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I. Úvod 

Stručná charakteristika poslání a cílů organizace 

Snaha o začlenění dětí a dospělých s mentálním postižením a jejich rodin do společnosti. 

Důležitým úkolem je v co nejvyšší míře socializace dítěte a dospělého jedince 
s mentálním postižením a příprava společnosti na přijetí takto postiženého člověka. 

Název a sídlo organizace 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., okresní 
organizace Šumperk 

Šumavská 1915/13, 787 01 Šumperk 

Tel.: 583 212 302 

Web: www.spmp-sumperk.cz 

IČ, bankovní spojení 

62 35 32 92 

2625258/0300 ČSOB Šumperk 

Statutární zástupce 

Ing. Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová 

Typ právní subjektivity 

Občanské sdružení 

Doba trvání organizace 

Od roku 1992 – právní subjektivita OV SPMP Šumperk. 

Okresní výbor 

Předsedkyně: Ing., Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová 

Místopředseda: Mgr. Miroslav Podhajský 

Hospodář: Ing. Naděžda Řeháková 

Předsedkyně revizní komise: Emílie Straková 

Členská základna: 45 osob 

 



II. Charakteristika organizace 

Popis činnosti organizace 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. okresní organizace 
Šumperk (dále jen SPMP Šumperk) vznikla z iniciativy rodičů handicapovaných dětí v 
roce 1992. V roce 1994 sdružení založilo školu pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Několik let nato vyvstala potřeba rodičů a žáků, plynulé navázat na školu 
poskytováním sociální péče o dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 
Z tohoto důvodu bylo založeno Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka a 
následně další služby.  

Klademe si za cíl hájit práva osob s mentálním postižením a jejich rodin. Za dobu naší 
existence jsme realizovali celou řadu projektů podporujících rozvoj schopností, 
dovednosti a samostatnosti osob z cílových skupin. Podporujeme všechny iniciativy, 
zabezpečující trvalé zlepšení podmínek života a prosazování rovnoprávného postavení 
lidí s mentálním postižením. Provádíme osvětovou činnost a snažíme se zmírnit 
předsudky většinové společnosti. 

V současné době poskytujeme sociální služby  

 Centrum denních služeb -  Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka 

 Podpora samostatného bydlení - Podporované bydlení Pomněnka 

 Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Pomněnka 

 Odlehčovací služba - Odlehčovací služba Pomněnka 

 Sociální rehabilitace (služba byla dočasně pozastavena) 

Zásady poskytování sociálních služeb 

Všichni pracovníci služby postupují dle etických pravidel organizace. Pečlivě dbají na 
dodržování a ochranu práv uživatelů služby. Jejich práce je založena na principu 
respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí.  

 Respektovat právo na sebeurčení - pracovníci respektují a podporují právo 
uživatelů na provádění vlastních výběrů a rozhodnutí. Směřují je k přijímání 
zodpovědnosti. 

 Podporovat právo na participaci - pracovníci podporují plné zapojení a účast 
uživatelů na průběhu poskytované služby.   

 Jednat s každým uživatelem jako s celostní bytostí - pracovníci při poskytování 
služby uplatňují individuální přístup ke každému uživateli služby. Reagují na jeho 
specifické potřeby.  

 Identifikovat a rozvinout silné stránky - pracovníci vychází ze silných stránek 
uživatelů a podporují jejich celostní rozvoj. Poskytují jim prostor, aby činnosti, které 
zvládnou, vykonávali sami. Motivují je a poskytují jim zpětnou vazbu.  

Další aktivity SPMP Šumperk 

 společenské a osvětové akce  

 zájmové aktivity – volnočasové aktivity 

 rehabilitační pobyty 

 

 



 



Organizační struktura SPMP Šumperk 

 



Profesní rozvoj pracovníků 

Zaměstnanci by se měli v rámci své profese neustále vzdělávat, navzájem využívat svých 
profesních dovedností, schopností a zkušeností, aby byla výsledná práce a spokojenost 
uživatelů co nejefektivnější.  

V roce 2013 se zaměstnanci absolvovaly tyto odborné kurzy: 

Název kurzu 
Počet 

zaměstnanců 
Počet hodin 

kurzu 

Sexualita lidí s mentálním postižením 7 8 

Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné 
sebeochrany 8 24 

Chráněné bydlení v praxi 2 16 

Zákon o sociálních službách 1 4 

Základy fundraisingu 1 6 

Sdílíme iSen (využití moderních technologií ve 
vzdělávání a komunikaci) - workshop 1 7 

Během celého roku probíhala školení ohledně standardů. 

 
Kurz práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeochrany 



Centrum pro osoby s mentálním postižením 
Pomněnka 

Charakteristika služby 

Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka (dále jen „Centrum Pomněnka“) 
je zařízením SPMP Šumperk. Centrum Pomněnka sídlí v Šumperku na ulici Šumavská 
1914/11 v klidné části města, kde poskytuje své služby již od roku 1997. Vytváří vhodnou 
návaznost na Základní a střední školu Pomněnka o.p.s. v Šumperku. Od roku 2012 
provozuje také specializované oddělení pro osoby s těžkým stupněm mentálního 
postižení. 

Proč tu jsme? 

Posláním této služby je připravovat osoby s mentálním postižením na život ve 
společnosti s co nejmenší mírou podpory. 

Cílem služby je rozvíjet nové a udržovat osvojené rozumové schopnosti, motorické, 
komunikační a sociální dovednosti osob s mentálním postižením. 

Pro koho tu jsme? 

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 
do 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby 40 let). 

Specializované oddělení pro osoby s těžkým stupněm mentálního postižení je zřízeno 
od září r. 2012 a je součástí Centra Pomněnka. Služba je určena pro osoby s těžkým 
stupněm mentálního postižení, které vyžaduje vysokou míru podpory a pomoci.  

Kapacita zařízení  

Kapacita zařízení je 30 uživatelů s lehkým až středně těžkým stupněm mentálního 
postižení a 5 uživatelů s těžkým mentálním postižením (specializované oddělení). 

Činnosti centra 

 Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – uživatelé 

mají k dispozici 4 bezbariérová WC (2 x muži, 2 x ženy), v případě potřeby mohou 

využít 2 bezbariérové koupelny – jednu s vanou a druhou se sprchovým koutem. 

Uživatelům je v případě potřeby zajištěna asistence. 

 Poskytnutí stravy – uživatelům je zajištěna strava dvakrát denně (svačina a oběd). 

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – důraz je kladen na posilování 
pracovních, sociálních a komunikačních kompetencí. Jedná se zejména o tyto aktivity: 

 Rukodělné práce – práce s papírem, přírodninou, odpadovým materiálem, s 
látkou, dřevem, kovem, kůží, plastem, batika, kašírování, práce s ubrouskovou 



technikou, odlévání mýdla, vyšívání, háčkování, pletení, tkaní na velkém, malém 
rámu a tkalcovském stavu, keramika, koláže, proláže aj. 

 Osobnostní výchova – aktivity rozvíjející osobnost, komunikace, vztahy, rodina, 
zdravověda, sexualita, sebeobhájení, důvěřivost k cizím lidem. Účast v hnutí 
sebeobhájců (Olomouc). 

 Orientace v prostoru – rozvíjení znalostí předpisů na silnici, dopravních značek, 
světové strany, práce s mapou nebo informační tabulí, s turistickými značkami, 
orientace ve městě (Šumperk i mimo něj), orientace v budovách státní správy aj. 

 Integrační aktivity – společenské chování, orientace na úřadech a poště, 
orientace na vlakovém a autobusovém nádraží (jízdní řády), znalost hodnoty peněz 
a manipulace s nimi, chování v městské hromadné dopravě, návštěvy ordinací 
lékařů. 

 Práce na PC – zapnutí, vypnutí PC, tvorba složek, prohlížení fotek, videozáznamů, 
používání tiskárny, internetu aj. 

 Aktivity v bazénu – kurzy plavání, cvičení ve vodě, zábavné hry ve vodě, 
koupaliště 

 Rozvoj a udržení rozumových schopností a komunikace – poznávací hry, 
vědomostní hry a kvízy, slovní fotbal, křížovky, smyslové hry, práce s pracovními 
listy aj. 

 Procvičování trivia – čtení, psaní, počítání. 

 Ergoterapie spojená s nácvikem samostatnosti a soběstačnosti – osobní 
hygiena, péče o zdraví, práce v domácnosti (chystání jídla, mytí, utírání, nádobí, 
žehlení, úklid, zalévání květin, povlékání postele, péče o obuv a šatstvo), 
odemykání, zamykání zámků, práce na zahradě (pěstování květin, ovoce, zeleniny 
na zahrádce) aj. 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – uživatelé služby jsou 
podporováni v setkávání s lidmi mimo Centrum. Navštěvují pravidelně kino, divadlo. 
Účastní se sportovních a společenských akcí. Jsou podporováni v navazování a 
udržování sociálních kontaktů mimo službu. 

 Sociálně terapeutické činnosti – v rámci služby jsou poskytovány tyto aktivity: 

 Pedagogicko-psychologické ježdění - jízda na koni, péče o koně a další zvířata 
na blízké farmě, se kterou Centrum dlouhodobě spolupracuje. 

 Výtvarné činnosti s prvky arteterapie – činnosti v rukodělné dílně, malba, 
kresba, práce v keramické dílně. 

 Divadelní aktivity – nácvik komunikačních schopností formou sociálně 
psychologických her, řízená relaxace, pantomima, modelování emocí, scének z 
běžného života, příprava a provedení divadelního představení. 

 Literární výchova - využívání léčebných a podpůrných účinků četby. 

 Hudebně aktivizační činnosti s prvky muzikoterapie – relaxace, hra na různé 
hudební nástroje, zpěv apod. 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí – individuální a skupinová podpora při vyjadřování vlastních přání a 
potřeb, trénink sociálních dovedností. 

Režim Centra Pomněnka 

Uživatelé mohou navštěvovat Centrum Pomněnka v pracovní dny od 7:00 – 16:00 hod. 
Dochází samostatně v doprovodu nebo mohou využít svozové služby ZŠ a SŠ 
Pomněnka. 



 



Zpráva o činnosti za rok 2013 
 

Uživatelé v Centru Pomněnka pracují podle týdenního plánu, který je vypracován vždy do 
pátku předešlého týdne. Tyto aktivity jsou voleny tak, aby docházelo k naplňování 
individuálních cílů uživatelů. Ti si každý den mohou vybrat, které aktivity jsou jim blízké a 
do těch se mohou poté zapojit.  

Centrum využívá téměř všechny prostory budovy SPMP Šumperk. 

 Suterén budovy 
- Dílna pro práci se dřevem 
- Dílna pro práci pedigem 
- Jídelna, kam dochází uživatelé na oběd.  

 Přízemí 
- Relaxační místnost, kde probíhají ranní rozcvičky, hudebně aktivizační činnosti 

a divadelní aktivity. 
- Cvičná kuchyňka, zde se uživatelé učí základům stolovaní a samozřejmě se 

učí připravovat pokrmy 
- Šatny ženy 
- WC muži i ženy, koupelna s vanou a lůžkem 

 První patro 
- Společenská místnost s PC 
- Šicí dílna 
- Keramická dílna  
- Kuchyňka uživatelů s relaxačním koutkem 
- Místnost pro osoby s těžkým stupněm mentálního postižení 
- Kuchyňka pro asistenty 
- Asistenční místnost 
- Šatny muži 
- WC muži i ženy, koupelna se sprchovým koutem 

 Zahrada 
- Skleník 
- Záhony se zeleninou, bylinami i květinami 
- Altánek s ohništěm 

Uživatelé navštěvovali i kroužky. Jednalo se především o kroužek pěvecký a kroužek 
kreslení s prvky arteterapie. Dále se uživatelé mohli účastnit plaveckého kurzu v Aqua 
centru v Šumperku, rehabilitačního kurzu v Ramzové a relaxačního pobytu u moře. 

Aktivity Centra pro osoby s mentálním postižením za r. 2013 

 Celoročně:  
- Účast na schůzkách sebeobhájců v Olomouci – jednou za 14 dní ve čtvrtek 

pod vedením Mgr. Zdeňky Kozákové, Ph.D. 
 

 Leden: 
- Repríza divadelního představení pohádky „Mrazík“ v provedení uživatelů 

služeb v režii Lenky Zdráhalové pro žáky ZŠ a SŠ Pomněnka o. p. s. 



  

Divadelní představení Mrazík 

- Dopoledne na běžkách – moc sněhu sice nebylo, ale ani to nás neodradilo 

vyrazit na běžky. 

 Březen: 
- 8. 3. 2013 – ples otevřených srdcí v Bludově s bohatým programem  

a tombolou. 
 

 
 Ples otevřených srdcí a výhra v tombole 

 
- 28. 3. 2013 výstava Vlastivědné muzeum Šumperk – „Tajemství grafiky.“ 
 

 Duben: 
- 3. 4. 2013 Centrum uspořádalo soutěž „V domácnosti mě nic nepřekvapí.“ 

Pozváni byli všichni uživatelé služeb SPMP Šumperk, aby změřily síly. Soutěžili 
v: přišívání knoflíků, zatloukání hřebíků, stolování, převlíkání postele aj. Na této 
akci nám pomáhaly 2 dobrovolnice.  

 

 
Výherci soutěže „V domácnosti mě nic nepřekvapí.“ 



 
- 30. 4. 2013 vypukl v prostorách Centra Pomněnka rej čarodějnic.  
 

 
Rej čarodějnic v centru 

 

 Květen: 
- 14. – 16. 5. 2013 – 3. denní výlet na zámek Hradec nad Moravicí. Výletu se 

účastnilo 13 uživatelů. Bydleli jsme přímo na zámku a absolvovali výlety do 
okolí zámku, samotné prohlídky zámku a přilehlých prostor, dále jsme měli 
možnost shlédnout divadelní představení přímo v prostorách zámku.  
 
 

 
Výlet Hradec nad Moravicí 

 
 

- 15. 5. 2013 Výstava Vlastivědné muzeum Šumperk – „Prostrč bez dotyku.“ 
 
 
 
 



 
- 17. 5. 2013 Křest básnické sbírky Martina Jandy s názvem „Vnitřní život.“  

 

  
Křest básnické sbírky M. Jandy  Autogramiáda  

 
- 22. 5. 2013 účast na veletrhu sociálních služeb u Vily Doris v Šumperku. 

 

 Červen: 
- 3. 6. 2013 účast na Bleším trhu pořádaném Podporovaném bydlení Pomněnka. 
- 7. – 16. 6. 2013 pobyt u moře – Chorvatsko – Lopar ostrov Rab. Účastnilo se 

12 uživatelů. Počasí nám přálo na výlety do okolí i koupání. Zájezd jsme si 
užili, i když někteří obyvatelé campu se nám ho snažili svým netolerantním 
chováním znepříjemnit.  Nutno podotknout, že se jednalo o Čechy.  

        

Pobyt u moře Chorvatsko 

 

 Červenec: 
- Pravidelné návštěvy koupaliště celý měsíc. 
- 4. 7. 2013 výlet Zábřeh na Moravě s opékáním špekáčků 
- 16. 7. 2013 exkurze hasiči Šumperk 



- 26. 7. 2013 – velká vodní válka na zahradě – povinné vybavení této akce byly 
plavky a cokoliv, do čeho se dá napustit voda a bojovat o to, kdo zůstane 
nejdéle suchý. Prohráli všichni.  
 

 Srpen: 
- Pravidelné návštěvy koupaliště celý měsíc. 
- 29. 8. 2013 – turistika – Nové domky.  

 
 

 Říjen: 
- 5. 10. 2013 Haloween – kromě vydlabávání dýní jsme uspořádali i 

„haloweenský karneval.“ 
 

 
    Haloweenský karneval  

 Listopad:   
- 12. 11. 2013 výstava Šangri-la Olomouc – výstava kultury Indie, Tibet, Nepál, 

Bhútán. 
- 14. 11. 2013 návštěva knihovny Šumperk – seznámili jsme se s jejími 

prostorami i možnostmi vypůjčování knih. Pracovnice knihovny pro nás 
připravily i bohatý program. 
 

          

           Výstava Šangri-la Olomouc       Návštěva knihovny Šumperk 

 
 
 

- 21. 11. 2013 účast sebeobhájců na XIV. konferenci ve Vsetíně, kde se řešila 
problematika kriminality, kde se prezentovali. 



 

 
Účast sebeobhájců na XIV. konferenci ve Vsetíně 

 

 Prosinec: 
- 9. – 11. 12. 2013 Rehabilitační kurz Ramzová – i v letošním roce jsme 

absolvovali rehabilitační kurz na Ramzové. Chodili jsme na turistické výlety, 
koupat se na krytý bazén, cvičili jsme divadlo a měli možnost se svézt na psím 
spřežení a dozvědět se více o mašérství.  

 

            

Rehabilitační pobyt Ramzová a seznámení s psím spřežením 

 

- 6. 12. 2013 Mikulášská diskotéka v centru. 
- 17. 12. 2013 Vánoční trhy Olomouc – i letos jsme navštívili trhy v Olomouci, 

nakoupili ještě nějaké dárky a ochutnali místní speciality a punč.  



 
Vánoční trhy Olomouc 

 
- 19. 12. 2013 Vánoční posezení – před svátky jsme si udělali v Centru malé 

posezení i s rodinami, opět jsme hráli malé divadlo, rozdali dárky a nasáli 
vánoční atmosféru.  

- Uživatelé si sami na PC vytvořili vánoční přání, které rozesílali. 

  

         Vánoční přání z dílny našich uživatelů 

 Další aktivity: 
- denně se pracuje v dílnách, kde se uživatelé zdokonalují v dovednostech a 

znalostech. Vznikají krásné výrobky (svíčky, keramika, koberečky, šperky, 
tašky, polštáře a jiné šité výrobky, koše z pedigu, výrobky ze dřeva a z plsti, 
batika a mnoho dalšího).  

 



Počet uživatelů 

K 31. 12. 2013 dochází do Centra pro osoby s mentálním postižením 40 uživatelů (17 
žen a 23 mužů). 

Práce s dobrovolníky 

Do centra docházely během roku 3 dobrovolnice. Pomáhaly při denních aktivitách i při 
mimořádných akcích, které Centrum Pomněnka pořádalo.  

 



 

 

 

 



Podporované bydlení Pomněnka 

Charakteristika služby 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba a je  jednou ze služeb sociální péče, 
která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení. Vychází se přitom z myšlenky, že potřeby 
člověka lze nejlépe naplnit v jeho přirozeném prostředí. 

Sociální služba je realizovaná v prostorách Podporovaného bydlení Pomněnka (dále jen 
„PB“) na adrese Temenická 3045/104 od r. 2005. V budově je výtah s plošinou pro 
invalidní vozíky. 

Asistent dochází do PB, kde je 8 bezbariérových bytů 1+kk. Každý uživatel bytu má 
řádně sepsanou Nájemní smlouvu s vlastníkem bytů – Město Šumperk a Smlouvu o 
poskytnutí služby se SPMP Šumperk.  

Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a Standardů kvality sociálních služeb. Sociální služba v PB se odvíjí od 
osobních cílů, potřeb a schopností uživatelů. Metody práce vyplývají ze zjišťování potřeb 
uživatelů.  

Všichni pracovníci mají za své jednat s každým uživatelem jako s rovnoprávným a 
plnohodnotným člověkem; zajišťují naplňování lidských a občanských práv uživatelů 
sociální služby založenou na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého 
člověka. 

Proč tu jsme? 

Posláním PB je podporovat osoby s mentálním postižením v samostatném bydlení.  

Cílem PB je podpora při péči o vlastní osobu a domácnost; podpora při využívání 
veřejných služeb v regionu; trvalý rozvoj osobnosti  uživatelů; umožnit člověku 
s postižením žít život srovnatelný s vrstevníkem bez postižení.  

Pro koho tu jsme? 

Cílovou skupinou jsou osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením nebo 
kombinovaným postižením ve věku od 18 let – 64 let (zájemce o službu nesmí 
přesáhnout v době nástupu do služby 40 let).  

S každým uživatelem je po analýze klienta vytvořen Individuální plán na základně jeho 
osobního profilu. Plán se průběžně hodnotí a na konci roku se vytvoří celkové 
vyhodnocení. 

Kapacita zařízení  

Asistent dochází do PB, kde je 8 bezbariérových bytů 1+kk. Každý uživatel bytu má 
řádně sepsanou Nájemní smlouvu s vlastníkem bytů – Město Šumperk a Smlouvu o 
poskytnutí služby se SPMP Šumperk. 

Základní činnosti podpory samostatného bydlení 

 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

- pomoc anebo dohled při úklidu bytu; 
- pomoc anebo podpora při nákupech; 
- pomoc při hospodaření s penězi;  
- pomoc anebo podpora při přípravě jednoduchých jídel. 



 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

- schopnost řešit běžné problémy; 
- uplatnění znalostí v praxi (čtení nápisů, počítání peněz); 
- orientace v terénu; 
- čtení z knížek, luštění křížovek. 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- doprovod na kulturní akce (plesy, diskotéky, divadlo, kino…); 
- pomoc a podpora při udržování kontaktů s rodinou; 
- využívání služeb holiče, kadeřníka, pedikérky, maséra. 

 Sociálně terapeutické činnosti 

- setkávání s lidmi mimo PB (sousedé, přátelé); 
- získávání a udržování přátel; 
- setkávání v komunitě.   

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

- pomoc při vyřizování osobních záležitostí na úřadech; 
- pomoc a podpora při řešení a uplatňování oprávněných zájmů; 
- rozhodování a možnost volby; 
- dodržování zákonů; 
- vyjádření vlastních přání a potřeb. 

Podávání a vyřizování stížností 

Podporované bydlení má zpracován Postup při podávání a vyřizování stížností na kvalitu 
anebo způsob poskytování služby. Každý uživatel je s tímto postupem seznámen. 
Připomínky, návrhy, postřehy, mohou vhodit i anonymně do Schránky důvěry, kterou 
jednou měsíčně vybírá sociální pracovník za přítomnosti jednoho klienta. Vedle schránky 
jsou na viditelném místě tiskopisy pro podávání stížností. 

Uživatelé mohou využít tyto fakultativní služby 

 vyprání prádla v pračce: 20,-Kč / jedna náplň 

 zapůjčení vysavače: 10,-Kč / jednorázově 

 koupel ve vaně: 10,-Kč / jednorázově 

 drobné opravy prádla: 60,-Kč / hod + náklady na opravu 

Režim v podporovaném bydlení 

Každý uživatel odchází v pracovní dny do denních center, kde jsou jim poskytovány 
sociální, výchovně vzdělávací a integrační služby. Využívají služeb Denního centra 
Pomněnka v Šumperku, Oázy Zábřeh a Duhy Vikýřovice. Jeden uživatel chodí pravidelně 
do práce (chráněné místo). 

Návrat všech uživatelů je do 16:00 hod.  
Asistenční služba začíná ve všední den v 15:00 hod. a končí příští den v 08:00 hod. 
Služba je o víkendech i svátcích nepřetržitá. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



Zpráva o činnosti za rok 2013 

Aktivity podporovaného bydlení 

Život v PB má domácí charakter, tzn. vaření, úklid, praní, nákupy, návštěvy kamarádů, 
rodinných příslušníků i kulturních akcí a nezbytný odpočinek. 

Aktivity PB vycházejí z potřeb uživatelů a vedou k tomu, aby se uživatelé svým životem 
co nejvíc přiblížili životu srovnatelným se svými vrstevníky. 

 
Momentka všech klientů před vchodem PB 

 Březen 

8. 3. Ples Kamarádů otevřených srdcí v Bludově 

 Duben 

3. 4. Akce SPMP v DC Pomněnka: „V domácnosti mě nic nepřekvapí“ 

 Květen 

1. 5. Prvomájové oslavy v centru Šumperka. 
17. 5. Křest básnické sbírky M. Jandy „Vnitřní život“ 

 Červen 

3. 6. Bleší trh 
7. - 16. 6. Chorvatsko (2 uživatelé) 
8. 6. Složky civilní ochrany na Lužích 

 
Přehlídka záchranných složek na Lužích 



 Červenec 

5. 7. Výstup na Háj 
27. 7. Výlet do Velkých Losin 

 
Výlet do zámeckého parku Velké Losiny 

 Srpen 

14. 8. Mezinárodní folklórní festival 
31. 8. Akce dobrovolných hasičů v Pavlínině dvoře+ návštěva Šumperského muzea 

 
Akce dobrovolných hasičů v Pavlínině dvoře v Šumperku 

 Září 

6. 9. Pivní slavnosti v Hanušovicích 
8. 9. Komentovaná prohlídka Šumperského divadla (Dny evropského dědictví) 



 
Komentovaná prohlídka Šumperského divadla (Dny evropského dědictví) 

 Říjen 

28. 10. Výlet Velké Losiny  

 
Společný výlet po okolí Velkých Losin 

 Prosinec 

1. 12. Adventní koncert (Klášterní kostel) 
3. 12. VI. Mikulášská diskotéka Otevřených srdcí v Sobotíně 

 
VI. Mikulášská diskotéka Otevřených srdcí (Dolte Sobotín) 



Významné a další aktivity 

 Uživateli Martinovi Jandovi vyšla básnická sbírka pod názvem „Vnitřní život“, 
kterou pokřtil 17. 5. 2013.  

 Jeden náš uživatel je členem dobrovolných hasičů v Temenici. 

 Založili jsme si bylinkovou zahrádku, kde pěstujeme bylinky na čaj a koření do 
kuchyně. 

Počet uživatelů 

K 31. 12. 2013 využívalo služeb Podporovaného bydlení Pomněnka 9 uživatelů (3 ženy a 
6 mužů). 

Práce s dobrovolníky 

Spolupracovali jsme s  dobrovolníky, kteří připravili pro uživatele různé aktivity (zpívání u 
táboráku, výšlap na Háj, vycházky). 

 

 
 



Chráněné bydlení Pomněnka 

Charakteristika služby 

Jedná se o pobytovou službu, která je poskytována dospělým osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu mentálního či kombinovaného postižení za účelem zvyšování 
samostatnosti a soběstačnosti a to v jeho přirozeném prostředí. 

Služba Chráněného bydlení Pomněnka (dále jen „CHB“) je poskytována od r. 2012 
v nově zrekonstruované budově s bezbariérovým přístupem na ulici Šumavská 1914/11. 
Pobyt je dobrovolný, vychází ze svobodného rozhodnutí uživatele, případně zákonného 
zástupce. 

Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a Standardů kvality sociálních služeb. Sociální služba v CHB se odvíjí od 
osobních cílů, potřeb a schopností uživatelů. Metody práce vyplývají ze zjišťování potřeb 
uživatelů. 

Všichni pracovníci mají za své jednat s každým uživatelem jako s rovnoprávným a 
plnohodnotným člověkem; zajišťují naplňování lidských a občanských práv uživatelů 
sociální služby založenou na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého 
člověka. 

Proč tu jsme? 

Posláním CHB je umožnit lidem s mentálním postižením bydlení s podporou dle 
individuálních potřeb v přirozeném prostředí společnosti. 

Cílem CHB je podpora při péči o vlastní osobu a domácnost, podpora při využívání 
veřejných služeb v regionu a trvalý rozvoj osobnosti uživatelů. Umožnit člověku 
s postižením žít život srovnatelný s vrstevníky bez postižení (běžný život, sociální 
začlenění). 

Pro koho tu jsme? 

Cílovou skupinou jsou lidé s lehkým až středně těžkým mentálním postižením a 
kombinovaným postižením ve věku 18 – 64 let (zájemce o službu nepřesáhl v době 
nástupu do služby 40 let). 

Sociální služba není určena osobám: 

 trpící vážnou duševní poruchou 

 trpící těžkým stupněm smyslového postižení/sluchové, zrakové, hluchoslepota) 

 s vážnými agresivními projevy, které jsou nebezpečné sobě i svému okolí. 

S každým uživatelem je po analýze klienta vytvořen Individuální plán na základně jeho 
osobního profilu. Plán se průběžně hodnotí a na konci roku se vytvoří celkové 
vyhodnocení. 

Kapacita zařízení 

Na CHB je 8 pokojů s vlastním sociálním zařízením. Uživatelé mají řádně sepsanou 
smlouvu se SPMP Šumperk o poskytování služby. Uživatelé mohou využívat velkou 
společenskou místnost, plně vybavenou kuchyň a koupelnu se zázemím pro praní prádla. 

Základní činnosti CHB 

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.  



 Poskytnutí ubytování 

- každý uživatel má k dispozici vlastní pokoj se sociálním zařízením, který si může 
vybavit, dle vlastích představ a přání.  

 

 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

- pomoc, anebo dohled při úklidu;  
- pomoc a podpora při nákupu 
- pomoc při hospodaření s penězi 
- pomoc, anebo podpora při přípravě jednoduchých jídel.  

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

- schopnost řešit běžné problémy;  
- uplatnění znalosti v praxi (čtení, počítání peněz apod.);  
- orientace v terénu.  

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- doprovod na kulturní akce (plesy, koncerty apod.);  
- pomoc a podpora při udržování kontaktu s rodinou.  

 Sociálně terapeutické činnosti 

- setkávání s lidmi mimo chráněné bydlení (přátelé, kamarádi);  
- získávání a udržování přátel;  
- setkávání v komunitě.  

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

- pomoc při vyřizování na úřadech;  
- pomoc a podpora při řešení a uplatňování oprávněných zájmů;  
- rozhodování a možnost volby;  
- dodržování zákonů;  
- vyjádření vlastních přání a potřeb.  

Režim v podporovaném bydlení 

Uživatelé odchází v pracovní dny do Denního centra Pomněnka, kde je jim poskytována 
sociální, výchovně-vzdělávací a integrační služba. 

Asistenční služba začíná v pracovní dny v 15:00 hod. a končí příští den v 08:00 hod. 
Služba je o víkendech i svátcích nepřetržitá. 

 

 

Zpráva o činnosti za rok 2013 

Aktivity podporovaného bydlení 

Život v CHB má domácí charakter. Skládá se z běžných činností: tj. nakupování, vaření, 
úklidu, praní, vyřizování na úřadech, návštěva lékařů, návštěva různých společenských 
událostí, návštěva rodiny, přátel, kamarádů, posezení na zahradě, odpočinek, oslavy 
narozenin a svátků uživatelů. 

 Leden 

- Procházky zimní přírodou. 



 Únor 

Výlet po okolí Šumperka a návštěva restaurace Nové Domky. 

 Březen 

Ples Kamarádů otevřených srdcí V Bludově 

Vernisáž Hany Kalivodové 

 Duben 

Zábavné odpoledne „V domácnosti mě nic nepřekvapí“. 

Vernisáž Michala Navrátila 

 Květen 

Výlet do Sobotína – hrobka rodiny Kleinů, zámek. 

Křest básnické sbírky M. Jandy „Vnitřní život“.  

 Červen 

Bleší trh na Podporovaném bydlení Pomněnka 

Vernisáž výstavy žáků a studentů ZŠ a SŠ Pomněnka a uživatelů Denního centra 
Pomněnka 

Chorvatsko (1 uživatelka) 

 Červenec 

Návštěvy Bratrušovského koupaliště Šumperk. 

Výlet do Velkých Losin. 

 Srpen 

Výlet na Flóru Olomouc. 

Návštěvy Bratrušovského koupaliště Šumperk. 

 Září 

Výlet do ZOO na Svatý Kopeček v Olomouci 

Výstup na rozhlednu Háj. 

Výlet do Loučné nad Desnou. 

 Říjen 

Výstup na Městské skály. 

Výlet do Lipové lázně – „Lesní bar“. 

 Listopad 

Výlet na „Bludoveček“ (Bludov). 

Vernisáž Rostislava Berky 

 Prosinec 

Vánoční posezení. 

Rozloučení s rokem 2013 a silvestrovská oslava. 

Další aktivity 

Jeden z uživatelů je zaměstnanec SPMP Šumperk a jeden dojíždí 2x týdně do Bludova, 
kde je zaměstnán u firmy Obecní lesy Bludov. 

Dva uživatelé navštěvují Základní a Střední školu Pomněnka. 



Počet uživatelů 

Do 31. 12. 2013 službu využívalo 8 uživatelů ve věku 19-33 let, z toho 3 ženy a 5 mužů. 

Práce s dobrovolníky 

Během celého roku nám pomáhaly při různých akcích dobrovolnice. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 



Odlehčovací služba Pomněnka 

Charakteristika služby 

Jedná se o pobytovou formu odlehčovací služby. Uživatel (osoba s mentálním či 
kombinovaným postižením) je ubytován po dobu nepřítomnosti jeho pečující osoby 
v jenom z pokojů pro tuto službu určených. 

Služba je poskytována v bezbariérové budově na ulici Šumavská 1914/11 v Šumperku 
a to nejvýše po dobu 3. týdnů. 

Proč tu jsme? 

Posláním Odlehčovací služby Pomněnka (dále jen „OS“) je poskytnout nezbytnou míru 
podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou dočasně 
zůstat samy ve svém přirozeném prostředí. 

Cílem služby je podpořit udržení systému přirozené péče o osoby s mentálním a 
kombinovaným postižením zajištěním dočasné péče po dobu nepřítomnosti jejich pečující 
osoby. 

Pro koho tu jsme? 

Cílovou skupinou OS jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku  

3 – 64 let. 

Kapacita zařízení 

Okamžitá kapacita služby je stanovena na 2 uživatele ve 2 pokojích. Tyto pokoje jsou 
bezbariérové s vlastním sociálním zařízením a základním nábytkem. 

Základní činnosti OS 

 Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

– uživatelé mají k dispozici vlastní pokoj se sociálním zařízením (WC a sprchový 
kout). Ve společných prostorách je možnost využít bezbariérovou koupelny s vanou. 
Uživatelům je v případě potřeby zajištěna asistence. 

 Poskytnutí stravy  

– uživatelům je zajištěna strava po dobu pobytu ve službě. Jídlo je připravováno ve 
školní jídelně nebo ve spolupráci s asistentem. Podpora při stravování je poskytovaná 
jen uživatelům, kteří nejsou ze zdravotních důvodů schopni si stravu podávat sami. 

 Poskytnutí ubytování  

– uživatelům může být nabídnuto ubytování v samostatném pokoji. Je opatřen 
základním nábytkem, vlastním bezbariérovým sociálním zařízením a televizí. 
Uživatelé mohou využívat společenskou místnost a jídelnu s kuchyňským koutem. 

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

– důraz je kladen na posilování pracovních, sociálních a komunikačních kompetencí. 
Jedná se zejména o rukodělnou činnost, integrační aktivity, činnosti zaměřené na 
rozvoj rozumových schopností a komunikace. 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  



– uživatelé služby jsou podporováni v setkávání s lidmi mimo zařízení. Mají možnost 
navštěvovat kulturní, sportovní a jiná společenská zařízení. Jsou podporováni v 
navazování a udržování sociálních kontaktů mimo službu. 

 Sociálně terapeutické činnosti  

– v rámci služby mohou být poskytnuty terapeutické činnosti z oblasti léčebné jízdy na 
koních. Součástí terapeutických a aktivizačních činností je i pravidelné setkávání 
komunity uživatelů. 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí  

– individuální a skupinová podpora při vyjadřování vlastních přání a potřeb, trénink 
sociálních dovedností. 

Režim v OS 

Služba je poskytována dle zájmu a potřeb uživatelů a to 24 hod. denně.  

Aktivity OS 

Uživatelé, kteří využili služeb OS, se zapojovali do všech činností, které se konaly v rámci 
Chráněného bydlení Pomněnka a Centra pro osoby s mentálním postižením Pomněnka. 

 

 

Účastník soutěže „V domácnosti mě nic nepřekvapí.“ 

 

       Letní koupání na Šumperském koupališti 

 



 



 

Příjmy celkem      6 831 000 Kč  

Příjmy od uživatelů                2 258 000 Kč  

Nájem budovy                   350 000 Kč  

Úroky v bance                       1 000 Kč  

Dary                   562 000 Kč  

Dotace                3 660 000 Kč  

  

Výdaje celkem      6 562 000 Kč  

Provozní náklady                1 701 000 Kč  

Materiál                   373 000 Kč  

El. energie                   311 000 Kč  

Opravy a udržování                       8 000 Kč  

Cestovné                     12 000 Kč  

Reprezentace                       3 000 Kč  

Ostatní služby                   938 000 Kč  

Úroky z úvěru                     56 000 Kč  

Osobní a mzdové náklady                4 861 000 Kč  

Mzdy                3 709 000 Kč  

Zákonné odvody                1 131 000 Kč  

Ostatní osobní náklady                     21 000 Kč  

  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji         269 000 Kč  

 

 

V Šumperku dne 7. 5. 2014 

 

 


