy a různé společenské hry, kuchyňská linka s dřezem, kde je možné si uvařit čaj, kávu či připravit nápoje a pečící
trouba, která slouží k výuce pečení.
V roce 2012 bylo zaznamenáno 3.841 návštěv uživatelů obou věkových kategorií a k 31. 12. 2012
mělo uzavřenu Dohodu o poskytování sociální služby 103 uživatelů. Z toho 58 chlapců a 45 dívek.
Bylo zaznamenáno 14 stížností a podnětů, které byly průběžně vyřizovány.
V zařízení pracovali tři pracovníci (vedoucí + sociální pracovnice, sociální pracovník a pracovnice
v sociálních službách).
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V roce 2012 se uskutečnil v rámci „Týdne sociálních služeb“ Den otevřených dveří NZDM pro veřejnost.
Aktivity s uživateli:
 turnaj v malé kopané ve Zlíně,
 letní vzdělávací pobyt – Olomouc,
 akce s názvem „ To sfouknem“,
 den otevřených dveří NZDM,
 Projekt- „Nehaž petku do koše, Emmě přece pomůže“,
 Projekt - „Příležitost pro každého“,
 výuka anglického jazyka,
 vánoční večírek.
Turnaje v malé kopané pořádané Salesiánským klubem mládeže ve Zlíně se účastnili uživatelé
obou kategorií – mladší (do 15- ti let) a starší (15 – 20 let). Starší uživatelé vybojovali 5. místo,
mladší družstvo obsadilo 3. místo.
V polovině července došlo k rozšíření naší služby, a to pro cílovou skupinu dětí od 6 do 10 let.
Klub je pro ně otevřen dvakrát týdně. Toto rozšíření služby považujeme za vhodné vzhledem
k možnosti dřívějšího působení na naše uživatele.
V srpnu proběhl týdenní letní vzdělávací pobyt, který pro nás připravilo občanské sdružení Euforall. Díky spolupráci s tímto sdružením jsme mohli naše aktivity obohatit o projekt „ Příležitost pro
každého“. Tento projekt rozšiřuje naším uživatelům obzor ve volbě svého budoucího povolání
a také nám umožňuje letní a zimní vzdělávací pobyty. Další zajímavou aktivitou pro uživatele díky
tomuto projektu byla výuka anglického jazyka.
V září proběhla akce s názvem „To sfouknem“ a měla za cíl prezentovat naše zařízení široké veřejnosti. Mladší uživatelé si připravili pohádku „ O veliké řepě“ a starší uživatelé se pustili do scénky „Nachcípaný chlap je enom na zlobení“.
Během měsíce října přišel návrh projektu „Nehaž petku do koše, Emmě přece pomůže“.
Iniciativa toto projektu vzešla od jedné z našich uživatelek, proto bylo pro nás prioritní jí s tím projektem pomoci. NZDM Větrník začalo sbírat pet láhve, vršky od pet lahví, CD a DVD a díky spolupráci s firmou NEOMA Nedakonice, která od nás tento materiál vykupuje, získáme finanční obnos,
který je určen na léčbu Emmy Koptákové. Na závěr roku byl přichystán Vánoční večírek, na který
přijali pozvání pan starosta, ředitelka sociálních služeb a další hosté, kteří našemu zařízení různými způsoby pomáhají.
Služba je poskytována bezplatně. V roce 2012 byla finančně zajištěna dotací MPSV,
příspěvkem zřizovatele a občanským sdružením EUFORALL, díky kterému se mimo jiné měli naši
uživatelé možnost zúčastnit týdenního letního vzdělávacího pobyt.
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5. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
„Dobrý rodinný život není nikdy dílem náhody, ale vždy tím, o co se museli usilovat ti,
kteří ho sdílí.“ (James H. S. Bossard)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD)
jsou poskytovány od 1. 4. 2009. Je to služba sociální prevence a je poskytována dle § 65 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Poslání SASRD
Jsme terénní sociální služba, která podporuje rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly
v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Tyto rodiny, které
nedokážou sami bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně.
Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme v přirozeném prostředí
rodiny.
Cílem služby je zejména pomoc cílové skupině osob zapojit se do ekonomického, sociálního
a kulturního života společnosti.
Cíle pro rok 2012
 seznámit širší veřejnost s metodou videotréninku interakcí (VTI) a používat tuto metodu
v sociální práci,
 znovu informovat pediatry, ředitele a výchovné poradce ZŠ a MŠ o nabízené sociálně aktivizační službě.
Cíle pro rok 2012 byly splněny. O VTI byla informována veřejnost a tuto metodu jsme použili celkem v pěti rodinách. Průběžně jsme o službě informovali pediatry, ředitele ZŠ a MŠ, s Mateřskou
školou Obchodní v Uherském Brodě jsme navázali užší spolupráci.
Cílová skupina osob, jíž jsou služby poskytovány
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány osobám pečujícím o osobu blízkou
– rodině nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterého (kterých) je vývoj
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez
pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Jedná se o rodiny s dětmi
do 18 let v ORP Uherský Brod (29 obcí ve správním obvodu Uherský Brod).
Služby nejsou určeny pro bezdětné rodiny a pro rodiny s dětmi staršími 18 let.
Kapacita
 ambulantní forma - 2 uživatelé/den/pracovník,
 terénní forma – 4 uživatelé/den/pracovník.
Nabídka služeb
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány sociálními pracovnicemi formou:
 terénní – návštěvou pracovnic v přirozeném sociálním prostředí uživatele,
 ambulantní – návštěvou uživatele v kanceláři SASRD
a nabízí tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost s dětmi (např. nácvik činností spojených s domácností – úklid,
nákupy),
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování
včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
(např. společné hraní her, které vedou k rozvoji dítěte),
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. domácí příprava dítěte na vyučování),
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5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. podpora účastí
dětí v kroužcích, na letních táborech, pěstování hobby u dospělých, smysluplné společné
trávení volného času v rodině),
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení
zpět,
c) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (např. aktivní naslouchání, nácvik modelových situací pro jednání na úřadech, videotrénink interakcí –
práce s kamerou),
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc s vyplněním formulářů, pomoc při
sepisování žádosti o splátkový kalendář, podpora při hledání zaměstnání a bydlení),
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (podpora komunikace v širší rodině, informace o společenském dění, návštěva společenského zařízení apod.).
Poskytujeme základní sociální poradenství.
Zázemí SASRD se nachází v Uherském Brodě v Domě s pečovatelskou službou, U Žlebu 1066.
V roce 2012 byla služba poskytována 24 rodinám s dětmi v ORP Uherský Brod třemi sociálními
pracovnicemi. V těchto rodinách bylo realizováno 953 intervencí. U 23 uživatelů služby byla uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby písemně, u 1 uživatelky ústně.
Rodiny byly navštěvovány převážně v jejich domácím prostředí. Četnost návštěv a délka spolupráce se odvíjela od individuální potřeby uživatele s ohledem na závažnost řešené situace. V letošním
roce byla služba zajišťována nejen terénní, ale nově i ambulantní formou. Terénní forma služby
byla realizována převážně v rodině uživatele ve dnech pondělí – čtvrtek v době od 7:00 do 15:30
hodin. Ambulantní forma služby byla realizována v pátek v době od 7:00 do 15:30 hodin v nově
zrekonstruované místnosti. V této místnosti je k dispozici mj. počítač s přístupem na internet pro
rychlé vyhledávání potřebných informací, hrací kout pro děti a další základní vybavení a pomůcky
pro práci s rodiči i dětmi (kancelářské potřeby, hry, hračky, didaktické pomůcky vhodné pro různé
věkové kategorie apod.) Pro výkon sociální práce má SASRD k dispozici dvě kanceláře. Do kanceláře v suterénu a ambulantní místnosti je samostatný bezbariérový přístup (není společný
s hlavním vstupem do DPS). Do kanceláře ve 2. patře je přístup přes lávku ze zadní strany budovy. Kanceláře jsou vybaveny běžným kancelářským nábytkem, počítači apod. K technickému vybavení služby patří také kamera, která slouží k videotréninku interakcí. Při práci v terénu byl
využíván služební automobil.
V průběhu roku 2012 rodiny uživatelů řešily problémy např. v komunikaci, s výchovou dětí,
s docházkou a prospěchem dětí ve škole, s nezaměstnaností, s předlužením, s bydlením.
Při výkonu sociální práce jsme spolupracovali zejména se sociálními pracovnicemi Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Uherském Brodě, s pediatry a se zástupci škol.
Sociální pracovnice Jana Nuzíková úspěšně ukončila dlouhodobý výcvik VTI. Jedná se o krátkodobou terapii. Pomocí videokamery se zaznamenává běžná situace, např. ve škole, v rodině, na
poradě. Poté se provede analýza videonahrávky a z ní se vybírají momenty, kdy se daří úspěšně
komunikovat. Při další návštěvě je uživatel seznámen s těmito úspěšnými komunikačními momenty, které mu mohou pomoci si uvědomit či zdůraznit vlastní silné stránky. Mikroanalýzou videonahrávky, tzn. rozložením sledovaných úseků na jednotlivé obrázky lze detailně ukázat prvky
úspěšné komunikace – oční kontakt, usmívání se, pokyvování hlavou, věnování pozornosti, atd.
Při zaznamenávání na kameru nejde o změnu celé situace najednou, ale o dosažení cíle pomocí
malých konkrétních kroků.
Služba je poskytována bezplatně. V roce 2012 byla finančně zajištěna dotací MPSV, Zlínským
krajem a příspěvkem zřizovatele.
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6. DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S TĚLESNÝM A MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM UHERSKÝ BROD
Poslání denního stacionáře
Posláním sociální služby je poskytovat ambulantní sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby včetně zajištění dopravy uživatelů sociální služby do denního stacionáře a mezi
specializovanými pracovišti.
Cílová skupina denního stacionáře
Sociální služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Péče a podpora je poskytována osobám s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením ve věku od 16 do 60 let.
V denním stacionáři jsou poskytovány ambulantní služby v rozsahu:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 poskytnutí stravy,
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 sociálně terapeutické činnosti,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Uživatelé služeb denního stacionáře mohou využívat fakultativně poskytované služby:
 individuální přeprava automobily upravenými pro přepravu osob se zdravotním postižením,
 dohled nad užitím léků.
Úhrady za poskytnuté služby se řídí platným sazebníkem.
Provoz denního stacionáře je zajištěn v pracovní dny v době od 7:00 do 16:00 hodin. Provoz zařízení není zajištěn o sobotách, nedělích a státních svátcích.
Denní harmonogram sociální služby
07:00 – 09:00
08:30 – 09:00
09:00 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:30
15:30 – 16:00

zahájení provozu, příchod klientů do zařízení,
snídaně, svačina,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
oběd,
odpočinek, individuální zájmová činnost,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnost,
postupný odchod klientů ze zařízení.

Kapacita denního stacionáře
Maximální kapacita zařízení je 12 klientů v jeden okamžik.
Zajištění stravy
Klienti si snídani, svačinu a pití zajišťují z vlastních zdrojů. Oběd je zajištěn od externího dodavatele.
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Stavební členění a vybavení zařízení
Pro klienty zařízení jsou určeny prostory:
 šatna klientů vybavená židlemi, lehátkem, uzamykatelnými skříňkami a lednicí,
 umývárna (vybavená sprchovým koutem a lehátkem),
 WC pro muže, WC pro ženy,
 pobytová místnost vybavená audiovizuální technikou, pracovními stoly, sedačkou, sedacími
vaky, kuchyňským koutem, PC,
 místnost pro odpočinek
 snoezelen (místnost určená pro individuální terapeutické a aktivizační techniky) vybavená
vodním relaxačním lůžkem a audiotechnikou.
Zařízení je vybaveno kompenzačními pomůckami (vozíky, křesla s klínem, chodítka, zvedák) a rehabilitačními pomůckami (masážní křeslo, běžecký trenažér, aktivní a pasivní trenažér dolních
a horních končetin). Klientům zařízení je možné fakultativně poskytovat přepravu vozidly upravenými pro přepravu osob s tělesným postižením a dohled nad užitím léků.
V roce 2012 denní stacionář pravidelně navštěvovalo 12 klientů, z nichž bylo 8 mužů a 4 ženy ve
věkovém průměru 27 let.
Dosažené cíle pracovníků
V roce 2012 se podařilo pracovníkům denního stacionáře dosáhnout dlouhodobé cíle stanovené
v předcházejícím roce. Především udržet kvalitu a pracovní nasazení, uvést do běžné praxe Koncept Snoezelen vč. bazální stimulace a v neposlední řadě pořídit aktivní a pasivní trenažér dolních
a horních končetin pro klienty denního stacionáře. V průběhu roku 2012 pracovníci došli k závěru,
že krátkodobý cíl „organizační zvládnutí plaveckých aktivit v CPA Delfín Uherský Brod“ není možné s ohledem na zdravotní stav klientů denního stacionáře splnit. Druhý ze stanovených cílů,
úspěšný průběh a ukončení vzdělávacích aktivit pracovníků stacionáře v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“, se podařilo splnit v naplánovaném rozsahu. Jednalo se o realizaci následujících
vzdělávacích aktivit:
 Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – základní výchovná – nepedagogická činnost,
 Účinná motivace klienta jako základní předpoklad změny,
 Aplikace nových metod a technik sociální práce v praxi.
Cíle pracovníků na rok 2013
Dlouhodobé cíle
 udržení stávající kvality poskytování sociální služby v denním stacionáři,
 zvýšit kvalifikaci pracovníků prostřednictvím dalších vzdělávacích aktivit.
Krátkodobé cíle
 Zajistit úspěšný průběh a ukončení další etapy projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ pro pracovníky denního stacionáře.
Finančně byla v roce 2012 sociální služba denní stacionář zajištěna z úhrad uživatelů sociální
služby, dotací MPSV, příspěvkem zřizovatele a Zlínským krajem.
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7. HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012
Účet

Název

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a údržba
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
Základní sociální náklady
Mzdy
Zákonné sociál. pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Sml.pokuty úroky z prod.
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmu
CELKEM NÁKLADY
Náklady HČ (hl. činnost)
z toho
Náklady DČ (dopl. čin.)
501
502
511
512
513
518
518
521
524
525
527
541
549
551
569
591-5

Účet

Název

Služby veřejné zakázky
Služby DS
1
Ostatní služby DS FA
Nájem byty
Ostatní služby PS
1
Ostatní služby PS FA
Nájem nebytové prostory
2
Čerpání RF
2
Čerpání RF
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky z BÚ (běžný účet)
Dotace město Uh. Brod
Dotace obcí
Dotace Zlínského kraje
Dotace MPSV
Dotace projekt ÚP
CELKEM VÝNOSY:
z toho Hlavní činnost (HČ)
Doplňková činnost (DČ)
CELKEM Hospodářský výsledek
Výsledek hospodaření
602 01
602 02
602 03
602 82
602 86
602 87
602 91
648 10
648 80
649 81
662 01
672 10
672 11
672 12
672 50
672 60

Rozpočet
NÁKLADY:
1 263 125
651 850
625 850
53 000
5 000
1 208 040
219 400
7 132 680
2 424 430
30 100
71 390
96 820
325 648
12 600
14 119 933
14 099 933
20 000
Rozpočet
VÝNOSY:
0
230 000,00
0
2 761 600,00
2 370 000,00
30 000,00
181 000,00
124 333,00
389 000,00
0
0
3 000 000,00
167 000,00
370 000,00
4 497 000,00

Skutečnost
994 205,71
517 508,74
751 924,00
21 185,00
5 000,00
1 075 009,31
191 809,00
7 131 908,00
2 405 960,00
30 329,00
71 319,00
30 559,00
87 830,50
325 647,60
0
157 641,17
13 797 836,03
13 688 175,86
109 660,17
Skutečnost

14 119 933,00
13 938 933,00
181 000,00

-28 656,00
190 411,00
15 587,00
2 795 574,00
2 270 528,00
101 810,00
185 564,00
123 684,00
0
6 113,00
547,04
3 000 000,00
167 000,00
370 000,00
4 497 000,00
266 788,00
13 961 950,04
13 776 386,04
185 564,00

HČ 88 210,18

DČ 75 903, 83

Rozdíl

-

-268 919,29
-134 341,26
126 074,00
-31 815,00
0
-133 030,69
2 7591,00
-772,00
-18 470,00
229,00
-71,00
30 559,00
-8 989,50
-0,40
-12 600,00
157 641,17
322 096,97
411 757,14
89 660,17
Rozdíl
-28 656,00
-39 589,00
15 587,00
33 974,00
-99 472,00
71 810,00
4 564,00
-649,00
-389 000,00
6 113,00
547,04
0
0
0
0
266 788,00
-157 982,96
-162 546,96
4 564,00
164 114,01
164 114,01

1 Fakultativní činnosti
2 Rezervní fond
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Druh činnosti v tis. Kč

Náklady

Hlavní činnost
Vedlejší hospodářská činnost
Celkem

Výnosy

Rozdíl

13 688 175,86

13 776 386,04

88 210,18

109 660,17

185 564,00

75 903,83

13 797 836,03

13 961 950,04

164 114,01

Tvorba fondů
Stav fondů k 31. 12. 2012
411

Fond odměn (FO)

72 443,09

412

FKSP

52 321,90

414

Rezervní fond (RF)

962 776,13

416

Fond investiční (IF)

624 544,48

Fond reprodukce majetku
Stav k 31. 12. 2012
Počáteční stav

421 366,88

Odpisy

325 647,60

Nově pořízený dlouhodobý majetek

122 470,00

Zůstatek fondu

624 544,48

Fond rezervní
Stav k 31. 12. 2012
Počáteční stav

788 917,53

Příděl ze zisku

297 542,60

Čerpání

123 684,00

Zůstatek fondu

962 776,13

Fond odměn
Stav k 31. 12. 2012
Počáteční stav

59 443,09

Příděl do fondu z hospod. výsledku

13 000,00

Zůstatek fondu

72 443,09
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Fond kulturních a sociálních potřeb
Stav k 31. 12. 2012
Počáteční stav

66 839,90

Příděl do fondu

71 319

Čerpání stravování

70 890

Čerpání - kultura, sport

14 947,00

Čerpání nepeněžní dar

0

Zůstatek fondu

52 321,90

DOTACE A PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ
DOTACE MPSV pro pečovatelskou službu v roce 2012 činila 2 437 000,- Kč, pro nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Větrník 490 000,- Kč, pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
949 000,- Kč a pro denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením 621 000,- Kč.
Dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů.
DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE ve výši 370 000,- Kč byla využita k úhradě mzdových a provozních
nákladů denního stacionáře pro osoby s tělesným a mentálním postižením (250 000,- Kč)
a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (120 000,- Kč).
DOTACE ÚSC - Města ve výši 3 000 000,- Kč byla využita k úhradě mzdových a provozních nákladů pečovatelské služby, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, denního stacionáře pro
osoby s tělesným a mentálním postižením a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
DOTACE Obcí ve výši 167 0000,- Kč byla použita k hrazení nákladů spojených s poskytováním
pečovatelské služby v Domě s chráněnými byty sv. Anežky České v Suché Lozi (103 000,- Kč)
a DPS ve Starém Hrozenkově (64 000,- Kč).
DOTACE Úřadu práce - Projekt „ Vzdělávejte se pro růst“ - financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků státního rozpočtu ČR. Poskytnutá dotace ve výši 266 788,- Kč byla použita na povinné vzdělávání
pracovníků v přímé péči a na rekvalifikační kurzy zaměstnanců nově vzniklého denního stacionáře
pro osoby s tělesným a mentálním postižením.
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8. MAJETEK
Pořizovací cena
018 10 DNM - provoz
018 16 DNM - převod Město

Odpisy/oprávky

Zůstatek

43 940,80

43 940,80

0,00

129 359,00

129 359,00

0,00

019 01 DNM - provoz

80 000,00

0,00

80 000,00

022 10 DHM - provoz

828 793,32

686 951,82

141 841,50

022 11 DHM - převod SSUH

755 829,80

755 829,80

0,00

022 12 DHM - převod Město

87 552,40

87 552,40

0,00

022 15 DHM - převod Město

55 000,00

28 996,00

26 004,00

022 16 DHM - od 1. 4. 2009

363 709,00

134 803,00

228 906,00

1 777 270,00

247 289,00

1 529 981,00

022 17 DHM - převod Město DS
028 10 DDHM - provoz

905 782,10

905 782,10

0,00

028 11 DDHM - převod SSUH

1 492 886,64

1 492 886,64

0,00

02812 DDHM - převod Město

3 458 812,47

3 458 812,47

0,00

028 13 DDHM - převod Město

603 062,45

603 062,45

0,00

028 14 DDHM - převod Město

10 643,26

10 643,26

0,00

028 15 DDHM - převod Město

2 316 177,00

2 316 177,00

0,00

028 16 DDHM - od 1. 4. 2009

1 894 000,60

1 894 000,60

0,00

725 074,48

725 074,48

0,00

15 527 893,32

13 521 160,82

2 006 732,50

028 17 DDHM - převod Město DS

Celkem

Odpisy

Členění

082 10

DHM

66 046,60

082 11

DHM

0,00

082 15

DHM

3 552,00

082 16

DHM

43 236,00

082 17

DHM

212 813,00

Celkem

325 647,60

Usnesením Rady města č. 1314/R47/12 ze dne 8. 6. 2012 bylo schváleno vyřazení majetku.
Vyřazení majetku
022 11

DHM převod SSUH

95 719,10

028 10

DDHM provoz

32 300,00

028 11

DDHM převod SSUH

127 301,80

028 12

DDHM převod Město

197 999,57

028 13

DDHM převod Město

25 008,47

028 14

DDHM převod Město

487,08

028 15

DDHM převod Město

9 430,00

Celkem

488 246,02
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9. ZÁVĚR
V průběhu roku 2012 se podařilo rozšířit poskytování služby NZDM Větrník pro cílovou skupinu dětí od 6 do 10 let. Klub je pro ně otevřen dvakrát týdně.
Přes počáteční problémy s financováním se podařilo získat další finanční prostředky z MPSV a ze
Zlínského kraje. Díky tomu mohly služby NZDM a SASRD pracovat od poloviny roku ve třech pracovnících.
Organizace byla úspěšná v projektu „Vzdělávejte se pro růst!“, kterým bylo možno pokrýt větší
část povinného vzdělávání pracovníků v přímé péči. V tomto projektu chce organizace pokračovat
i v roce 2013.
Organizace spolupracovala v uplynulém období s Městským úřadem v Uherském Brodě, a to především s vedením města, Radou města, Městským zastupitelstvem, odborem sociálních věcí, oddělením sociálně právní ochrany dětí, odborem správy majetku města a dalšími odbory, se
starosty obcí, v nichž poskytujeme naše služby a dalšími institucemi působícími na území města
Uherský Brod. Pracovníci SSUB a uživatelé služeb se zapojili do pracovních skupin v rámci komunitního plánování Města Uherský Brod.
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