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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 

I. Úvod 

 

Stručná charakteristika poslání a cílů organizace: 

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

Důleţitým úkolem je v co nejvyšší míře socializace dítěte a dospělého jedince s mentálním 

postiţením a příprava společnosti na přijetí takto postiţeného člověka. 

 

Název a sídlo organizace: 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením 

v České republice, o.s., okresní organizace Šumperk 

Šumavská 13, Šumperk 787 01 

tel.: 583 213 910 

 

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 sdruţení 

 

Doba trvání organizace: 

od roku 1995 – právní subjektivita OV SPMP Šumperk 

 

Okresní výbor: 

Předsedkyně: Ing., Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová 

Místopředseda: Mgr. Miroslav Podhajský 

Hospodář: Ing. Naděţda Řeháková 

Předsedkyně revizní komise: Emílie Straková 

Členská základna: 45 osob 
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III. Aktivity Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, 

okr. organizace Šumperk (dále jen SPMP Šumperk) 

 

Zhodnocení aktivit pořádaných SPMP Šumperk za rok 2011 

 

 Kulturní aktivity - uţivatelé se v roce 2011 pravidelně zúčastňovali různých kulturních 

aktivit ve městě Šumperk, ale i mimo něj. Navštěvovali kina, divadla, koncerty. Samotná 

organizace připravila jako kaţdoročně různé aktivity. Za zmínku stojí „Mikulášská nadílka“ či 

„Vánoční besídka.“ 

 

Mikulášská nadílka        Vánoční besídka 

   

 

 Od roku 2001 jsou uţivatelé zapojeni do hnutí Sebeobhájců. Proto i v roce 2011 uţivatelé 

pravidelně dojíţděli na schůzky „Sebeobhájců“ do Olomouce. Schází se ve skupině s uţivateli 

z Přerova, Šumperka a Olomouce.  

 

 Sportovní aktivity - od ledna 2000 SPMP Šumperk registrována v Hnutí speciálních 

olympiád. V rámci tohoto hnutí se uţivatelé dne 12. 4. 2011 účastnili „kuţelkářské“ soutěţe 

v zábavním centru ZUZANA v Ostravě-Porubě. Pořadatelem této akce bylo Středisko 

pracovní rehabilitace Ostrava.  
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Kuželkářská soutěž 12. 4. 2011 

 

 

 Pedagogicko-psychologické ježdění – tato aktivita probíhala od jara do podzimu na Ranči 

Pomněnka, kde jsou kromě koní i kamerunské kozy a jiná zvířata (domácí). Zde se uţivatelé 

učili jezdit na koních a v rámci ergoterapie se učili, jak se starat o chod statku.     

 

Pedagogicko-psychologické ježdění      Práce na farmě 

                        

 

klubová činnost: 

  pěvecký krouţek; 

 krouţek hudebně pohybový; 

  krouţek afrického bubnování; 
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  plavání. 

V roce 2011 probíhaly všechny výše zmíněné krouţky v náhradních prostorách a docházeli na 

ně jak děti, tak i dospělí s mentálním či kombinovaným postiţením.  

Kaţdý krouţek, mimo bazénu, se konal 1x týdně.  

 pěvecký krouţek a krouţek hudebně pohybový – tyto krouţky byly v roce 2011 

charakteristické převáţně nácvikem hudebně pohybových vystoupení. První nacvičené 

vystoupení uţivatelé předvedli na jaře na hudební akci: „Všichni na jeviště“ pořádanou 

Střední školou sociální péče a sluţeb v Zábřehu. Další a poslední nacvičenou akcí roku 

pěveckého krouţku bylo dne 9. 12. 2011 „Vánoční zpívání s cimbálovkou Zbyňka Hrdličky“  

Nácvik na hudební vystoupení          Nácvik na hudební vystoupení 

       

 

 krouţek africké bubnování – v tomto krouţku se uţivatelé seznámili s africkými bubny, 

učili se na ně hrát a relaxovat. 

 plavání – v roce 2011 se uţivatelé účastnili plaveckého krouţku. Pravidelně docházeli na 

bazén, kde se učili plavat a hrát vodní sporty.  

 

Vodní sporty 
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 Rehabilitační pobyt 

V listopadu r. 2011 se uskutečnil kaţdoroční rehabilitační pobyt a to v Ramzové (okr. 

Jeseník). Tohoto kurzu se zúčastnilo 20 uţivatelů. Součástí toho rehabilitačního pobytu je 

vypracování rehabilitačního programu, který je schválen lékařem a slouţí k celkovému 

ozdravení a podpoře rozvoje osobnosti kaţdého účastníka. Je rozpracován podle místních 

podmínek do následujících oblastí: 

 tělovýchovné aktivity; 

 otuţování; 

 výchova ke zdravému způsobu ţivota; 

 rozvíjení jednotlivých sloţek osobnosti; 

 integrace. 

Na plnění tohoto programu dohlíţely asistentky.  

 

Lesní bar Ramzová 

 

 

Aktivity klubová činnost a rehabilitační pobyt byly spolufinancovány Ministerstvem 

zdravotnictví. 
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REKONSTRUKCE BUDOVY SPMP, ŠUMAVSKÁ 11, ŠUMPERK 
 
 

V říjnu roku 2010 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy sociálních sluţeb. SPMP 

Šumperk v rámci operačního programu ROP NUTS II Střední Morava v projektu „Chceme 

bydlet a pracovat jako vy“ (reg. číslo: CZ1.12/2.2.00/15.00757) na tuto rekonstrukci získala 

28.000.000,-Kč. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z evropských fondů pro 

regionální rozvoj. Z vlastních zdrojů bylo vloţeno 2.000.000,-Kč, Město Šumperk přispělo 

částkou 2.000.000,-Kč a KÚ Olomouc v rámci Významných projektů přispěl 1.000.000,-Kč. 

 

V průběhu této rekonstrukce došlo k celkové modernizaci budovy (výměna oken, topení, 

vodoinstalace, nové podlahy…), vznikl bezbariérový přístup, výtah. Bylo přistavěno třetí 

patro, kde bude od začátku roku 2012 zrealizována nová sluţba - Chráněné bydlení 

Pomněnka. V suterénu budovy vznikl nový prostor pro Chráněnou dílnu. Rekonstrukce byla 

dokončena v říjnu roku 2011 a koncem roku začalo postupné stěhování do nových prostor. 

V lednu 2012 je v plánu zprovoznit stávající i nové sluţby. 

 

Původní stav budovy           

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce budovy 
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Zrekonstruovaná budova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ: 

Městskému úřadu v Šumperku a Krajskému úřadu Olomouckého kraje za 

spolufinancování projektu „Chceme bydlet a pracovat jako vy“, reg. číslo: 

CZ1.12/2.2.00/15.00757.  

 

Dále naše díky patří i Nadaci ČEZ za finanční příspěvek v hodnotě:  

100 831,-Kč 

 

VŠEM DONÁTORŮM DĚKUJEME! 
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Zařízení SPMP 

 

1. CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB POMNĚNKA  

 

Centrum denních sluţeb Pomněnka 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 sluţeb Pomněnka je určené k dennímu pobytu mládeţe 

starší 18 let. Vytváří vhodnou návaznost na Základní a střední školu Pomněnka o.p.s.  

v Šumperku. 

 

Cílem poskytování sluţeb je zabezpečit osobám s mentálním postiţením, popř. osobám s více 

vadami komplexní péči v kombinaci s rodinnou výchovou, zamezení sociální izolace u 

absolventů základních škol speciálních, poskytnutí dostatku příleţitostí pro aktivní ţivot – 

příprava na pracovní uplatnění v chráněných dílnách, rozvoj soběstačnosti – snaha o nezávislý 

způsob ţivota dospělých osob s mentálním postiţením. 

 

Program Centra: 

výchovně vzdělávací bloky; 

pracovní terapie – ergoterapie – výchova k soběstačnosti; 

výchovně praktické činnosti – výcvik k základním praktickým, manuálním; dovednostem 

– práce se dřevem, keramika, tkaní, šití, práce na zahradě, úklid, práce v kuchyni…; 

zájmové aktivity – hudební a výtvarné činnosti, divadlo, kino, výstavy, sport – kuţelky, 

plavání, uţivatelé zapojeni do Hnutí speciálních olympiád. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Zpráva o činnosti r. 2011 

Denní centrum Pomněnka  

 

Centrum pro osoby s mentálním postiţením Pomněnka (dále jen Centrum) je výchovné a 

vzdělávací zařízení SPMP v Šumperku. Sluţba je dle sociálního zákona registrovaná jako 

Centrum denních sluţeb, provozuje se na ulici Šumavská č. 11.  

 

I v roce 2011 z důvodu rekonstrukce byly sluţby provozovány v náhradních prostorách, a to 

v Domově mládeţe SPŠ Šumperk na ulici Bratrušovská. Tyto prostory byly pomalu 

opouštěny ke konci roku, neboť se Centrum začalo stěhovat do prostor nových. V Domově 

mládeţe SPŠ Šumperk měli uţivatelé k dispozici dvě učebny, prostornou hernu, šatnu a 

sociální zařízení. Stravování uţivatelů bylo zajištěno v kuchyni Domova mládeţe. Celková 

kapacita zařízení je 20 míst a své sluţby poskytovalo mladým lidem s mentálním postiţením, 

kteří potřebují pomoc při sociálním začlenění, ale také při zájmovém, kulturním a 

společenském uplatnění. 

 

V roce 2011 navštěvovalo Centrum 23 uţivatelů. Stejně jako v minulých letech i v tomto roce 

Centrum pokračovalo ve výchovných a vzdělávacích činnostech, především v nácviku a 

upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uţivatelů. Snahou 

bylo, aby u kaţdého uţivatele bylo dosáhnuto co nejlepšího začlenění do ţivota a co největší 

nezávislosti na pomoci druhé osoby (uţivatelé si sami nakupovali potraviny a připravovali 

svačiny, umývali nádobí, pomáhali s donášením obědů do kuchyně…).  

 

Kaţdý uţivatel má svůj individuální plán, který se plní v kaţdodenních činnostech za pomocí 

asistentek. Organizace práce s uţivateli je nastavená tak, ţe uţivatelé si mohou zvolit takovou 

činnost, která jim vyhovuje – větší či menší skupina, popř. i individuální práce dle moţností 

asistentek. Z denního rozvrhu, si mohou zvolit takovou aktivitu, která je nejvíc zaujme.  

 

Asistentky pracovaly s celoročními plány práce pro jednotlivé výchovně vzdělávací bloky. 

Konkrétní úkoly a obsah činností se promítaly do denního rozvrhu. Výchovně vzdělávací 

bloky byly zaměřeny na: zdravý ţivotní styl, přírodu a ekologii, ovládání práce na PC v 

základní úrovni, společenskou výchovu, orientaci v čase a prostoru, sebeobhájení, 

sebeobsluhu, sexualitu, vztahy v rodině a v partnerství, dopravní výchovu, vaření a rukodělné 
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práce. Při práci s uţivateli je vyuţíváno muzikoterapie a ergoterapie. Pravidelně také probíhá 

uţivateli oblíbené pedagogicko-psychologické jeţdění na školním statku. 

 

Vedle denních plnění úkolů a pracovních povinností se uţivatelé zúčastnili i dalších akcí: 

 v únoru účast na Plese otevřených srdcí v Bludově; 

 22. 6. 2011 návštěva Zoo v Lešné; 

 4. 11. 2011 všichni (asistentky, uţivatelé i rodiče) slavili Halloween. Na programu bylo 

vykrajování dýní, halloweenské menu (dýňový koláč, dýňový juice…), a diskotéka; 

 18. 11. 2011 uţivatelé s asistenty navštívili výstavu Člověk a hlína;  

 23. 11. 2011 uţivatelé s asistenty navštívili výstavu Andělé v sedmém nebi; 

 29. 11. 2011 – 1. 12. 2011 účast na podzimním rehabilitačním pobytu na Ramzové, kde 

uţivatelé plnili předem stanovený, lékařem schválení rehabilitační program. Dále chodili na 

bazén, na procházky, vyráběli svíčky. Největší úspěch měla návštěva lesního baru 

v Ramzové, kde si všichni opekli buřty;  

 5. 12. 2011 účast na Mikulášské diskotéce v Sobotíně; 

 skupina „sebeobhájců“ se opět kaţdý druhý čtvrtek v měsíci zúčastňovala schůzek v 

Olomouci. Pravidelně jezdilo šest uţivatelů; 

 jako kaţdý rok, tak i v r 2011 se uţivatelé s nadšením připravovali od začátku prosince na 

oslavu vánočních svátků. Vánoční besídka proběhla ve sváteční atmosféře, zpívaly se koledy, 

pil čaj a ochutnávalo se cukroví jako kaţdý rok, přídavkem bylo dva měsíce připravované 

divadlo. Jednalo se o vánoční hru: Betlém. Samozřejmě došlo i na rozbalování dárků, které 

přinesly hodně radosti. Byla to pěkná tečka za uplynulým rokem. 

 

Divadlo Betlém 
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2. PODPOROVANÉ BYDLENÍ POMNĚNKA 

 

Posláním Podporovaného bydlení Pomněnka (PB) je podporovat osoby s mentálním 

postiţením v samostatném bydlení. 

     

Podpora samostatného bydlení je terénní služba, kterou poskytuje SPMP Šumperk.   

Podporované bydlení Pomněnka působí v Šumperku od ledna 2005. Pobyt je dobrovolný, 

vychází ze svobodného rozhodnutí uţivatele, případně zákonného zástupce.  

 

Asistent dochází do PB , kde je 8 bezbariérových bytů 1+kk. Kaţdý uţivatel bytu má řádně 

sepsanou Nájemní smlouvu s vlastníkem bytů – Město Šumperk a Smlouvu o poskytování 

sluţby s SPMP. 

 

Cílovou skupinou jsou lidé s lehkým aţ středně těţkým mentálním postiţením i v kombinaci 

s tělesným postiţením ve věku od 18 let – do raného seniorského věku. 

 

Cílem PB je podpora při péči o vlastní osobu a domácnost; podpora při vyuţívání veřejných 

sluţeb, trvalý rozvoj osobnosti uţivatelů. Umoţnit člověku s postiţením ţít ţivot srovnatelný 

s vrstevníkem bez postiţení (běţný ţivot, sociální začlenění). 

 

S kaţdým uţivatelem je vytvořen individuální plán, a to na základě osobního profilu uţivatele 

a po analýze jeho potřeb.  Plán se průběţně hodnotí, na konci roku se dělá vyhodnocení.   

 

Realizace služby: 

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 běţné problémy; 

- uplatnění znalostí v praxi (čtení nápisů, počítání peněz); 

- orientace v terénu; 
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- čtení z kníţek, luštění kříţovek. 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

-    doprovod na kulturní akce (plesy, diskotéky, divadlo, kino…); 

- pomoc a podpora při udrţování kontaktů s rodinou; 

- vyuţívání sluţeb holiče, kadeřníka, pedikérky, maséra. 

sociálně terapeutické činnosti 

- setkávání s lidmi mimo PB (sousedé, přátelé); 

- získávání a udrţování přátel; 

-      setkávání v komunitě.   

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

- pomoc při vyřizování osobních záleţitostí na úřadech; 

- pomoc a podpora při řešení a uplatňování oprávněných zájmů; 

- rozhodování a moţnost volby; 

- dodrţování zákonů; 

- vyjádření vlastních přání a potřeb; 

- účast uţivatelů v hnutí Sebeobhájců. 

 

Podporované bydlení má zpracován Postup při podávání a vyřizování stíţností na kvalitu 

anebo způsob poskytování sluţby. Kaţdý uţivatel je s tímto postupem seznámen. Připomínky, 

návrhy, postřehy, můţou 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 stíţností. 

 

Uživatelé mohou využít tyto fakultativní služby: 

 vyprání prádla v pračce – 20,-Kč/jedna náplň; 

 zapůjčení vysavače – 10,-Kč/jednorázově; 

 pouţití vany – 10,-Kč/jednorázově; 

 umytí oken – 60,-Kč; 

 doprovod mimo pracovní dobu asistenta – 60,-Kč/hod. 

 

Kaţdý uţivatel odchází v pracovní dny do denních center, kde se jim poskytují sociální, 

výchovně vzdělávací a integrační sluţby. Vyuţívají sluţeb Denního centra Pomněnka 

v Šumperku, Oázy Zábřeh a Duhy Vikýřovice. Návrat všech uţivatelů je do 16.00 hod. 
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Asistenční sluţba začíná ve všední den v 15.00 hod. a končí příští den v 08.00 hod. Sluţba o 

víkendu a svátcích je nepřetrţitá. 

 

Ţivot v podporovaném bydlení má domácí charakter – vaření, úklid, praní, nákupy, návštěvy 

kulturních akcí a nezbytný odpočinek. 
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Zpráva o činnosti r. 2011 

Podporované bydlení 

 

Od března 2011 do 31. 12. 2011 sluţbu vyuţívalo 9 uţivatelů (6 muţů a 3 ţeny). 8 uţivatelů 

bydlí v Podporovaném bydlení Pomněnka, jeden uţivatel do bydlení docházel na aktivizační 

činnosti + byly mu poskytovány fakultativní sluţby.  

 

Sociální sluţby jsou poskytovány v souladu se zákonem  108/2006 Sb. o sociálních sluţbách a 

Standardů kvality sociálních sluţeb. Sociální sluţba v PB se odvíjí od osobních cílů, potřeb a 

schopností uţivatelů. Metody práce vyplývají ze zjišťování potřeb uţivatelů.  

 

Aktivity podporovaného bydlení: 

 rok 2011 byl zahájen účastí na dvou plesech – Charity Zábřeh a plesem Otevřených srdcí 

v Bludově; 

 6. 6. se uskutečnil na zahradě podporovaného bydlení Bleší trh, na kterém si mohli 

účastníci koupit, prodat anebo jenom zkusit smlouvat různé zboţí. Velice vydařená akce, ve 

které by se mohlo v příštích letech pokračovat; 

10. 8. – 11. 8. účast na dvoudenním výletu do Sobotína spojený s canisterapií v terénu 

 byly pořádány výlety do blízkého okolí (Petrov, Sobotín, Velké Losiny, Zábřeh, Raškov, 

Hanušovice…), ale i do Olomouce, kde si uţivatelé prohlédli historické jádro, botanickou 

zahradu…; 

 13. 10. proběhl v prostorách Podporovaného bydlení Den otevřených dveří - III. ročník;  

 22. 11. byla uskutečněna beseda s panem Dušanem Ščamburou  na téma: „Ţivot na 

vozíku;“ 

 28. 11. – 1. 12. se několik našich uţivatelů zúčastnilo pobytu na Ramzové; 

 5. 12. účast na Mikulášské diskotéce v Sobotíně; 

 16. 12. jako uţ tradičně všichni „ Poseděli u stromečku“ se svými nejbliţšími. 
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Olomouc – 14. 5. 2011 

 
 

Olomouc – terasa vyhlídkové cukrárny 

 
 

Bleší trh – 6. 6. 2011 – probíhá transakce 
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Sobotín – 10. 8. – 11. 8. 2011- canisterapie v terénu 

 
 

 

Horní Lipová – 30. 11. 2011 Tak, kterým směrem? 
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Sociální sluţby v roce 2011 zajišťovali tři stálí asistenti a jedna externí asistentka.  

 

Všichni pracovníci mají za své jednat s kaţdým uţivatelem jako s rovnoprávným a 

plnohodnotným člověkem; zajišťují naplňování lidských a občanských práv uţivatelů sociální 

sluţby zaloţenou na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv kaţdého člověka. 

 

Profesní rozvoj pracovníků: 

 18. 1. 2011 – Olomouc – 1 asistentka získala Osvědčení o absolvování vzdělávacího 

programu „Jednání s problémovými klienty;“ 

 31. 5. 2011- Šumperk – všichni čtyři asistenti absolvovali Kurz první pomoci;  

 12. 10. 2011 – Olomouc – 1 asistentka získala Osvědčení o absolvování akreditovaného 

vzdělávacího programu „Podpora sociálních dovedností u lidí s mentálním postiţením“; 

 13. 12. 2011 – Šumperk – všichni 4 asistenti získali Osvědčení o absolvování odborného 

kurzu „Práva a povinnosti uţivatelů sociální sluţby“; 

 18. 2. 2011 proběhla supervize ve spolupráci s DC Oáza Zábřeh; 

 1 asistentka si obnovila průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí. 

 

Sluţba podpora samostatného bydlení je v období od 1. 1. 2011 – 31. 7. 2012 realizována 

v rámci projektu Olomouckého kraje „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních sluţeb 

v Olomouckém kraji (sociální integrace OK).“ 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

České republiky. 
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3. SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 

Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání 

 

Program Agentury podporovaného zaměstnávání Pomněnka 

- sociální sluţba poskytovaná dle § 70 Zák. č. 108/2006 Sb. 

 

Poskytovaná sluţba pomáhá osobám se zdravotním postiţením k sociálnímu začlenění, 

vyrovnává příleţitosti těmto lidem zařadit se do společnosti na otevřený trh práce a uplatnit se 

mimo speciální prostředí. Tímto zároveň doplňuje i sluţbu zaměstnanosti. Jde tedy o zásadní 

ovlivnění ţivotní situace těchto osob.  

 

Cílovou skupinou sluţby sociální rehabilitace jsou osoby se zdravotním postiţením, zejména 

s kombinovaným, mentálním a jiným zdravotním postiţením. Dále s kumulací handicapů 

(dlouhodobá nezaměstnanost, nízké nebo chybějící vzdělání, minimální nebo chybějící 

pracovní zkušenosti). Jsou to osoby, kterým hrozí sociální vyloučení nebo jiţ vyloučeny jsou. 

 

Sluţba sociální rehabilitace je sluţbou časově omezenou na dva roky v odůvodněných 

případech maximálně tři roky.  

 

Základní činnosti sociální rehabilitace: 

 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 záleţitostí. 

 

Popis průběhu služby: 

 seznámení s činností sluţby, v případě zájmu sjednání další schůzky; 

 na schůzkách dochází k analýze aktuálního stavu zájemce a posouzení vhodnosti zapojení 

do sluţby; 

 dojednávání podmínek spolupráce, stanovení cíle – podepsání Smlouvy o poskytování 

sluţby (zpravidla na 3. – 4. schůzce); 
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 sestavení individuálního plánu (zpravidla do dvou měsíců od podpisu smlouvy); 

 spolupráce na plnění cílů dle individuálních potřeb uţivatele sluţby; 

 průběţné hodnocení a revize individuálního plánu; 

 dojednávání podmínek ukončení poskytování sluţby dle aktuálního stavu uţivatele. 
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Zpráva o činnosti r. 2011 

Sociální rehabilitace  

 

Sluţba sociální rehabilitace byla v roce 2011 poskytována v Šumperku a v Mohelnici  

(v menší míře – 1x za 14 dní) ambulantní i terénní formou. V Šumperku se pracovalo 

s uţivateli v náhradních prostorách, a to v Základní škole speciální Pomněnka z důvodů 

rekonstrukce stávající budovy. V lednu roku 2012 se sluţba vrátí do zrekonstruované budovy.  

 

Statistické údaje:   

V průběhu roku bylo se sluţbou seznámeno, nejčastěji přes Úřad práce v Šumperku a 

Mohelnici, celkem 51 osob. Uţivateli sluţby bylo celkem 18 osob. Některé osoby vyuţily 

základní poradenství, pro ostatní nebyla sluţba vhodná. U dvou zájemců se podařilo nalézt 

pracovní uplatnění bez uzavření Smlouvy o poskytování sluţby. Pracovní uplatnění nalezlo 

v tomto roce 9 osob. Z toho tři pracovali na dvou pracovních místech. Další dva uţivatelé 

začali pracovat koncem předcházejícího roku a v letošním roce s nimi pracovalo na udrţení 

pracovního místa. Celkově tedy bylo v pracovním poměru v tomto roce 11 osob.  

U dvou uţivatelek je rozjednána moţnost pracovního uplatnění a vyčkává se na rozhodnutí 

zaměstnavatelů.  

 

Charakteristika uživatelů služeb z hlediska věku: 

 

věk 22 28 29 30 31 32 35 44 

počet 

klientů 
1 1 1 2 1 1 1 1 

 

 

věk 45 47 49 52 54 56 59   

počet 

klientů 
1 2 1 1 2 1 1 

  

Průměrný věk uţivatelů sluţby SR – 41,3 let 
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Charakteristika uživatelů služeb z hlediska typu postižení:  

 

Typy postižení počet klientů 

kombinované postižení (mentální + 

tělesné, smyslové, psychiatrické 

poruchy) 

1 

mentální 8 

tělesné (poruchy pohybového 

aparátu) 
9 

 

Charakteristika uživatelů služeb z hlediska typů důchodů: 

 

OZZ 10 

ID 

1. stupeň 

2 

ID 

2. stupeň 
5 

ID 

3. stupeň 
1 

 

Charakteristika uživatelů služeb z hlediska dosaženého vzdělání: 

 

Vzdělání počet klientů 

ZŠ, ZŠ prakt. 6 

OU, PŠ 10 

SOU (SOU) 2 

 

Zaměstnavatelé, kteří poskytli pracovní místa v roce 2011 

REMI Star, s.r.o. 

ESSAT CZ, s.r.o.        

CHD Libivá 

Iva Šimáčková – velkoobchod se sušenými květinami a aranţérským zboţím 



24 

 

FORIT – Jiří Pliska 

TNT Post ČR s.r.o. 

Petr Valenta Kancelářské a školní potřeby 

TJ Sokol Šumperk 

LEMESSIANA  s.r.o. 

 

V průběhu roku se vedoucí i konzultantka účastnily školení a seminářů v rámci vzdělávání 

pracovníků v sociálních sluţbách. Sluţba sociální rehabilitace poskytnula praxi studentce 

Pedagogické fakulty. 

 

Financování sluţby Sociální rehabilitace bylo v roce 2011 zajištěno z veřejné zakázky 

Olomouckého kraje z projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb 

v Olomouckém kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a 

státním rozpočtem České republiky. 

 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem zaměstnavatelům, kteří poskytli pracovní příleţitosti 

uţivatelům sluţby a tím jim pomohli v řešení jejich nepříznivé ţivotní situace, získáním 

pracovních návyků a v neposlední řadě sociálního začlenění do společnosti.  

Děkujeme rovněţ za vstřícné jednání pracovníkům Úřadu práce v Mohelnici a Šumperku, zde 

především paní Svatavě Kamlerové referentce referátu trhu práce a všem, kteří se jakýmkoliv 

způsobem podíleli na pomoci a podpoře uţivatelů sluţby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 

 

Příjmy celkem…………………………………………………………3 706 490,- Kč 

z toho 
- Příjmy od uživatelů……………………………………..828 741,- Kč 

- Nájem budovy……………………………………………250 000,- Kč 

- Úroky v bance…………………………………..….………..2 463,- Kč 

- Dary…………………………………………..……………....147 259,- Kč 

- Dotace ……………………………………………….……1 082 462,- Kč 

- Ostatní…………………………………………………………10 902,-  Kč 

- Veřejná zakázka OK………………………………….1 384 663,- Kč 

 

Výdaje celkem………………………………………………………..3 509 356,- Kč 

z toho 
- Provozní náklady…………………………………..1 407 275,- Kč 

a) Materiál………………………….…392 605,- Kč 

b) El.energie………………………….….7 557,- Kč 

c) Opravy a udržování……………..……..0,- Kč 

d) Cestovné………………………..…..12 564,- Kč 

e) Reprezentace……………..…………1 632,- Kč 

f) Ostatní služby……………….……992 917,- Kč 

- Osobní a mzdové náklady…………………… 1 991 703,- Kč 

a) Mzdy……………………………... 1 498 322,- Kč 

b) Zákonné odvody……………..... 493 381,- Kč 

- Ostatní náklady……………………………………….110 378,- Kč   

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji…………………….……………….197 134,- Kč 

 

 

V Šumperku dne 5. 3. 2012 

 

 

 

 


