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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 2013 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. 2013 měla organizace 36 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru (přepočtený stav
35,25).
Tabulka jednotlivých profesí:
pracovní zařazení
Ředitelka
Ekonomka
Mzdová účetní, personalista
Správcová + účetní
Účetní
Vedoucí pečovatelské služby
Koordinátor pečovatelské služby
Pracovník v sociálních službách
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
14
2
6
4
1
2

40 - 49

50 -

17

10

důchodci
0
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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 2013:
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 2013 se naši
zaměstnanci zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:



























Gerontopsychiatrie,
Specifika komunikace se seniory,
Návštěva v bytě klienta,
Přiměřené sebepoznání a sebeprosazování,
Kompetence pracovníků v sociálních službách,
Práce s klienty v terénních a ambulantních službách,
Plánujeme spolu s klientem,
Týmová práce a spolupráce,
Role klíčového pracovníka,
Zásady terénní sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením,
Teorie a praxe zážitkové pedagogiky I.,
Úvod do ergoterapie,
Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdrav. postižením,
Podpora rodičovských kompetencí a hledání dalších řešení,
Kvalita sociálních služeb,
Aktuální vývoj sociálních služeb,
Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka,
Úprava písemností dle ČSN016910,
Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb,
Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb,
Inventarizace majetku a závazků u příspěvkových organizací,
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
Roční zúčtování daně,
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2014,
Příprava a provedení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace,
Účetnictví PO v souvislosti s připravovanou novou legislativou pro rok 2014.

Pracovníci ve službě pravidelně absolvují individuální i skupinová supervizní setkání. Několik pracovnic PS se zúčastnilo odborné stáže v Havířově. Koordinátorka PS úspěšně dokončila studium
na VOŠs v Olomouci.
V naší organizaci jsme umožnili stáž pracovníkům Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, pracovníkům NZDM Diakonie Vsetín, pracovnicím PS obce Babice a pracovnici z DZP
Uherský Brod. Odbornou praxi jsme umožnili 1 zájemkyni.
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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 2013 staralo 14 pracovnic
v sociálních službách, sociální pracovnice, koordinátorka a vedoucí.
V průběhu roku byla řešena 1 stížnost týkající se poskytování služby, která byla v zájmu zkvalitnění poskytované služby ihned řešena.
K 31. 12. 2013 měla pečovatelská služba 252 uživatelů, z toho 202 bydlelo v domech
s pečovatelskou službou nebo v domě s chráněnými byty (DCHB) a 50 mimo DPS nebo DCHB.
V uplynulém roce bylo ukončeno poskytování služby u rodiny s trojčátky, kterým byla pomoc zajišťována od roku 2011. V roce 2013 eviduje PS nárůst 45 nových uživatelů služby a úbytek 54 uživatelů služby.
Pečovatelky v tomto roce odpracovaly celkem 14.981 hodin v přímé péči o uživatele,
v prádelnách PS bylo vypráno 5.164 kg prádla a v terénu bylo rozvezeno cekem 34.140 obědů.
Finančně byla v roce 2013 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 2013 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. 2013 bylo ubytováno 83 osob, z toho 20 mužů a 63 žen, nejstarší z nich měla 92
let, průměrný věk byl 77,2 let,
 v průběhu roku bylo do DPS přijato 8 nových obyvatel, 6 obyvatel zemřelo,
 k 31. 12. 2013 mělo smlouvu na poskytování PS uzavřeno 78 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. 2013 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. 2013 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. 2013 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. 2013 mělo smlouvu na poskytování PS uzavřeno 77 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. 2013 ubytováno 16 osob, z toho 6 mužů a 10 žen, nejstarší z nich měla 90 let,
průměrný věk obyvatel domu byl 78 let,
 v průběhu roku byl do DPS přijat 1 nový obyvatel, 1 se odstěhoval a 2 zemřeli,
 smlouvu na poskytování PS mělo k 31. 12. 2013 uzavřeno 16 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. 2013 ubytováno 12 osob, z toho 4 muži a 8 žen, nejstarší z nich bylo 90 let, průměrný věk obyvatel domu byl 81 let,
 v průběhu roku 1 obyvatelka zemřela,
 smlouvu na poskytování PS mělo k 31. 12. 2013 uzavřeno 12 obyvatel DCHB.
Aktivity pro seniory
Pro obyvatele DPS i DCHB bylo během roku 2013 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, dále 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 2013 bylo zaznamenáno 3.484 návštěv uživatelů obou věkových kategorií a k 31. 12. 2013
mělo uzavřenu Dohodu o poskytování sociální služby 83 uživatelů. Z toho 50 chlapců a 33 dívek.
Bylo zaznamenáno 6 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 2013 se uskutečnil v rámci „Týdne sociálních služeb“ Den otevřených dveří NZDM pro veřejnost.
Aktivity s uživateli:
 účast na Dnu Země na náměstí v Uherském Brodě,
 turnaj v malé kopané ve Zlíně,
 ve spolupráci se Sokolem Uh. Brod – Brodský Máj, pokládání věnců k důležitým událostem
Uherského Brodu,
 letní vzdělávací pobyt – Olomouc,
 den otevřených dveří NZDM,
 Ve spolupráci s Euforall o. s. – Velká šifrovací hra, KOSMOS 2013,
 výuka anglického jazyka,
 oslavy 5. výročí otevření NZDM,
 vánoční večírek,
 Projekt- „Nehaž PETku do koše, Emmě přece pomůže“, - dokončení projektu.
Turnaje v malé kopané pořádané Salesiánským klubem mládeže ve Zlíně se účastnili uživatelé
mladší kategorie (do 15- ti let) a vybojovali 1. místo.
V dubnu 2013 jsme se zúčastnili Dnu Země, na kterém jsme měli program zaměřený na třídění
odpadu, a pokládání věnců k památce osvobození Uh. Brodu. V červnu pak akce Brodský Máj,
kde mladší uživatelé předvedli divadelní pohádku Budulínek a starší uživatel předvedl své rapové
vystoupení na téma „ Máj, lásky čas“.
Díky spolupráci se sdružením EUFORALL o. s., jsme se mohli zúčastnit v měsíci červenci letního
vzdělávacího pobytu s heslem „Bez práce nejsou koláče“, v srpnu „Velké šifrovací hry“, která probíhala za spolupráce s Městskou policií v ulicích Uh. Brodu, v listopadu modelářské soutěže
„KOSMOS 2013“, kterou pro uživatele připravila jiná uživatelka NZDM. Vyhodnocení modelářské
soutěže proběhlo na Hvězdárně v Uherském Brodě za spolupráce ing. Rajchla. Díky podpoře občanského sdružení EUFORALL o. s. jsme také tento rok pokračovali ve výuce anglického jazyka,
a to jak u starších, tak i u mladších uživatelů.
V měsíci říjnu jsme oslavili 5. výročí otevření NZDM Větrník. Uživatelé si připravili vystoupení pro
hosty a ostatní uživatele klubu.
V prosinci proběhl vánoční večírek, na kterém jsme slavnostně předali výtěžek z projektu „Nehaž
PETku do koše, Emmě přece pomůže“. Vybraná částka byla 30 000 Kč.
Služba je poskytována bezplatně. V roce 2013 byla finančně zajištěna dotací MPSV, Zlínským
krajem, příspěvkem zřizovatele a občanským sdružením EUFORALL, díky kterému se mimo jiné
měli naši uživatelé možnost zúčastnit desetidenního letního vzdělávacího pobytu.
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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 samy 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 2013
 Dosažení 20 % úspěšnosti v rodinách.
 Poskytnutí pracovního poradenství pro nezaměstnané uživatele služby.
 Působení na rodiče, kteří se doposud nerozhodli k přihlášení dítěte předškolního věku do
MŠ, aby tak učinili.
Cíle pro rok 2013 byly splněny. Cíl dosažení úspěšnosti v rodinách byl splněn, úspěšnost se odvíjela od stanovených cílů uživatelů. Průběžně bylo uživatelům naší služby poskytováno pracovní
poradenství, které jim bylo prospěšné při hledání zaměstnání. Rodiče dětí předškolního věku byli
motivování k přihlášení dětí do mateřské školy.
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 dlouhodobé 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 - max. 1uživatel/pracovnici/v daný okamžik,
 terénní forma - max. 1uživatel/pracovnici/v daný okamžik.
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),
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4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. domácí příprava dítěte na vyučování),
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 2013 byla služba poskytována 38 rodinám s dětmi v ORP Uherský Brod čtyřmi sociálními
pracovnicemi. V těchto rodinách bylo realizováno 1615 intervencí. U všech uživatelů služby byla
uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby písemně.
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 terénní a ambulantní formou, a to v pondělí až čtvrtek od 700 do 1700
30
00
hodin s tím, že v době od 15 do 17 hodin byla služba k dispozici po předchozí domluvě
00
30
s uživateli služby, a v pátek v době od 7 do 15 hodin. V ambulantní 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. Dále jsou využívány odborné knihy, dětské knihy, stolní hry, volnočasové pomůcky pro
děti, didaktické pomůcky, fotoaparát a další. V roce 2013 byl na operativní leasing pro práci
v terénu pořízen osobní automobil.
V průběhu roku 2013 rodiny uživatelů řešily problémy např. v komunikaci, s výchovou dětí,
s docházkou a prospěchem dětí ve škole, s nezaměstnaností, s předlužením, s bydlením.
V prosinci 2013 bylo realizováno bezplatné právní poradenství pro uživatele služby. Rodinám tak
bylo poskytnuto individuální odborné poradenství, což přispělo k řešení jejich nepříznivé sociální
situace.
Při výkonu sociální práce jsme spolupracovali zejména se sociálními pracovnicemi Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Uherském Brodě, s pediatry a se zástupci škol.
Služba je poskytována bezplatně. V roce 2013 byla finančně zajištěna v rámci projektu „Prevencí
proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji“ a z vlastních zdrojů organizace.
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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.

Strana 14 (celkem 20)

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 2013 denní stacionář pravidelně navštěvovalo 14 klientů, z nichž bylo 10 mužů a 4 ženy ve
věkovém průměru 25 let.
Dosažené cíle pracovníků
Pracovníkům denního stacionáře se úspěšně podařilo splnit cíle, které si s nástupem roku 2013
stanovili. Jednalo se především o udržení kvality poskytovaných služeb a zvyšování kvalifikace
pracovníků prostřednictvím dalších vzdělávacích aktivit.
V denním stacionáři jsou ambulantní služby sociální péče poskytovány od září 2011. V této době
bylo prioritním cílem nově vzniklé sociální služby co nejdříve naplnit kapacitu zařízení a uspokojit
všechny žadatele, kteří o poskytování sociální službu projevili zájem. Významnou roli hrála také
povinnost převzít jako nástupnická služba klienty DZP Uherský Brod. V nastávajícím období bude
cílem pracovníků sociální služby zlepšovat své kompetence v oblasti zjišťování nezbytné míry
podpory klientů, jak stávajících, tak nových. Soustředit se na hlavní poslání a cíl sociální služby,
tedy kvalitně a důstojně zajistit služby sociální péče v bezpečném a motivujícím prostředí.
Cíle sociální služby a jejich pracovníků na rok 2014
Dlouhodobé cíle
 Zvyšovat personální kompetence prostřednictvím odborných vzdělávacích aktivit a stáží u
jiných poskytovatelů sociálních služeb obdobného typu,
 Zaměřit se na psychohygienu pracovníků sociální služby prostřednictvím odborně vedených supervizí,
 Poskytovat profesní podporu pracovníkům sociální služby prostřednictvím pravidelných týmových porad.
Krátkodobé cíle
 Oslovit potencionální zájemce o sociální službu s nabídkou služeb poskytovaných v denním
stacionáři (Základní škola speciální Uherský Brod).

Finančně byla v roce 2013 sociální služba denní stacionář zajištěna z úhrad uživatelů sociální
služby, dotací MPSV a příspěvkem zřizovatele.
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7. HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
Účet
501

Název
Spotřeba materiálu

Spotřeba energie
Opravy a údržba
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
Mzdy
Zákonné sociál. pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daň silniční
Smluvní pokuty, penále
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy
Vyřazení pohledávky
DDHM, DDNM
Daň z příjmu
CELKEM NÁKLADY
Náklady HČ (hl. činnost)
z toho
Náklady DČ (dopl. čin.)
502
511
512
513
518
521
524
525
527
531
541
549
551
557
558
591

Účet

Skutečnost

Rozdíl

676 939,00

553 757,55

123 181,45

635 600,00
524 220,00
50 000,00
5 500,00
1 261 128,00
7 630 300,00
2 591 730,00
32 640,00
507 970,00
0,00
0,00
97 320,00
391 321,00
0,00
352 277,00
60 000,00
14 816 945,00
14 796 945,00
20 000,00

483 149,00
630 097,40
8 575,00
5 497,00
1 105 606,40
7 666 602,00
2 568 139,50
32 471,00
406 405,00
11 356,00
292,00
92 186,87
391 321,00
4 505,00
334 624,50
0,00
14 294 585,22
14 220 950,82
73 634,40

152 451,00
-105 877,40
41 425,00
3,00
155 521,60
-36 302,00
23 590,50
169,00
101 565,00
-11 356,00
-292,00
5 133,13
0,00
-4 505,00
17 652,50
60 000,00
522 359,78
575 994,18
-53 634,40

Skutečnost

Rozdíl

Služby veřejné zakázky
Služby DS
1
Ostatní služby DS FA
Nájem byty
Ostatní služby PS
1
Ostatní služby PS FA
Nájem nebytové prostory
Čerpání RF (rez. fondu)
Čerpání fondu odměn
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:

Rozpočet
VÝNOSY:
1 904 760,00
250 000,00
0,00
2 808 000,00
2 350 000,00
50 000,00
187 000,00
287 894,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
167 000,00
45 000,00
3 502 000,00
265 291,00
14 816 945,00

z toho
HČ
DĆ
CELKEM Hospodářský výsledek
Výsledek hospodaření

14 629 945,00
187 000,00
HČ
410 203,69

602 01
602 02
602 03
602 82
602 86
602 87
602 91
648 10
648 40
649 81
662 01
672 10
672 11
672 12
672 50
672 60

Název

Rozpočet
NÁKLADY:

1 889 550,00
268 908,00
23 590,00
2 935 766,00
2 126 586,00
234 101,00
190 404,50
53 931,00
36 302,00
66 353,17
356,34
3 000 000,00
185 880,00
45 000,00
3 502 000,00
262 831,00
14 821 559,01

-15 210,00
18 908,00
23 590,00
127 766,00
-223 414,00
184 101,00
3 404,50
-233 963,00
36 302,00
66 353,17
356,34
0,00
18 880,00
0,00
0,00
-2 460,00
4 614,01

14 631 154,51
190 404,50
DČ
116 770,10

1 209,51
3 404,50
CELKEM
526 973,79
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Druh činnosti v tis. Kč

Náklady

Hlavní činnost
Vedlejší hospodářská činnost
Celkem

Výnosy

Rozdíl

14 220 950,82

14 631 154,51

410 203,69

73 634,40

190 404,50

116 770,10

14 294 585,22

14 821 559,01

526 973,79

Tvorba fondů
Stav fondů k 31. 12. 2013
411

Fond odměn (FO)

36 141,09

412

FKSP

36 977,90

414

Rezervní fond (RF)

1 072 959,14

416

Fond investiční (IF)

488 375,48

Fond reprodukce majetku
Stav k 31. 12. 2013
Počáteční stav

624 544,48

Odpisy

391 321,00

Odvod zřizovateli

200 000,00

Nově pořízený dlouhodobý majetek

327 490,00

Zůstatek fondu

488 375,48

Fond rezervní
Stav k 31. 12. 2013
Počáteční stav

962 776,13

Příděl ze zisku

164 114,01

Čerpání
Zůstatek fondu

53 931,00
1 072 959,14
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Fond odměn
Stav k 31. 12. 2013
Počáteční stav

72 443,09

Čerpání fondu

36 302,00

Zůstatek fondu

36 141,09

Fond kulturních a sociálních potřeb
Stav k 31. 12. 2013
Počáteční stav

52 321,90

Příděl do fondu

76 666,00

Čerpání stravování

79 440,00

Čerpání-kultura, sport

12 570,00

Čerpání nepeněžní dar
Zůstatek fondu

0
36 977,90

DOTACE A PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ
DOTACE MPSV v roce 2013 činila celkem 3.502 000,- Kč, z toho pro nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež byla poskytnuta dotace ve výši 504 000,- Kč, pro denní stacionář pro osoby
s tělesným a mentálním postižením 708 000,- Kč a pro pečovatelskou službu 2 290 000,- Kč. Dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů.
DOTACE ZLÍNSKÝ KRAJ - ve výši 45 000,- Kč byla použita k úhradě mzdových a provozních
nákladů pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
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 a denního stacionáře pro
osoby s tělesným a mentálním postižením.
DOTACE OBCÍ - činila v roce 2013 185 880,-Kč, byla použita k hrazení nákladů spojených
s poskytováním pečovatelské služby v Domě s chráněnými byty sv. Anežky České v Suché Lozi,
a to ve výši 83 880,- Kč a DPS ve Starém Hrozenkově ve výši 102 000,-- Kč.
DOTACE - Úřad práce - Projekt
„ Vzdělávejte se pro růst“ - financované z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a z prostředků státního rozpočtu ČR. Poskytnutá dotace ve výši 262 831,-Kč byla využita
k zajištění vzdělávání zaměstnanců.
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8. MAJETEK

018 10 DNM - provoz
018 16 DNM – převod Město
019 01 DNM - provoz
022 10 DHM - provoz
022 11 DHM - převod SSUH
022 12 DHM - převod Město
022 15 DHM - převod Město
022 16 DHM - od 1. 4. 2009
022 17 DHM - převod Město DS
028 10 DDHM - provoz
028 11 DDHM - převod SSUH
028 12 DDHM - převod Město
028 13 DDHM - převod Město
028 14 DDHM - převod Město
028 15 DDHM - převod Město
028 16 DDHM - od 1. 4. 2009
028 17 DDHM - převod Město DS

Pořizovací cena
Odpisy/oprávky
43 940,80
43 940,80
140 149,00
140 149,00
80 000,00
67 832,00
828 793,32
724 799,60
465 829,00
465 829,00
87 552,40
87 552,40
55 000,00
32 548,00
691 199,00
195 099,00
1 819 270,00
469 082,00
904 763,10
904 763,10
1 398 152,89
1 398 152,89
3 300 183,64
3 300 183,64
590 896,06
590 896,06
10 318,54
10 318,54
2 315 214,00
2 315 214,00
2 197 447,10
2 197 447,10
685 833,00
685 833,00
15 614 541,85

Celkem

Odpisy

13 629 640,13

DNM

67 832,00

082 10

DHM

37 848,00

082 11

DHM

0,00

082 15

DHM

3 552,00

082 16

DHM

60 296,00

DHM

221 793,00

Celkem

1 984 901,72

Členění

079 01

082 17

Zůstatek
0,00
0,00
12 168,00
103 993,72
0,00
0,00
22 452,00
496 100,00
1 350 188,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

391 321,00

Vyřazení majetku bylo schváleno usnesením Rady města č. 2169/R76/13 ze dne 24. 5. 2013 ve
výši 288 223,69 Kč a usnesením Rady města č. 2497/R83/13 dne 28. 8. 2013 ve výši 290 000,80
Kč.
Vyřazení majetku
022 11
028 10
028 11
028 12
028 13
028 14
028 15
Celkem

DHM převod SSUH
DDHM provoz
DDHM převod SSUH
DDHM převod Město
DDHM převod Město
DDHM převod Město
DDHM převod Město

290 000,80
1 019,00
94 733,75
158 628,83
12 166,39
324,72
20 388,00
578 224,49
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9. ZÁVĚR
V průběhu roku 2013 byla rozšířena doba poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi, a to v pondělí až čtvrtek od 700 do 1700 hodin s tím, že v době od 1530 do 1700 hodin je
služba k dispozici po předchozí domluvě s uživateli služby. Služba byla v roce 2013 financována
v rámci projektu „Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji“.
Organizace pokračovala v roce 2013 v projektu „Vzdělávejte se pro růst!“, kterým bylo možno pokrýt větší část povinného vzdělávání pracovníků v přímé péči.
V uplynulém roce proběhla v DPS U Žlebu 1066 rekonstrukce rozvodů vody a v DPS Za Humny
2292 výměna oken a zateplení budovy. Vše probíhalo za plného provozu.
V roce 2013 byly v organizaci provedeny 4 předem nahlášené kontroly:
1. Veřejnosprávní kontrola KÚ Zlín na realizaci a dodržování Smlouvy o zajištění poskytování sociálních služeb v rámci projektu „Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve
Zlínském kraji“.
2. Kontrola OSSZ Uherské Hradiště – kontrola pojistného na sociálním zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění
a plnění povinností v důchodovém pojištění.
3. Kontrola VZP Uherské Hradiště - provedena kontrola dodržování oznamovací povinnosti, výše pojistného a dodržování splatnosti, oznamování pracovních úrazů za
období 04/2011 - 09/2011.
4. Veřejnosprávní kontrola na místě zřizovatelem Městem Uherský Brod - předmětem
kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola pracovně právních vztahů a mezd, vnitřní kontrolní systém.
Žádná z provedených kontrol nestanovila organizaci žádná nápravná opatření.
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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