Výroční zpráva o činnosti a
hospodaření za rok 2017
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Název a kontaktní údaje organizace

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.
Šumavská 1915/13, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 212 302
Web: www.csspomnenka.cz
IČ: 04775627

Bankovní spojení
43-7585000277/0100 KB Šumperk

Statutární zástupce
Ing. Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová

Typ právní subjektivity
Ústav

Orgány ústavu – vnitřní organizace:
Správní rada
- Mgr. Jitka Čulíková
- Mgr. Miroslav Podhajský
- Ing. Naděžda Řeháková
Ředitel
- Ing. Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová
Klub přátel
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Charakteristika organizace

Popis činnosti organizace
Organizaci veřejnost od r. 1992 znala jako Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v
ČR, o. s., okresní organizace Šumperk a vznikla z iniciativy rodičů handicapovaných dětí.
V roce 1994 sdružení založilo školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Několik let nato
vyvstala potřeba rodičů a žáků plynule navázat na školu poskytováním sociální péče o dospělé osoby s
mentálním a kombinovaným postižením. Z tohoto důvodu bylo založeno Centrum pro osoby s mentálním
postižením Pomněnka. Následně vznikly další služby – Podporované bydlení Pomněnka a Agentura podporovaného zaměstnávání Pomněnka – služba sociální rehabilitace. Po rekonstrukci budovy v roce 2012
byly zaregistrovány služby Chráněné bydlení Pomněnka a Odlehčovací služba Pomněnka.
Od 1. 1. 2017 se změnila právní subjektivita organizace, pod kterou jsou registrovány sociální služby.
Nový název organizace zní: Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.

V roce 2017 byly poskytovány tyto sociální služby:
Centrum denních služeb - Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka
Podpora samostatného bydlení - Podporované bydlení Pomněnka
Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Pomněnka
Odlehčovací služba - Odlehčovací služba Pomněnka

Další aktivity Centra sociálních služeb Pomněnka, z. ú. v r. 2017


pořádání sportovních, kulturních, společenských, prodejních a osvětových akcí



poskytování zájmových aktivit pro uživatele služeb a jejich rodiny



organizace rehabilitačních pobytů pro lidi s mentálním postižením a jejich rodiny



provoz Farmy Pomněnka – chov hospodářských zvířat, pedagogicko psychologické ježdění na koni,
realizace sportovních a společenských aktivit, pořádání příměstských táborů



zřízení šicí dílny na Temenické ulici v Šumperku.



pořádání besed a výstav umělců z regionu v Galerii pod Sluncem

Termální lázně Dudince
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Organizační struktura Centra sociálních služeb Pomněnka, z. ú.
Níže uvádíme organizační strukturu platnou od 1. 12. 2017 Jsou zde uvedeni pracovníci v přímé péči, management i pracovníci provozu a admi-

nistrativy.

Zpráva o činnosti Centra pro osoby s mentálním postižením Pomněnka za
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rok 2017
V roce 2017 Centrum pro osoby s mentálním postižením (dále jen Centrum Pomněnka) využívalo
služeb 49 uživatelů. Uživatelé mají k dispozici suterén budovy, přízemí i první patro, kde probíhají aktivity
pro rozvoj jejich potenciálu. V září r. 2017 došlo k otevření šicí dílny v části domu na Temenické ulici v Šumperku. Šicí dílna funguje jak pro veřejnost, které nabízí šití a opravy oděvů, tak pro uživatele, kteří do šicí
dílny chodí 2 dny v týdnu zlepšovat jemnou motoriku a dovednosti v oblasti šití. V šicí dílně je zaměstnán
uživatel Chráněného bydlení Pomněnka a Centra Pomněnka. Velkou událostí pro Centrum Pomněnka bylo
pořádání Národních atletických her, které pro nás byly úspěšné. Tyto hry byly zároveň nominační na Světové hry v Abú Dhabí v r. 2019, do kterých se nominovala jedna naše uživatelka.

Režim Centra Pomněnka
Uživatelé mohou navštěvovat Centrum Pomněnka v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod. Dochází
samostatně, v doprovodu nebo mohou využít svozové služby ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s..
Aktivity v Centru Pomněnka jsou rozděleny do bloků. V každém bloku probíhá souběžně 4 – 5 aktivit.
Uživatelé si mohou zvolit takovou činnost, která jim vyhovuje – větší či menší skupinu, popř. i individuální
práci. Z denního rozvrhu si mohou zvolit takovou aktivitu, která je nejvíc zaujme. Aktivity v Centru Pomněnka
jsou zaměřeny na celostní rozvoj uživatelů služeb se zaměřením na zlepšení nepříznivé sociální situace.
Ke každému z uživatelů je vždy přistupováno individuálně a vždy je poskytována pouze potřebná míra podpory, tak aby se uživatelé nestávali na službě závislými.
Harmonogram denních bloků:


8:00-10:15 hod – ranní blok



10:45-12:45 – dopolední blok



13:30-15:00 – zájmová činnost



15:00-16:00 – individuální asistence
Příklady aktivit provozovaných v Centru Pomněnka v roce 2017:
Aktivity probíhající v Centru Pomněnka jsou voleny v závislosti na cíli, poslání služby a základními činnostmi služby ze zákona.



Aktivity zaměřené na rozvoj jemné motoriky – šití, tkaní, malování, keramika, práce se dřevem, s pedigem apod.



Aktivity zaměřené na rozvoj hrubé motoriky – sportovní aktivity zaměřené na atletiku a kolektivní
sporty, tanec, jóga apod.



Aktivity zaměřené na rozvoj trivia – čtení, psaní, počítání.



Aktivity zaměřené na rozvoj rozumových schopností – zdravověda, zeměpis, rozvoj finanční gramotnosti, trénování paměti apod.



Aktivity zaměřené na rozvoj sebeobsluhy, samostatnosti – aktivity zaměřené na péči o domácnost,
základy vaření, obsluhy kuchyňských spotřebičů, apod.



Aktivity zaměřené na integraci – orientace v prostoru, společenské a kulturní akce, výlety apod.



Aktivity zaměřené na uplatňování práv – rozhovory, komunita, poradenství, nácviky situací.



Terapeutické aktivity – muzikoterapie, pedagogicko psychologické ježdění, divadelní aktivity apod.

Centrum Pomněnka využívá tyto prostory pro poskytování služeb:
Suterén budovy


Dílna pro práci se dřevem



Jídelna

Přízemí


Relaxační místnost, kde probíhají hudebně aktivizační činnosti a divadelní aktivity



Cvičná kuchyňka, zde se uživatelé učí připravovat pokrmy a osvojují si základy stolování



Šatny ženy



WC muži i ženy, koupelna s vanou a lůžkem

První patro


Společenská místnost s PC



Rukodělná dílna



Keramická dílna



Kuchyňka uživatelů s relaxačním koutkem



Oddělení pro osoby s těžkým stupněm mentálního postižení, vybavená zvedákem a dalšími kompenzačními pomůckami



Kuchyňka pro asistenty



Asistenční místnost



Šatny muži



WC muži i ženy, koupelna se sprchovým koutem

Zahrada


Skleník



Záhony upravené pro imobilní uživatele se zeleninou, bylinami i květinami



Altánek s ohništěm

Šicí dílna – Temenická 110


Sociální zařízení



Šicí dílna se šicími stroji

Šicí dílna

Aktivity Centra Pomněnka pro osoby s mentálním postižením za rok 2017
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Celoročně


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



4. 1. výroba soch ze sněhu



12. 1. běžkování



19. 1. návštěva muzea – divoká krása Jeseníků



25. 1. návštěva muzea hraček v Ostravě



Vycházky do okolí, návštěva restaurace, samostatné placení
Únor



8. 2. návštěva kina



9. 2. požární cvičení



23. 2. návštěva výstavy „Kouzlo oka-mžiku“



24. 2. účast na plese Otevřených srdcí v Bludově

Březen


1. 3. pěší túra k Sanatorce s návštěvou kavárny



15. 3. účast s divadelním a tanečním vystoupením na akci „Všichni na pódium“ na Střední škole
sociální péče a služeb v Zábřehu.



23. 3. návštěva výstavy Jára Cimrman
Duben



8. 4. Špek na prknech - účast s divadelním představením Limonádový Joe v divadle Šumperk



10. 4. účast na akci „Ukliďme Česko“



21. 4. oslava Dne Země u Vily Doris
Květen



2. 5. akce „pálení čarodějnic“ v centru (masky, soutěže…)



4.5. účast na III. ročníku regionálních her speciálních olympiád v Brně



5. 5. účast na akci „kroužkování ptáků“ u Třemešských rybníků



11. 5. divadelní představení na Univerzitě Palackého + prohlídka historických budov v Olomouci.



12. 5. výšlap Skřítek – Rabštejn – Hraběšice



26. 5. vycházka na Bludoveček



29.5. – 31. 5. rehabilitační pobyt na Ramzové
Červen



5. 6. návštěva divadelního představení v Moravském divadle v Olomouci



7. 6. – 10. 6. účast na sportovní akci Emil open



22. 6. pořádání akce pro veřejnost „Jahodové hody“



29. 6. opékání na Farmě Pomněnka



30. 6. předprázdninové posezení v restauraci
Červenec



4. 7. vycházka k rozhledně Háj



12. 7. opékání špekáčků v zahrádkářské osadě Tulinka



14. 7. výlet k poutnímu kostelu Božího těla v Bludově



18. 7. výlet do Velkých Losin



20. 7. a 30. 7. návštěva koupaliště



21. 7. návštěva výstavy vláčků – Vlastivědné muzeum v Šumperku



26. 7. výlet do Loučné nad Desnou – zámecký park a hrobka Kleinů

Srpen


1. 8. návštěva sboru dobrovolných hasičů v Temenici



3. 8. návštěva muzea v Olomouci – Pevnost poznání



4. 8. návštěva Farmářských trhů



8. 8. a 15. 8. návštěva koupaliště



10. 8. výlet na rozhledu Brusná v Bludově



17. 8. účast na akci „Roztančená ulice“ + návštěva muzea



31. 8. integrační soutěže spojené s orientací ve městě Šumperk
Září



13. 9. – 15. 9. pořádání Národních atletických her, které pro nás byly úspěšné. Tyto hry byly zároveň
nominační na Světové hry v Abú Dhabí v r. 2019, do kterých se nominovala jedna naše uživatelka



25. 9 – 29. 9. pobyt v termálních lázních v Dudincích, Slovensko

Říjen


Orientace ve městě, vycházky do okolí



11. 10. pořádání akce pro veřejnost „Dýňování“
Listopad



20. 11. – 22. 11. rehabilitační pobyt v Neratově



24. 11. účast na společenském večeru Domova Paprsek v Olšanech (ples)
Prosinec



8. 12. účast na vánočních trzích v Brně



8. 12. účast na vánočních trzích v Praze



12. 12. účast na Mikulášské diskotéce v Bludově



13. 12. výstava výtvarných děl uživatelů denního centra „Vrstvy a linie“ v Galerii pod Sluncem.



15. 12. návštěva vánočních trhů v Šumperku



20. 12. vánoční posezení s uživateli a jejich rodinami a přáteli, rozdání dárků, zpívání koled, upoutávka na chystané divadelní představení.

Uživatelé v uplynulém roce také velmi rádi navštěvovali zájmové kroužky. Jednalo se především o
kroužek pěvecký. Dále se mohli účastnit plaveckého výcviku (květen-červen).

Zpráva o činnosti Podporovaného bydlení Pomněnka za rok 2017
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Život v Podporovaném bydlení má domácí charakter, tzn. vaření, úklid, praní, nákupy, návštěvy kamarádů, rodinných příslušníků i kulturních akcí a nezbytný odpočinek.
Aktivity vycházejí z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a vedou k tomu, aby se uživatelé
svým životem co nejvíce přiblížili životu svých vrstevníků.
V roce 2017 využívalo službu 10 uživatelů (7 můžu a 3 ženy) – plná kapacita služby.

Režim v podporovaném bydlení
Asistent dochází do PB, kde je 8 bezbariérových bytů 1+kk. Sociální služba v PB se odvíjí od
osobních cílů, potřeb a schopností uživatelů. Metody práce vyplývají ze zjišťování potřeb uživatelů. Všichni
pracovníci mají za své jednat s každým uživatelem jako s rovnoprávným a plnohodnotným člověkem;
zajišťují naplňování lidských a občanských práv uživatelů sociální služby založenou na respektování,
ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka.
Čtyři uživatelé podprovaného bydlení využívají služeb Centra Pomněnka, jeden uživatel byl žákem
ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s. a čtyři uživatelé chodí pravidelně do práce (chráněné místo).
Návrat všech uživatelů je do 16:00 hod. Asistenční služba začíná ve všední den v 15:00 hod. a končí
příští den v 08:00 hod. Služba je o víkendech a svátcích nepřetržitá.
Základní činnosti podpory samostatného bydlení


Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
-pomoc anebo dohled při úklidu bytu;
-pomoc anebo podpora při nákupech;
-pomoc při hospodaření s penězi;
-pomoc anebo podpora při přípravě jednoduchých jídel.



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



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

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057
je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.



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



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

Uživatelé PB na výletě

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057
je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.

Aktivity Podporovaného bydlení Pomněnka za rok 2017
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Únor


24. 2. účast na plese Kamarádů otevřených srdcí v Bludově
Květen



1. 5. účast na prvomájových oslavách ve městě
Červen



3. 6. účast na slavnostech Města Šumperk



22. 6. účast na akci „Jahodové hody“

Výlet na Bludoveček

Červenec, srpen


Výlety do okolí a návštěvy koupaliště



19. 8. účast na akci: „Roztančená ulice“
Září



1. 9. účast na pivních slavnostech v Hanušovicích



Účast 2 uživatelek na závodech
Říjen



11. 10. účast na akci „Dýňování“
Prosinec



3. 12. účast na adventním koncertu v Klášterním kostele v Šumperku



Příprava na vánoce – pečení cukroví, výroba vánočních ozdob



12. 12. účast na Mikulášské diskotéce v Bludově



15. 12. Vánoční posezení uživatelů PB rodin a přátel



20. 12. Vánoční posezení v Centru Pomněnka

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057
je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.

Zpráva o činnosti Chráněného bydlení Pomněnka za rok 2017
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Jedná se o pobytovou službu, která je poskytována dospělým osobám se sníženou soběstačností z
důvodu mentálního či kombinovaného postižení za účelem zvyšování jejich samostatnosti a soběstačnosti.
V roce 2017 využívalo služeb 8 uživatelů – 3 ženy, 5 mužů (plná kapacita). Jeden uživatel se osamostatnil, přestěhoval se do samostatného bydlení. Místo něj nastoupila nová uživatelka – září r. 2017.

Režim chráného bydlení
Asistentky poskytují sociální službu 8 uživatelům v jednolůžkových bezbariérových pokojích. Ty se
odvíjí od osobních cílů, potřeb a schopností uživatelů. Metody práce vyplývají ze zjišťování potřeb uživatelů.
Všichni pracovníci mají za své jednat s každým uživatelem jako s rovnoprávným a plnohodnotným
člověkem; zajišťují naplňování lidských a občanských práv uživatelů sociální služby založenou na
respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka.
V roce 2017 tři uživatelé chráněného bydlení chodili do práce (chráněné místo) a 4 uživatelé
navštěvali školu a 1 uživatel dochází pravidelně do Centra Pomněnka. Nárazově do denního centra chodí
všichni uživatelé CHB (prázdniny, dovolená apod.). Návrat všech uživatelů je do 16:00 hod. Asistenční
služba začíná ve všední den v 15:00 hod. a končí příští den v 08:00 hod. Služba je o víkendech a svátcích
nepřetržitá.
Příklady činnosti probíhající v Chráněném bydlení Pomněnka v r. 2017:
Aktivity probíhající v Chráněném bydlení jsou voleny v závislosti na cíli, poslání služby a základních
činnostech služby ze zákona.


Aktivity zaměřené na rozvoj sebeobsluhy, samostatnosti – aktivity zaměřené na péči o domácnost
– úklid, příprava jídla a základy vaření, obsluha el. spotřebičů (sporák, pračka, myčka, rychlovarná
konvice, mikrovlnná trouba, péče o prádlo apod.



Aktivity zaměřené na integraci – nakupování, finanční gramotnost, orientace v prostoru, společenské a kulturní akce, výlety apod.



Aktivity zaměřené na vzdělávání a aktivizaci – rukodělné činnosti, psaní úkolů, návštěvy Farmy
Pomněnka, společenské hry apod.



Aktivity zaměřené na uplatňování práv – návštěva lékarů, úřadů, pedikéra, kadeřníka, komunita,
poradenství, dopomoc při udržování kladných vztahů s rodinnými příslušníky apod.

Chráněné bydlení Pomněnka (i odlehčovací služba) využívá tyto prostory:
Třetí patro budovy Centra sociálních služeb Pomněnka, z. ú.


Společná šatna ve vestibulu bydlení



Společná koupelna vybavená wc, vanou, pračkou a sušičkou



Společenská místnost (sedačka, televize)



8 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením



Společná vybavená kuchyň s jídelním stolem



3 komory k uložení věcí
Zahrada



Skleník



Záhony upravené pro imobilní uživatele se zeleninou, bylinami i květinami



Altánek s ohništěm

Uživatelé chráněného bydlení a odlehčovací služby

Aktivity Chráněného bydlení Pomněnka za rok 2017

9

Leden


1. 1. návštěva Farmy Pomněnka, krmení zvířat v lese



8. 1. návštěva kavárny – samostatné objednávání i placení



21. 1. výlet na Nové Domky



24. 1. školení uživatelů „bezpečný internet“



28. 1. návštěva restaurace



Vycházky do okolí



Oslavy narozenin
Únor



11. 2. vycházky k Sanatorce



19. 2. návštěva muzea



24. 2. ples v Bludově Kamarádi otevřených srdcí



Vycházky na Farmu Pomněnka a do okolí
Březen



2. 3. návštěva bazénu



8. 3. vernisáž obrazů žáků ZUŠ Šumperk



18. 3. výlet do Velkých Losin



Vycházky do okolí, na Nové Domky, k Sanatorce
Duben



15. 4. výlet do lesa – čištění krmelce



16. 4. velikonoční přípravy (pečení, barvení vajíček..)



17. 4. velikonoční pomlázka na Podporovaném bydlení Pomněnka



22. 4. vycházka na Bludoveček
Květen



1. 5. účast na prvomájových slavnostech



2. 5. účast při akci „Pálení čarodějnic“ v denním centru



13. 5. výlet do Velkých Losin – bazárek, prohlídka zámeckých zahrad



20. 5. návštěva Muzea silnic ve Vikýřovicích
Červen



3. 6. návštěva akce „Slavnosti Města Šumperka“



6. 6. oslava narozenin



11. 6. vycházka na Tulinku



17. 6. účast na oslavě výročí SDH Velké Losiny



22. 6. účast na akci „Jahodové hody“
Červenec



2. 7. vycházka na Nové Domky



5. 7. výšlap na Bludoveček



16. 7. výlet do ZOO Olomouc



19. 7. návštěva koupaliště



23. 7. výlet do Jeskyní na Pomezí
Srpen



5. 8. a 8. 8. návštěva koupaliště



17. 8. účast na folklorních slavnostech města



20. 8. návštěva podporovaného bydlení
Září



28. 9. výšlap na Bludoveček



Výlety do okolí
Říjen



1. 10. výlet na Tulinku



11. 10. účast na akci „Dýňování“



14. 10. účast na akci „Den zdraví“ v KD v Šumperku
Listopad



2. 11. uctění Památky zesnulých na hřbitově, zapálení svíček



4. 11. výlet do Velkých Losin – návštěva cukrárny



5. 11. výlet na bazén v Zábřehu



24. 11. účast na plese v Olšanech



Oslavy narozenin
Prosinec



1. 12. účast při rozsvícení vánočního stromu ve městě



3. 12. návštěva vánočních trhů ve městě



13. 12. účast při vernisáži „Vrstvy a linie“



19. 12. vánoční posezení u stromečku s přáteli a rodinami



Příprava na Vánoce – nákup dárků, pečení, vánoční výzdoba…

10 Zpráva o činnosti Odlehčovací služby Pomněnka za rok 2017
Jedná se o pobytovou formu odlehčovací služby. Uživatelem může být osoba s mentálním či kombinovaným postižením, která bude využívat jeden ze dvou jednolůžkových pokojů, které jsou pro tuto službu
určeny.
Oba pokoje jsou vybaveny nábytkem a jeden z pokojů má zabudovaný stropní závěsný systém,
který je velkou výpomocí při péči o osoby s těžkým kombinovaným (tělesným) postižením.
V roce 2017 Odlehčovací službu Pomněnka využilo celkem 28 uživatelů, z toho 23 uživatelů službu
využívalo opakovaně.
V zimních měsících byl počet uživatelů nejnižší, v průběhu roku se však tento počet postupně zvyšoval. Nejvíce uživatelů využívalo našich služeb v průběhu letních prázdnin a na začátku školního roku.
V tabulce uvádíme počty uživatelů a poskytnuté péče v průběhu roku 2017 podle jednotlivých měsíců.

Měsíc

Počet uživatelů

Počet poskytnuté péče v minutách dle
měsíců

Leden

5

10 451

Únor

8

16 889

Březen

10

15 008

Duben

10

19 058

Květen

8

22 123

Červen

12

17 877

Červenec

12

27 491

Srpen

11

34 992

Září

15

16 235

Říjen

9

12 922

Listopad

11

15 629

Prosinec

7

8 676

Celkem

118

217 351

11 Aktivity Odlehčovací služby za rok 2017
V průběhu roku jsme se s našimi uživateli zapojovali do různých společenských, kulturních a sportovních aktivit. V rámci pobytů na odlehčovací službě byli uživatelé podporování v nácviku a upevňování
svých motorických, komunikačních a sociálních dovedností. Naši uživatelé chodili na procházky po okolí
města Šumperk, na Bludoveček nebo na Nové Domky. Vyráželi také na výlety například do Zoo Olomouc,
Velkých Losin, Vikýřovic nebo Zábřehu. Společně jsme navštěvovali koupaliště, restaurace, Vlastivědné
muzeum nebo vánoční trhy. Velmi oblíbenou aktivitou byly návštěvy Farmy Pomněnka, kde se uživatelé
mohli seznámit s péčí o koně a kozy.
Na konci roku 2017 došlo k modernizaci některého vybavení. Organizace zakoupila pomůcky pro
lepší manipulaci s imobilními uživateli a také pro realizaci výchovně-vzdělávacích aktivit. Při hodnocení kvality poskytovaných služeb jsme ve většině případů získali dobrou zpětnou vazbu. V následujícím roce budeme i nadále pracovat na zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Farma Pomněnka

12 Další aktivity Centra sociálních služeb Pomněnka, z. ú.
Centrum sociálních služeb Pomněnka z. ú. se věnuje osvětové činnosti. Zařadit sem můžeme účast
na akcích, kde se lidé mohou o aktivitách více dozvědět (např. Veletrh sociálních služeb, akce pořádané
pro veřejnost), ale také prodejní akce denního centra, výstavy v naší Galerii pod Sluncem nebo besedy
o bylinkách.
12.1 Prodej výrobků
Výrobky, které vzejdou z dílen Centra Pomněnka jsou prodejní. Pravidelně se prodávají na trzích a
jiných prodejních akcích. Peníze z prodeje se využívají k nákupu pomůcek a materiálů do dílen.
Pravidelně spolupracujeme se Střední školou železniční, technická a služeb, Šumperk, se studenty
oboru prodavač/prodavačka, kteří se učí balit a prodávat naše výrobky. Tato vzájemná spolupráce funguje
již několik let.
12.2 Galerie pod Sluncem
I letošní rok naše Galerie pod Sluncem přivítala několik umělců, kteří se chtěli s veřejností podělit o
svůj talent.


Helena Fahrnerová – Kouzlo oka-mžiku aneb cestování s Adamem. Výstava proběhla 1. 2. 2017 a
součástí vernisáže bylo i autorské čtení



Žáci výtvarného oboru ZUŠ Šumperk – Barevně – Vernisáž proběhla 8. 3. 2017, kde vystoupil i
flétnový soubor žáku ZUŠ pod vedením Antonína Mináře.



Uživatelé denního centra – Vrstvy a linie. Vernisáž obrazů proběhla 13. 12. 2017 s hudebním doprovodem Darren Eve.

12.3 Besedy o bylinkách
V roce 2017 probíhaly po předchozím velkém zájmu lidí pravidelné besedy o bylinkách se známým bylinkářem Vláďou Vytáskem. Besedy probíhaly vždy 1x za měsíc s tématy s rozličnými oblastmi
působení bylinek (např. srdce a krevní tlak, ledviny a močové cesty, byliny pro pohlazení na duši apod.)

12.4 Osvětové akce
V rámci osvětové činnosti naší organizace s cílem začleňovat osoby s mentálním postižením proběhly v tomto roce 2 akce, které spolufinancoval Olomoucký kraj.
První akce pro veřejnost se konala 22. 6. 2017 a nesla název „Jahodové hody“. Akce začínala na
zahradě Centra. Uživatelé denního centra se v den akce stali číšníky a servírkami a s nadšením hosty
obsluhovali. Součástí akce byl hudební doprovod, který zajištoval DJ „frankdj.“ Pro děti byl k dispozici skákací hrad, malování po parkovišti, pohybová stanoviště či malování na obličej. Akce byla ukončena na
Farmě Pomněnka, kam účastníci hodů přešli ze zahrady po „stezce královny Jahůdky“ hledat jahodovou
královnu, která děti obdarovala perníkovými perníčky. Na Farmě Pomněnka se děti mohly povozit na koni
a bylo zde také připraveno ohniště, kde si v závěru mohli účastníci opéct špekáček. Enormní účast veřejnosti na akci nás velmi překvapila.

Druhou akcí konanou v rámci projektu bylo „Dýňování.“ Akce byla opět směřována na veřejnost a
proběhla 11. 10. 2017 v budově a na zahradě Centra Pomněnka. Původní záměr byl akci uspořádat na
Farmě Pomněnka, ale z důvodu deštivého počasí se akce musela přesunout. Pro veřejnost byly přichystány
bohaté dýňové speciality, teplé nápoje, pro děti možnost vydlabat si dýni a kreativní stanoviště. Asi hodinu
po zahájení akce přestalo pršet, takže měly děti možnost se povozit i na koních, kteří přišli z farmy na
zahradu Centra Pomněnka. I tuto akci hudebně doprovázel DJ „frankdj.“ Ačkoliv nám počasí nevyšlo, vysoká návštěvnost akce byla nad očekávání.

Jako osvětovou činnost vnímáme i organizování Národního mistrovství ČHSO v atletice Šumperk,
které proběhlo 13. – 15. 9. 2017, kde se nám kvalifikovala jedna uživatelka do Světových her v Abú Dhabí
pro rok 2019.

13 Financování – zpráva o hospodaření za rok 2017

Výnosy celkem
Příjmy od uživatelů

13 261 415Kč
4 657 345 Kč
132 693 Kč

Dary
Dotace

8 146 724 Kč

Ostatní

324 653 Kč

Náklady celkem
Provozní náklady
Materiál

13 141 261 Kč
4 582 120 Kč
1 365 600 Kč

El. energie

308 595 Kč

Opravy a udržování

165 760 Kč

Cestovné

3 118 Kč

Reprezentace

171 Kč

Ostatní služby

1 303 602 Kč

Odpisy

1 435 274 Kč

Osobní a mzdové náklady

8 434 975 Kč

Mzdy

6 467 949 Kč

Zákonné odvody

1 927 177 Kč

Ostatní sociální náklady

39 849 Kč

Ostatní náklady

124 166 Kč

Hospodářský výsledek

120 154 Kč

14 Profesní rozvoj pracovníků
Důležitým úkolem každého zaměstnance v sociálních službách je práce na svém profesním rozvoji
a sebevzdělávání. Nezbytná je i vzájemná výměna informací a zkušeností z oboru. V roce 2017 jsme se
zúčastnili několika akreditovaných kurzů ze sociální oblasti a absolvovali stáže u různých poskytovatelů
sociálních služeb. Nedílnou součástí naší týmové spolupráce byla i pravidelná pracovní setkání zaměřená
na zavádění standardů kvality sociálních služeb a na aktualizaci pracovních postupů, metodik a směrnic.

15 Finanční podpora za rok 2017


Olomoucký kraj



město Šumperk



obce: Bludov, Bratrušov, Drozdov, Hrabišín, Kolšov, Loučná nad Desnou, Nemile, Nový Malín,
Postřelmov, Rapotín, Sobotín

Sponzoři


SHM, s. r. o.



Pramet Tool s. r. o.



MUDr. Jiří Prachař



Bludovská a. s.



Adventní koncert v Bludově

16 Dobrovolníci


V uplynulém roce nás podpořili nejen sponzoři, ale i dobrovolníci, kteří svou přítomností těšili naše
uživatele. Většina dobrovolníků navštěvovala Centrum Pomněnka.



Stejně jako v loňském roce na Farmě Pomněnka proběhl Den dobrovolníků. Tentokrát dobrovolníci
z firmy ČEZ a. s. dorazili v březnu v počtu 15 osob a pomáhali zvelebovat prostředí Farmy.
Dobrovolníci byli:
- ČEZ, a.s., Vodní elektrárny, elektrárna Dlouhé Stráně
- ČEZ Distribuce, a.s., Zábřeh
- ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Zábřeh
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo cestou materiální

podpory, či formou finančního daru. Vaší pomoci si opravdu velmi vážíme.

17 Charakteristika služeb
17.1 Centrum Pomněnka
Poslání
Připravovat osoby s mentálním postižením na život ve společnosti s co nejmenší mírou podpory.
Cíl
Rozvíjet nové a udržovat osvojené rozumové schopnosti, motorické, komunikační a sociální dovednosti osob s mentálním postižením.
Cílová skupina
Sociální služba je určena osobám s mentálním postižením a osobám s kombinovaným postižením ve
věku od 18 do 64 let (zájemce nesmí v den nástupu do služby přesáhnout věk 40 let).
Kapacita služby je 40 uživatelů.
Základní činnosti


Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - uživatelé mají k dispozici uzamykatelné WC na každém patře budovy, koupelnu se sprchou, koupelnu s vanou.



Poskytnutí stravy – uživatelům je zajištěna strava 2x denně (svačina, oběd).



Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – rukodělné práce, osobností výchova, orientace v prostoru, integrační aktivity, práce na PC, aktivity v bazénu, rozvíjení rozumových schopností a komunikace, procvičování trivia, ergoterapie spojená s nácvikem samostatnosti a soběstačnosti.



Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.



Sociálně terapeutické činnosti - pedagogicko-psychologické ježdění na koni, výtvarné činnosti s
prvky arteterapie, divadelní aktivity, literární výchova, celostní muzikoterapie.



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

Součástí Centra Pomněnka je také Oddělení pro osoby s těžkým stupněm mentálního postižení. Je
určeno pro osoby s těžkým stupněm mentálního postižení, které potřebují vysokou míru podpory a pomoci.
Kapacita je 5 osob.
17.2 Podporované bydlení Pomněnka
Popis služby
Podpora samostatného bydlení je terénní služba a je jednou ze služeb sociální péče, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení. Vychází se přitom z myšlenky, že potřeby člověka lze nejlépe naplnit
v jeho přirozeném prostředí.
Sociální služba je realizovaná v prostorách bytového domu na Temenické ulici v Šumperku od r.
2005. V areálu je 8 bezbariérových bytů 1+kk. V budově je výtah s plošinou pro invalidní vozíky.
Poslání
Podporovat osoby s mentálním postižením v samostatném bydlení.

Cíl
Podpora při péči o vlastní osobu a domácnost; podpora při využívání veřejných služeb v regionu;
trvalý rozvoj osobnosti uživatelů; umožnit člověku s postižením žít život srovnatelný s vrstevníkem bez postižení.
Cílová skupina
osoby s mentálním postižením a osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 1964 let (zájemce nesmí v den nástupu do služby přesáhnout věk 40 let).
Kapacita služby je 10 uživatelů.
Základní činnosti


Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu



Pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti



Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti



Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím



Sociálně terapeutické činnosti



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

17.3 Chráněné bydlení Pomněnka
Popis služby
Jedná se o pobytovou službu, která je poskytována dospělým osobám se sníženou soběstačností
z důvodu mentálního či kombinovaného postižení za účelem zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a to
v jeho přirozeném prostředí.
Tato služba je poskytována od r. 2012 v nově zrekonstruované budově s bezbariérovým přístupem
na ulici Šumavská 11. Služba disponuje 8 pokoji pro 8 uživatelů, každý pokoj disponuje vlastním sociálním
zařízením. Uživatelé mohou dále využívat velkou společenskou místnost, plně vybavenou kuchyň a koupelnu se zázemím pro praní prádla.
Poslání
Umožnit dospělým lidem s mentálním postižením bydlet s podporou dle individuálních potřeb v přirozeném prostředí společnosti.
Cíl
Podporovat uživatele při péči o vlastní osobu a domácnost, při využívání veřejných služeb v regionu.
A pracovat na trvalém rozvoji osobnosti uživatele.
Cílová skupina
Tato služba je určena osobám se středně těžkým mentálním postižením a osobám s kombinovaným
postižením ve věku od 18 do 64 let (zájemce nesmí v den nástupu do služby přesáhnout věk 40 let).

Základní činnosti


Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy



Poskytnutí ubytování



Pomoc při zajištění chodu domácnosti – úklid domácnosti



Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – jednání s lidmi, schopnost řešit běžné problémy, uplatnění znalostí v praxi



Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – využívání služeb holiče, maséra, návštěvy
kina, divadla



Sociálně-terapeutické činnosti – setkávání s lidmi mimo domácnost, práce za peníze, osvojení pracovních dovedností



Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – vyjádření
vlastních přání a potřeb, rozhodování a možnost volby, účast v hnutí sebeobhájců.

17.4 Odlehčovací služba Pomněnka
Popis služby
Jedná se o pobytovou formu odlehčovací služby. Uživatel (osoba s mentálním či kombinovaným
postižením) je ubytován po dobu nepřítomnosti jeho pečující osoby v jednom z pokojů pro tuto službu určených.
Služba je poskytována v bezbariérové budově a to nejvýše po dobu 3. týdnů.
Poslání
Poskytnout nezbytnou míru podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou dočasně zůstat samy ve svém přirozeném prostředí.
Cíl
Podpořit udržení systému přirozené péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením zajištěním dočasné péče po dobu nepřítomnosti jejich pečující osoby.
Cílová skupina
Sociální služba je určena osobám s mentálním či kombinovaným postižením ve věku 3 – 64 let.
Kapacita: 2 uživatelé.
Základní činnosti


Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - uživatelům je k dispozici pokoj
s vlastním sociálním zařízením (WC, sprchový kout), popř. možnost využití bezbariérové koupelny
ve společných prostorách, kde je vana. V případě nutnosti je zajištěna pomoc asistenta.



Poskytnutí stravy – strava je poskytnuta po celou dobu pobytu. V případě, že uživatel není ze zdravotních důvodu schopen si stravu podávat sám, je zajištěna dopomoc asistenta.



Poskytnutí ubytování – uživateli je poskytnut vlastní pokoj se sociálním zařízením, vybaven základním nábytkem, dále může využívat společenskou místnost a jídelnu s kuchyňským koutem.



Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - důraz kladen na posilování pracovních, sociálních a
komunikačních kompetencí.



Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – uživatelé jsou podporováni v setkávání s
lidmi mimo zařízení, mají možnost navštěvovat kulturní, sportovní a jiná společenská zařízení.



Sociálně terapeutické činnosti – v rámci služby mohou být poskytnuty terapeutické činnosti z oblasti
léčebné jízdy na koních.



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

Zásady poskytování sociálních služeb v Centru sociálních služeb Pomněnka, z. ú.:
-

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

-

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

-

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

-

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

Děkujeme za podporu a pomoc všem uživatelům, jejich rodinám, sponzorům,
dárcům a v neposlední řadě našim pracovníkům, bez nichž bychom nemohli
poskytovat naše služby v náležité kvalitě. Těšíme se, co nám přinese další
rok 2018!

