Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České
republice o. s., okresní organizace Šumperk
Šumavská 13, Šumperk 787 01, IČO 62 35 32 92

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI
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 13, Šumperk 787 01
tel.: 583 212 302
web.: www.spmp-sumperk.cz
IČO, bankovní spojení:
62 35 32 92
2625258/0300 ČSOB Šumperk
Statutární zástupce:
Ing., Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová / předsedkyně
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II. Charakteristika organizace
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
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Zařízení SPMP
1. CENTRUM PRO OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM POMNĚNKA
Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka (dále jen Centrum) je zařízením SPMP
Šumperk. Rozhodnutí o zřízení tohoto zařízení bylo přijato zasedáním OV SPMP dne 7. října
1997 ve smyslu článku IX. Stanov SPMP Šumperk. Centrum denních služeb Pomněnka je
určené k dennímu pobytu osob s mentálním postižením ve věku 18 - 40 let. Vytváří vhodnou
návaznost na Základní a střední školu Pomněnka o.p.s. v Šumperku.
Posláním této služby je připravovat osoby s mentálním postižením na život ve společnosti s
co nejmenší mírou podpory.
Cílem poskytování služby je zabezpečit osobám s mentálním postižením, popř. osobám s více
vadami komplexní péči, zamezit sociální izolaci u absolventů základních škol speciálních,
poskytnutí dostatku příležitostí pro aktivní život – příprava na pracovní uplatnění v
chráněných dílnách, rozvoj samostatnosti a soběstačnosti – snaha o nezávislý způsob života
dospělých osob s mentálním postižením.
Činnost 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).
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-

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

-

Rozvíjení 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, práce s dotykem, modelování
emocí, scének z běžného života, příprava a provedení divadelního představení.
-

Literární výchova - využívání léčebných a podpůrných účinků četby.

-

Celostní muzikoterapie – 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.
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Zpráva o činnosti r. 2012
Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka
Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka (dále jen Centrum) je Centrem
denních služeb pro osoby s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení.
Pro osoby s těžkým stupněm mentálního postižení bylo v září 2012 zřízeno speciální
oddělení, které je součástí Centra. Služba je provozována v nově zrekonstruované budově v
Šumperku na ulici Šumavská 11.
Pro účely zajištění výchovně vzdělávacích, aktivizačních činností (viz. Činnost Centra) byly v r.
2012 vytvářeny týdenní plány, ve kterých se rozepisují konkrétní činnosti na každý den v týdnu.
Aktivity stanovené v týdenních plánech, slouží především k plnění individuálních plánů
uživatelů. Každý uživatel má právo volby, tzn., že každý den byly uživatelům nabízeny různé
druhy aktivit a oni si zvolili tu, která jim byla nejbližší.
Uživatelé Centra také mohli v r. 2012 navštěvovat plavecký kurz v Aqua centru v Šumperku a
mohli se účastnit kroužků. Jednalo se především o pěvecký kroužek a kroužek arteterapie.
Díky rozsáhlé rekonstrukci budovy v r. 2011, Centrum získalo nové prostory, ve kterých
probíhaly téměř všechny činnosti Centra. Centrum získalo prostory pro Oddělení pro osoby
s těžkým stupněm mentálního postižení, společenskou místnost, šicí dílnu, keramickou dílnu,
dílnu pro práci se dřevem, dílnu pro práci s pedigem, relaxační místnost, která prozatím sloužila
jako tělocvična a cvičnou kuchyň, která v roce 2012 nebyla z finančních důvodů zařízena.

Oddělení pro osoby s těžkým mentálním postižením
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Šicí dílna
Dílna pro práci se dřevem

Relaxační místnost (tělocvična)

Dílna pro práci s pedigem

Dílna pro práci s keramikou

Díky novým prostorám bylo umožněno navýšení denní kapacity, a to na 30 uživatelů v Centru a
5 uživatelů v Oddělení pro těžce mentálně postižené. K 31. 12. 2012 eviduje SPMP Šumperk
celkem 36 uživatelů, kteří využívají sociálních služeb Centra.
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V roce 2012 došlo také k prodloužení provozní doby Centra, a to Po-Pá od 7:00 hod. – 16:00
hod. (dosud to bylo 8:00-15:00 hod.).
Sociální službu zajišťovala jedna sociální pracovnice a vedoucí asistentka, 7 asistentů a 3
pomocné asistentky.
Profesní rozvoj zaměstnanců:
3. a 4. 9. 2012 psychiatrické minimum – všichni asistenti získali Osvědčení o absolvování
akreditovaného kurzu.
5. a 6. 10., 19. a 20. 10 a 23. 11. 2012 - seminář Jak tvořit snadno srozumitelné informace pro
osoby s mentálním postižením. Účastnila se Lenka Zdráhalová, která se absolvování tohoto
semináře stala lektorkou tvorby snadno srozumitelných textů pro osoby s mentálním postižením.
11. 9. – 11. 12. školení – Standardy sociálních služeb – všichni asistenti.
 Stáž v Diakonii Rolnička v Soběslavi – 2 asistentky.
V rámci plnění denních aktivit, ale i mimo ně stojí za zmínku tyto akce:
 Celoročně:
-

Účast na schůzkách sebeobhájců v Olomouci – jednou za 14 dní ve čtvrtek pod vedením
Mgr. Zdeňky Kozákové, Ph.D.

 Únor:
-

Ples otevřených srdcí – jako každoročně se uživatelé Centra zúčastnili Plesu otevřených
srdcí v Bludově.

Květen:
-

Výstava Loučná nad Desnou - 15. května 2012 se uživatelé vydali na výstavu umělců,
kteří nemohou malovat rukou, tudíž používají ke své umělecké tvorbě ústa či nohy.
Všichni si mohli malbu ústy či nohou osobně vyzkoušet – tím se stala akce velice
zábavnou.
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-

Výstava Adolfa Wölfliho v Praze – Do domu u kamenného zvonu se uživatelé vypravili,
aby se seznámili s dílem jednoho z nejpozoruhodnějších a nejoriginálnějších umělců 20.
století, švýcarského tvůrce Adolfa Wölfliho (1864–1930). Akce se spojila také
s poznáváním hlavního města České republiky.

Červen:
-

Zábavné odpoledne na ranči Pomněnka - 5. 6. 2012 na ranči byly pro uživatele SPMP
Šumperk a žáky Základní a střední školy Pomněnka nachystány zábavné aktivity.
Všichni se dobře bavili a ani zima nikoho neodradila.

-

Chorvatsko – 8. -16. 6. 2012 strávili uživatelé skvělé chvíle v Chorvatsku. Domů se
vrátili odpočatí, opálení a spokojení.

-

Zábavné odpoledne na zahradě – ti, kteří nejeli do Chorvatska, se však také nenudili.
Asistenti jim přichystali zábavné dopoledne na zahradě, kde plnili různé úkoly.
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-

Bleší trh na Podporovaném bydlení: 21. 6. 2013 uživatelé Centra byli pozvání uživateli
Podporovaného bydlení Pomněnka na bleší trh, kde každý něco směnil či zakoupil.

-

Vernisáž uměleckých děl uživatelů Centra - 28. 6. 2012 v prostorách Chráněného bydlení
Pomněnka proběhla výstava výtvarných děl uživatelů Centra Pomněnka.

Červenec:
-

Expozice Čarodějnické procesy (Geschaderův dům) – 12. července se prázdninoví
uživatelé vydali do Geschaderova domu, ve kterém se v době neblaze proslulých
čarodějnických procesů odehrály příběhy a osobní tragédie konkrétních šumperských
obětí. Ve sklepních prostorách této památkově chráněné budovy se nachází
expozice Čarodějnické procesy, ve které se dozvěděli většinu informací a zajímavostí o
čarodějnictví a církevní inkvizici v Jeseníkách ve 2. polovině 17. století, pomocí moderní
průvodcovské technologie, ukázkami věznění, mučení, starých dokumentů, samotného
audio průvodce a video ukázek.
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-

Zoo Na kopečku v Olomouci – 25. 7. 2012 návštěva Zoo v Olomouci se i přes menší
nepřízeň počasí vydařila.

Září:
-

Divadelní představení Žaloba proti neznámému Moravské divadlo v Olomouci – v úterý
25. 9. 2012 se 11 uživatelů v doprovodu 2 asistentů zúčastnilo divadelního představení,
které se líbilo. Vzhledem k hezkému počasí, návštěva Olomouce byla využita i
k poznávání památek města.

Říjen:
-

Rehabilitační pobyt Ramzová – Od 22. – 24. 10. 2012 se uskutečnil každoroční
rehabilitační pobyt a to v Ramzové (okr. Jeseník). Součástí toho rehabilitačního pobytu je
vypracování rehabilitačního programu, který je schválen lékařem a slouží k celkovému
ozdravení a podpoře rozvoje osobnosti každého účastníka. Je rozpracován podle místních
podmínek do následujících oblastí:
-

tělovýchovné aktivity;

-

otužování;

-

výchova ke zdravému způsobu života;

-

rozvíjení jednotlivých složek osobnosti;

-

integrace.
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Na plnění tohoto programu dohlížely asistentky. Uživatelé letos v rámci pobytu navštívili
Jeskyně na Pomezí.

Listopad:
-

9. ročník krajské olympiády v Ostravě - 7. 11. 2012 se 3 uživatelé Centra zúčastnili
tohoto turnaje, ze kterého si dovezli pohár.

-

Výstava Cesta ke světlu Oáza Zábřeh – 22. 11. 2012.

 Prosinec
-

Návštěva vánoční Olomouce – 13. 12. 2012 jeli uživatelé do Olomouce načerpat
předvánoční náladu, nakoupit dárky či ochutnat nějaký vánoční punč.

-

Vánoční setkání s divadelním představením – Vánoční setkání se konalo 19. prosince a
uživatelé si mohli pozvat své rodinné příslušníky či partnery. Uživatelé nachystali malé
12

občerstvení a přichystali si program. Hrálo se divadlo, – Mrazík, které se nacvičovala dva
dlouhé měsíce, ale stálo to za to. Vydařilo se totiž na tolik, že byla žádaná repríza. Dále
proběhlo taneční vystoupení, následovalo zpívání vánočních koled, rozdávání malých
dárků a čerpání vánoční pohody. Rok 2012 se vydařil.
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2. PODPOROVANÉ BYDLENÍ POMNĚNKA
Posláním Podporovaného bydlení Pomněnka (PB) je podporovat osoby s mentálním
postižením v samostatném bydlení.
Podpora samostatného bydlení je terénní služba, kterou poskytuje SPMP Šumperk na adrese:
Temenická 3045/104. Podporované bydlení Pomněnka poskytuje sociální služby od ledna
2005. Pobyt je dobrovolný, vychází ze svobodného rozhodnutí uživatele, případně zákonného
zástupce.
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 poskytování
služby s SPMP.
Cílovou skupinou jsou lidé s lehkým až středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci
s tělesným postižením ve věku od 18 let – do raného seniorského věku.
Kritéria pro nepřijetí: kapacitní důvody; osoby s těžkým mentálním postižením, osoby
vyžadující nepřetržitou péči, osoby trpící vážnou duševní poruchou, při níž mohou ohrozit
nejen sebe, ale i druhé, jejichž chování znemožňuje vzájemné soužití; osoby se závislostí na
návykových látkách a hazardních hrách; osoby s psychiatrickou diagnózou a agresivními
projevy; osoby s infekčním onemocněním, věk žadatele, nemožnost naplnění osobního cíle
žadatele.
Cílem PB je podpora při péči o vlastní osobu a domácnost; podpora při využívání veřejných
služeb, trvalý rozvoj osobnosti uživatelů. Umožnit člověku s postižením žít život srovnatelný
s vrstevníkem bez postižení (běžný život, sociální začlenění).

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky
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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.

S každým uživatelem je vytvořen individuální plán, který je vytvořen na základě osobního
profilu uživatele a po analýze jeho potřeb. Plán se průběžně hodnotí, na konci roku se dělá
vyhodnocení.
Základní činnosti při poskytování 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
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky
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-

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;

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, můžou i anonymně vhodit do Schránky důvěry, kterou jednou měsíčně
vybírá ředitelka PB za přítomnosti jednoho klienta a asistenta. 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
 použití vany – 10,-Kč/jednorázově
 doprovod mimo pracovní dobu asistenta – 60,-Kč/hod.
Každý uživatel odchází v pracovní dny do denních center, kde se jim poskytují sociální,
výchovně vzdělávací a integrační služby. Využívají služeb Denního centra Pomněnka
v Šumperku, Oázy Zábřeh a Duhy Vikýřovice. 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 o
víkendu a svátcích je nepřetržitá.
Život v podporovaném bydlení má domácí charakter – vaření, úklid, praní, nákupy, návštěvy
kamarádů, rodinných příslušníků i kulturních akcí a nezbytný odpočinek.
Aktivity podporovaného bydlení vycházejí z potřeb uživatelů a vedou k tomu, aby se
uživatelé svým životem co nejvíc přiblížili životu srovnatelným se svými vrstevníky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky
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Zpráva o činnosti r. 2012
Podporované bydlení Pomněnka
V roce 2012 službu využívalo 8 uživatelů (5 mužů a 3 ženy).
Sociální služby zajišťují tři stálí asistenti a jedna externí asistentka. 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.
Aktivity Podporovaného bydlení Pomněnka:
Celoročně:
-

účast na akcích pořádaných Městem Šumperk (kloboukový den, Mezinárodní folklorní
slavnosti, Nejhezčí hafan Šumperka...);

-

příznivé dny byly využity k výletům do okolí (Velké Losiny, Loučná, Zábřeh, Raškov…),
k péči o zahradu, k opékání, ke sportovním aktivitám na zahradě anebo na sportovním
hřišti školy.

Od ledna dojížděl jeden uživatel jako dobrovolník do psího útulku v Zábřehu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky
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Únor:
-

3 uživatelé se zúčastnili plesu Charity Zábřeh;

-

7 uživatelů se zúčastnilo plesu Otevřených srdcí v Bludově;

-

všichni uživatelé navštívili divadelní představení v Šumperku;

-

2 uživatelé byli v divadle v Olomouci;

-

od 1. 2. začal pracovat v kavárně Předměstí jeden uživatel jako pomocný číšník. Pracovní
poměr ukončil 12. 10. a od 15. 10. nastoupil na chráněné pracovní místo do kuchyně
SPMP Šumperk.

Duben:
-

26. 4. se uživatelé Podporovaného bydlení zúčastnili „toustové párty,“ kterou pořádalo
Chráněné bydlení Pomněnka.

Červen:
-

Ve dnech 8. 6. – 16. 6. odjeli naši dva uživatelé na dovolenou do Chorvatska;

-

21. 6. uživatelé s asistenty uspořádali 2. ročník Blešího trhu.

Srpen:
-

31. 8. – účast na pivních slavnostech v Hanušovicích

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky
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Říjen:
-

příprava na zimní období – zavařování ovoce, příprava sirupů

-

víkendy: 12. 10. - 13. 10. a 19. – 20. 10. strávili uživatelé na Ramzové.

Prosinec:
-

3. 12. účast uživatelů v Sobotíně na Mikulášské diskotéce

-

6. 12. pečení perníků na Chráněném bydlení Pomněnka

-

tradiční Vánoční posezení se svými blízkými proběhlo na Podporovaném bydlení 14.12.

Profesní rozvoj pracovníků:
ve dnech 3. – 4. 9. Proběhl kurz: Psychiatrické minimum – všichni asistenti získali
Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
v době od 11. 9. – 11. 12. proběhlo školení o Standardech kvality sociálních služeb –
absolvovali všichni asistenti.
Služba Podpora samostatného bydlení byla v období od 1. 1. 2012 – 31. 7. 2012 realizována
v rámci projektu Olomouckého kraje „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb
v Olomouckém kraji (sociální integrace OK).“
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Díky této finanční pomoci se mohlo Podporované bydlení Pomněnka zvelebit tak, aby se stalo
místem, kde se budou dobře cítit uživatelé sociální služby, ale i návštěvy, které za nimi rádi
chodí.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky
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3. SOCIÁLNÍ REHABILITACE APZ POMNĚNKA
Zpráva o činnosti za rok 2012
Poskytovaná služba pomáhá osobám se zdravotním postižením k sociálnímu začlenění,
vyrovnává příležitosti těmto lidem zařadit se do společnosti na otevřený trh práce.
Cílovou skupinou služby jsou osoby se zdravotním postižením, zejména s kombinovaným,
mentálním a jiným zdravotním postižením. Dále s kumulací handicapů (dlouhodobá
nezaměstnanost, nízké nebo chybějící vzdělání, minimální nebo chybějící pracovní
zkušenosti). Jedná se o osoby, kterým hrozí sociální vyloučení nebo již vyloučeny jsou.
Základní činnosti sociální rehabilitace:
 základní sociální poradenství;
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění;
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (individuální a skupinové);
 podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Popis průběhu služby:
 seznámení s činností a nabídkou poskytovaných služeb;
 analýza aktuálního stavu zájemce, mapování jeho potřeb a posouzení vhodnosti
zapojení do služby;
 dojednávání podmínek spolupráce, stanovení zakázky uživatele na poskytované
službě;
 uzavření smlouvy o poskytování služby sociální rehabilitace;
 sestavení a průběžné plnění individuálního plánu dle potřeb uživatele;
 průběžné hodnocení a revize individuálního plánu;
 ukončení poskytování služby dle podmínek stanovených ve smlouvě o jejím
poskytování.
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STATISTIKA APZ POMNĚNKA ZA ROK 2012
V roce 2012 jsme pracovali se zájemci o službu, kteří byli informováni o průběhu
služby a její nabídce, bylo jim doporučováno řešení jejich nepříznivé životní situace. Jednání
se zájemci probíhalo individuálně a v menší míře také ve skupinách. Uživatelů se smlouvou
bylo celkem 13 v rámci terénní a ambulantní formy služby. Z nich se jednalo o 61% osob se
zdravotním postižením, 31% osob s mentálním postižením a 8% osob s kombinovaným
postižením. Uživatele i zájemce o službu jsme navštěvovali i mimo město Šumperk, a to
v Zábřehu a Mohelnici.
Za rok 2012 bylo ve službě poskytnuto více jak 394 intervencí. Nejvíce jsme
pomáhali našim uživatelům v oblasti hledání, získání a udržení zaměstnání. Zaměřili jsme se
především na zprostředkování kontaktů uživatelů se společenským prostředím a na pomoc při
uplatňování jejich práv. Součástí námi poskytovaných služeb byly i výchovně vzdělávací
skupinové aktivity.
V druhém pololetí roku 2012 se službě APZ Pomněnka nepodařilo vyhrát veřejnou zakázku
na poskytování služeb sociální rehabilitace v Olomouckém kraji. To zapříčinilo omezení
rozsahu poskytovaných služeb a postupné ukončování spolupráce se stávajícími uživateli.
Poskytované služby dle typu činnosti:
Počty intervencí

%

Nácvik dovedností k soc. začlenění

10

3%

Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
Výchovné a vzdělávací aktivity

198

50%

43

11%

Pomoc při uplatňování práv

143

36%
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Činnost APZ Pomněnka v procentech

Procentuální podíl činnosti APZ Pomněnka
3%

Nácvik dovedností k soc.
začlenění
36%

Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředí
Výchovné a vzdělávací
aktivity

50%

Pomoc pro uplatnění práv
11%

Charakteristika uživatelů služeb z hlediska věku:
věk
26
počet 1

28
1

29
1

30
1

33
1

36
1

37
1

42
1

43
1

46
1

49
1

50
1

57
1

Charakteristika uživatelů služeb z hlediska typů důchodů:
3
1

8
1
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Charakteristika uživatelů služeb z hlediska dosaženého vzdělání:

7
3
3
1

Personální zajištění služby.:
Mgr. Pavla Podhrázská – pracovní konzultant, úvazek 0,75
Ivana Losová - pracovní konzultant, úvazek 0,75
Ing. Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová – vedoucí služby, úvazek 0,1
Vzdělávání pracovníků:
V průběhu celého roku se všichni pracovníci účastnili kurzů a stáží v rámci vzdělávání
pracovníků v sociálních službách, které přispívá ke zkvalitňování poskytovaných služeb.
Nové trendy v sociálně – právní oblasti

1 pracovník

Psychiatrické minimum

2 pracovníci

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

1 pracovník

Stáž v Diakonii Rolnička Soběslav

1 pracovník

Občanská sdružení a nová občanský zákoník

1 pracovník

Cesty k celoživotnímu vzdělávání dospělých s MP (Pathways II)

1 pracovník

V rámci poskytování služby probíhala spolupráce s úřady a organizacemi např. ÚP Šumperk,
ÚP Mohelnice, Spolu Olomouc, Tyflocentrem Šumperk.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem spolupracujícím organizacím a zaměstnavatelům,
kteří poskytli našim uživatelům možnost pracovního uplatnění.
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4. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ POMNĚNKA
Chráněné bydlení Pomněnka je nová služba poskytovaná SPMP Šumperk, a to díky nově
vystavěnému patru budovy na ulici Šumavská 11. Služba zahájila provoz v r. 2012. Ve třetím
patře budovy se nachází 10 bezbariérových pokojů s vlastním sociálním zařízením (koupelna
s WC a sprchovým koutem). Uživatelé služby Chráněné bydlení Pomněnka obývají 8 pokojů
a zbylé 2 pokoje jsou určeny pro službu Odlehčovací služba Pomněnka. Chráněné bydlení
také disponuje společnou koupelnou, kde je vana a pračka, společenskou místností a
společnou kuchyní s jídelním stolem.
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Posláním Chráněného bydlení Pomněnka je umožnit lidem s mentálním postižením bydlení
s podporou dle individuálních potřeb v přirozeném prostředí společnosti.
Cílovou skupinou jsou lidé s lehkým až středně těžkým mentálním postižením
i s kombinovaným postižením ve věku 18 – 40 let.
Cílem Chráněného bydlení Pomněnka je podpora při péči o vlastní osobu, a domácnost,
podpora při využívání veřejných služeb, trvalý rozvoj osobnosti klientů. Umožnit člověku
s postižením žít život srovnatelný s vrstevníky bez postižení (běžný život, sociální začlenění).
Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 sb. o sociálních službách a
Standardů kvality sociálních služeb. Sociální služba v Chráněném bydlení Pomněnka se odvíjí
od osobních cílů, potřeb a schopností uživatelů. Metody práce vyplívají ze zjišťování potřeb
uživatelů. Používána je metoda rozhovoru, pozorování, povzbuzování, pochvaly atd.
Život v této sociální službě má domácí charakter, skládá se z běžných činností: tj.
nakupování, vaření, uklízení, praní, vyřizování na úřadech, návštěva lékaře, návštěva různých
společenských událostí, návštěva rodiny, přátel, kamarádů, posezení na zahradě, odpočinek,
oslavy narozenin a svátků uživatelů.
S každým klientem je vytvořen individuální plán, který je vytvořen podle osobního profilu
klienta a po analýze potřeb klienta. Plán se hodnotí průběžně a na konci roku se udělá
vyhodnocení.
Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení:
 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, anebo podpora při nákupu;

-

pomoc při hospodaření s penězi;
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-

pomoc, anebo podpora při přípravě jednoduchých jídel.

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
-

schopnost řešit běžné problémy;

-

uplatnění znalosti v praxi (čtení, počítání peněz,...);

-

orientace v terénu.

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
-

doprovod na kulturní akce (plesy, koncerty,..);

-

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.
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Zpráva o činnosti r. 2012
Chráněné bydlení Pomněnka
Ke dni 31. 12. 2012 eviduje SPMP Šumperk 8 uživatelů ve věku 19 – 32 let využívající
službu Chráněné bydlení Pomněnka.
Službu po celý rok zajišťovaly 3 stálé asistentky a jedna na DPP.
Asistenční služba začínala v roce 2012 v pracovní dny v 15.00 hod a končí další den v 8.00
hod. O víkendech a svátcích je asistenční služba nepřetržitá.
V pracovní dny někteří uživatelé využívají služeb Centra Pomněnka; jeden uživatel je
zaměstnancem SPMP Šumperk, jeden je zaměstnancem firmy Obecní lesy Bludov, kam
dojíždí 2x týdně; dva uživatelé navštěvují Základní školu.
Aktivity Chráněného bydlení Pomněnka:
 Březen:
-

uživatelé se zúčastnili vernisáže malířky Věry Kovářové a byli na výletě v Sobotíně.

 Duben:
-

uživatelé

s asistenty uspořádali

„Tousty párty“,

kam

byli

pozváni

uživatelé

z Podporovaného bydlení Pomněnka a užili si super večer.
 Květen:
-

byly organizovány výlety zaměřené na poznávání okolí Šumperka s návštěvou restaurace
Nové Domky;

-

koncem měsíce si uživatelé užili výlet ve Velkých Losinách.
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 Červen:
-

účast na akci na ranči Pomněnka;

-

účast na bleším trhu, který organizovalo Podporované bydlení Pomněnka;

-

jedna uživatelka byla na dovolené v Chorvatsku.

Červenec:
-

aktivity na místním koupališti, nebo na zahradě - grilování, hraní her, relaxace…;

-

jeden uživatel + asistent - účast na výletě v Koutech nad Desnou se zhlédnutím výroby
soch z drátů, poté sportovní odpoledne – trasa Vikýřovice přes Nové Domky na Chráněné
bydlení Pomněnka (asistent kolo, uživatel kolečkové brusle).

 Srpen:
-

návštěva koupaliště;

-

výlet v Bludově;

-

návštěva florbalového utkání extraligy žen v tělocvičně gymnázia.

Září:
-

výlet na Ramzovou a do Petříkova.

 Říjen:
-

uživatelé podnikli 2 celodenní vycházky – jedna do okolí Bratrušova a druhá kolem
Městských skal na Nové Domky, přes Skřivánčí dvůr, přes město až k Bludovu.

 Listopad:
-

výlet v Koutech nad Desnou;

-

návštěva vernisáže malíře Petra Válka.

 Prosinec:
-

proběhla oslava vánoc s posezením u stromečku a samozřejmě se všichni loučili
s rokem 2012 Silvestrovskou oslavou.

Profesní rozvoj pracovníků:
 Jedna asistentka absolvovala Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
v Olomouci.
 Jedna asistentka absolvovala kurz Hospodaření s penězi v Hradci Králové.
 Jedna asistentka se zúčastnila celodenního tréninkového kurzu: Ergoterapie v práci
s klienty s poruchami autistického spektra a mentálním postižením.
 Všechny asistentky absolvovaly školení BOZP a PO.
 Všechny asistentky se účastnily kurzu: Psychiatrické minimum a získaly Osvědčení o
absolvovaná akreditovaného kurzu.
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5. ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POMNĚNKA
Díky nově vystavěnému 3. patru v budově SPMP Šumperk v r. 2012 na ulici Šumavská 11
v Šumperku, začala SPMP Šumperk poskytovat kromě nového Chráněného bydlení
Pomněnka nově také službu Odlehčovací služba Pomněnka.
Jedná se o pobytovou formu odlehčovací služby.
Posláním této služby je poskytnout nezbytnou míru podpory osobám s mentálním a
kombinovaným postižením, které nemohou dočasně zůstat sami ve svém přirozeném
prostředí.
Cílem této služby je podpořit udržení systému přirozené péče o osoby s mentálním a
kombinovaným postižením, zajištěním dočasné péče po dobu nepřítomnosti jejich pečující
osoby.
Služba je poskytována lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 40
let.
Služba je poskytována ve dvou bezbariérových pokojích s vlastním sociálním zařízením a
nábytkem. Kapacita služby stanovena na 2 uživatele. Odlehčovací služba může být
poskytována po dobu maximálně 3 týdnů.
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Nabídka služby odlehčovací péče vycházející ze zákona 108/2006 sb., o sociálních službách,
§44 ods. 2:
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.
Sociální služba je zajištěna sociální pracovnicí a asistenty na DPP.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012
Příjmy celkem…………………………………………………………6 322 830,- Kč
z toho
-

Příjmy od uživatelů………………………………………..1 211 532,- Kč

-

Nájem budovy………………………………………….……300 000,- Kč

-

Úroky v bance…………………………………..….…………..3 412,- Kč

-

Dary…………………………………………..…..………......52 000,- Kč

-

Dotace …………………………………..…………….…..3 346 194,- Kč

-

Ostatní…………………………………………………..…...537 964,- Kč

-

Veřejná zakázka OK……………………………………..….871 728,- Kč

Výdaje celkem………………………………………………………..6 110 789,- Kč
z toho
-

Provozní náklady…………………………………..1 726 834,- Kč
a) Materiál………………………….…788 656,- Kč
b) El.energie…………………….....….273 254,- Kč
c) Opravy a udržování…....…………….11 698,- Kč
d) Cestovné…………………….......…..18 418,- Kč
e) Reprezentace…………...…………..…4 732,- Kč
f) Ostatní služby…………….……...…566 615,- Kč
g) Úroky z úvěru……….…………...…..63 461,- Kč

-

Osobní a mzdové náklady…………...… 4 293 701,- Kč
a) Mzdy……………………………..3 213 859,- Kč
b) Zákonné odvody……..…..............1 064 419,- Kč
c) Ostatní osobní náklady…………...…15 423,- Kč

-

Ostatní náklady…………………….………………….90 254,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji…………………….……………….212 041,- Kč

V Šumperku dne 5. 3. 2013
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