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I. Úvod
Úvodní slovo předsedy správní rady ústavu
Vážení přátelé Galaxie centra pomoci,
i minulý rok byl velmi pestrý a plný rozmanitých akcí. K tomu, abychom se pochlubili veškerou naší
činností, slouží právě tato výroční zpráva, kterou Vám předkládáme.
Vše, co na následujících stránkách uvidíte, by se neobešlo bez neúnavné práce mnoha lidí,
pracovníků a podporovatelů, kteří vytvořili kvalitní soudržný tým. Ten se velice pečlivě věnuje
našim klientům, aby je podporoval a pomáhal jejich dalšímu osobnímu rozvoji.
Troufám si tvrdit, že správní rada svou činností vytváří potřebné podmínky k naplňování
stanovených cílů. Během roku jsme na schůzkách společně řešili běžné provozní záležitosti,
věnovali se osobnímu rozvoji zaměstnanců, a také vylepšení poskytovaných sociálních služeb.
Máme za sebou roční fungování nové odlehčovací služby a pro potřeby uživatelů jsme zakoupili
nové užitkové auto. Také se nám daří rozvíjet denní stacionář. Zapsaný ústav Galaxie se stal
stabilním i kvalitním zařízením pro svou cílovou skupinu ve městě Karviná.
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 organizace GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. za rok 2018.
Provoz organizace (sociální služby 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 až dosud.
Zřizovatelem stacionáře byl 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.

I na bruslích to jde

V průběhu celého roku 2018 jsme jednali se zástupci MMK o plánované rekonstrukci zařízení,
využití prázdného křídla bývalé kuchyně, úpravě smlouvy o výpůjčce budovy (investice, rozšíření
činnosti sociálních služeb, nabídka spolupráce jinému provozovateli sociálních služeb, sociální
podnikání, komunitní centrum, vybudování nové bezbariérové koupelny). MMK všechny naše
návrhy odmítla s tím, že případné změny chce zapracovat do nového komunitního plánu, který se
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bude tvořit v roce 2019. Dále jsme jednali se zástupci KÚ MSK a MMK o transformaci denního
stacionáře na sociálně terapeutickou dílnu, výsledek jednání bude znám v první polovině roku
2019. Naše organizace nechala vypracovat za vlastní prostředky projektovou dokumentaci
rekonstrukce objektu bývalé kuchyně.
Od 1.1.2018 jsme začali poskytovat novou sociální službu – odlehčovací terénní službu pro
stejnou cílovou skupinu jako má denní stacionář, pro zájem spíše ze strany seniorů jsme rozšířili
cílovou skupinu i o seniory.
Z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK jsme získali
finanční prostředky na pořízení služebního vozidla, vzdělávání a supervizi pracovníků organizace,
propagaci poskytovaných sociálních služeb. Služební vozidlo využíváme hlavně na dovoz obědů a
dopravu klientů do zařízení.
V organizaci proběhly úspěšně dvě kontroly na využívání dotací z KÚ MSK. Došlo ke změně
zakladatele ústavu (na základě žádosti původní zakladatelky) a člena správní rady.
Za finanční podpory NADACE OKD jsme zakoupili kvalitní zahradní sekačku, využíváme ji
k údržbě rozsáhlé zahrady kolem zařízení, na které se podílí i uživatelé služby denního stacionáře.
Za přispění Nadačního fondu Tesco jsme opět zorganizovali pro naše uživatele ozdravný
rekondiční pobyt v Beskydech, který měl přínos nejen pro uživatele služby, ale i pro rodinné
pečující, kteří si mohli aspoň na chvíli odlehčit. Spolupráce s Tescem vyústila i v dobrovolnické
činnosti jejich pracovníků v našem zařízení a poskytnutí věcného daru k zajištění občerstvení při
jedné z akcí stacionáře.
Další novinkou je vznik GALERIE GALAXIE v prostorách zařízení, grafické úpravy prostor provedl
mladý havířovský výtvarník MYZSA, který navrhl i nové logo organizace. V galerii dáme prostor
našim uživatelům, ale do budoucna i místním výtvarníkům.
Vzdělávání pracovníků organizace:
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, Úvod do
problematiky imobilního člověka v rámci pobytových a terénních sociálních služeb, Základy krizové
intervence, Cílování a škálování v sociálních službách, Úprava textů pro uživatele sociálních
služeb, Komunikace s klienty se sluchovým postižením, Základy specifického přístupu k lidem
s mentálním postižením v sociálních službách,
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality, Finanční řízení NNO pro manažeryneekonomy, Aktuality z oblasti pracovně-právních vztahů, Samofinancování neziskovky-cesta
k nezávislosti, Odměňování zaměstnanců v sociálních službách, Metodické předpisy v praxi
organizace a pracovní náplň pozice metodika.
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Konference: Autismus v praxi-kazuistická konference-Pestrá diagnóza-nečernobílá řešení
Supervize: Celkově proběhlo 8 hodin supervizních setkání (březen, květen, září, prosinec).

Turnaj v boccie
Spolupracující organizace:
Naše organizace spolupracuje zejména s DS Dům v Aleji, MŠ Klíček, ZŠ Mendelova, Praktická
škola Vydmuchov, SPMP ČR pobočný spolek Karviná, SANTÉ Havířov.

Propagace organizace:
TV Polar, Karvinský zpravodaj, Týden sociálních služeb (Asociace poskytovatelů sociálních
služeb), Den otevřených dveří, Vánoční a velikonoční jarmarky v Karviné, Stonavská Barborka, při
akcích pořádaných organizací, nádražní hala ČD, webové stránky organizace, facebook
organizace a SMK, polepy na služebním vozidle organizace, propagační tabule na zařízení,
propagační letáky na úřadech, ordinacích lékařů
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
středních, vyšších i vysokých škol, ve sledovaném období proběhly 4 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.
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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 stacionáře, 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.
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 ústavu
V Karviné dne 12.4.2019

Na zdraví a dobrou chuť
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II. Základní údaje organizace k 31.12.2018

Adresa zařízení:

GALAXIE CENTRUM POMOCI, z. ú.
Kašparova 2978, 733 01 Karviná-Hranice

IČ:

68899327

Druh služby:

denní stacionář
(§ 46, zákona 108/2006 Sb.)

Forma služby:

ambulantní
(§33, odst.3 zákona 108/2006 Sb.)

Identifikátor služby:

7322332

Doba poskytování služby:

pondělí-pátek od 7,00 do 14,30 hodin

Kapacita /denní/:

23 uživatelů sociálních služeb

Druh služby:

odlehčovací služba
(§ 44, odst.1, zákona 108/2006 Sb.)

Forma služby:

terénní
(§33, odst.4 zákona 108/2006 Sb.)

Identifikátor služby:

4345020

Doba poskytování:

ve všední dny od 15:00 do 22:00 hod.
víkendy, svátky od 07:00 do 22:00 hod.

Okamžitá kapacita služby:

2 uživatelé

Telefon:

596 347 845, 603 734 223 – ředitel organizace
731 414 211 – pracovníci v soc. službách

E-mail:

galaxie.karvina@atlas.cz

http:

www.galaxie-karvina.cz

Zřizovatel:

GALAXIE CENTRUM POMOCI, z. ú.

Působnost:

Karviná a okolí

Zdroj financování:

dotace z KÚ MSK (MPSV), Magistrátu města Karviné,
obce Petrovice, úhrady klientů, dary sponzorů, příjmy
z vlastní činnosti
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III. Veřejný závazek organizace
Denní stacionář
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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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

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

Sportovní hry
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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

1. Rozsah poskytovaných služeb
•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

•

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

•

poskytnutí stravy

•

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

•

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

•

sociálně terapeutické činnosti

•

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
základní sociální poradenství

Vítězná trojice
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Odlehčovací služba
Poslání
Posláním této služby je poskytnout kvalifikovanou pomoc a podporu klientům s mentálním
postižením, lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a osobám se
zdravotním postižením. Je určena zdravotně znevýhodněným osobám, o které je pečováno
v přirozeném sociálním prostředí jejich rodinnými příslušníky. Těmto lidem nabízíme pomoc,
zastoupení, aby si mohli odpočinout, načerpat síly nebo si zařídit své potřebné osobní záležitosti.
Usilujeme o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že na několik hodin týdně převezmeme
péči o jejich příbuzné v jejich přirozeném domácím prostředí.
Cíl služby
Cílem odlehčovací terénní služby je umožnit nezbytný odpočinek pečujícím osobám tím, že jejich
blízkým poskytneme pomoc a podporu při úkonech soběstačnosti a péče o vlastní osobu a
podpoříme udržení a případně rozvoj jejich dovedností, schopností či znalostí.
Zásady poskytované sociální služby
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.

Okruh osob, kterým je služba určena
•

osoby s mentálním postižením,

•

osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným,

•

osoby se zdravotním postižením (sluchovým, zrakovým, chronicky duševním),

•

senioři

Věková kategorie uživatelů: od 19 let
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Okruh osob, kterým služba určena není
•

osobám, které jsou nositelem závažné infekční choroby, na jejímž základě ošetřující lékař
nedoporučí poskytování služby,

•

osobám, které vyžadují stálou zdravotní péči (např. výživa sondou, infuzní léčba apod.).

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

•

není naplněná kapacita služby

Kritéria pro nepřijetí zájemce
Se zájemcem neuzavřeme smlouvu o poskytování sociální služby pokud:
•

neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá,

•

zájemce nespadá do cílové skupiny uživatelů odlehčovací služby,

•

služba má naplněnou kapacitu,

•

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.

Okamžitá kapacita služby:
2 uživatelé
Forma služby:
terénní
Rozsah poskytovaných služeb
•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla
a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na
lůžko či vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i venkovním
prostoru)

•

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

•

pomoc při zajištění stravy

•

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod na vycházku, návštěva
běžně dostupných veřejných zdrojů (služby, instituce, zařízení, kulturní, sportovní apod.)

•

sociálně terapeutické činnosti (vedoucí k rozvoji, nebo k udržení sociálních schopností a
dovedností)
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•

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při
vyřizování běžných záležitostí)

•

aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností, podpora při zajištění chodu domácnosti)

•

poskytování základního sociálního poradenství

Ani déšť nás nezastaví…
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IV. Zpráva o činnosti
1. Odlehčovací služba

Služba je poskytována
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů na území Statutárního města Karviná. Po
vzájemné dohodě je možno poskytnout službu i na jiném místě.
ve všední dny

od 15:00 do 22:00 hod.

víkendy, svátky

od 07:00 do 22:00 hod.

Vlastní průběh a organizace služby
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 odlehčovací služby
(Vnitřní pravidla pro individuální plánování sociální služby).
Uživatel má příležitost uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního svobodného
rozhodnutí. Pracovníci respektují osobní přání a názor uživatele, jak chce využívat nabízené
služby, reaguje na jejich zájem o určitou aktivitu, kterou dále rozvíjí a nabízí, pokud je to
v možnostech odlehčovací služby. Uživatel má zavedenu osobní dokumentaci, která se skládá ze
Složky osobních dokumentů a Složky IP (individuálního plánování) a průběhu služby. Vedení
dokumentace se řídí platnými pravidly (Vnitřní pravidla pro vedení dokumentace). Uživatel má
právo znát obsah své osobní dokumentace a má možnost kdykoliv do ní nahlédnout.

Přidáte se?
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Hodnocení služby
V prvním roce poskytování terénní odlehčovací služby jsme evidovali celkově 8 uživatelů služby,
většině byla služba poskytnuta opakovaně v celkovém počtu 40 dnů (63,5 hodiny přímé péče). Od
února 2018 jsme rozšířili cílovou skupinu o seniory, kteří se stali převažující cílovou skupinou
služby, ostatní registrované cílové skupiny o službu neprojevili zájem. Od června do konce roku
jsme poskytovali službu každý měsíc, nejvíce v době prázdnin. Odlehčovali jsme rodinným
pečujícím, kteří si potřebovali odpočinout nebo zařídit osobní záležitosti, ve 3 případech službu
využili uživatelé při náhlé zdravotní indispozici.

Uzavřená smlouva

8 uživatelů

Celkový počet hodin poskytnuté služby

63,5 hodiny

Celkem dní poskytnuté služby

40

Nejvíce poskytované úkony:
•

podpora při zajištění chodu domácnosti – převážně umývání nádobí po přípravě jídla

•

aktivizační činnosti – komunikace s uživateli na téma rodina, vztahy, dovolené…,
reminiscence nad rodinnými fotografiemi, poslech čteného projevu, sledování televizních
pořadů – muzika, dokumenty vč. dialogu na aktuální situace v TV, zpěv písní…

•

pomoc při zajištění stravy

•

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

•

pomoc při osobní hygieně

•

pomoc při prostorové orientaci (dohled)

Kuk!
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2. Denní stacionář
Činnosti a aktivity DS
Časový režim dne

•

07:00 – 8:30

příchod uživatelů, 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

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

Soustředění…
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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.

Hodnocení služby
V roce 2018 mělo smlouvu 25 uživatelů služby, z toho 5 nových uživatelů uzavřelo smlouvu
v průběhu roku, 3 uživatelé smlouvu ukončili (2x chráněné bydlení, 1x pobytové zařízení).
2018

2017

Uzavřená smlouva

25 uživatelů

23 uživatelů

Celkový počet hodin docházky

16.628 hodin

16.853 hodin

1.385 hodin

1.404 hodin

12,06 uživatelů

13,5 uživatelů

Průměrný měsíční počet hodin docházky
Průměrná denní docházka

Pět uživatelů navštěvuje DS denně, většina však 2-3 týdně. V prázdninových měsících pravidelně
docházka klesá. Pokles docházky má příčinu v odchodu uživatelů, kteří docházeli do zařízení
minimálně 3 dny v týdnu.
V oblasti péče o vlastní osobu a v běžných denních činnostech vedeme naše uživatele k vlastní
iniciativě. Zaměřujeme se na jejich potenciál, s ohledem k jejich možnostem a schopnostem.
Pravidelným nácvikem a vytvořením vhodných podmínek se nám postupně daří dosahovat
úspěchů v samostatném oblékání, osobní hygieně, stolování atd.
Poskytovaná péče či pouze slovní podpora a dohled je v rozsahu služby individuální. Týká se
pomoci či podpory při oblékání a svlékání, přesunu na vozík, prostorové orientace a přesunu ve
vnitřních i vnějších prostorách, úkonů osobní hygieny, použití toalety a příjmu stravy. U pětiny
stávajících uživatelů služby jsou jednotlivé úkony denní rutinou, u ostatních se poskytují na
základě jejich aktuální potřeby a situace.
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V oblasti výchovy a aktivizace se zaměřujeme na prohlubování a upevňování základních
hygienických a společenských návyků. Dále na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, na
manuální zručnost a pracovní aktivity, na provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvoj
osobnosti, na zájmy a znalosti a tvořivou schopnost formou výtvarné, hudební a pohybové
výchovy, na zabezpečování zájmové a kulturní činnosti a na provádění osobní asistence.
V rámci těchto činností mají naši uživatelé možnost objevit v sobě skryté schopnosti a
zdokonalovat

se. Postupně získávají základní kompetence nezbytné v jejich dalšímu

osobnostnímu růstu. Cílem naší služby je vybavit uživatele dovednostmi, které jim pomohou
zvládnout běžné životní situace co nejlépe.

S naším psím kamarádem
Sociálně terapeutická činnost ve stacionáři (rozvoj, či udržení osobních a sociálních schopností
a dovedností podporujících sociální začleňování uživatelů služby), je plně v kompetenci klíčových
pracovníků. V rámci této činnosti vedou zejména rozhovory se všemi uživateli, zjišťují jejich
potřeby, přání, kompetence, schopnosti, stávající dovednosti, mobilizují vnitřní zdroje svých
uživatelů a společně s nimi hledají cestu a míru podpory tak, aby byli uživatelé v rámci svých
možností co nejméně závislí na poskytované službě.
Dbají na to, aby činnosti poskytované v průběhu služby maximálně přispěly ke zvýšení kvality
jejich života a to tak, že se svými uživateli tento průběh služby pečlivě plánují. Aby tato snaha byla
co nejefektivnější, zajímají se také o možnost následné podpory uživatelů rodinou v domácím
prostředí. To znamená, že do procesu plánování, po předchozí konzultaci se sociálním
pracovníkem a koordinátorem plánování zapojují opatrovníky a další rodinné příslušníky. Pokud to
situace vyžaduje, jsou připraveni spolupracovat i s veřejnými institucemi.
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S postupným rozvojem těchto základních kompetencí jde ruku v ruce i povědomí o svých
právech, povinnostech a zodpovědnosti. V rámci výchovných aktivit vedeme naše uživatele k
tomu, aby se dokázali alespoň z části i v této disciplíně orientovat. K tomuto účelu využíváme
metodické manuály a videa, která jsou přizpůsobena chápání lidí s mentálním postižením.
Pracovníci stacionáře uživatele v jejich oprávněných zájmech a naplňování práv podporují.
Uživatelé naší služby si díky této osvětě postupně uvědomují, jaké výhody jim povědomí o svých
právech přináší. Stávají se z nich lidé, kteří dnes již dokáží sdělit svůj názor, své potřeby a mnozí z
nich i vědí, že si o sobě mohou sami i rozhodovat. To se projevuje zlepšením komunikačních
schopností a otevřeností vedoucí ke spokojenosti všech.

Strike!
V rámci podpory aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování pořádáme různé akce, díky nimž
mají naši uživatelé alespoň tímto způsobem možnost účastnit se společenského a kulturního dění
v regionu i mimo něj. Pro mnohé z nich je to jediný způsob, jak si tuto potřebu naplnit. Hlavní zdroj
inspirace nacházíme v kulturním zpravodaji města, ale nebráníme se ani různým pozváním ke
sportovnímu vyžití a jiným druhům činností v kontaktu se společenským prostředím.
Veškeré výše uvedené činnosti jsou zaměřeny na uspokojování společenských potřeb uživatelů
naší služby. Hlavní náplní cílené aktivizace je především dosáhnout pozitivní motivace
k následujícím činnostem, vnesení chuti do života, navození pocitu potřebnosti a snaha o zvýšení
aktuálního stavu soběstačnosti. Jde o činnost, která motivuje uživatele k rozvíjení svého
potenciálu. Řídíme se přáním uživatele, jeho dřívějšími i nynějšími aktivitami ve volném čase, jeho
schopnostmi i jeho věkem.

21

Pomoc s řešením nepříznivé situace je poskytnuta každému, kdo o ni v rámci naší služby
projeví zájem. Jde zejména o prosazení práv a zájmů uživatele při jednání s úřady, soudy, při
vyřizování úřední korespondence, vyplňování formulářů a úředních tiskopisů.
Poskytováním bezplatného sociálního poradenství uživatelům, opatrovníkům, ale i zájemcům o
naše či následné sociální služby se snažíme o ucelený informační servis pro potřebné osoby.
Poradenství je nedílnou součástí sociálních služeb a jeho smyslem je pomoci uživatelům při
orientaci v systému sociálně zdravotních služeb, poradit, zprostředkovat nebo zjistit další důležité
informace, které uživateli umožní lepší kompenzaci tíživé sociální situace, což zlepší kvalitu jeho
života i aktivního využívání volného času.

Víte, co děláme?
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3. Akce uskutečněné v roce 2018

NÁVŠTĚVA U KAMARÁDŮ V „SANTÉ“ divadelní představení

11.1.

KNIHOVNA V KARVINÉ výstava +vědomostní kvíz

12.1.

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V GALAXII akce pracovníků pro naše uživatele

2.2.

BUBNOVÁNÍ S VINCENTEM ukázka hry

6.2.

KINO CENTRUM jarní prázdniny s filmem

9.2.

MUZEUM TĚŠÍNSKA – VÝSTAVA střípky z dějin Karviné
MELODIE vystoupení dětského beatového kroužku Písklata

16.2.
7.3.

BOWLING restaurace Gondola

15.3.

ZÁBAVNÉ HUDEBNÍ DOPOLEDNE vystoupení dětí ze SŠ a ZŠ Havířov-Šumbark

20.3.

VELIKONOČNÍ JARMARK prodej výrobků uživatelů Galaxie

29.3.

MUZIKOTERAPIE hudební zážitek s exotickými nástroji

16.4.

TURNAJ V BOCCE 9. místo v týmovém sportovním utkání v Havířově

25.4.

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V „DOMOVINCE“ návštěva seniorů SSmH spojená s hrou
Pétanque

27.4.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC s hosty ze SŠ Praktické Vydmuchov v Karviné

3.5.

RUSKÉ KUŽELKY návštěva spřáteleného zařízení spojená se sportovním kláním

18.5.

JELI JSME DO HÁJE výlet do konírny poblíž Háje u Opavy

15.5.

SMAŽENÍ VAJEČINY společné posezení s rodiči na zahradě DS

1.6.

TŘI V JEDNOM výstava k 750. Výročí založení města Karviná spojená s prohlídkou ZUŠ

7.6.

CANISTERAPIE pejsci mezi námi

8.6.

GASCONTROL PLAST a.s. exkurze výrobní haly Havířově

27.6.

HORNÍ LOMNÁ – STUDÁNKA výlet za kamarády s klubovky s připraveným programem

11.7.

KARVINSKÁ MONA LISA výstava v prostorách zámku Fryštát

13.7.

VÝLET DO „CIZINY“ po památkách v polském Těšíně

18.7.

ČERTOVINY promítání v kině Centrum Karviná

25.7.

VÝLET DO BESKYD pozvání na chalupu naší uživatelky a její maminky

3.8.

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA promítání v kině Centrum Havířov

15.8.

LETNÍ KOUPALIŠTĚ voda a slunce v karvinském koupališti

8.+16.8.

OBLÍBENÍ KUTILOVÉ OPĚT NA SCÉNĚ Pat a Mat v kině Centrum Karviná

29.8.

DEN PLNÝ AKCÍ divadelní představení v DS SANTÉ + Kotulova dřevěnka

31.8.

HASIČI V GALAXII ukázková akce dobrovolných hasičů spojená s první pomocí

10.9.

BRUSLENÍ zimní stadion STARS Karviná

13.9.

ZOO OLOMOUC výlet za zvířaty

21.9.

KARVINÁ MÁ NAROZENINY výstava výrobků k výročí 750 let založení města Karviná

25.9.

OZDRAVNÝ POBYT SEPETNÁ tři dny bez rodičů

3-5.10.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ prohlídka našeho zařízení, ukázka výrobků

9.10.

TANEC S UFO taneční zábava na podporu osob s hendikepem

12.10.

FARMÁŘSKÉ TRHY v dešti na dobroty

17.10.

VÝSTAVA kostýmy z pohádky „Když draka bolí hlava“

17.10.

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ O POHÁR SANTÉ HAVÍŘOV 2. místo s pohárem

17.10.

CANISTERAPIE opět pejsci mezi námi

22.10.

PÍSKLATA OPĚT MEZI NÁMI beatová skupina a jejich zpívání v DS

7.11.

KREATIV OSTRAVA výstava plná inspirace a obdivu

9.11.

MUZICÍROVÁNÍ SE STANDOU pojďme si jen tak zabubnovat

13.11.

BINGO návštěva seniorů v Havířově spojená s hrou

14.11.

FARMÁŘSKÉ TRHY v dešti na dobroty

17.10.

VÝSTAVA kostýmy z pohádky „Když draka bolí hlava“

17.10.

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ O POHÁR SANTÉ HAVÍŘOV 2. místo s pohárem

17.10.

CANISTERAPIE opět pejsci mezi námi

22.10.

PÍSKLATA OPĚT MEZI NÁMI beatová skupina a jejich zpívání v DS

7.11.

KREATIV OSTRAVA výstava plná inspirace a obdivu

9.11.

MUZICÍROVÁNÍ SE STANDOU pojďme si jen tak zabubnovat

13.11.

BINGO návštěva seniorů v Havířově spojená s hrou

14.11.

STONAVSKÝ BARBORČIN JARMARK prodej výrobků uživatelů Galaxie

30.11.

VÁNOČNÍ TRHY KARVINÁ prodej výrobků uživatelů Galaxie

14.12.

TESCO KARVINÁ prodej výrobků uživatelů Galaxie

17.12.

UKONČENÍ ROKU 2018 vánoční posezení s rodiči v Galaxii

13.12.

DOMOV ALZHEIMER i my umíme dělat radost druhým

20.12.

Tanec sbližuje
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Zábavné hudební dopoledne
Vystoupení dětí ze Střední a Základní školy z Havířova-Šumbarku nám zpříjemnilo jedno březnové
dopoledne. Známé melodie se linuly prostory Galaxie. Energie, která proudila mezi všemi, byla
úžasná a nás – diváky doslova zvedla ze židlí. Druhá polovina „koncertu“ tak již měla nové, širší
obsazení vystupujících, neboť jsme spontánně vytvořili jedno kompaktní hudební, pěvecké i
taneční těleso.
Děkujeme tímto pedagogům i jejich žákům za velmi přátelskou a pohodovou atmosféru. Potvrdilo
se tak rčení, že hudba spojuje… no a my jsme toho živým důkazem… a aby ne! Slíbili jsme si
totiž, že se určitě nevidíme naposledy a budeme se rádi setkávat i nadále.
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Slet čarodějnic
Začátkem května jsme se konečně dočkali a nervózní košťata k letu nastartovali.

Nadešel ten slavný den, kdy nám byl slet povolen. Sešli jsme se, pobavili, taky břicha naplnili.
Domů se nám nechtělo…bylo skvěle, veselo.
Ježibaby kamarádky, kroužily vzduchem tam a zpátky.
Šaty měly od sazí, jen trnuly, ať se jim v letu nesrazí.
Co k tomu říct víc? Snad jen to, že naše řady čarodějů a čarodějnic se v letošním roce rozšířily o
Baby Jagy ze SŠ Praktické Vydmuchov v Karviné. Bylo nám spolu opravdu skvěle a domluvili jsme
se, že nebudeme čekat celý další rok, ale brzy něco opět společně spácháme.
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Smažení vaječiny
1. června jsme uspořádali smažení vaječiny, a pozvali k tomu i rodiče našich uživatelů. Věřte, že
jsme si to užili.
Tuto akci nám budou připomínat naše „drumbeny“, které jsme společně pomalovali temperami
všech barev dle vlastní fantazie. Nakonec jsme usedli do křesel, abychom si společně prohlédli
fotografie z akcí, které v průběhu letošního roku proběhly. Věříme, že všichni odcházeli s pocitem
hezky prožitého dopoledne s příslibem, že se opět brzy při další příležitosti sejdeme.
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Hasiči v Galaxii
V září u nás nehořelo, ale přijeli k nám dobrovolní hasiči, kteří nám předvedli zásah při požáru.
Co dodat, jen to, že nikdo z nás nečekal takovou autentičnost, kterou se povedlo vytvořit těmto
skvělým mužům a ženám. Jejich práce je neocenitelná! Dnes a denně nasazují své životy pro
záchranu ostatních. Všechna čest nejen těmto dobrovolníkům, ale všem, kteří tuto záslužnou práci
dělají...
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Říjnový ozdravný pobyt v Beskydech
Rok se s rokem sešel a my se opět mohli díky sponzorům, výhře v Tesco, rodičům a pracovníkům
Galaxie vypravit na třídenní ozdravný pobyt na Ostravici v Beskydech, do penzionu Sluníčko.
Počasí nám přálo, procházek po okolí, bazénu i bowlingu jsme si užili opravdu dosyta. Taktéž na
diskotéku a pohybové hry došlo, smích a radost z nás přímo sršela, no prostě jsme si nemohli na
nic stěžovat. Snad jen to, že byl pobyt krátký.
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Tanec s UFO
V rámci říjnového celostátního Týdne sociálních služeb a na podporu osob s hendikepem
uspořádaly Denní stacionář "Dům V Aleji" ve spolupráci s GALAXIÍ taneční odpoledne "TANEC S
UFO". Vstupenku si mohl zakoupit každý, kdo projevil zájem. A že nás bylo… V sále nezůstalo
jediné volné místo. K tanci a poslechu nám hrála hudební skupina UFO a parket byl stále plný.
Bohaté občerstvení si každý mohl zakoupit u baru, kde se nabízely zákusky, chlebíčky,
jednohubky či nealkoholický nápoj. Všichni se skvěle bavili a většina vydržela až do úplného
konce.

30

Sálová kopaná – Havířov
Rok se sešel s rokem a byl zde další ročník turnaje v sálové kopané v Havířově „O pohár
SANTÉ“.
Jedná se o soutěž fotbalových týmů složených z hendikepovaných sportovců a partnerů z řad
zaměstnanců či dobrovolníků. Hraje se ve složení 5. hráčů v hřišti + brankář. V družstvu mohou
nastoupit 2 nehendikepovaní partneři, kteří však nechytají ani nesmí střílet branky.
Ve středu 17. 10. jsme se proto vydali do Městské sportovní haly, abychom si opět vyzkoušeli naši
fyzičku a prověřili sportovního týmového ducha. Na tento turnaj bylo přihlášeno celkem 6 mužstev
ze SMK.
Hrálo se systémem „každý s každým“ a po losování družstev byla soutěž slavnostním výkopem
zahájena. Turnaj byl skvěle zorganizován. Každý tým tvrdě bojoval. Někteří hráči si sáhli na dno
vlastních sil, ale všichni byli nadšeni ze hry a za své mužstvo horlivě bojovali (dokonce se zde
objevilo i několik žen…klobouk dolů). Bylo poznat, že náš tým před turnajem poctivě trénoval,
protože po konečném součtu bodů v tabulce jsme obsadili fantastické druhé místo!
Atmosféra v šatně po oficiálním vyhlášení výsledků byla úžasná. Pozitivní energie sálala
z každého póru našich těl a závěrečný hurónský pokřik museli slyšet až v Praze!
Co dodat závěrem? Jen, že… HOŠI DĚKUJEM!!!
Všichni se již těšíme na následující ročník.
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Ukončení roku 2018
13. prosince jsme se sešli v hojném počtu abychom se společně naladili na předvánoční čas.
Program, který jsme pilně nacvičovali, se nám zúročil v podobě velkého potlesku našich rodičů a
hostů.
Našimi předskokany byly děti z MŠ Klíček, které se nám předvedly se svým hudebním
vystoupením. Děti byly opravdu šikovné, získaly nekončící aplaus…
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Vánoční vystoupení v DOMOVĚ ALZHEIMER DARKOV
Vánoční setkání se seniory. I my umíme rozzářit oči a pohladit po duši, také pro nás to byl
nesmazatelný zážitek.
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V. Organizační struktura organizace
Denní stacionář
Ředitel
(Sociální pracovník)

Účetní

PSS Koordinátor

Úklid, výdej obědů

PSS

PSS

PSS

PSS

Personální zajištění služby
Přímá péče
•

pracovníci v sociálních službách

•

sociální pracovník

5 úvazků
0,5 úvazku

Provozní zaměstnanci
•

ředitel

0,5 úvazku

•

účetní

0,5 úvazku

•

pracovnice úklidu + výdej obědů

1 úvazek
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Odlehčovací služba

Ředitel
(Sociální pracovník)

Účetní

PSS

PSS

Personální zajištění služby (DPČ)
Přímá péče
•

pracovníci v sociálních službách

0,1 úvazku

•

sociální pracovník

0,1 úvazku

Provozní zaměstnanci
•

ředitel

0,025 úvazku

•

účetní

0,025 úvazku
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VI. Orgány zapsaného ústavu k 31.12.2018

Zakladatel:

Mgr. Judita Lukešová

Správní rada:

Ing. Marek Vidlička

předseda

Ing. Marcela Szarowská

místopředseda

Ing. Jana Davidová

člen

Revizor:

Ing. Jana Staníčková

Ředitel:

Bc. Marcel Dvořák
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VII. Finanční zpráva
VÝNOSY
Dotace KÚ MSK (MPSV)
Dotace KÚ MSK
Dotace Magistrát města Karviné
Dotace Petrovice u Karviné

Kč
2.732.000
56.000
152.235
6.000

Úhrady

596.209

za poskytovanou péči

401.260

za stravu

184.164

za dovoz stravy

2.290

za dopravu uživatelů

8.495

Tržby za vlastní výrobky

7.378

Dary sponzorů + nadace

51.139

Nadace OKD

20.000

Nadační fond TESCO

30.000

Drobní dárci
Ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM

1.139
65.980

3.666.941
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NÁKLADY
Spotřebované nákupy
Elektrická energie

Kč
596.420
42.557

Teplo + voda

240.326

Ostatní nákupy

313.537

Služby celkem

589.014

Osobní náklady celkem

2.501.905

Mzdové náklady

1.875.049

Odvody zdrav. a soc. pojištění
Ostatní sociální náklady

624.756
2.100

Ostatní náklady

41.370

Odpisy

71.290

NÁKLADY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

3.799.999

-133.058
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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.
Poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných
v Moravskoslezském kraji na rok 2018.

Statutární město Karviná

Poskytnutí dotace z rozpočtu města

Petrovice u Karviné

Poskytnutí dotace z rozpočtu obce
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Nadace OKD

Nadace OKD podpořila náš projekt "Provozování denního stacionáře-žijeme spolu“, v rámci
programu Pro region.

Nadační fond Tesco

Nadační fond Tesco podpořil náš projekt „Ozdravný rekondiční pobyt v Beskydech“ v programu
„Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Drobní dárci

DĚKUJEME

40

