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Poslání

Emin zámek, příspěvková organizace se sídlem v Šanově poskytuje sociální služby v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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
Kapacita pobytového zařízení Emin zámek, příspěvková organizace je 60 lůžek. Ke konci
sledovaného období, tedy ke dni 31. 12. 2014, byl stav 60 uživatelů služby. Obložnost činila
99,98%.
Ve sledovaném období, tedy v roce 2014, bylo jedno ukončení pobytu, a to z důvodu úmrtí
klienta. Zároveň bylo jedno přijetí nového klienta.
Organizace vede evidenci odmítnutých žadatelů, do které spadají dle § 88 písmena g) zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách, osoby, se kterými nemohla naše příspěvková organizace
uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu uvedeném v § 91 odst. 3 písm. b). Tímto
důvodem je nedostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá. Ve
sledovaném období do této evidence přibylo 41 nových žádostí o umístění do našeho
pobytového zařízení. K 31. 12. 2014 je evidováno 155 žádostí o umístění.
V roce 2014 bylo odmítnuto 9 žadatelů o poskytnutí služby. Ve všech případech nespadali
žadatelé do naší cílové skupiny. V pěti případech u žadatelů se jednalo o ženu a protože jsme
zařízením pouze pro muže, byly tyto žádosti odmítnuty. Ve čtyřech případech neodpovídala
naší cílové skupině diagnóza žadatele.
Průměrný věk klientů ke konci sledovaného období byl 57,7.
Organizace poskytuje svým klientům mimo ubytování též každodenní úklid pokojů a
společných prostor. Součástí služeb je i praní a žehlení oděvů klientů, včetně lůžkovin.
K dispozici je pro klienty 16 pokojů, z toho 6 dvoulůžkových, 5 čtyřlůžkových, 2 pokoje jsou
pětilůžkové a 3 pokoje šestilůžkové. Z celkového počtu 60 lůžek je 54 standardních a 6 lůžek
ošetřovatelských. Pokoje jsou vybaveny lůžky, nočními stolky, skříněmi. Dle svého uvážení,
přání a možností si klient může pokoj vyzdobit rodinnými fotografiemi, obrázky, plakáty,
květinami. Někteří klienti vlastní rádia, televize popř. video.

Rozpis úhrad za ubytování v roce 2014 (v Kč):

2 lůžkový

146

Měsíční úhrada
(prům. počet dní v měsíci
30,42)
4 441

Vícelůžkový

136

4 137

Pokoj

Úhrada denní

Stravování
Organizace má vlastní kuchyň, kapacita činí 100 strávníků. Denně se zde vaří cca 80 obědů
(pro klienty a zaměstnance). Zařízení poskytuje pro klienty celodenní stravu, která se skládá ze
snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny a večeře. Klienti i zaměstnanci se stravují ve společné
jídelně, v případě nemoci se klienti stravují na pokoji, kam je jídlo doneseno v termoboxech.
Méně pohybliví klienti se stravují v místnosti denního pobytu, kde je jídlo doneseno opět
v termoboxech. V případě, kdy je klient mimo zařízení (nemocnice, dovolená), tomuto je
vrácena poměrná část za neodebranou stravu.
Jídelní lístek je sestavován pracovnicemi stravovacího úseku, na návrhy stravovací komise,
která se koná jednou měsíčně a kde jsou přítomni vedoucí kuchařka, vrchní sestra a zástupci
z řad klientů. Poté je schválen ředitelem organizace a lékařem našeho zařízení. Při sestavování
jídelního lístku se dbá na pestrost stravy, dostatek ovoce a zeleniny, v letním období dostatek
soli a minerálů. Je dodržován pitný režim.
V zařízení se poskytuje klientům celodenní strava, která se skládá ze snídaně, přesnídávky,
oběda, svačiny, večeře.

Rozpis úhrad za stravu: 1. 1.2014 – 31. 12. 2014
Strava

Denní úhrada

Měsíční úhrada (prům. počet
dnů v měsíci)

Normální

124

3 772

Diabetická

126

3 833

Kalkulace stravy na 1 den: STRAVA NORMÁLNÍ:(1. 1. 2014 – 31. 12. 2014)
Strava normální

Náklady na
potraviny

Snídaně
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Večeře
Celkem

Režijní náklady
10
7
34
7
20
78

Celkem
8
4
19
3
12
46

18
11
53
10
32
124

Kalkulace na 1 den: STRAVA DIABETICKÁ:(1. 1. 2014 – 31. 12. 2014)
Strava diabetická

Náklady na
potraviny

Snídaně
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Večeře
Celkem

Režijní náklady
10
8
34
8
20
80

Celkem
8
4
19
3
12
46

18
12
53
11
32
126

Doba návštěv

Návštěvy klientů v zařízení jsou 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.

Zdravotní péče a rehabilitace
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 9:30 – 12:30 hodin. Podle naléhavosti a nenadálé změny zdravotního stavu klienta
doprovodíme klienta do ordinace v Hrušovanech nad Jevišovkou nebo 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 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. Ošetření dle
potřeb klientů a odběry krve se provádí ráno do 9:00 hodin a odváží se na zdravotní středisko
v Hrušovanech nad Jevišovkou. 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 Znojmo. 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.
Lékař předepisuje léky, podle potřeby jsou přizváni k osobnímu pohovoru klienti a v případě
potřeby je jim upravena medikace.
Odborné vyšetření klientů u ambulantních lékařů – oční, zubní, neurologie, rehabilitace
navštěvují klienti 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. Plánované hospitalizace na psychiatrickém oddělení ve
Znojmě nebo v Brně domlouvá vždy psychiatr. Náhlé změny psychického stavu a případnou
hospitalizaci domlouvá na psychiatrickém oddělení ve Znojmě vedoucí ošetřovatelského úseku
nebo ve dnech pracovního klidu sloužící zdravotní sestra.

Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti


zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zařízení se nachází v klidném prostředí lesa mezi obcemi Pravice (ca. 2 km) a Hrušovany nad
Jevišovkou (ca. 4 km). Vzhledem k poloze jsme tedy pravidelně pořádali integrační výlety do
větších měst. Náklady na integrační výlety si hradili klienti sami. Navštívili jsme např.
Hrušovany nad Jevišovkou, Znojmo, Moravský Krumlov, Jihlavu, Hodonín, Brno, Mikulov,
Břeclav. Zúčastnili jsme se různých kulturních akcí – Slavnosti chleba ve Slupu, Vánoční
jarmark v Hrušovanech nad Jevišovkou a v Brně, na kterých jsme se nejen reprezentovali ale i
sbírali nové inspirace. Zúčastnili jsme se Dnů otevřených dveří v Klentnici, Břežanech a
Tavíkovicích, zatančili si na plese v Mikulově, navštívili výstavu a divadlo ve Znojmě, koňské
závody v Šemíkovicích. Několikrát do roka jsme uspořádali několikadenní rekreační pobyty,
navštívili jsme Zámeček Hodonín a Luhačovice. Náklady na ubytování, dopravu a stravu si
klienti hradili sami.
Klienti reprezentovali naše zařízení v různých sportovních a stolních hrách pořádaných jinými
zařízeními např. v Břežanech a v Hodoníně, dále měli možnost si zahrát kuželky ve Sportcentru
v Šanově. V neposlední řadě získali ocenění Top 20 ve výtvarné soutěži „Slunce nad oblaky
aneb každý může být hvězdou“ v Olomouci. Vzhledem k poloze jsme také pravidelně pořádali
s klienty výlety na kolech po blízkých cyklostezkách, některé byli spojené se stanováním nebo
s rybařením. Podnikli jsme ekologické vycházky do okolí, tím podpořili pobyt na čerstvém
vzduchu, schopnosti i psychiku našich klientů, zdravý životní styl s pohybovou aktivitou i
možnost kontaktu s druhými lidmi. Rovněž jsme se účastnili různých akcí, které pořádala Obec
Šanov, která je opatrovníkem většiny našich klientů.
Pokud to klientům umožnil zdravotní a psychický stav, mohli využít možnosti samostatné
vycházky a zajít si do nedalekých Pravic, kde se nachází potraviny, hostinec a knihovna. Dále
mohli navštívit město Hrušovany nad Jevišovkou, kde se nachází potraviny, hostinec, pošta,
spořitelna, knihovna, banka, zdravotní středisko a lékárna.
V případě, že klientovi nedovolil zdravotní stav samostatnou vycházku, měl možnost využít
společných vycházek za asistence pracovníků sociálního úseku. Jednou týdně se konaly
společné vycházky do Pravic a do Hrušovan nad Jevišovkou dle zájmu klientů.
Ti klienti, kterým nedovoluje zdravotní či fyzický stav dojít si vyřídit osobní záležitosti pěšky,
mohli využít placené fakultativní služby – dopravy služebním autem.



sociálně terapeutické činnosti

V rámci sociálně terapeutických činností jsme nabízeli klientům činnosti, které mohou využít
v běžném životě a rozvíjí hlavně jejich manuální zručnost, pracovní návyky a soběstačnost.
S klienty jsme nacvičovali péči o domácnost a o svoji osobu, při které se zdokonalovali
v praktických činnostech na kavárně a v dílnách, připravovali se na samostatný život,
procvičovali jemnou motoriku, smysl pro pořádek, vhodnost oblékání, schopnost přizpůsobení
se vlivům počasí (trénink zapínání a rozepínání knoflíků, vhodnost oblékání, navlékání nitě do
jehly, přišívání knoflíků, jednoduché opravy zašíváním, skládání prádla, věšení prádla,
stolování a mytí nádobí, jednoduché ruční práce, drobný úklid pokoje a jídelny, zametání
vnějších prostor, péče o květiny spojené s hrabáním listí i okopáváním záhonků, nákup potravin,
vaření jednoduchých jídel - topinky, pomazánky, polévky, vajíčka, játra na cibulce, pečený
králík, ovar, pečení perníčků, velikonočních beránků, vánočního cukroví, buchet, bublanin,
koláčů, Božích milostí). Dále jsme klientům zprostředkovávali aktuality z denního tisku a
televize; procvičovali paměť prostřednictvím učebních a slovních her, které pomáhají
s orientací v čase, rozvíjí slovní zásobu a posilují komunikaci, diskuzi i celkový rozhled (kvízy,
citáty, přísloví, rčení, pranostiky, tradice, historie atd.).
Rozvíjeli jsme a upevňovali základy společenského chování, především se jednalo o
nácvik všeobecných i specifických pravidel společenského chování tak, aby klienti věděli, jak
se chovat při konkrétních situacích nejen v našem zařízení ale hlavně ve společnosti (plesy,
výlety, rekreace, výstavy, nákupy, dopravní výchova, vycházky, cyklovýlety, cestování
veřejnými dopravními prostředky, hygienické návyky, stolování), abychom zvýšili jejich
možnosti sociální integrace. Cvičení pravidel probíhalo interaktivní formou - diskuze, nácvik,
pozorování, vysvětlování, obrázky a různé pomůcky, promítání, individuální i skupinové
sezení.


výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti

Emin zámek nabídl klientům různé činnosti, kterými mohli zaplnit svůj volný čas a zároveň se
mohli nejen něčemu novému naučit, ale se i pobavit.
Mohli využívat výtvarnou dílnu, ve které se seznámili s různými výtvarnými technikami,
malovali pastelkami, barvami, uhlem, tvořili koláže, dělali výrobky z papíru. Malovat mohli
jen tak, co je trápilo i to z čeho měli radost a přitom si povídali o tom, co vytvořili. Techniky
nabízely možnosti odreagování psychického napětí a tlumily projevy agrese. Ventilovaly
svobodný výtvarný projev, rozvíjely tvůrčí představivost a byly komunikačním projeven sebe

sama i dávaly příležitost k navázání komunikace s ostatními. Základní výtvarné potřeby
poskytla organizace klientům zdarma. Pokud chtěl klient tvořit jinými technikami, na které jsme
nebyli vybaveni, pracovníci sociálního úseku klienta v jeho aktivitě rádi podpořili a materiály
mu zajistili, ale náklady si klient už uhradil sám.
Klienti dále mohli využít keramickou dílnu, kde je k dispozici hrnčířský kruh, dílnu s pedigem,
dílnu pro výrobu mýdel a svíček. Při těchto činnostech docházelo k procvičování jemné
motoriky, rozvíjení smyslu pro detail, citu pro barvy. Narušila se bariéra strachu, nahrazovala
se verbální komunikace, rozvíjela se představivost, fantazie, docházelo k celkovému uvolnění
napětí. Pro mnohé byl motivací výsledek jejich tvořivosti - samotný výrobek, kterým mohli
klienti obdarovat své blízké či byl použit k prezentaci Emina zámku. K dispozici máme i
dřevařskou dílnu, kde se klienti učili pracovat se dřevem, železem, s jednoduchým nářadím,
zvládali drobné opravy zahradního nářadí, věnovali se i úklidu dílen vše za náležitého dohledu,
asistence personálu a dodržování bezpečnosti. S klienty jsme také vyráběli svíčky, mýdla a
bižuterii. Všechny výrobky jsme využili k prezentaci na jarmarcích, na Dni otevřených dveří,
na Dni sociálních služeb ve Znojmě nebo na plese pořádaném v našem zařízení.
Klientům bylo umožněno pěstovat si zeleninu či květiny na záhoncích a starat se o drobné
zvířectvo v hospodářské části Emina zámku. Klient se o své zvíře staral sám (strava,
podestýlka), personál dohlížel, vypomáhal se zakoupením stravy, popř. zařídil kontrolu u
veterináře apod.
V letním období byl klientům k dispozici tenisový kurt a venkovní bazén, i zde se klienti zapojili
do činností zejména rovnáním či zvlhčováním terénu kurtu. Pořádali jsme během sezóny různá
utkání ve fotbalu, v badmintonu, ve stolním tenise, v kuželkách, ve střelbě ze vzduchovky.
Pro zklidnění těla i mysli jsme nabídli klientům možnost využít relaxace při hudbě nebo
mluveném slovu, cvičení při hudbě, dále individuální nebo přiměřené skupinové aktivní
cvičení, které zlepšuje nejen fyzickou ale i psychickou kondici klientů, vše se konalo na kulturní
místnosti nebo v tělocvičně Emina zámku, ve které jsou k dispozici posilovací stroje, stolní
tenis, balanční míče a jiné drobné sportovní nářadí.
Pravidelně jsme uskutečňovali hudební odpoledne, při kterých jsme si zpívali pro radost již
naučené písně dle našich přání za doprovodu elektronických varhan, kytary, bubnů, flétny a
ostatních hudebních nástrojů. Mezi našimi klienty i zaměstnanci máme několik šikovných
hudebníků. Rovněž jsme se učili nové písně ze všech hudebních žánrů, které se nám líbí,
rozvíjeli hudební paměť, hudební prožitek, aktivní hru na nástroje, snažili jsme se navodit

přátelskou atmosféru, při které se uvolnila naše mysl i tělo. Tato hudební odpoledne byla
spojená také s pohybem a tancem, sezení se účastnili samozřejmě i imobilní klienti.
Od 19. září 2013 byl na Emině zámku zahájen Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání
Základní škola speciální „Poznáváme s radostí“ k získání základů vzdělání, který navštěvovalo
devět klientů. Výuka probíhala dvakrát týdně ve velmi pěkně zrekonstruovaných prostorách.
Vzdělávání proběhlo ve třech hlavních oblastech a to čtení, psaní a počty. Získané
vědomosti byli procvičovány na praktických úkolech - nakupování, měření délek, manipulace
s penězi a jiné. Procvičování a plnění domácích úkolů probíhalo ve spolupráci se sociálním
úsekem. Cílem kurzu bylo i v budoucnu bude získat a obnovit schopnosti klientů, kteří byli
v minulosti osvobozeni od povinné školní docházky, obnovit pocit sebedůvěry, naučení se
nového, zopakování si již naučeného.
V nabídce činností byly i pravidelné volnočasové aktivity, které se realizují v místnosti denního
pobytu, která je převážně pro imobilní klienty, na kulturní místnosti, kde se schází klienti
mobilní i imobilní, dále na kavárně v suterénu budovy i ve vnějších prostorách Emina zámku.
Volnočasové aktivity byly zaměřené na hraní společenských, sportovních, stolních i slovních
her. Pravidelným aktivním tréninkem logického myšlení i koncentrace se nám podařilo obsadit
přední příčky na různých meziústavních turnajích a soutěžích. V rámci těchto volnočasových
aktivit jsme pořádali různé aktivity vyplývající z našich tradic a zvyků – vítání jara – vycházka
na sněženky – Otevírání hraběcí studánky, pálení čarodějnic, Velikonoční jarmark, opékání
špekáčků, maškarní bál, loučení s létem, Mikulášskou a Silvestrovskou veselici, Vánoční
jarmark, Vánoční nadílku, slavili jsme narozeniny, nabídli jsme možnost svatebního obřadu
v zámecké zahradě. Aktivity se doplňovaly nebo obměňovaly dle přání a zájmu klientů.
Podporovali jsme klienty i v jejich individuálních aktivitách – psaní a čtení dopisů a pohledů,
poslech četby, návštěvy knihovny, zajišťování objednávky časopisů a denního tisku, nákup
výtvarných potřeb, hra na hudební nástroj, poslech oblíbených interpretů z CD, promítání
oblíbených filmů, dokumentů či fotografií z akcí na plátně, práce s PC a internetem, učení
manipulace s mobilním telefonem, telefonický kontakt s rodinou, učení jízdy na kole, trénink
používání kompenzačních pomůcek, nácvik chůze, nácvik orientace v okolí Emina zámku,
pěstování květin na pokoji, trénování cestování hromadným prostředkem, integrační výlet
spojený s návštěvou rodiny, povídání u kávy, umožňování individuálních vycházek, návštěva
restaurace, využití služeb kadeřnice nebo pedikérky apod.
Klientům byla nabízena možnost se účastnit 1x měsíčně svaté zpovědi a mše přímo na Emině
zámku. Dále duchovní chvilky, při kterých se předčítalo z Bible nebo jiné duchovní literatury,

a vedla se diskuze o katechizmu nebo se zpívali křesťanské písně. Klienti také navštěvovali
nedělní mše v kostele Sv. Štěpána v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Další možností, jak klienta podporovat ve vyjadřování svého názoru a jeho sebevědomí, bylo
pravidelné konání komunity 1x týdně, na kterých si klienti mohli vzájemně sdělit svá přání,
stížnosti, přednést své návrhy, připomínky ale i zhodnotit uplynulý týden a ocenit práci
druhých. Byli podporování v diskuzi, mohli se podílet na plánování akcí a činností. V rámci
komunity se řešila také schránka důvěry.
Na rok 2015 plánujeme další tři nové aktivity, které by opět mohly našim klientům nejen
zkvalitnit a zpříjemnit pobyt v našem zařízení ale je i podpořit v jejich soběstačnosti i přesvědčit
o jejich skrytých možnostech a manuálních schopnostech.

Akce v roce 2014
LEDEN
– návštěva Tří králů
– oslava narozenin na přání klienta
- mše svatá na EZ
– ekologická vycházka
– školení - ADRA
– kuželky ve sportovní hale v Šanově
– pololetní vysvědčení ve škole na EZ

ÚNOR
– setkávání jednotlivých týmů pod vedením Bc. Ivety Šůstkové za účelem konzultací týkajících
se Standardů kvality sociálních služeb
- integrační výlet do Moravského Krumlova
– ekologická vycházka
– stolní hry v Tavíkovicích

– návštěva městského divadla ve Znojmě
– kuželky v Šanově
– turnaj ve stolním tenise na Emině zámku
– maškarní rej s pohřbíváním basy.

BŘEZEN
– školení na téma „Standardy kvality sociálních služeb s Bc. Ivetou Šůstkovou
– ekologická brigáda spojená s opékáním párků v areálu Emina zámku
– vycházka do Hrušovan nad Jevišovkou
– procházka do chráněné krajinné rezervace Velký Karlov k Hraběcí studánce, kde každé jaro
kvetou na paloucích sněženky
– kuželky v Šanově
– výcvik klíčových pracovníků a konzultace k tvorbě SQ s Bc. Ivetou Šůstkovou
– kuželky v Šanově
– integrační výlet do Znojma

DUBEN
– školení (Individuální plánování) s Bc. Ivetou Šůstkovou
– školení BOZP a PO zaměstnanců s Bc. Ludmilou Petříčkovou, která k nám jezdí pravidelně
na kontroly bezpečnosti
– návštěva paní Chludilové z galerie v Mikulově na EZ
– cyklovýlet 2x
– integrační výlet do Znojma
– pečení velikonoční beránka
– výcvik klíčových pracovníků s Bc. Ivetou Šůstkovou

– rybaření na blízkém rybníku pana Nehněvajsy ze Šanova
– integrační výlet do Znojma
– rekreace v Luhačovicích
– návštěva u bývalého klienta pana Šimečka v Moravském Krumlově v jeho bytě
– výlet do Brna – prohlídka letiště
– „Pálení čarodějnic“ - hudební program, grilování, soutěž
- návštěva divadla ve Znojmě - „Zkrocení zlé ženy“

KVĚTEN
– Účast na cyklovýletu spojeném s akcí „Otvírání hraběcí studánky,“ prezentace výrobků.
– závěrečné školení s Bc. Ivetou Šůstkovou
– integrační výlet do Znojma
– návštěva divadla ve Znojmě
– účast klientů na maškarním plese v Tavíkovicích
– integrační výlet s výšlapem na Pálavu
– integrační výlet do Znojma

ČERVEN
– rybaření na rybníku pana Miroslava Nehněvajsy
– účast při závodění v pétanque v Hodoníně
– výlet na koňské závody v Tavíkovicích – Šemíkovicích, kde se konaly vozatajské závody
– cyklovýlet
– integrační výlet do Břeclavi
– účast na Dni otevřených dveří v Klentnici spojené s prezentací výrobků Emina zámku

– Den otevřených dveří na Emině zámku s bohatým programem (ZŠ Šanov, divadelní
představení klientů, hasiči, hudební vystoupení, občerstvení)
– ukončení školního roku, rozloučení s p. uč. Mgr. Dzobovou
– účast na Dni otevřených dveří v Břežanech

ČERVENEC
– fotbalové utkání našich klientů
– cyklovýlety, koupání v bazénu, integrační výlety do okolí
– návštěva policie ČR na EZ
– integrační výlet do Mikulova
– rybaření na rybníku pana Nehněvajsy
– integrační výlet do Brna

SRPEN
– svatba v zámeckém parku
– kontrola inspektorů z HZS JmK OkÚ Znojmo
– návštěva kadeřnice v Pravicích
– soutěž ve střelbě ze vzduchovky
- oslava 50. tých narozenin na přání klienta
– kontrola inspekce z Úřadu práce České republiky, krajská pobočka Brno
- Soutěž ve střelbě ze vzduchovky

ZÁŘÍ
– aktivní účast na Dni sociálních služeb na Horním náměstí ve Znojmě – prezentace výrobků,
integrační výlet s klienty

– cyklovýlet
– účast na Slavnostech chleba ve Slupi
– loučení s létem, opékání špekáčků s kulturním programem pana Bartla
– zahájení školy na EZ, přivítání paní učitelky Mgr. Pavly Dzobové
– návštěva Inspekce ze životního prostředí
– 4 denní rekreace v Hodoníně v okrese Blansko se čtyřmi imobilními a dvěma mobilními
klienty (výlet na zámek do Kunštátu a do jeskyně Moravského krasu, houbaření, procházky
do okolí a na zmrzlinu, diskotéka, pozorování koní, hraní kuželek, povídání u kávy)
– 1. ročník turnaje v badmintonu s názvem „O čokoládu vedoucí sociálního úseku“
– turnaj ve stolním tenise
– ekologická vycházka
– porada zaměstnanců
– školení zaměstnanců pod vedením lektora MUDr. Ladislava Kabelky, PhDr. „Úvod do
paliativní péče“

ŘÍJEN
– účast na galavečeru v Olomouci „Slunce nad oblaky“ – hudební a výtvarná soutěž, převzetí
ceny klienta k. Bartejse za výtvarnou soutěž „TOP 20“
– předvolební akce pana senátora Mgr. Michka. Přijel do našeho zařízení s českým hercem a
komikem Jiřím Krampolem
– svéprávní klienti se aktivně zapojili do voleb do senátu a obecního zastupitelstva
– návštěva zařízení v Tavíkovicích u příležitosti Dne otevřených dveří, kde jsme měli možnost
své výrobky prodávat
– účast na plese v Mikulově pořádaného zařízením Srdce v domě, jízda vlakem
– paní PhDr. D. Klevetová přijela na supervizi

– 6 denní rekreace v Luhačovicích (vycházky, procedury, výlet vyhlídkovým vláčkem, návštěva
restaurace, návštěva plovárny
– dušičkové posezení na kavárně

LISTOPAD
– školení zaměstnanců ve Skalici
– večerní toulka přírodou (Dýňová stezka)
– školení zaměstnanců v Břežanech
– ples na Emině zámku (ve stanu, hudební program, bohaté občerstvení, grilování prasátka,
tombola, ohňostroj)
– stolní hry na EZ, přivítali jsme soupeře z Tavíkovic
– účast na pohřbu pana Škráška, klienta našeho zařízení
– pečení perníčků s klienty na kavárně
– kuželky v Šanově
– prodej výrobků a zámeckého punče na předvánočním jarmarku, spojeného s rozsvěcováním
vánočního stromu na náměstí v Hrušovanech nad Jevišovkou

PROSINEC
– prezentace a prodej vánočních výrobků v Brně – Cejl, administrativní a školicí středisko KrÚ
JMK
– Mikulášský turnaj ve stolním tenisu v Břežanech – na 3. místě se umístil R. Pavlát
– mikulášská besídka
– divadelní představení ve Znojmě „Souhvězdí aneb Řecké báje mimo výseč“
– kuželky v Šanově
– supervize zaměstnanců pod vedením lektora Mgr. Tomáše Nagyho
– kuželky v Šanově

– zaměstnanci EZ vyrazili za kulturou na představení na ledě „Popelka“
– organizace ADRA přijela na EZ zazpívat vánoční písně
– vánoční nadílka na kulturní místnosti, klienti si zazpívali u vánočního stromečku, přednesli
básničky, které se naučili a potěšili se z dárečků, které dostali
– Silvestr - klienti si sami připravili pohoštění a oslavili příchod nového roku 2015

Personální zajištění

1) Statutární zástupce:
ředitel organizace

1

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

1

mzdová účetní – personalista

1

3) Úsek sociální:
vedoucí sociálního úseku

1

sociální pracovník

1

manažer kvality

1

PSS – zákl. výchovná nepedagogická činnost

6

PSS - přímá obslužná péče

9

4) Úsek ošetřovatelský:
vedoucí ošetřovatelského úseku

1

všeobecná sestra

5

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 k jedné organizační změně, která nastala 1. 8. 2014.
Byl snížen počet zaměstnanců u těchto kategorií – Všeobecné sestry z dřívějších sedmi na
šest, PSS – ZVNČ z dřívějších devíti na šest a zrušena funkce skladnice. Naopak byl výrazně
posílen počet PSS – přímá obslužná péče z dřívějších pěti na devět a vytvořena nová funkce
Manažer kvality.
Kmenový stav zaměstnanců ke konci sledovaného období byl 37 zaměstnanců. Personální
změna neměla vliv na celkovou výši zřizovatelem schválených prostředků na platy pro rok
2014.

Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

Upravený rozpočet
Tržby z prodeje vl. výrobků

Skutečnost

10

15

Tržby z prodeje služeb

9607

9625

Tržba za prodané zboží

0

0

117

102

Výnosy z pronájmu

0

2

Jiné ostatní výnosy

24

31

Použití fondů

Upravený rozpočet

Skutečnost

Přijaté dotace z MPSV

5413

5413

Příspěvek na provoz

3895

3895

Příspěvek na provoz účelový

2400

95

Výnosy z ostatních transferů

1338

1338

22804

20516

2716

2717

775

775

-3

-3

4777

2579

27

23

6

5

738

738

12633

12 522

8997

8997

Náhrady mzdy za PN

56

56

OON

36

36

205

205

3148

3 059

152

131

39

38

660

656

SFŽP
CELKEM VÝNOSY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Aktivace

dlouhodobého

majetku
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Z toho: platy zaměstnanců

OON - odstupné
soc. a zdr. pojištění
zákonné soc. náklady
ostatní soc. náklady
Odpisy majetku

Upravený rozpočet

Skutečnost

Daně a poplatky

3

8

Prodaný materiál

3

3

469

469

22804

20492

0

24

Náklady z DDHM
CELKEM NÁKLADY
Výsledek hospodaření

Údaje z rozvahy k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM

23 318,00

z toho: stálá aktiva

16 897,00

zásoby

150,00

pohledávky

1 517,00

finanční majetek

4 754,00

PASIVA CELKEM

23 318,00

z toho: majetkové fondy

17 249,00

finanční a peněžní fondy
výsledek hospodaření
cizí zdroje

661,00
24,00
5 384,00

Investiční akce
V březnu 2014 započala realizace připojení na vodovodní řad vybudováním vodovodní
přípojky. Organizace doposud odebírala vodu z vlastní studny, která již neodpovídá svojí
kvalitou potřebám zařízení. Přípojka pitné vidy je připojena na hlavní vodovodní řad Obce
Šanov. Celková hodnota této investice, kterou organizace realizovala z vlastních zdrojů, byla
429 182,- Kč
V roce 2014 organizace obdržela dotaci na investici ve výši 600 000,- Kč, a to na zhotovení
nových podlah na pokojích klientů. Jednalo se o první fázi těchto prací a provedla se celková
rekonstrukce podlahové skladby včetně položení nové podlahové krytiny. Čerpáno v plné výši.
Ve sledovaném období bylo také pořízeno vícemístné vozidlo Ford Tranzit 280M Trend
v hodnotě 569 556,- Kč. Abychom mohli přepravovat i klienty na invalidním vozíku, byla
provedena speciální přestavba (nájezdová plošina) v hodnotě 79 925,- Kč. Na tuto investici
organizace obdržela 500 000,- od zřizovatele, zbytek prostředků byly vlastní zdroje organizace.
Na konci roku se řešil havarijní stav myčky nádobí. Byla zakoupena v prosinci 2014 v celkové
částce 148 818,- Kč. Na tuto akci byla poskytnuta investiční dotace z rozpočtu zřizovatele.
Na všechny tyto investiční akce byly dodrženy parametry dané v investičním záměru a zadávací
dokumentace. Vybíralo se z několika nabídek, ze kterých jsme podle našich kritérií (hlavním
kritériem byla cena) vybrali vhodného dodavatele, byla sepsána smlouva o dílo.

Sponzorské dary poskytnuté v roce 2014 (v Kč):

Dárce
Hrušovanská lékárna
s.r.o. Hrušovany nad
Jevišovkou
Moravskoslezské
cukrovary a.s.
Obec Šanov
Hrušecká stavební
s.r.o. Hrušky

Hodnota daru

Předmět darování
30 000 Peněžní dar
9 775 Věcný dar
20 000 Peněžní dar
5 000 Peněžní dar

Účel
Na dovybavení
zařízení
500kg cukru
Kulturní a
aktivizační činnosti
Kulturní a
aktivizační činnosti

Dárce
Ludvík Šimeček
Moravský Krumlov
Lékárny Hytych
s.r.o. Hustopeče
Strojírna Šanovs.r.o.
Šanov
Ottlens optik s.r.o.
Šumperk
Ludvík Šimeček
Moravský Krumlov
Pekařství MaJa s.r.o.
Dolní Dunajovice
Hrušecká stavební
s.r.o. Hrušky
C4Hepl
Celkem

Hodnota daru Předmět darování
400 Peněžní dar
29 000 Peněžní dar
500 Peněžní dar
1 059 Věcný dar
800 Peněžní dar
10 000 Peněžní dar
9 009 Věcný dar
11 200 Věcný dar
126 743

Za poskytnuté dary srdečně děkujeme.

Bc. Jaroslav Hajný
Ředitel organizace

Účel
Bez účelového
určení
Zakoupení
pártystanu
Kulturní a
aktivizační činnosti
Výtvarné potřeby
pro klienty
Kulturní a
aktivizační činnosti
Kulturní a
aktivizační činnosti
Fotoaparát Nikon
DDHM

