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I. Úvod 

 
 
Úvodní slovo předsedy správní rady 
 
Vážení přátelé Galaxie centra pomoci, 
rok 2017 byl nepochybně velmi významným pro zapsaný ústav, a to jak počtem akcí, tak 
především změnami. Vše bylo započato v polovině roku 2016, kdy se naše organizace 
transformovala z právní formy spolek na zapsaný ústav. Tento proces určitě neprobíhal jenom 
formálně na papíře. Bylo nutno ukončit členství členům spolku a podle zákona určit zakladatele 
organizace, k němu správní radu a revizora. Všechny nové členy správní rady pracovníkům 
organizace představit a dát jim možnost též prezentovat svoji vizi členství. Statutárním orgánem se 
podle zákona stala ředitelka organizace Bc. J. Prosová. Nastala tak velká změna ve fungování – 
členové správní rady jsou totiž lidé, kteří nejsou s organizací spojeni pracovním poměrem, jsou 
často z podobného sektoru, mají zkušenosti a mohou svými názory, představami či připomínkami 

zásadně ovlivnit fungování a směřování celé organizace. Na počátku roku 2017 podala svou 
rezignaci paní ředitelka a správní rada vyhlásila nezávislé výběrové řízení na post ředitele. Ve 
vícekolovém výběrovém řízení byl vybrán na post ředitele – statutárního zástupce Bc. M. Dvořák, 
který nastoupil 18.4.2017. 
Správní rada si na počátku roku vytýčila několik cílů, které prezentovala uživatelům, jejich 
rodinným příslušníkům a zaměstnancům. 
Za prvé realizovat transformaci nebo rozšíření služeb zapsaného ústavu. To se nám ve velmi 
krátké lhůtě ke konci roku podařilo, naši činnost jsme rozšířili o novou registrovanou sociální 
službu: Odlehčovací terénní službu pro občany města Karviné. 
Za druhé: dál stabilizovat personální zajištění služby. Kromě změny ředitele, došlo k obměně dvou 
pracovních pozic pracovníka v sociálních službách. Myslím, že se nám podařilo vytvořit kompaktní 
a profesionální tým a dobré zázemí pro plnění standardů kvality poskytovaných služeb.  
Za třetí jsme si vytýčili provést více akcí, zatraktivnit činnost denního stacionáře Galaxie. V tom, jak 
můžete posoudit ve výroční zprávě níže, zde jsme byli taky velmi úspěšní. Rok 2017 byl nabitý 
akcemi, a to především pomocí darů a grantů, které se nám v objemu 366 tis. Kč podařilo získat.  
Správní rada se v loňském roce setkala celkem osmkrát. Jak pročítám zápisy kromě personálních 
záležitostí řešila hospodaření zapsaného ústavu, rozvoj služby, revitalizaci i opravy budovy, kterou 

máme k užívání. Několikrát jsme se sešli se zástupci města Karviné, zástupci sociálního odboru, 
odboru majetkového, nezávislým architektem a dotačními agenturami, které zajišťují na podobné 
projekty granty EU. Připravujeme projektovou dokumentaci a budeme hledat vhodný evropský 
grant na další využití budovy.  

Také jsme souběžně vedli jednání s vedením města o pokračování smlouvy o výpůjčce k 

využívání naší budovy a podali patřičnou žádost o její prodloužení. 
Děkujeme všem podporovatelům, sponzorům a příznivcům za podporu a věříme, že nám 
zůstanete nakloněni i v budoucnu, tak aby Galaxie dál mohla být pro naše uživatele centrem 
pomoci. 
 
Ing. Marek Vidlička 
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Vážení přátelé, 

předkládáme Vám výroční zprávu denního stacionáře za rok 2017.  

 

Provoz denního stacionáře byl zahájen dne 12.10.1999 v objektu bývalé mateřské školy patřící 

Magistrátu města Karviné. Na základě smlouvy o výpůjčce využívá organizace prostory objektu 

k poskytování sociálních služeb po celou dobu trvání stacionáře až dosud. 

Zřizovatelem stacionáře byl původně spolek GALAXIE CENTRUM POMOCI o. s., který vznikl jako 

občanské sdružení registrací stanov na MV ČR 16.12.1998.  

Dne 22.3.2016 byla na valné hromadě spolku schválena změna právní formy spolku na zapsaný 

ústav. Schválena byla změna názvu a zakladatelská listina ústavu. Zakladatelem ústavu se stala  

Bc. Jana Prosová. 

Od 3.5.2016 je GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. zapsán v rejstříku ústavů, vedený u Krajského 

soudu v Ostravě, oddíl U, vložka č. 163. 

K 31.12.2016 byl ukončen provoz kuchyně denního stacionáře, od 1.1.2017 zajišťujeme obědy pro 

uživatele služby u společnosti Třinecké Gastroslužby s.r.o.  

 

V polovině roku 2017 se jednalo s MMK o plánované rekonstrukci zařízení a využití prázdného 

křídla bývalé kuchyně. K plánované rekonstrukci (výměna oken, zateplení pláště) nedošlo. MMK 

nám nabídl budovu novou v jiné části Karviné, nabídku jsme z důvodu nevyhovujícího okolního 

prostředí nepřijali. Z bývalé kuchyně jsme chtěli vybudovat pobytovou odlehčovací službu, po 

změně parametrů výzvy č. 81 IROP 2014-2020 Rozvoj sociálních služeb k tomu nedošlo. Po 

dalším jednáním s MMK (odbor sociální, majetkový) se rozhodlo, že denní stacionář zůstane 

v dosavadních prostorách. V první polovině roku 2018 se upraví smlouva o výpůjčce budovy 

zařízení pro její další rozvoj (investice, rozšíření činnosti sociálních služeb, nabídka spolupráce 

jinému provozovateli sociálních služeb, sociální podnikání). 

Od listopadu 2017 jsme rozšířili cílovou skupinu denního stacionáře o osoby s chronickým 

duševním onemocněním, sluchovým a zrakovým postižením. Od poloviny roku 2017 jsme 

pracovali na registraci nové sociální služby -  Terénní odlehčovací služba, pro stejnou cílovou 

skupinu osob jako má denní stacionář a seniory, se začátkem poskytování od 1.1.2018. 

 

K 31.12.2017 využívalo služeb stacionáře 23 uživatelů. Během roku 2 uživatelé smlouvu o 

poskytování služby ukončili, 3 noví uživatelé smlouvu uzavřeli.  

Potřebným uživatelům je pomáháno se sebeobsluhou, celkově navštěvují uživatelé služby DS 

hlavně kvůli své aktivizaci. Celoročně je vytvářen pestrý program (viz přehled), velice se osvědčily 

návštěvy dětí MŠ i ZŠ, vytváří se souznění napříč generacemi.  
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Pro udržení nastavené kvality a standardu poskytovaných služeb je významným předpokladem 

pravidelné vzdělávání realizačního týmu služby, absolvovali tyto vzdělávací akce: 

Akreditované kurzy: Expresivní terapie aktivizace lidí s mentálním postižením, Specifika péče o 

osoby s demencí, Jak na emoce – klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence), Jak dobře 

individuálně plánovat, Základní kurz první pomoci, Tvorba multisenzorického prostředí a pomůcky 

pro rozvoj smyslů. 

Školení: Individuální plánování průběhu sociální služby a jeho aplikace v praxi organizace, Dotace 

pro neziskovky, výzvy, možnosti financování dotací. 

Stáže: Centrum sociálních služeb Bohumín úsek STD, Naděje, pobočka Otrokovice, Chráněné 

bydlení. 

Supervize: Celkově proběhlo 6 hodin supervizních setkání (květen, září, prosinec). 

Denní stacionář spolupracuje zejména s DS Dům v Aleji, MŠ Klíček, SPMP ČR pobočný spolek 

Karviná. Propagace služby proběhla v:  

TV Polar, Karvinský zpravodaj, Týden sociálních služeb, Den otevřených dveří, Vánoční a 

velikonoční jarmarky, kulturní akce Beseda u cimbálu, třídní schůzky Praktické školy (SZM 

Karviná), nádražní hala ČD, webové stránky organizace, facebook organizace. 

 

Ředitel DS se pravidelně zúčastňuje Komunitního plánování v rámci Statutárního města Karviná 

v odborné skupině pro zdravotně postižené. 

Pracoviště rovněž zajišťuje odborné výcviky pro účastníky kvalifikačních kurzů a studenty vyšších i 

vysokých škol, ve sledovaném období proběhly 3 praxe. V zařízení proběhly odborné stáže 

pracovníků ze SANTÉ centra ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov. 

Sociální pracovník i klíčoví pracovníci jsou v neustálém kontaktu jak s uživateli služby, tak s jejich 

blízkými. Jsou nápomocni při řešení aktuálních problémů poskytované služby nebo dokážou 

poradit i v ostatních, pro uživatele obtížných životních situacích. 

Pracovníci služby a rodiny uživatelů si vzájemně vyměňují informace k výkonu péče, vylaďují 

potřebné detaily. Rodina zná své příslušníky samozřejmě nejlépe, informovanost a spolupráce je 

důležitá na obou stranách, jak u uživatelů, tak u poskytovatelů služby. Rodinní příslušníci jsou 

zváni na vybrané programy DS, mohou se podílet i na jejich vytváření. 

 

Ke kvalitě služby přispívá velkou měrou také uplatňování Standardů kvality v každodenní praxi a 

individuální plánování služby s uživateli. Standardy kvality jsou průběžně revidovány a 

aktualizovány.  

Nelze opomenout každodenní práci zaměstnanců stacionáře, kteří denně odvádějí kvalifikovanou 

a profesionální práci ve prospěch uživatelů s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám.  



 8 

 

 

O tom, že jsou uživatelé služby spokojeni, svědčí nejen opakované využívání služeb, ale i radost 

při společných aktivitách a kladné hodnocení práce pracovníků ze strany rodinných blízkých a 

opatrovníků. Této pozitivní odezvy si velmi vážíme, je hlavním hnacím motorem do naší další 

práce.   

 

Bc. Marcel Dvořák 

ředitel GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. 

V Karviné dne 13.3.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Království klobouků  
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II. Základní údaje k 31.12.2017 
 

 
 

Adresa zařízení: GALAXIE CENTRUM POMOCI,  

 denní stacionář 

 Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná – Hranice 

IČ: 68899327 

Identifikátor služby: 7322332 

Druh služby:             denní stacionář  

    (§ 34, odst.1, písm. b zákona 108/2006 Sb.) 

Forma služby: ambulantní 

 (§33, odst.3 zákona 108/2006 Sb.) 

Telefon: 596 347 845 – kancelář ředitele 

 603 734 223 – ředitel stacionáře 

731 414 211 – pracovníci v soc. službách  

E-mail:  galaxie.karvina@atlas.cz 

http:  www.galaxie-karvina.cz 

Kontaktní osoba:  Bc. Marcel Dvořák, ředitel stacionáře 

Zřizovatel:  GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. 

Statutární zástupce organizace: Bc. Marcel Dvořák 

Působnost:  Karviná a blízké okolí 

Zdroj financování:  dotace z KÚ MSK, MMK, OÚ Petrovice u Karviné 

úhrady uživatelů, dary, granty, příjmy z vlastní 

činnosti 

Doba poskytování služby: pondělí–pátek od 7,00 do 14,30 hodin 

Kapacita /denní/:               23 uživatelů sociálních služeb 

 

 

 

 

mailto:galaxie.karvina@atlas.cz
http://www.galaxie-karvina.cz/
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III. Veřejný závazek 

 
Poslání 

 
Prostřednictvím denního stacionáře poskytujeme sociální službu dospělým lidem s mentálním 

postižením, lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, osobám s 

chronickým duševním onemocněním, sluchovým a zrakovým postižením. Podporujeme uživatele 

v hledání možností, jak se stát v co největší možné míře samostatnými, tak aby si dokázali poradit 

v běžných životních situacích a našli si své místo ve společnosti. Umožňujeme uživatelům 

naplňovat přirozenou potřebu být s lidmi a využívat vlastní schopnosti a možnosti k posílení svého 

sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty. 

 

Cíle poskytované sociální služby ve stacionáři 

 

Cílem námi poskytované sociální služby ve stacionáři je 

• uživatel, který je v rámci svých možností soběstačný a samostatný ve vykonávání běžných 

denních aktivit 

• uživatel, který má základní povědomí o svých právech, povinnostech a zodpovědnosti 

• uživatel, který má podporu při naplňování práv a oprávněných zájmů 

• uživatel, který je schopen v rámci svých možností účinné komunikace 

• uživatel, který dokáže přiměřeně sdělit svůj názor a umí rozhodovat v rámci svých možností 

sám o sobě 

• uživatel, který se účastní společenského a kulturního dění v regionu i mimo něj 

• uživatel, který je v rámci základního sociálního poradenství informován o možnostech řešení 

své nepříznivé situace 

 
 

Zásady poskytované sociální služby ve stacionáři 

 

Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami 

• zachováváme lidskou důstojnost uživatele 

• klademe důraz na naplňování práv uživatele, respektování jeho názorů a životního stylu 

• respektujeme potřeby uživatele vyplývající z jeho zdravotního postižení 

• naše služba má pro uživatele podpůrný charakter, stavíme na jeho silných stránkách  

• motivujeme uživatele k takovým činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubování jeho 

nepříznivé situace 

• posilujeme sociální začleňování uživatele 

• zachováváme diskrétnost a mlčenlivost 

 

Zásady, jimiž se pracovníci při poskytování služby řídí, jsou zakotveny v Etickém kodexu 

pracovníků stacionáře GALAXIE CENTRUM POMOCI. 
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S kamarády při hře boccia  

 

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu 

 

• ve stacionáři poskytujeme službu lidem, kteří mají z důvodu zdravotního postižení sníženou 

soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby 

• jedná se o osoby s 

➢ mentálním postižením – lehkým až středně těžkým 

➢ mentálním postižením (lehkým až středně těžkým) v kombinaci s postižením       

tělesným – DMO 

➢ chronickým duševním onemocněním 

➢ sluchovým postižením 

➢ zrakovým postižením 

• věková kategorie uživatelů – dospělé osoby od 19 do 80 let  

 

Kapacita služby 

 

• 23 uživatelů 
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Kritéria pro přijetí zájemce 

 

• zájemce spadá do cílové skupiny, které poskytujeme sociální službu 

• zájemci vyhovuje nabídka poskytovaných služeb a souhlasí s ujednáním pro poskytování 

služeb uvedeném ve Smlouvě o poskytování sociální služby  

• zařízení nemá naplněnou kapacitu 

 

Kritéria pro nepřijetí zájemce 

 

Se zájemcem neuzavřeme smlouvu o poskytování sociální služby pokud 

• ve stacionáři neposkytujeme sociální službu o kterou zájemce žádá 

• zájemce nespadá do cílové skupiny uživatelů služeb stacionáře 

• zařízení má naplněnou kapacitu 

• zájemce vyžaduje pro svou úplnou bezmocnost nepřetržitou pomoc druhé osob 

• se jedná o zájemce, kterému jsme v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí 

vypověděli smlouvu   o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze 

smlouvy 

 
Úhrady za služby 
 

Hradí uživatel dle platného „Sazebníku úhrad za služby“ schváleného zřizovatelem. Poskytovatel 

je oprávněn měnit výši úhrady za poskytovanou službu, a to v rozsahu vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

 
 
 

Jednání se zájemcem o službu 
 

• poskytování služby vždy předchází jednání se zájemcem o službu, které se řídí platnými 

pravidly stacionáře (Vnitřní pravidla pro jednání se zájemcem o službu) 

• jednání je proces, při kterém dochází ke vzájemné výměně informací rozhodujících o 

uzavření kontraktu mezi uživatelem a poskytovatelem služby. Jde o oboustranný akt 

vycházející z druhu poskytované služby 

• účastníky jednání o službu jsou zájemce, popř. jeho opatrovník, rodinný příslušník či osoba 

jemu blízká, sociální pracovník (ředitel) a pracovník v sociálních službách – koordinátor 

pověřený plánováním služby 

• zájemce je seznámen s průběhem a podmínkami poskytování služby ve stacionáři  

• zájemci o službu je poskytnut prostor pro vyjádření svých potřeb a přání a má možnost 

kdykoliv rozhovor a osobní schůzku ukončit 
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Smlouva o poskytování sociální služby 
 
 

• na základě jednání a vlastního rozhodnutí poskytované služby ve stacionáři využívat              

je se zájemcem uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby 

• uzavření smlouvy se řídí platnými pravidly stacionáře (Vnitřní pravidla pro uzavírání Smlouvy   

o poskytování sociální služby) 

• smlouva je uzavírána vždy v písemné podobě, a to ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno 

vyhotovení smlouvy náleží uživateli a jedno vyhotovení dennímu stacionáři  

• smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí ze strany 

uživatele nebo poskytovatele nebo uplynutím doby sjednané ve smlouvě 

• uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu  

• poskytovatel může smlouvu vypovědět v případě, že uživatel porušuje povinnost vyplývající    

ze smlouvy, tj. neplacení úhrady za služby, že porušuje vnitřní pravidla Domácího řádu, 

kterými se řídí uživatelé při pobytu ve stacionáři  

 
 

 
 

 
 

Učíme se kreativně 
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IV. Zpráva o činnosti DS 
 

1. Rozsah poskytovaných služeb (dle § 46, Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

c) poskytnutí stravy  

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

f) sociálně terapeutické činnosti  

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

základní sociální poradenství 

 

Prvky muzikoterapie  
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2. Činnosti a aktivity DS 

 

• sociální služba je uživateli poskytována v souladu s jeho individuálním plánem, který vychází 

z jeho osobních potřeb a přání. Individuální plánování se řídí platnými pravidly stacionáře 

(Vnitřní pravidla pro individuální plánování sociální služby) 

• uživatel má možnost výběru pracovny 

➢ činnost v tvořivé pracovně 

➢ činnost v keramické pracovně 

➢ činnost v šicí pracovně 

➢ činnost v dřevařské pracovně 

➢ činnost v pracovně sociálních dovedností 

Další aktivity: 

• začlenění se do života běžné společnosti 

• zapojení se do kulturního života společnosti (výstavy, koncerty apod.) 

• společná sezení zaměřená na řešení témat z různých oblastí praktického života  

• pohybové aktivity, práce na počítači, prvky muzikoterapie 

• pracovní činnosti – údržba zahrady a zařízení DS 

• vycházky, výlety, relaxace, soutěže, společenské hry, sledování DVD 

• sociálně-terapeutické činnosti 

Uživatel služby má příležitost uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního svobodného 

rozhodnutí. Pracovníci respektují osobní přání a názor uživatele, jak chce využívat nabízené 

služby. 

 

S mladšími přáteli a rodiči  
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Časový režim dne 

07:00 – 8:30 příchod uživatelů, rozdělení uživatelů do skupin podle 

jednotlivých činností, vaření ranní kávy a čaje 

08:30 –  9:00 kondiční cvičení uživatelů služby 

09:00 – 9:30 přehled událostí ve světě i doma, diskuze 

09:30 – 10:00 přestávka na svačinu, čaj, kávu 

10:00 – 11:45 aktivizační činnosti uživatelů, plnění individuálních plánů 

11:45 – 12:30 přestávka na oběd 

12:30 – 14:15 aktivizační činnosti a aktivity uživatelů 

14:30 ukončení poskytování služby, odchod uživatelů ze stacionáře 

 

Pro pobyt v zařízení je uživatel vybaven vlastní domácí obuví, vlastním ručníkem, popř. si může 

přinést další věci osobní potřeby – pohodlné oblečení na převlečení, hygienické potřeby, vlastní 

hrníček, kávu, čaj apod.   

Každý uživatel má v šatně k dispozici uzamykatelnou skříňku na odkládání svých osobních věcí. 

Stížnosti  

• v případě nespokojenosti s poskytovanými službami, jejich rozsahem, způsobem 

poskytování nebo chováním personálu má uživatel právo vyjádřit stížnost, připomínku či 

podnět 

• vyřizování stížností se řídí platnými pravidly (Vnitřní pravidla pro přijímání a vyřizování 

stížností), se kterými byl uživatel seznámen před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální 

služby 

• formuláře pro podání stížnosti jsou uživatelům k dispozici na požádání, mohou využít 

Schránky důvěry ve vstupních prostorách zařízení 

 

Halloween v Galaxii  
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3. Akce uskutečněné v roce 2017 

OSLAVA sv. VALENTÝNA V GALAXII společně s DS V Aleji 14.2. 

BOWLING turnaj uživatelů DS   9.3. 

KNIHOVNA V KARVINÉ přednáška o výrobě knih + promítání filmu 31.3. 

VELIKONOČNÍ JARMARK návštěva jarmarku na Masarykově náměstí 14.4. 

TURNAJ V BOCCIE v Havířově, 6 místo z 12 týmů 26.4. 

DEN ZEMĚ A FARMÁŘSKÉ TRHY ekologie a Ostravští písničkáři 27.4. 

NÁVŠTĚVA V NADĚJI OTROKOVICE inspirace ve Zlínském kraji (STD) 28.4. 

NÁVŠTĚVA V DS V ALEJI opékání párků a sportovní soutěž   6.6. 

GLOBUS HAVÍŘOV návštěva hypermarketu s cukrárnou   7.6. 

MINIUNI – SVĚT MINIATUR výlet na ostravskou Černou louku s obědem   9.6. 

PARK B. NĚMCOVÉ, AREÁL LODIČEK s občerstvením ve stínu stromů 16.6. 

LETNÍ KOUPALIŠTĚ voda a slunce v karvinském koupališti 16.6. 

SANTÉ HAVÍŘOV návštěva spřáteleného zařízení spojená s výstavou umění  20.6. 

VENKOVNÍ POSILOVNA cvičení pod širým nebem 21.6. 

GRILOVÁNÍ S RODIČI opékání nejen na slunci s domácí zmrzlinou 28.6. 

KOTULOVA DŘEVĚNKA přednáška o bylinkách v Havířově 30.6. 

MEZIMĚSTSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 1.místo a putovní pohár v Havířově!   1.7. 

NOVÝ JIČÍN muzeum klobouků, Žerotínský zámek, generál Laudon 25.7. 

ZAJÍMAVOSTI KARVINÉ Kostel Povýšení svatého Kříže ve Fryštátě   9.8. 

ZAJÍMAVOSTI KARVINÉ exkurze v minipivovaru Baron ve Fryštátě s ochutnávkou 11.8. 

FARMÁŘSKÉ TRHY horko na Masarykově náměstí s osvěžením 17.8. 

VÝLET DO NÝDKU pozvání na chalupu ve slezských Beskydech  18.8. 

VÝLET DO HORNÍ LOMNÉ společně s SPMP Karviná s připraveným programem 24.8. 

GRILOVÁNÍ A SPORTOVNÍ HRY na zahradě DS 30.8. 

VÝLET DO STONAVY pozvání do oázy klidu se zahradou s koňmi a grilováním 31.8. 

NÁVŠTĚVA STACIONÁŘE V HAVÍŘOVĚ spojená s ukázkou muzikoterapie 15.9. 

VÝSTAVA TĚŠÍNSKÉ MUZEUM V KARVINÉ P. Bezruč, jeho život a dílo 15.9. 

EXKURZE V HZS KARVINÁ nehořelo, jen jsme byli zvědaví 21.9. 

OTEVŘENÁ SRDCE A ŠIKOVNÉ RUCE návštěva výstavy klientů sociálních služeb   2.10. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V GALAXII program pro návštěvu z MŠ Klíček a Modrý slon   6.10. 

BESEDA U CIMBÁLU koncert v Galaxii s cimbálem, tancem, mažoretkami a vínem   6.10. 

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ O POHÁR SANTÉ HAVÍŘOV 5.místo a kulatý nesmysl 18.10. 

FESTIVAL ORLOVSKÉ MÚZY pro klienty sociálních služeb, zatím jako diváci 18.10. 

HALLOWEEN kostýmy v černém a oranžovém a plno krve… 31.10. 

VÝSTAVA KREATIV OSTRAVA návštěva inspirací nabité výstavy 10.11. 
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INTERAKTIVNÍ ZOBRAZOVAČ zábavné dopoledne s dětmi z MŠ Klíček 14.11. 

POKUSTÓN V GALAXII vystoupení divadelního souboru ze SANTÉ Havířov 28.11. 

VÁNOČNÍ TRHY V OSTRAVĚ návštěva Ostravy s nákupem dárků 30.11. 

STONAVSKÝ BARBORČIN JARMARK prodej výrobků uživatelů Galaxie   1.12. 

ČERTOVSKÝ DEN zábava s čerty v Galaxii   5.12. 

VÁNOČNÍ TRHY V KARVINÉ opět nákupy dárků   6.12. 

BAZÁREK V ALEJI bazar veteše v DS V Aleji   6.12. 

VÁNOČNÍ BESÍDKA V MŠ MODRÝ SLON dopoledne s dětmi z MŠ 13.12. 

PĚVECKÝ SOUBOR ZŠ PRAMENY V GALAXII vánoční atmosféra s dětmi ze ZŠ 14.12. 

NÁVŠTĚVA V MŠ KLÍČEK vystoupení pěveckého souboru PÍSKLATA v MŠ 19.12. 

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI V GALAXII za rohem jsou Vánoce 21.12. 
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Turnaj v Boccie 

 
V průběhu měsíce dubna jsme byli osloveni centrem ambulantních a pobytových služeb SANTÉ 

HAVÍŘOV, zda bychom se chtěli zúčastnit již VII. Ročníku turnaje v Boccie. I když s touto hrou 

nemáme žádné zkušenosti, přihlásili jsme se. K přípravě jsme měli jen pár dnů a dne 26. 4. 2017 

jsme se vydali autobusem do Havířova, kde se tento turnaj konal v městské sportovní hale. 

 
Náš nezkušený čtyřčlenný tým získal krásné 6. místo z 12 ti týmů. 
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MINIUNI – svět miniatur  
 
Konečně nám vyšlo počasí a dne 9. 6. 2017 jsme mohli uskutečnit dlouho plánovaný výlet do 

Ostravy na stálou výstavu pod názvem MINIUNI. 

MINIUNI je venkovní areál, kde si můžete prohlédnout 34 modelů významných světových staveb, 

sedm starodávných divů světa, šikmou věž v Pise a jiné. Modely jsou postaveny v měřítku 1:25. 

Celý areál křižují železniční tratě se zahradními vláčky v měřítku 1:22,5. Součástí areálu 

je expozice historických lodí a nová atrakce – Dobývání hradu. Jedná se o střílení z děl s 

molitanovými míčky v imitaci hradu. 

V areálu se nachází příjemná restaurace s venkovním posezením, kde jsme se naobědvali. Pak už 

nastal čas odjezdu. Všichni jsme odjížděli plni dojmů z hezky využitého dne a s chutí do dalšího 

výletu. 
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Meziměstský turnaj ve stolním tenise O pohár primátorky města Havířova 
 
Dne 1. 7. 2017 jsme se zúčastnili meziměstského turnaje ve stolním tenise pod názvem 

O POHÁR PRIMÁTORKY MĚSTA HAVÍŘOVA. 

Náš tým šel do jednotlivých utkání s velkým nasazením! Po odehrání a sečtení dosažených bodů 

jednotlivých týmů byly vyhlášeny výsledky. Bez odměny neodcházel nikdo  

a náš tým získal krásné 1. místo!!!!! 
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Beseda u cimbálu           

6. 10. 2017 

Nastal den D, přiblížila se hodina H a přesně v 15.30 hod. to propuklo...o čem, že to hovoříme? 

Týden sociálních služeb v Karviné uzavřela „Beseda u cimbálu“, kterou pořádala naše organizace 

Galaxie Centrum Pomoci z. ú. ve spolupráci s DS Dům V Aleji. Akce se konala pro širokou 

veřejnost s dobrovolným vstupným a byla na podporu lidí s handicapem. 

Kulturním programem nás velice příjemně překvapily taneční formace skupiny DIAMOND DANCE 

pod vedením Veroniky Švecové ukázkami latinskoamerických tanců, mažoretky DDM JUVENTUS 

a PETROVICKÉ PANENKY pod vedením Kristýny Konečné. Všem vystupujícím i vedoucím ještě 

jednou děkujeme za skvělé taneční výkony, které navodily v improvizovaném sále dobrou náladu 

všech diváků, mezi nimiž byli i velmi vzácní a milí hosté. Nechyběli zde ani uživatelé jiných 

sociálních služeb našeho města. 

Po kulturním vystoupení se rozproudila volná zábava v lidovém stylu, ze všech koutů se ozýval 

spontánní zpěv publika a největší odvážlivci zaplnili pomyslný taneční parket. V neformální 

atmosféře bylo všem moc bezva a určitě k tomu přispěla i Cimbálová muzika FRIŠ, která výběrem 

repertoáru vyloudila úsměv na rtech všem zúčastněným. V tomto duchu chceme pořádat obdobné 

akce i v následujících letech a budou pro všechny lidi na stejné „vlně“. 
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Ozdravný pobyt v CHKO Beskydy  
 
10. – 13. 10.1017  

 
Tak jsme se konečně dočkali a vyrazili do přírody. Místo, kde jsme se tentokrát rozhodli strávit tři 

dny pohody, klidu a relaxace na čerstvém vzduchu je Rekreační centrum SEPETNÁ Ostravice, 

konkrétně penzion Sluníčko.  

Hned při příjezdu jsme věděli, že to byla správná volba. Nadstandardně vybavené pokoje, všude 

čisto a útulně, zkrátka idyla.  

A to jsem se ještě nezmínila o tom, jak dokonale se zde po celou tu dobu starali o naše bříška. Co 

pokrm to kulinářský zážitek. 
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Zázemí předurčené k prožití krásných dnů, na které budeme ještě dlouho vzpomínat. K tomu, aby 

bylo vše dokonalé, patří také zábava. Během pobytu jsme využili možnost volného vstupu do 

krytého plaveckého bazénu v RELAX CENTRU SEPETNÁ s tobogánem a vířivkou. Další atrakci, 

která je součástí centra a kterou jsme si nenechali ujít je bowling. 

Snažili jsme se trávit co nejvíce času procházkami na čerstvém vzduchu. A aby to nebylo příliš 

fádní, zorganizovali jsme na zpáteční cestě z bowlingu pro naše uživatele cestu za pokladem. Na 

označených stanovištích tak každý z nich plnil nejrůznější pokyny. Do hry jsme zapojili i naše 

kolegy.  O tom, že se při této akci všichni náramně bavili, nelze pochybovat.   
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Co říct závěrem? 

Byly to skvělé tři dny, na které budeme jistě všichni rádi vzpomínat. 
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IX. ročník turnaje v sálové kopané „O pohár SANTÉ“ 
 
18.10.2017 se vybraní uživatelé služby DS poprvé zúčastnili turnaje v sálové kopané O pohár 

SANTÉ, který se konal v Havířově pod záštitou organizace SANTÉ Havířov. 

Turnaj byl koncipován jako soutěž fotbalových týmů složených z hendikepovaných sportovců a 

partnerů z řad dobrovolníků, zaměstnanců apod. Hrálo se ve složení 5 hráčů v poli + 1 brankář.  

V týmu mohli nastoupit 2 partneři, kteří ale nemohli chytat, ani střílet branky. Turnaje se zúčastnilo 

osm týmů ze SMK ve dvou skupinách. Pro účastníky byl zajištěn oběd a občerstvení. 

Turnaj byl skvěle organizovaný, hrálo se celkem 10 zápasů, každý tým tvrdě bojoval (za účasti i 

několika žen!). Tým Galaxie obsadil páté místo, turnaj vyhráli domácí hráči. 

Někteří naši hráči si sáhli na dno vlastních sil, ale všichni byli spokojení, srdnatě bojovali za svůj 

tým. Celý tým 2 měsíce před turnajem poctivě trénoval, svépomocí se zajistily i pěkné dresy pro 

všechny účastníky turnaje z řad Galaxie.   
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V. Organizační struktura denního stacionáře 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Personální zajištění služby 

 

Přímá péče 

• pracovníci v sociálních službách     5 úvazků 

• sociální pracovník    0,5 úvazku 

 

Provozní zaměstnanci 

• ředitel      0,5 úvazku 

• účetní      0,5 úvazku 

• pracovnice úklidu + výdej obědů    1 úvazek 

 

Ředitel 
(Sociální pracovník) 

PSS 

PSS Koordinátor 

PSS  
 

PSS 

PSS 

Úklid, výdej obědů Účetní 
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VI. Orgány zapsaného ústavu od 18.4.2017 

 
 

Zakladatel:  Bc. Jana Prosová 

 

Správní rada:  Ing. Marek Vidlička  předseda 

   Ing. Marcela Szarowská  místopředseda 

   Mgr. Jana Chadimová  člen 

 

Revizor:  Ing. Jana Staníčková 

 

Ředitel:  Bc. Marcel Dvořák 

 

 
 
 

 
 

Barborčin vánoční jarmark  
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VII. Finanční zpráva 

 
 

VÝNOSY Kč 

Dotace KÚ MSK (MPSV) 2.487.000 

Dotace Magistrát města Karviné 150.000 

Dotace Petrovice u Karviné                   4.000                               

Úhrady od uživatelů 564.428 

za poskytovanou péči 407.827 

za stravu 156.601 

Tržby za vlastní výrobky 4.183 

Dary sponzorů + nadace 366.099 

Nadace OKD 90.000    

NADACE ČEZ 50.000 

GASCONTROL PLAST a.s. 5.000 

OK GROUP a.s. 3.000 

Andrej Babiš 200.000 

Drobní dárci 18.099 

Ostatní výnosy 79.496 

VÝNOSY CELKEM 3.655.206 
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NÁKLADY Kč 

Spotřeba materiálu 73.281 

Energie celkem 347.500 

Elektřina 54.208 

Teplo 262.921 

Voda 30.371 

Služby celkem 655.907 

Osobní náklady celkem 2.241.693 

Mzdové náklady 1.687.397 

Odvody zdrav. a soc. pojištění 552.896 

Ostatní sociální náklady 1.400 

Ostatní náklady 28.602 

Odpisy 18.394 

NÁKLADY CELKEM 3.365.378 

 
 
 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
 

289.828 
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VIII. Podporují nás 

 
Moravskoslezský kraj, krajský úřad 
 
 

 
 
Poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaný 
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu. 

 
 
Statutární město Karviná 

 
 

 
 

 
Poskytnutí dotace z rozpočtu města 

 

 

Petrovice u Karviné 
 

 
 

Poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

 
 

 

 

http://www.karvina.org/cgi-bin/602isap8.dll/muka/www/index.htw?cat=index&page=00&lang=cze&htw=index&htw_page=index
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Nadace OKD 

 

Nadace OKD podpořila náš projekt s názvem "Provozování denního stacionáře-žijeme spolu“, v 

rámci programu Pro region. 

 

 
NADACE ČEZ 

 

Za přispění Nadace ČEZ jsme mohli zrealizovat projekt "Za zdravím do Beskyd". 
 

 

GASCONTROL PLAST, a.s. 
 

 

 

Díky podpoře GASCONTROL PLAST, a.s. jsme zakoupili bicí nástroje pro uživatele služby 
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OK GROUP a.s. 

 

S podporou OK GROUP a.s. jsme pořádali akci Beseda u cimbálu. 

 

 
Díky projektu "Výzva 52 miliónů" jsme získali finanční dar od Andreje Babiše 

 

 

Drobní dárci 

 

 

 

D Ě K U J E M E 


