VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019
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Společně na cestách

Umíme v tom plavat!
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I. Úvod
Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu organizace GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. za rok 2019.
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 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.

Psí kamarádi
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Rok 2019 byl rokem 20. výročí zahájení provozu denního stacionáře (12.10.1999). Rozhodli jsme
se výročí řádně oslavit, zorganizovali jsme proto zahradní slavnost s názvem „Zářící Galaxie“.
Slavnost se uskutečnila 13.9.2019 za přispění nadací (Nadace OKD, Nadační fond Residomo,
Nadační fond TESCO), drobných dárců, jiných spolupracujících organizací, dobrovolníků, rodičů
našich klientů a dalších nadšenců.
Z jednání se zástupci statutárního města Karviné vyplynulo, že město nesouhlasí s transformací
sociální služby Denního stacionáře na Sociálně terapeutickou dílnu.
Zapsaný ústav zakoupil ve výběrovém řízení pořádaným Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových Česká republiky pozemek parcela č. 2715/456 katastrálního území Karviná-město,
obec Karviná.
Z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK jsme získali
finanční prostředky na pořízení materiálního vybavení (PC, software, tiskárna), vzdělávání
pracovníků organizace a propagaci poskytovaných sociálních služeb.
V organizaci proběhla úspěšně kontrola ze strany OSSZ a FÚ MSK na využívání dotací z MPSV.
Došlo ke změně revizora ústavu.
Navázali jsme spolupráci s místními kluby seniorů, po celý rok nám pomáhal s údržbou zařízení a
přilehlé zahrady pracovník Veřejné služby při Úřadu práce v Karviné.
Od 1.7.2019 se dělíme o prostory našeho sídla s další organizací poskytující sociální služby –
Slezskou diakonií, střediskem EUNIKA.
S účinností od 1.1.2020 je platná nová Smlouva o výpůjčce prostoru našeho sídla se statutárním
městem Karviná jako majitelem prostoru. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, do doby zániku
našeho pověření k závazku veřejné služby udělené Moravskoslezským krajem.
O nové Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon budeme letos jednat
s Moravskoslezským krajem, závazek vyprší 31.12.2020.
V prosinci jsme konečně získali Společné rozhodnutí (stavební povolení) k rekonstrukci objektu
bývalé kuchyně. Záměrem je vybudovat zde novou sociální službu, pobytovou odlehčovací službu
a zázemí pro sociální podnikání. Poskytování odlehčovací služby je v souladu s aktuálním
Komunitním plánem sociálních a návazných služeb na území statutárního města Karviná.
Na konci roku jsme provedli rekonstrukci dvou místností zařízení, opravily se podlahy, vyměnilo se
osvětlení, pořídilo se nové vybavení.
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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: Základní kurz první pomoci, Základní a nástavbový kurz Bazální stimulace,
Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb, Strukturované jednotky snoezelen,
multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti, Manipulace s klientem
s poruchou hybnosti, Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením, Muzikoterapie
s etnickými nástroji, Základy krizové intervence, Základy leadershipu v sociálních službách,
Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra.
Další: Microsoft Excel – základní kurz, Workshop s Caroline Tomlinson – Jak pracovat s místní
komunitou.
Konference: Komunikace je cesta k porozumění, podpora prostřednictvím alternativní a
augmentativní komunikace.
Supervize: Celkově proběhlo 8 hodin supervizních setkání.

Naše velikonoční výrobky
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Spolupracující organizace:
Naše organizace spolupracuje zejména s DS EUNIKA, MŠ Klíček, ZŠ Mendelova, Praktická škola
Vydmuchov, SPMP ČR pobočný spolek Karviná, SANTÉ Havířov, MENS SANA Ostrava, Kluby
seniorů Karviná, Dokořán Karviná, Oblastní spolek ČČK Karviná, Sbor dobrovolných hasičů KarvináRáj.

Propagace organizace:
TV Polar, Karvinský zpravodaj, Týden sociálních služeb (Asociace poskytovatelů sociálních služeb),
Den otevřených dveří, Vánoční a velikonoční jarmarky v Karviné, při akcích pořádaných organizací,
nádražní hala ČD, webové stránky a facebook organizace a SMK, polepy na služebním vozidle
organizace, propagační tabule na zařízení a plotě soukromé osoby, propagační letáky na úřadech,
v ordinacích lékařů.
Ředitel DS (sociální pracovník) 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 proběhlo 5 praxí a 1 stáž.
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 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 12.4.2020
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II. Základní údaje organizace k 31.12.2019

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), statutárního 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

Za uměním…
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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

Žízeň po životě
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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

Propagace služeb Lodičky Dokořán
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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.

Za poznáním
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Hodnocení služby
Během roku 2019 jsme evidovali celkově 3 uživatele služby, služba jim byla poskytnuta opakovaně
v celkovém počtu 88 dnů (153 hodin přímé péče), jednalo se o seniory. Odlehčovali jsme rodinným
pečujícím, kteří si potřebovali odpočinout nebo zařídit osobní záležitosti, průběžně po celý rok.
Statistika

2019

2018

3 uživatelé

8 uživatelů

Celkový počet hodin poskytnuté služby

153

63,5

Celkem dní poskytnuté služby

88

40

Průměrný počet dnů poskytnuté služby za měsíc

7,3

3,3

Průměrný počet hodin poskytnuté služby za měsíc

12,7

5,2

Uzavřená smlouva

Nejvíce poskytované úkony:
•

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 přípravě stravy

•

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

•

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

•

pomoc při osobní hygieně

•

pomoc při prostorové orientaci (dohled)

Úspěšná relaxace
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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

Venku chutná nejlépe
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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 2019 mělo uzavřenou smlouvu 24 uživatelů, z toho 4 noví uživatelé uzavřeli smlouvu
v průběhu roku, 2 uživatelé smlouvu ukončili (1 se odstěhoval, 1 odešel do pobytového zařízení).

2019

2018

Uzavřená smlouva

24 uživatelů

25 uživatelů

Celkový počet hodin docházky

17.053 hodin

16.628 hodin

1.421 hodin

1.385 hodin

12,23 uživatelů

12,06 uživatelů

Průměrný měsíční počet hodin docházky
Průměrná denní docházka

Osm uživatelů navštěvuje DS denně, tři jedenkrát za týden, většina však 2-3 týdně. V prázdninových
měsících pravidelně docházka klesá. Průměrná denní docházka je na podobné úrovni jako minulý
rok.
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.
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.

Před…
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.
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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.

… a po

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 dokážou 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.
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Vyrážíme
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.
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.
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3. Akce uskutečněné v roce 2019

VÝPRAVA NA DRUHÝ KONEC SVĚTA přednáška s videoprojekcí jihozápadní části Ameriky

4.1.

CANISTERAPIE pejsci pana Radima mezi námi, naši čtyřnozí kamarádi

8x za rok

DIVADELNÍ SPOLEK POKUSTÓN divadelní představení kamarádů z DS Santé Havířov

29.1.

HELIOS HAVÍŘOV návštěva fototerapeutické místnosti v domově seniorů, inspirace pro
vytvoření relaxační místnosti u nás ve stacionáři

7.2.

MěDK KARVINÁ divadelní představení Bílý Tesák

20.2.

TŘESK V GALAXII úžasná hudební produkce kapely z ostravské MENS SANA z. ú.

13.3.

KRYTÝ BAZÉN V KARVINÉ prima dopoledne s prima kamarády

20.3.
24.4.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ výpůjčka audionahrávek s návštěvou kavárny

26.3.

DEN AUTISMU také u nás jsme tuto výzvu podpořili a celý den chodili „v modré“

2.4.

VELIKONOČNÍ PRODEJ v prostorách TESCO, výrobky tvořené s láskou…

9.4.

VELIKONOČNÍ JARMARK prodej výrobků uživatelů Galaxie na Masarykově náměstí

17.4.

BOWLING restaurace Gondola

10.5.

PLANETÁRIUM OSTRAVA vesmírné zážitky s interaktivními exponáty a „Dobrodružná
cesta k planetám“

21.5.

OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOSTI přednáška vrchního inspektora KŘ Policie MS kraje

23.5.

VÝSTAVA MODERNÍHO UMĚNÍ tvorba P. Stařičného v Café Baru Twins Karviná

3.6.

AKCE 4v1 aneb, co vše se dá prožít v jednom dni (smažení vaječiny, turnaj v Ruských
kuželkách, sportovní klání v rámci Branného dne a „bivakování“ v Galaxii)

14.6.

EXKURZE V ZÁCHRANNÉ STANICI Bartošovice – Přírodovědná záchranná stanice

16.6.

HORNÍ LOMNÁ – PENZION STUDÁNKA výlet za kamarády s SPMP Karviná

11.7.

FARMÁŘSKÉ TRHY spojené s procházkou do blízkého parku B. Němcové

17.7.

ZOO KOUTEK A NÁVŠTĚVA LODIČEK rozjímání nad krásami karvinské přírody

30.7.
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PUTOVÁNÍ POKRAČUJE pátrání po zajímavých místech v Karviné pokračuje –
tentokráte pivovar v restauraci Ovečka

1.8.

DARKOVSKÉ LÁZNĚ letní procházka, další dominanta Karviné

9.8.

URSUS DOLNÍ LOMNÁ zážitkové centrum, vzdělávací přednášky a badatelská činnost

15.8.

NÝDEK jedeme za krásami Beskyd ke kamarádce na chalupu

20.8.

EXPOZICE V ARCHEOPARKU Chotěbuz u Českého Těšína, zase jsme o něco chytřejší 27.8.
KARVINÁ DOKOŘÁN areál Lodiček prezentace karvinských organizací včetně té naší

31.8.

ZÁŘÍCÍ GALAXIE slavíme 20. výročí založení Galaxie, zahradní narozeninová oslava

13.9.

LYSÁ HORA už ani tak vysoká hora pro nás nepředstavuje žádnou překážku

24.9.

„O POHÁR SANTÉ 2019“ turnaj v sálové kopané v Havířově s umístěním na 5. místě

25.9.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v našem denním stacionáři

1.10.

OZDRAVNÝ POBYT NA OSTRAVICI penzion Sluníčko, tři dny bez rodičů jsou vždy moc
2.- 4.10.
bezva
OSLAVA STÁLE POKRAČUJE tentokráte v úzkém „rodinném“ kruhu

11.10.

PŘEDNÁŠKA A RELAXACE super zážitek z centra pro osobní rozvoj Život bez obav,
který doporučíme každému

24.10.

EXKURZE MARLENKA, FRÝDEK-MÍSTEK „medové království“ aneb jak to vše začalo

7.11.

ORLOVSKÉ MÚZY a naše číslo „Dračky z Beskyd“

13.11.

FARMÁŘSKÉ TRHY spojené s prohlídkou kostela a kulturním zážitkem na závěr…

20.11.

RYBAŘENÍ – aneb co nevíme o rybách přednáška profesionálního rybáře s
překvapením

13.12.

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ setkání se studentkami Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci

19.12.
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Třesk v Galaxii
Ve středu 13. března se stacionářem rozezněla úžasná hudební produkce skupiny TŘESK v čele
s kapelníkem Jiřím Neduhou. Tento hudební soubor je součástí ostravské organizace MENS SANA
z. ú., která nabízí prostor k sebevyjádření lidem se zkušeností s duševní nemocí a lidem
s kognitivním deficitem. Svou prací tak přispívá k tomu, aby tito lidé nebyli naší společností vnímáni
pouze skrz svou diagnózu, ale jako osoby, kteří mají stejné schopnosti, jako lidé zdraví.
A to nám všem, uživatelům i zaměstnancům GALAXIE, CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ KARVINÁ
a DOMU V ALEJI SSK dokázali svými vlastními texty, muzikou a entuziazmem.
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Planetárium Ostrava
Planetárium Ostrava bylo poprvé otevřeno v roce 1980. Nám v úterý 21. května

nabídlo vesmírné

zážitky v kinosále a v prostorách s interaktivními exponáty.
Shlédli jsme velmi zajímavou produkci s možností „proletět se“ vesmírem při „Dobrodružné cestě
k planetám“.
Zážitek to byl úchvatný a budeme na něj jistě dlouho vzpomínat.
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Akce 4 v 1
V pátek 14. června jsme do Galaxie pozvali rodiče, abychom navázali na loňský rok a smažení
vajíček na zahradě zařízení se tak stalo další tradicí. Vaječina však nebyla v tomto dni jedinou akcí,
kterou zaměstnanci pro uživatele, rodinné příslušníky a přátele připravili.
Po vynikajícím jídle jsme absolvovali turnaj v Ruských kuželkách a poté následoval sportovněbranný den, který pro nás připravila skupina nadšenců pod názvem SGW a Oblastní spolek ČČK
Karviná (jsou to dobrovolníci, vojáci, záložáci).
Na zahradě Galaxie jsme absolvovali v rodinných týmech celkem 10 disciplín. Vyhráli všichni, kdo
se zúčastnili… venkovní teplota byla totiž ubíjející a je obdivuhodné, že týmy prošly všemi stanovišti.
Po ukončení sportovního klání nám ještě vojáci předvedli ukázky svého umu a vězte, bylo na co
koukat. Hoši, klobouk dolů!
K večeru jsme se rozloučili s některými kamarády a všemi rodiči a šli se připravit na noc v Galaxii.
„Uklohnili“ jsme si večeři, nachystali na spaní karimatky a spacáky, smyli z obličejů vojenské
maskování a pospíchali do blízké hospůdky „spláchnout“ celodenní únavu, neboť nás ještě čekalo
pečení bublaniny, abychom měli ráno co posnídat. U pěnivého moku jsme si sdělovali zážitky
z celého dne.
Snídani jsme si naservírovali za ranního svítání na terase. Byla super atmosféra a pro všechny
nezapomenutelný zážitek.
Po sbalení věcí a úklidu jsme se rozloučili s přáním, aby se podobná akce ještě někdy zopakovala.
Takže…za rok AHOJ!
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Narozeniny ZÁŘÍCÍ GALAXIE
K 20. výročí založení organizace poskytující sociální služby GALAXIE CENTRUM POMOCI
KARVINÁ se konala 13. září od 15.30 do 21.00 hodin zahradní slavnost ve venkovních prostorách
zařízení.
Akce byla otevřena široké veřejnosti a byla pořádána na podporu zdravotně znevýhodněných
spoluobčanů Karviné a okolí.
Na oslavě vystoupila různá hudební seskupení, pořádaly se workshopy, soutěže, sportovní ukázky,
výstava.
Poslechli jsme si cimbálovou muziku FRIŠ, hudební skupinu TŘESK z ostravské MENS SANY nebo
Adélu Ferencovou, která měla veliký ohlas. Večer nás ještě čekala diskotéka, kde nám hity pouštěl
DJ Jan Witek, který byl zároveň i moderátorem celého odpoledne.
Předvedl se nám žonglér z Cirkusu Levitáre, který snad žongloval úplně se vším a perfektně pobavil
celé obecenstvo.
Představili se karvinští skauti Pěšáci, proběhly ukázky vojenské techniky, velorexů, děti se mohly
svézt na ponících.
Měli jsme příležitost shlédnout tvorbu výtvarnice paní Romany Taszkové, která se zároveň stala tváří
GALAXIE, za zmínku také stojí workshopy drátkování či výroba odznaků dle vlastní fantazie a všichni
se mohli výtvarně vyjádřit barvami a spreji na připravenou plochu uprostřed zahrady.
Občerstvení bylo zajištěno v nedaleké restauraci Pedro Karviná.
Na závěr se prostorem rozzářila světelná show podkreslená hudbou. A co bylo nejdůležitější, počasí
vyšlo.
Vstupné bylo dobrovolné, a kdo přispěl, zúčastnil se slosování o rodinnou vstupenku do Dinoparku
nebo jízdenky pro celou rodinu sponzorované Českými Dráhami spojené s výherním poukazem na
kurz žonglování do Cirkusu Levitáre v Olomouci.
Akce se zúčastnili uživatelé různých sociálních služeb, jejich rodiče, opatrovníci, pozvaní hosté i
místní obyvatelé.
Děkujeme všem sponzorům (Nadace OKD, Nadační fond RESIDOMO, Nadační fond TESCO) a
dárcům, kteří se podíleli na financování naší akce.
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Lysá Hora
Tak už ani hory nejsou pro nás žádná překážka.
V úterý 24. září jsme vyjeli autobusem na Lysou horu společně s dalšími uživateli z jiných zařízení.
V Karviné bylo pochmurné počasí, ale jakmile jsme vyjeli na vrchol, čekalo na nás počasí jako z
pohádky. Jasno, slunečno a teplo. Do údolí padla oblaka, která vypadala jako zasněžená peřina.
Nádherný výhled na Beskydy….
Byl to moc pěkný zážitek a děkujeme, že i my jsme se mohli tohoto výletu zúčastnit.
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Ozdravný pobyt na Ostravici, penzion Sluníčko
2. - 4.října
Rok se s rokem sešel a my se opět mohli díky sponzorům (NADACE ČEZ), 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. Radost z nás
přímo sršela, no prostě jsme si nemohli na nic stěžovat. Snad jen, že pobyt byl krátký. Již nyní se
však těšíme se na následující rok. Snad nám to opět vyjde…
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Exkurze MARLENKA, Frýdek-Místek
Na čtvrtek 7. listopadu jsme měli domluvenou exkurzi do výrobny medového dortu MARLENKA.
V Návštěvnickém centru se nám dostalo velmi milého přijetí. Během ochutnávky (šálek originální
kávy MARLENKA, která výborně doplnila chuť nabídnutých výrobků) jsme se dozvěděli něco
z firemní historie a vše co předcházelo prvotnímu impulsu, založit dnes již vyhlášenou značku
výborných sladkých produktů. Od roku 2003 totiž značně rozšířili sortiment o další medové „zázraky“,
které v dnešní době vyvážejí do více než 35 zemí světa.
Poté nám dovolili nahlédnout do své „kuchyně“ a my tak měli jedinečnou možnost shlédnout na
unikátní výrobní lince (fotit jsme nemohli a vy proto ve fotodokumentaci nic neuvidíte)… „jak to tam
vlastně dělají“…
Na závěr prohlídky jsme měli možnost zakoupit si výrobky i jiné nabízené produkty. Po nákupu jsme
vyrazili zpět směr Karviná. Ještě i v autobuse jsme se na sebe usmívali „medově“. Děkujeme, že
jsme si to mohli takto užít.
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Orlovské Múzy
Přijali jsme pozvání k aktivní účasti na 5. ročníku festivalu „ORLOVSKÉ MÚZY“. Konal se ve středu
13. listopadu v Domě kultury města Orlová.
Hlavní myšlenkou této akce je společné setkání uživatelů a zaměstnanců sociálních služeb, ale také
příbuzných, přátel a veřejnosti. V letošním roce se představilo celkem 9 vystupujících formací. V
daný okamžik se tak jednotlivá seskupení proměnila v herce, tanečníky či zpěváky, které hodnotila
odborná porota. My z Galaxie jsme předvedli program „Dračky z Beskyd“. Bylo to pásmo lidových
písní proloženo mluveným slovem, ve kterém jsme připomněli již zapomenutou tradici draní peří.
V závěrečném hodnocení našeho vystoupení pak porota vyzvedla právě oživení zvyků vč. písní,
ocenila vtipnost a krásné kroje.
Nebyli jsme sice absolutním vítězem festivalu, ale ani tato skutečnost nám neubrala nic na dobré
náladě, kterou jsme měli po celou dobu této fantastické akce. Klobouk dolů pořadatelům, kteří mají
náš obdiv.
A malé tajemství na konec...již cestou zpět jsme horlivě přemýšleli, čím „Orlovou“ překvapíme v
následujícím 6. ročníku...takže, kamarádi, třeste se, máte v nás opět velkou, ale přátelskou
konkurenci.
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RYBAŘENÍ – aneb co nevíme o rybách
Přednáška se konala 13. prosince v prostorách Galaxie. Přijel mezi nás profesionální rybář a
rybářský průvodce pan Roman Rómeo Sýkora. Tématem bylo Španělsko a jeho tradice, řeka Ebro,
ryby, Středozemní moře a samozřejmě rybaření. Jeho poutavé vyprávění bylo proloženo zajímavou
videoprojekcí a úžasnými fotografiemi. Zasvětil nás do tajů různých způsobů lovu nejenom mořských
ryb, ale i sumců. Přivezl s sebou také prut, který osobně používá a my měli možnost si jej na vlastní
oči prohlédnout a „osahat“. Během diskuze pak trpělivě odpovídal na naše všetečné otázky.
O překvapení však nebyla tento den nouze...na závěr fantastického dopoledne předal našemu
řediteli pro náš stacionář pan Roman DOBROČINNÝ PŘÍSPĚVEK v hodnotě 10.000,- Kč od Ústavu
POHODA z. ú. Český Těšín, kde působí jeho přítel a kolega pan Tomáš Dubský.
Tohoto lidského gesta si všichni z Galaxie velice vážíme. Již také víme, jak příspěvek smysluplně, v
rámci činnosti, využijeme. Našemu přednášejícímu, panu Romanovi ještě jednou ze srdce děkujeme
za jeho vzácný čas, který nám (při své pracovní vytíženosti) věnoval.
A pak, že pátek 13. je smolný den...nevěřte tomu! I my se dnes přesvědčili o opaku!
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Vánoční rozjímání
19. prosince
V poslední době máme obrovské štěstí na skvělé lidi, kteří „činí dobro pro správnou věc“…,
že by byl čas předvánoční přeci jen časem kouzelným?
Na dnešní akci, kterou jsme nazvali „Vánoční rozjímání“, nám totiž studentky Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci přijely osobně předat finanční dar ve výši 12.500,- Kč, který se jim
podařilo vybrat v rámci uspořádaného tradičního benefičního vánočního jarmarku, jenž každoročně
pořádá Asociace studentů speciální pedagogiky. V letošním roce to bylo na podporu činnosti právě
našeho stacionáře. Všem nám to udělalo ohromnou radost, a i my je na oplátku velice rádi pozvali
k našemu svátečnímu stolu a předvedli jsme něco málo z našeho umu, popovídali si o vánočních
zvycích a tradicích.
V milé, neformální atmosféře nám bylo všem moc prima a určitě jsme se neviděli naposled. Již máte
domluven nejbližší jarní termín, kdy studentkám návštěvu v Olomouci s radostí oplatíme.
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V. Organizační struktura organizace
Denní stacionář
Ředitel
(Sociální pracovník)

Účetní

PSS

Úklid, výdej obědů

PSS

PSS

PSS

PSS

Personální zajištění služby
Přímá péče
•

pracovníci v sociálních službách

4,6 úvazku

•

sociální pracovník

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
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 31.12.2019

Zakladatel:

Mgr. Judita Lukešová

Správní rada:

Ing. Marek Vidlička

předseda

Ing. Marcela Szarowská

místopředseda

Ing. Jana Davidová

člen

Revizor:

Bc. Lenka Otipková

Ředitel:

Bc. Marcel Dvořák
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VII. Finanční zpráva
VÝNOSY
Dotace KÚ MSK (MPSV)

Kč
2.921.580

Dotace KÚ MSK

231.900

Dotace statutární město Karviná

180.200

Dotace Petrovice u Karviné

9.000

Úhrady od uživatelů

621.292

za poskytovanou péči

430.580

za stravu

159.472

za fakultativní služby

31.240

Tržby za vlastní výrobky

2.285

Dary sponzorů + nadace

125.069

Nadace OKD

30.000

Nadace ČEZ

50.000

Nadační fond TESCO

10.000

Nadační fond RESIDOMO

10.000

Drobní dárci

25.069

Ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM

135.623,64

4.226.949,64
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NÁKLADY

Kč

Spotřeba nákupy

634.982,17

Elektrická energie

54.011

Teplo
Voda

264.080,99
14.547,86

Ostatní nákupy

302.342,32

Služby celkem

687.496,33

Osobní náklady celkem

2.896.250

Mzdové náklady

2.188.751

Odvody zdrav. a soc. pojištění
Ostatní sociální náklady

706.299
1.200

Ostatní náklady

48.339

Odpisy

64.529

NÁKLADY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4.331.596,50

-104.646,86
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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 2019.
Poskytnutí dotace z Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 v rámci dotačního titulu
PSDP 4/19.

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 "Zářící GALAXIE, multikulturní slavnost na podporu lidí se
zdravotním znevýhodněním" v rámci programu Pro region.

Nadační fond Tesco

Nadační fond Tesco podpořil náš projekt "Zářící GALAXIE, multikulturní slavnost na podporu lidí se
zdravotním znevýhodněním" v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

NADACE ČEZ

Nadace ČEZ podpořila náš projekt s názvem: „Ozdravný rekondiční pobyt v Beskydech“ v programu
Podpora regionů.

Drobní dárci
Podpora drobných dárců na činnost organizace.

DĚKUJEME
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