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Poslání
Příspěvková organizace Emin zámek v Hrušovanech nad Jevišovkou poskytuje sociální služby
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.
Emin zámek je domov se zvláštním režimem poskytující sociální péči osobám, které se
v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách
ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb
s cílem zachovat a rozvíjet svoji soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Okruh osob, cílová skupina
Jsme domov se zvláštním režimem poskytující sociální péči osobám, které v důsledku svého
chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách se ocitly
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem
zachovat a rozvíjet svoji soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.
Zajišťujeme poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám
mužského pohlaví starším 26 let, trpící duševním chronickým onemocněním a osoby, které
vykazují duševní poruchu s poruchou chování způsobenou dlouhodobým užíváním alkoholu.
V důsledku svého zdravotního stavu došlo ke snížení soběstačnosti a sebeobsluhy v základních
životních dovednostech a vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém
zařízení.

Kapacita
Služba Domov se zvláštním režimem: kapacita je 60 klientů.

Předmět činnosti
a/ poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám mužského
pohlaví starším 26 let, které trpí chronickým duševním onemocněním nebo jsou závislé na
návykových látkách a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však
péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,

b/ poskytování ubytování a stravování uživatelům,

c/ poskytování základního sociálního poradenství,
d/ poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně
příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu,
e/ poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná,
f/ zajištění lékařské péče pro uživatele,
g/ poskytování rehabilitační péče uživatelům
h/ organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické
činnosti uživatelům,
i/ poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
j/ poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí uživatelů,
k/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zejména pořádáním kulturních,
sportovních a společenských akcí pro uživatele a prodejem výrobků z aktivizačních a sociálněterapeutických činností,
vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého
uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

Historie zařízení
Emin zámek leží u rakouských hranic uprostřed lužního lesa, který se v dávných dobách
nazýval Hoja. Emin zámeček, jak se mu také dříve říkalo, dal postavit roku 1882 velkostatkář
Eduard Khuen-Belassi pro svoji manželku, hraběnku Emanuelu jako dar a po ní jej také
pojmenoval. V této době byl zámeček vyzdoben celou řadou skulptur a rozměrných obrazů od
známého malíře Alfonze Muchy, který toto místo navštěvoval až do své smrti.
Po smrti velkostatkáře zůstal zámek prázdný a teprve v roce 1913 se sem přestěhoval
zakladatelův syn, který budovu zrekonstruoval a vybudoval zde velkou knihovnu, která
obsahovala kolem 30 000 výtisků z oboru filozofie, dějin umění, historie apod. Tuto knihovnu
po roce 1945 převzala Univerzitní knihovna v Brně.
Emin zámek se brzy stal místem, které navštěvovalo spoustu vynikajících osobností ze světa
uměleckého, vědeckého, z domova i z ciziny. Ale historikové a umělci nebyli jediní, kdo
pobýval na zámku. Podle návštěvní knihy, která se nachází v Zemském archivu v Brně, zde

pobývali i osobnosti druhé světové války, neboť majitel zámku sympatizoval s fašismem. Právě
z tohoto důvodu v roce 1945 rodina emigrovala do jižního Tyrolska.
V letech 1945-1949 žily na zámku řádové sestry, které se zde staraly o duševně nemocné děti.
V prosinci 1948 zachvátil zámek požár, při kterém shořelo celé pravé křídlo zámečku, kde byly
umístěny obrazy a skulptury Alfonze Muchy. Od této doby zámek zůstal neobydlený a chátral.
V letech 1955-1958 se ze zámku stal internát pro učně zemědělské školy.
V roce 1965 převzalo budovu ministerstvo zdravotnictví, které tu zřídilo domov důchodců.
V současné době se zde poskytují sociální služby domova se zvláštním režimem.

Sociální část
Emin zámek poskytuje jednu službu, a to službu domova se zvláštním režimem.
Kapacita našeho zařízení je 60 lůžek, počet uživatelů ke konci sledovaného období byl 60,
obložnost v roce 2013 činila 99,83%. V roce 2013 byli přijati 3 klienti, pobyt ukončili 3 klienti,
z toho 2 klienti zemřeli a jeden po navrácení způsobilosti k právním úkonům ukončil pobyt na
vlastní žádost.
Odmítnuto bylo 6 žadatelů, kteří nespadali do naší cílové skupiny. Ve dvou případech žádala o
umístění žena, ve třech případech byli žadatelé mladší 26 let a v jednom případě cílové skupině
neodpovídala diagnóza žadatele. K 31. 12. 2013 bylo evidováno 125 žádostí o umístění
žadatelů, kteří nemohli být přijati z důvodu nedostatečné kapacity k poskytnutí požadované
sociální služby.

Průměrný věk klientů byl 56,8 roku.

Rozdělení podle věkových skupin

Od 26 – do 65 let

50 klientů

Od 66 – do 75 let

8 klientů

Od 76 – do 85 let

2 klienti

Bydlení

Poskytovatel zabezpečuje klientům ubytování včetně úklidu pokoje a společných prostor, praní,
žehlení a oprav ložního i osobního prádla. Úhrada za ubytování činí 146,- Kč na den za
ubytování uživatele na dvoulůžkovém pokoji a 136,- Kč za ubytování uživatele na
vícelůžkovém pokoji. Výše této úhrady byla naposledy změněna 1. 1. 2011, kdy došlo k jejímu
zvýšení o 4,- Kč na den – tj. ke zvýšení z 142,- Kč na 146,- Kč za dvoulůžkový i vícelůžkový
pokoj.

Bydlení je poskytováno v 15 pokojích, a to:
-

6 pokojů dvoulůžkových

-

4 pokoje čtyřlůžkové

-

4 pokoje šestilůžkové

-

1 pokoj osmilůžkový

Na pokojích je standardní vybavení – postele, noční stolky, skříně na oblečení. Klienti si mohou
pokoj vyzdobit obrázky, fotografiemi příbuzných a přátel, poličkami, květinami nebo vlastními
výrobky. Na podlaze je omyvatelné PVC.

Rozpis úhrad za bydlení 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

Pokoj

Úhrada denní

Měsíční úhrada
(průměrný počet dní v měsíci
30,42)

2 lůžkový

146,-

4 441,-

Vícelůžkový

136,-

4 137,-

Strava

Jídelní lístek sestavují pracovnice stravovacího úseku dle návrhů stravovací komise. Stravovací
komise se schází 1x měsíčně ve složení vrchní sestra, vedoucí kuchařka a zástupce z řad klientů.
Při sestavování jídelního lístku se dbá na pestrost stravy, kalorickou hodnotu, dostatek zeleniny,
ovoce, v letním období na dostatek minerálů a soli. Na vědomí jsou brány i připomínky a přání
klientů. Poté je jídelníček schválen vrchní sestrou, obvodním lékařem a ředitelem zařízení.

V zařízení se poskytuje uživatelům celodenní stravu, která se skládá z:
-

snídaně

-

přesnídávky

-

oběda

-

svačiny

-

večeře

Rozpis úhrad za stravu 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Úhrada měsíční
Strava

Úhrada denní

(průměrný

počet

v měsíci 30,42)
Normální

124,-

3 772,-

Diabetická

126,-

3 833,-

dnů

Kalkulace stravy na 1 den: STRAVA NORMÁLNÍ

Strava normální
Snídaně

Náklady na potraviny Režijní náklady

Celkem

10,-

8,-

18,-

7,-

4,-

11,-

34,-

19,-

53,-

Svačina

7,-

3,-

10,-

Večeře

20,-

12,-

32,-

Celkem

78,-

46,-

124,-

Přesnídávka
Oběd

Kalkulace na 1 den: STRAVA DIABETICKÁ

Strava diabetická
Snídaně

Náklady na potraviny Režijní náklady

Celkem

10,-

6,-

16,-

8,-

5,-

13,-

34,-

22,-

56,-

Svačina

8,-

4,-

12,-

Večeře

20,-

9,-

29,-

Celkem

80,-

46,-

126,-

Přesnídávka
Oběd

Doba návštěv

Návštěvy klientů v zařízení je možné v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna.
V době Dne otevřených dveří mají rodiče, příbuzní a ostatní hosté možnost volného pohybu po
celém areálu zařízení.

Zdravotní péče a rehabilitace
Zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče je zajištěna po celý rok praktickým lékařem, psychiatrem a externími
odbornými lékaři. Praktický lékař pro dospělé přijíždí do zařízení jedenkrát týdně a to ve středu
dopoledne od 10:00 – 13:00 hodin. Podle naléhavosti a nenadálé změně zdravotního stavu
klienta navštíví zařízení nebo doprovodíme klienta do ordinace v Hrušovanech nad Jevišovkou
nebo po telefonické domluvě s lékařem zajistíme transport do nemocnice ve Znojmě
převozovou sanitou nebo vozem RZP. V ošetřovně jsou prováděny v rámci ordinačních hodin
lékaře preventivní, vstupní a mimořádné prohlídky klientů i zaměstnanců, očkování, aplikace
injekcí, odběry krve, cévkování, výměny permanentních katetrů a akutní ošetření nemocných
klientů. Podle potřeby se vyplňuje posouzení zdravotního stavu klientů v rámci posouzení
příspěvku na péči a přiznání příspěvku ZTP/P. Mimo ordinační hodiny se na ošetřovně plní
ordinace lékaře a ošetření dle potřeb klientů. Odborné výkony, ke kterým je nutné technické
vybavení a nástroje, jsou prováděny ve specializovaných ambulancích v Hrušovanech nad
Jevišovkou nebo ve Znojmě. V pracovní době lékaře konzultujeme náhlé změny zdravotního
stavu klientů po telefonu. Mimo ordinační dobu lékaře a ve dnech pracovního klidu
konzultujeme změny zdravotního stavu s nemocnicí ve Znojmě. V případě potřeby a
naléhavosti doprovodíme klienta převozovou sanitou do Znojma k ošetření, popřípadě
k hospitalizaci. U akutních stavů, kdy jde o selhávání základních životních funkcí, voláme
Rychlou záchrannou službu.

Psychiatr přichází do zařízení jedenkrát za 14 dní a to vždy v pátek od 11:00 – 14:30 hodin. V
době přítomnosti psychiatra konzultujeme psychický stav klientů a jejich změny v chování,
lékařka předepisuje léky, podle potřeby jsou přizváni k osobnímu pohovoru a upraveny
medikace.

Odborné vyšetření klientů u ambulantních lékařů – oční, zubní, neurologie, rehabilitace
navštěvují klienti v místě bydliště v Hrušovanech nad Jevišovkou po předchozí telefonické
domluvě a termínu objednání, v akutních případech ihned. Ostatní specializované ambulance
navštěvují klienti ve Znojmě nebo v Brně.

Recepty se vypisují dle ordinace lékařů – praktického lékaře a psychiatra v průběhu ošetření a
pohovorů s klienty. Vyzvedávají se v lékárně v Hrušovanech nad Jevišovkou. Poukazy na
zdravotní a inkontinenční pomůcky předepisuje praktický lékař na základě lékařské zprávy
specialistů (urologa, ortopeda…) dle individuálních potřeb klientů. Inkontinenční pomůcky se
odebírají přímo od dodavatelské firmy na základě doporučení specialistů a poukazu
předepsaného praktickým lékařem.

Hospitalizace klientů vzhledem k jejich zdravotnímu stavu jsou uskutečněny a plánovány dle
indikace a doporučení lékařů, hospitalizaci domlouvá a zajišťuje ve zdravotnickém zařízení
vedoucí ošetřovatelského úseku. Hospitalizace na psychiatrickém oddělení ve Znojmě
domlouvá vždy psychiatr.

Výskyt dekubitů, prevence

V roce 2013 se dekubity na oddělení nevyskytly. Dekubitům předcházíme vhodným
pohodlným bavlněným oblečením, klienti mají bavlněné lůžkoviny, které se v pravidelných
intervalech mění, podle individuálních potřeb klienta denně nebo dle nutnosti. U klientů se
zvýšeným rizikem vzniku dekubitů používáme antidekubitní podložky, matrace, pomůcky,
polohovací křesla a lůžka. U inkontinentních klientů používáme jednorázové pleny a podložky.
Pravidelně pečujeme o čistotu pokožky, promazáváme pokožku tělovými přípravky, dbáme na
častou výměnu inkontinenčních pomůcek, provádíme masáž ohrožených míst a aplikujeme
ochranné krémy.

Rehabilitace je základem pracovní a relaxační činnosti vedená sociálním

úsekem. Je nabízena na základě dobrovolnosti, momentální nálady a zdravotního stavu klientů.
Využívána je v různých formách. Klienti relaxují v tělocvičně, meditují, cvičí na sportovním
nářadí, posilují s náčiním, cvičí na balónech a žíněnkách. Rehabilitace v zařízení je využívána
klienty v 65%. V domově je k dispozici stůl na stolní tenis, tenisový kurt a masážní vířivá vana.
V letních měsících je využíván k rehabilitaci venkovní bazén, ve kterém klienti cvičí ve vodě a
pořádají se závody v plavání a skocích do vody za doprovodu sociálního pracovníka a hudby.
Rehabilitaci dle zdravotního stavu a potřeby indikuje praktický nebo odborný lékař a je
prováděna fyzioterapeutem v Rehabilitačním centru v Hrušovanech nad Jevišovkou nebo za
hospitalizace na lůžkovém oddělení nemocnice Znojmo. Masáže prování na zařízení pracovník
sociální péče, který absolvoval masérský kurz. Účinek cvičení kontroluje praktický lékař nebo
specialista v pravidelných intervalech v odborných ambulancích. V rámci zachování aktivního
způsobu života a zdraví, chodí klienti na společné vycházky do okolí, účastní se sportovních

utkání mimo zařízení. K přemístění imobilních klientů používáme invalidní vozíky, chodítka,
zvedací zařízení a schodolez. V zařízení je zajištěn bezbariérový přístup špatně se pohybujícím
klientům.

Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti
Charakteristika úseku sociální péče

Tento úsek má 15 členů. Má za úkol nabízet aktivity a zajišťovat využití času klientů tak, aby
žili plnohodnotný život, podobně jako lidé v přirozeném sociálním prostředí, popř. připravovat
je tak, aby se mohli do tohoto prostředí vrátit. Nabízí klientům širokou škálu činností, při
kterých se mohou realizovat dle svých zájmů, dovedností a znalostí. Zároveň vytváří podporu
a asistenci při hygieně, stravování, ubytování, vztazích a dalších běžných i mimořádných
záležitostech. Toto vše probíhá za aktivní spolupráce ošetřovatelského úseku.

Klientela našeho zařízení je rozdělena do skupin dle osobních zájmů a potřeb. Každý klient má
ze zákona právo na tzv. klíčového pracovníka, s nímž konzultuje své osobní cíle, přání a potřeby
a plánuje jejich naplnění.

Kurz k získání základů vzdělání:

Dne 19. 9. 2014 byl zahájen Kurz k získání základů vzdělání, tyto kurzy navštěvuje devět
klientů. Výuka probíhá 2x týdně ve velmi pěkně zrekonstruovaných prostorách. Vzdělávání
probíhá ve třech hlavních oblastech, a to čtení, psaní a počty. Získané vědomosti budou
procvičovány na praktických úkolech – nakupování, měření délek, manipulace s penězi a jiné.

Cíl: Obnovit schopnosti klienta získané v mladším věku, obnovit pocit sebedůvěry, naučení se
nového, zopakování si již naučeného.

Výtvarná činnost:
-

návštěvy výstav a kulturních představení,

-

činnost s různými výtvarnými technikami

-

malování na hudbu, barevné asociace, znaky a totemy, osobní prostor …

-

koncentrace, zručnost, paměť.

Cíl: „Malovat můžeme je tak, můžeme malovat to, co nás trápí i to z čeho máme radost a povídat
o tom, co jsme vytvořili“.

Relaxační cvičení:
-

cvičení na gymnastickém míči – balanční cvičení,

-

pohyb na hudbu,

-

hry s míčkem /masážním ježkem/.

Cíl: Uvolnění, relaxace, koordinace pohybu.

Relaxační hry:
-

orientace v realitě, vizuální hry …

-

citáty na dokončení, přísloví, hrátky s písmeny a slovy …

-

číselné a vědomostní kvízy, cvičení paměti,

-

svět kolem nás.

Cíl: procvičování paměti, rozvoj komunikace.

Aktivní cvičení:
-

plavání,

-

míčové hry,

-

posilovací cvičení, strečink,

-

tenis, stolní tenis,

-

využití sportovního nářadí a náčiní – rotoped.

Cíl: Zlepšení zdravotního stavu, zejména oslabených orgánů, celkové zlepšení zdatnosti a
odolnosti.

Aktuality:
-

aktuální informace z denního tisku

-

reakce klientů na aktuální dění, diskuze

Cíl: udržování a rozšiřování všeobecného rozhledu (neztratit kontakt).

Keramická dílna:
-

práce s keramickou hlínou, házení, mačkání, tvarování, ruční modelování, otiskování,

prstové hry s hlínou
-

práce na hrnčířském kruhu

-

barvení glazurami

Cíl: Procvičování jemné motoriky, rozvíjení smyslu pro detail, cit pro barvy. Prolomení bariéry
strachu, nahrazení verbální komunikace, rozvíjení představivosti. Vyjádření fantazie, emocí a
sociálních problémů.

Domácí činnosti:
-

žehlení, drobný úklid, oprava oděvů, péče o květiny, aranžování

-

vaření (příprava jednoduchých pokrmů), nákup potravin, pečení

-

ruční práce – přišívání knoflíků, jednoduché vyšívání, pletení, háčkování

Cíl: Zdokonalení se v praktických činnostech, příprava na samostatný život, procvičování
jemné motoriky.

Cykloturistika:
-

jednodenní výlety po okolí – po značených cyklostezkách

-

vícedenní výlety spojené se stanováním

-

příprava na cyklistické závody (teoreticky i prakticky)

Cíl: Dosáhnout samostatnosti a správného chování při účasti v silničním provozu, relaxace
v přírodě a zlepšování kondice.

Společenské chování:
-

vytváření a upevňování základních norem společenského chování

-

praktický nácvik – stolování, společenské akce,

Cíl: Začleňování klientů do společnosti.

Relaxace:
-

relaxace

-

relaxační hudba s mluveným slovem na dané téma

-

aromaterapie

-

výtvarné vyjádření (využití různých výtvarných technik)

Cíl: Navození příjemné, klidné atmosféry, zklidnění těla i mysli, rozvíjení představivosti.

Společenské hudební odpoledne:
-

zpíváme si pro radost již naučené písně dle přání za doprovodu varhan, kytary, bubnů,

akordeonu, flétny a dalších hudebních nástrojů
-

učíme se nové písně ze všech hudebních žánrů, které se nám líbí

Cíl: Navození přátelské atmosféry, uvolnění těla i ducha, rozvíjení hudební paměti, smyslu pro
rytmus a pro hudbu.

Zahradničení:
-

udržování záhonů (rytí, okopávání, stříhání růží), hrabání listí

-

přesazování květin, zalévání

Cíl: Udržování a zvelebování příjemného prostředí v okolí zámku, spojené s pobytem na
čerstvém vzduchu, udržování manuální zručnosti.

Volnočasové aktivity:
-

stolní, společenské hry (dáma, šachy, Člověče nezlob se!, karty)

-

turnaje, meziústavní utkání

Cíl: Rozvíjení logického myšlení, schopnosti koncentrace, odpočinek.

Dopravní výchova:
-

teoretická příprava – výuka dopravních značek, křižovatek a předpisů

-

praktický nácvik dopravních situací

Cíl: Příprava klientů pro bezpečný pohyb v silničním provozu.

Rybaření:
-

teorie a zásady rybaření

-

víkendové pobyty s pojené s rybařením

Cíl: Uvolnění, relaxace v přírodě. Procvičování manuální zručnosti, koncentrace, procvičování
jemné motoriky.

Manuální zručnost:
-

práce s kůží, oprava obuvi

-

práce s nářadím

-

opravy jízdních kol

-

práce se dřevem a železem

-

pomocné práce (kurt, bazén, rybník)

-

úklidové práce na jednotlivých dílnách

-

brigádnická činnost

-

pobyt mimo zařízení – nácvik dovedností a samostatnosti (rekreace, stanování,

vícedenní rybaření, celodenní turistika)

Cíl: Zdokonalení se v praktických činnostech, udržování a zvelebování okolí, podpora
samostatnosti.

Komunita:
-

řešení problémů, návrhů, připomínek

-

hodnocení uplynulého týdne

-

plán akcí na další týden

-

schránka důvěry (anonymní stížnosti, návrhy, pochvaly)

-

hodnocení poskytovaných služeb

-

diskuze

Cíl: Možnost veřejného sdílení informací, pochval, stížností a přání. Podpora klienta ve
vyjádření vlastního názoru, spoluúčast na plánování akcí a činností. Podpora sebevědomí a
samostatnosti v komunikaci. Hodnocení kvality poskytovaných služeb a jejich zlepšování.

Akce v roce 2013

Leden:
-

kuželky v Šanově

-

mše svatá

-

zimní radovánky na Emině zámku (koulovaná, stavění sněhuláků)

Únor:
-

divadelní představení ve Znojmě

-

stolní hry v Tavíkovicích

-

mše svatá

-

kuželky v Šanově

Březen:
-

kuželky v Šanově

-

divadelní představení ve Znojmě

-

mše svatá

-

vycházka za krásami přírody „Sněženky“

Duben:

-

kuželky Šanov 1x za 14 dní

-

mše svatá

-

integrační výlet do Znojma

-

dramaterapie

-

divadelní představení ve Znojmě (předplatné)
Rychlé šípy II. - Sněhové mise

-

taneční hodiny (celodenní akce)

-

zahájení cyklistické sezóny (první cyklistický výlet)
(v týdnu od 13. - 17. 4. – přezkoušení z dopravní výchovy)

-

Den Země (ekologická činnost) – úklid lesa a kolem řeky

-

25. 4. začátek výstavy na OÚ Šanov (do 6. 5. 2013)

-

pálení čarodějnic (s opékáním buřtů a táborákem)

Květen:
-

úklidové práce v areálu (ekologická očista lesa a čištění řeky Jevišovky)

-

Cyklovýlet po Muchově cyklostezce a Otvírání studánky

-

mše svatá

-

divadelní představení ve Znojmě (předplatné)
„Láska s červeným nosem“

-

nácvik kulturního programu na den otevřených dveří
+ výroba výrobků na prodejní stánek

-

turnaj klientů EZ – ve střelbě ze vzduchovky

-

cyklistické výlety

Červen:
-

II. májový turnaj v pétanque v Hodoníně

-

Den otevřených dveří

-

18. - 21. 6. rekreace v Hlubokých Mašůvkách

-

mše svatá

-

cyklistické výlety

Červenec:
-

třídenní stanování u rybníka v Šanově (17. - 19. 7.)

-

mše svatá

-

cyklistické výlety (data budou upřesněny)

-

sportovní olympiáda (3. a 4. 7. turnaj ve stolním tenise, termíny ostatních disciplín

budou včas oznámeny) – dále střelba ze vzduchovky (10. 7.), soutěže v bazéně (9. -12. 7. dle
počasí)
-

vodní sporty v našem venkovním bazénu

-

vycházka do Hrušovan (návštěva knihovny)

Srpen:
-

sportovní den na Emině zámku

-

12. 8. – 19. 8. rekreace v Luhačovicích

-

sportovní hry v Klentnici

-

integrační výlet do Moravského Krumlova

-

střelba ze vzduchovky

-

rybaření

-

vycházka do knihovny do Hrušovan nad Jevišovkou

-

cykloturistika

Září:
-

účast na Dni sociálních služeb

-

rybolov na rybníku na Novém Dvoře

-

integrační výlet do Znojma

-

cykloturistika

-

účast v celostátní soutěži „Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou“

Říjen:
-

prezentace na Dni soc. služeb v Brně

-

houbaření

-

mše svatá

-

účast na plese v Mikulově

-

výlet do Moravského Krumlova

-

integrační výlet do Brna

Listopad:
-

pečení perníčků

-

dýňová stezka

-

zabijačka

-

Tradiční ples Emina zámku

-

mše svatá

-

prodejní stánek na Vánočním jarmarku v Hrušovanech n. Jev.

Prosinec:
-

Mikulášská besídka

-

beseda s Ligou vozíčkářů

-

kuželky v Šanově

-

mše svatá

-

integrační výlet na Vánoční trhy do Znojma

-

vánoční besídka

Zhodnocení činnosti úseku v roce 2013
Pracovníci sociálního úseku mají za úkol nabízet aktivity a zajišťovat využití času klientů tak,
aby žili plnohodnotný život, podobně jako lidé v přirozeném sociálním prostředí, popř.
připravovat je tak, aby se mohli do tohoto prostředí vrátit. Nabízí klientům širokou škálu
činností, při kterých se mohou realizovat dle svých zájmů, dovedností a znalostí. Zároveň
vytváří podporu a asistenci při hygieně, stravování, ubytování, vztazích a v dalších běžných i
mimořádných záležitostech. Toto vše probíhá za aktivní spolupráce ošetřovatelského úseku.

Mezi činnosti, které klientům běžně poskytujeme, patří: výtvarná činnost, relaxační cvičení,
aktivní cvičení, aktuality, práce s keramickou hlínou, pedig, domácí činnosti, cykloturistika,
nauka o společenském chování, relaxace, společné hudební odpoledne, zahradničení, dopravní
výchova, rybaření, kožedělná výroba, práce v dřevařské dílně a další.

Mimo běžně poskytované činnosti pořádalo naše zařízení pro klienty v roce 2013 spoustu akcí
a integračních výletů. Účastnili jsme se i akcí pořádaných jinými zařízeními, nebo na akcích
pořádaných obcí Šanov či JMK.

V únoru Emin zámek pro klienty pořádal maškarní rej. Klienti si s dopomocí pracovníků
vyráběli masky a kostýmy (např. klaun, vodník, pradlena, krokodýl, rytíři, kominík, kočka,
kovboj, policista, pirát, muchomůrka, hloupý Honza, jeptiška, kapitán pirátů, Rusalka, bača,
indiánka). Měli jsme přichystaný bohatý program, občerstvení, hudbu i odměny za hry jako

byly např. Živé pexeso (zvířata, obrázky); bonbóny na tužce, sportovní hry – hod s kroužky na
cíl, pinkání míčkem na pálce, Kufr (hádání povolání, věcí, zvířat).

V rámci integračních výletů jsme navštívili město Znojmo, Mikulov, Mor. Krumlov a město
Slup, kde se konaly Slavnosti chleba. Společně s klienty jsme uspořádali spoustu cyklovýletů
po Hrušovansku.

Další úspěšnou akcí, která se u nás pořádá každoročně, je pálení čarodějnic. Klienti si
s dopomocí chystají masky čarodějnic a kouzelníků. Na každé pracovní dílně si společně vyrobí
jednu čarodějnici, která pak přijde na oheň. Kromě občerstvení je pro klienty připraven
doprovodný program plný her.

Tradiční letní akcí je Den otevřených dveří. Kromě veřejnosti se vždy těšíme na rodinné
příslušníky, které čekalo příjemné překvapení ve formě nacvičené divadelní scénky a hudební
vystoupení našich klientů. V letošním bohatém programu vystoupili děti ze ZŠ v Šanově
s divadelní scénkou, dobrovolní hasiči z Únanova s ukázkou požárního výcviku mladých
hasičů, děti měli možnost vyzkoušet si vypouštění holubů a proběhla ukázka práce na
hrnčířském kruhu. V zadní části Emina zámku byl pro děti připraven zookoutek a skákací hrad.

Naši klienti měli loni možnost zúčastnit se hned několika rekreací, první z nich byla letní
rekreace v Hlubokých Mašůvkách na místní farnosti. Druhou letní rekreací bylo stanování
na Anšově, kde si měli klienti možnost zarybařit. Na podzim klienti vyrazili do Luhačovic, kde
měli možnost využít perličkových koupelí a masáží. Klienti zde navštívili i místní památky a
prameny.

K ukončení podzimu jsme pro klienty uspořádali dýňovou stezku. Ta se konala v blízkém okolí
Emina zámku ve večerních hodinách, samozřejmě nesměli chybět ani strašidla.

Mezi zimními akcemi nemůže chybět mikulášská a vánoční besídka, kde jsme si společně
s klienty zazpívali a příjemně se naladili vánoční atmosférou. Po té klienti dostali drobné dárky.
Díky spolupráci s obcí Šanov mají klienti možnost navštěvovat zdarma přes zimu kuželky
v Šanově. Každý rok se také účastníme otvírání hraběcí studánky a několika jarmarků, které
Obec Šanov pořádá.

V listopadu se konal v našem zařízení i ples, kam byli pozváni i klienti z Břežan, Tavíkovic a
Klentnice. Tato velkolepá akce byla zakončena ohňostrojem.

Spolupracujeme i s některými zařízeními sociální péče, pořádáme sportovní hry a vzájemně se
na nich navštěvujeme. Letos jsme byli na turnaji ve stolním tenise v Břežanech, na turnaji
v pentaque v Hodoníně a na sportovních hrách v Tavikovicích a v Klentnici.

Začali jsme spolupracovat s Ligou vozíčkářů na projektu Společně do práce, podařilo se nám
zapojit jednoho z klientů, který o spolupráci projevil zájem. Nyní navštěvuje počítačový kurz
pro pokročilé, který je na tři měsíce. Po ukončení kurzu bude společně s koordinátorkou
projektu ve Znojmě hledat zaměstnání.
Dále jsme se zapojili do programu GOS II, kde jsme se zúčastnili vzdělávacích programů
dramaterapie a tance pro seniory EXDASE.

Ve spolupráci s komunitním plánováním města Znojma jsme se zúčastnili Dne sociálních
služeb ve Znojmě, kde klienti předvedli svoje výrobky.

Naši klienti se letos zapojili do celorepublikové soutěže „Nad oblaky, aneb každý může být
hvězdou“. Pořádala se zde hudební a výtvarná soutěž, do obou těchto disciplín se zapojilo
kolem deseti našich klientů. Jeden z nich se ve výtvarné soutěži probojoval do „Top 20“ a
zúčastnil se tak finálové vernisáže, kde převzal ocenění. V hudební soutěži se probojovali tři
naši klienti do finálového gala koncertu, který se konal v Olomouci a vystoupili před
obrovským publikem. Všichni obdrželi veliký potlesk a každý z nich si odvezl domů krásnou
cenu.

Personální zajištění

1) Statutární zástupce:
ředitel organizace

1

2) Úsek ekonomický:
ekonom – rozpočtář /zástupce ředitele/

1

mzdová účetní – personalista

1

skladnice

1

3) Úsek sociální:
vedoucí sociálního úseku

1

sociální pracovník

1

PSS – zákl. výchovná nepedagogická činnost - koordinátor

1

PSS – zákl. výchovná nepedagogická činnost

8

PSS - přímá obslužná péče

5

4) Úsek ošetřovatelský:
vedoucí ošetřovatelského úseku

1

SZP

6

5) Úsek provozní:
vedoucí provozního úseku

1

domovník - řidič

1

uklízečka

2

pradlena

2

6) Úsek stravovací:
vedoucí stravovacího úseku

1

kuchařka

3

Ve sledovaném období došlo v organizaci ke dvěma organizačním změnám. První změna
nastala 1. 6. 2013 zřízením nové pracovní pozice „Provozář“. Od tohoto data pracovník
v pracovní pozici provozář řídí a zodpovídá za provoz provozního úseku. Zároveň došlo
k tomuto datu ke snížení počtu pracovníků v pracovní pozici „Domovník – řidič“ o jednoho
zaměstnance.
Od 1. 9. 2013 došlo ke zrušení aktivizačního úseku a zřízením úseku sociálního. Pracovníci,
kteří byli zařazeni v pracovní pozici „Vychovatel“ byli přeřazeni do pracovní pozice Pracovník
sociální péče – základní výchovná nepedagogická činnost. Tento úsek řídí sociální pracovník
s funkcí vedoucí sociální služby.

Kmenový stav zaměstnanců ke konci sledovaného období byl 37 zaměstnanců. V důsledku
několika dlouhodobých nemocí bylo nutné nahradit nemocné zaměstnance, čímž došlo
v některých měsících k překročení stavu zaměstnanců a to téměř na všech úsecích.

Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
Upravený rozpočet
Tržby z prodeje vl. výrobků

Skutečnost

12

13

Tržby z prodeje služeb

9 808

9 743

Tržba za prodané zboží

0

0

204

203

14

17

Přijaté dotace z MPSV

5 383

5 383

Příspěvek na provoz

2 229

2 229

215

215

17 975

17 839

Spotřeba materiálu

2 363

2 358

Spotřeba energie

1 061

984

503

497

11

8

4

4

659

659

12 617

12 571

9 232

9 157

Použití fondů
Jiné ostatní výnosy

Příspěvek na provoz účelový
CELKEM VÝNOSY

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Z toho: platy zaměstnanců
Náhrady mzdy za PN

75

OON

11

11

OON - odstupné

58

58

3 159

3 115

118

114

39

41

Odpisy majetku

611

612

Daně a poplatky

3

3

soc. a zdr. pojištění
zákonné soc. náklady
ostatní soc. náklady

Náklady z DDHM
CELKEM NÁKLADY

143

143

17 975

17 839

0

0

Výsledek hospodaření

Údaje z rozvahy k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM

18 405,00

z toho: stálá aktiva

15 726,00

zásoby
pohledávky
finanční majetek

149,00
70,00
2 460,00

PASIVA CELKEM

18 405,00

z toho: majetkové fondy

16 078,00

finanční a peněžní fondy
výsledek hospodaření
cizí zdroje

973,00
0
1 354,00

Investiční akce (v Kč)
V roce 2013 organizace obdržela dotaci na investici ve výši 430 000,- Kč. Z této investiční
dotace byl zakoupen nový konvektomat v částce 429 562,10 Kč.
Ve sledovaném období byl z vlastních investičních zdrojů zakoupen kombinovaný sporák
v celkové hodnotě 80 500,- Kč.

Sponzorské dary poskytnuté v roce 2013

Hodnota daru

Dárce

Obec Šanov

Předmět darování

20 000,- Peněžní dar

Účel

Kulturní

a

aktivizační činnosti
VIVACAR

s.r.o.

3 032,- Peněžní dar

o.p.s.

5 608,- Zdravotní pomůcky

Nákup TV

Břeclav
C4HELP
Kyjov
Milan

Večeřa

,

2 024,- Potraviny

ČOKO Citonice
Hrušovanská lékárna

2 063,- Digitální fotoaparát

s.r.o. Hrušovany nad
Jevišovkou
Jiří

Příhoda

1 000,- Peněžní dar

Tvrdonice
Hrušecká

určení
stavební

5 000,- Peněžní dar

s.r.o. Hrušky
Pekařství MaJa s.r.o.

MUDr.Drahomíra
Schneiderová

Bez

účelového

určení
10 000,- Peněžní dar

Dolní Dunajovice

Znojmo

Bezúčelového

Bez

účelového

určení
1 000,- Peněžní dar

Bez
určení

účelového

Celkem

49 727,-

Děkujeme mnohokrát všem sponzorům za poskytnuté dary.

Bc. Jaroslav Hajný
ředitel

