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Odpočinek po práci na zahradě

Hurá do kina!
3

Obsah:
I.

Úvod

II.

Základní údaje organizace

III.

Veřejný závazek organizace

IV.

Zpráva o činnosti organizace
1. Odlehčovací služba
2. Denní stacionář
3. Akce uskutečněné v roce 2020

V.

Organizační struktura organizace

VI.

Orgány zapsaného ústavu

VII.

Finanční zpráva

VIII.

Podporují nás

Soustředění
4

I. Úvod
Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu organizace GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. za rok 2020.
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.
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.

Kam doletí?
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Rok 2020 byl v naší organizaci (tak jak v celém světě) výrazně ovlivněn epidemií virové
nemoci covid -19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Usnesením vlády ČR byl stacionář uzavřen
od 16.3. do 17.5.2020. Museli jsme se přizpůsobit různým nařízením ministerstev, ale život v Galaxii
běžel dál, byť s pomocí různých ochranných pomůcek.
Od ledna začal platit 4. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné
na období let 2020-2023. Pro naši organizaci z něj vyplývají tyto úkoly a priority:
•

Zřízení odlehčovací služby pro osoby s těžkým zdravotním postižením

•

Podpora a rozvoj chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním

•

Podpora vzniku sociálního podniku za účelem vytvoření chráněných pracovních míst
pro osoby se zdravotním postižením

•

Vytvoření podmínek pro podporu pečujících osob

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, po dobu našeho
pověření k závazku veřejné služby udělené Moravskoslezským krajem.
Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s Moravskoslezským krajem,
máme uzavřenou od 1.1.2021 do 31.12.2023.
V lednu jsme uspořádali konzultační setkání odbornice na alternativní komunikaci z ostravského
Centra pro rodinu a sociální péči. Účelem setkání bylo probrání možností alternativní komunikace s
našimi běžně nekomunikujícími uživateli za účasti jejich opatrovníků a pracovníků služby.
Na záměr rekonstrukce bývalé kuchyně zařízení – vybudování nové pobytové sociální služby a vznik
sociálního podniku se nám v roce 2020 nepodařilo sehnat finanční prostředky, budeme v tomto úsilí
pokračovat i v roce 2021. Provedli jsme úpravy podlah několika místností zařízení a pořídili nové
vybavení do všech pracoven stacionáře. Statutární město Karviná opět odložilo slíbenou výměnu
oken budovy zařízení.
Zadali jsme vypracování studie rekonstrukce zahrady zařízení se záměrem zpřístupnit ji široké
veřejnosti se zaměřením na mladé rodiny s dětmi. Pokračovali jsme ve spolupráci s místními kluby
seniorů, po celý rok nám pomáhal s údržbou zařízení a přilehlé zahrady pracovník Veřejné služby
při Úřadu práce v Karviné. Ve spolupráci s karvinskou věznicí jsme šili textilní ochranné obaly pro
firmu Harmony for Life s.r.o. Hypermarket TESCO nám umožnil vánoční prodej výrobků našich
uživatelů.
Na jaře jsme navázali spolupráci s nadačním fondem Křídlení, který nás propojil s dalšími
neziskovkami z blízkého okolí za účelem výměny zkušeností. Největším přínosem byla účast na
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workshopu KREATON pořádaný Moravskoslezským inovačním centrem, ukázal nám možnosti
dalšího rozvoje marketingu a fundraisingu v naší organizaci.
Po roce se nám opět podařilo zorganizovat zahradní slavnost OTEVŘENÉ BRÁNY na podporu
zdravotně znevýhodněných spoluobčanů. Za přispění nadací (Nadace OKD, Nadační fond
Residomo), dotace z rozpočtu statutárního města Karviné, drobných dárců, hypermarketu Tesco,
Klimaproduktu a.s. a jiných spolupracujících organizací, dobrovolníků, rodičů našich klientů a dalších
nadšenců jsme mohli v září přivítat návštěvníky naší akce.
Správní rada ústavu zasedala 2.7.2020 a 14.10.2020.

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: Základy augmentativní a alternativní komunikace, Jak dobře individuálně
plánovat, Školení standardu kvality sociálních služeb č.5 – Individuální plánovaní průběhu sociální
služby a jeho aplikace v praxi organizace, Prohlubující kurz Bazální stimulace, Problematika stresu
pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání, Aktivizační techniky pro osoby
s těžkým kombinovaným postižením, Základy šetrné manipulace s imobilní osobou, Hodnocení
kvality se zaměřením na kritérium 15a.
Další: Workshop KREATON pro neziskovky: „Jak využít potenciál konkrétní neziskové organizace
při zachování stávajících hodnot a identity“.
Supervize: Celkově proběhlo 1 supervizní setkání.

Naše velikonoční výrobky

Kuk!
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Spolupracující organizace:
Naše organizace spolupracovala zejména s DS EUNIKA, Sante Havířov, ZŠ Mendelova, Praktická
škola Vydmuchov, SPMP ČR pobočný spolek Karviná, Kluby seniorů Karviná, Dokořán Karviná,
Oblastní spolek ČČK Karviná, Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Ráj, nadační fond Křídlení.

Propagace organizace:
TV Polar, Karvinský zpravodaj, Týden sociálních služeb (Asociace poskytovatelů sociálních služeb),
Den otevřených dveří, 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 banner na plotě našeho zařízení, 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 proběhly 4 praxe.
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 12.4.2021
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II. Základní údaje organizace k 31.12.2020

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:

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
➢ chronickým duševním onemocněním
➢ 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

Canisterapie
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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

Relaxace při muzikoterapii
12

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
•

senioři

•

osoby s mentálním postižením

•

osoby s chronickým duševní onemocněním

•

osoby s tělesným postižením

•

osoby se zdravotním postižením

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

Beskydský přístav a hlídka u stanu
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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.

Před zrcadlem
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Hodnocení služby
Během roku 2020 jsme evidovali celkově 6 uživatelů služby, nově ji využili 3 klienti, služba jim byla
poskytnuta opakovaně v celkovém počtu 53 dnů (160 hodin přímé péče). Jednalo se o seniory se
zdravotním hendikepem a v jednom případě o mladšího klienta se zdravotním a tělesným
hendikepem. Odlehčili jsme rodinným pečujícím, kteří si potřebovali odpočinout nebo si zařídit
osobní záležitosti, průběžně po celý rok.
Zájem o službu zásadně ovlivnila epidemie covid 19, projevil se strach z možné nákazy.
2020

2019

6 uživatelů

3 uživatelé

Celkový počet hodin poskytnuté služby

160

153

Celkem dnů poskytnuté služby

53

88

Průměrný počet dnů poskytnuté služby za měsíc

4,8

7,3

Průměrný počet hodin poskytnuté služby za měsíc

14,5

12,7

Statistika
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 – hudba, dokumenty vč. dialogu na aktuální situace v TV, zpěv písní…

•

pomoc při zajištění 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)

Povede se?
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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

Zahradní práce
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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 2020 mělo uzavřenou smlouvu 26 uživatelů, z toho 5 nových uživatelů uzavřelo smlouvu
v průběhu roku, 1 uživatel smlouvu ukončil na vlastní žádost.

2020

2019

Uzavřená smlouva

26 uživatelů

24 uživatelů

Celkový počet hodin docházky

12.109 hodin

17.053 hodin

1.009 hodin

1.421 hodin

Průměrná denní docházka

10,88 uživatelů

12,23 uživatelů

Průměrný počet kontaktů za měsíc

201

250

Průměrný měsíční počet hodin docházky

Devět uživatelů navštěvuje DS denně, tři jedenkrát za týden, většina však 2-3 týdně.
V prázdninových měsících pravidelně návštěvnost stacionáře klesá.
Docházku po celý rok zásadně ovlivnila epidemie covid 19. Usnesením vlády ČR byl stacionář
uzavřen od 16.3. do 17.5.2020. Nařízením ministerstva zdravotnictví byla od 18.5. do 22.6.2020
odepřena docházka do stacionáře klientům nad 50 let, týkalo se to 5 klientů služby. I po zbytek roku
měla řada klientů strach z možné nákazy, docházku značně omezilo 10 klientů služby. Po dobu
vyhlášení nouzového stavu bylo přerušeno poskytování služby v režimu individuálního plánování.
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
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uživatelů služby jsou jednotlivé úkony denní rutinou, u ostatních se poskytují na základě jejich
aktuální potřeby a situace.
V oblasti výchovy a aktivizace se zaměřujeme na prohlubování a upevňování základních
hygienických a společenských návyků. Dále na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální
zručnosti a pracovních aktivit, 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 aktivit 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.

Pořád něco děláme…
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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.

Vaření i zábava
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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 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.

Porostou?
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.
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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 základního 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.

Už se nemůžeme dočkat…
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3. Akce uskutečněné v roce 2020
DIVADELNÍ SPOLEK POKUSTÓN – Šípkové království, představení kamarádů z DS
Santé Havířov

17.1.

KRYTÝ BAZÉN V KARVINÉ opět v akci, opět ve vodě

22.1.

CANISTERAPIE pejsci pana Radima mezi námi, je s nimi vždy ohromná sranda

27.1.
9.3.
30.11.

MUZIKOTERAPIE s paní Alenou, umíme komunikovat i beze slov

5.2.

PROHLÍDKA ŠIKMÉHO KOSTELA sv. Petra z Alkantary

19.2.

KINO CENTRUM KARVINÁ spojené s návštěvou cukrárny

21.2.

NÁVŠTĚVA KRYTÉHO BAZÉNU plavu si ani nevím jak…

28.2.

TOULKY ZA POZNÁNÍM POKRAČUJÍ zajímavá místa, tentokrát v obci Stonava

5.3.

PEČEME A SADÍME zahrádka již potřebovala naše ruce jako sůl

27.5.

VAŘÍME SI SAMI … a výsledek byl ohromně „jedlý“

1.6.

STARÁME SE O ZAHRÁDKU A OPĚT PEČEME plejeme, plejeme i konzumujeme

11.6.

NETRADIČNÍ SMAŽENÍ VAJEČINY A TRÉNINK PŘED TURNAJEM tentokráte bez
rodinných příslušníků

12.6.

TURNAJ V RUSKÝCH KUŽELKÁCH A ŠIPKY

17.6.

VÝROBA OVOCNÝCH NANUKŮ A MÁTOVÉHO SORBETU léto je před námi…

18.6.

CO JE NA LODIČKÁCH NOVÉHO…

3.7.

ZAHRADA GALAXIE úprava hřiště na akci 18. 9.

10.7.

FARMÁŘSKÉ TRHY spojené s prohlídkou přilehlého parku B. Němcové

15.7.

TĚRLICKO – HAUSBÓT zážitek zcela nevšední, projížďka Těrlickou přehradou

21.7.

ZOO OSTRAVA a jízda vláčkem

24.7.

PETANGUE turnaje s občerstvením, mezi všemi oblíbené, šanci má totiž každý!

31.7.
7.8.
14.8.
21.8.
4.9.
11.9.
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VÝLET DO SEDLA MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD - PUSTEVNY

24.8.

PŘÍPRAVA ZAHRADY na akci „Otevřené brány“ 18. 9. – my se práce nebojíme

25.8.
26.8.

GRILOVÁNÍ NA TERASE ZAHRADY jako součást oběda

28.8.
25.9.

ČUNDR V NÁVSÍ stanování aneb zážitek na celý život

2.- 3. 9.

OTEVŘENÉ BRÁNY mezigenerační zakončení léta – zahradní slavnost

18.9.

PUTOVÁNÍ ZA ZAJÍMAVOSTMI KARVINÉ – ZÁMEK VE FRYŠTÁTĚ

1.10.

MUZIKOTERAPIE s paní Alenou a jejími hudebními kreacemi

7.10.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8.10.

PEČEME SI MRKVOVÝ DORT útok na naše chuťové pohárky

6.11.

TVOŘÍME NA VÁNOCE ruční výroba mýdla a svíček

6.11.
9.11.

PŘÍPRAVA NA VÁNOCE pečeme se cukroví – část první

27.11.

PŘÍPRAVA NA VÁNOCE zdobíme stromeček i Galaxii a ještě tvoříme

4.12.

VÁNOČNÍ PRODEJ V TESCU výrobky šly na dračku, poptávka byla veliká

15.12.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S KAMARÁDY pohodová atmosféra, smích a ohlédnutí, co vše
se nám letos podařilo

23.12.

Už letí…
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Návštěva v SANTÉ HAVÍŘOV:
Představení divadelního souboru POKUS -TÓNY - Šípkové království
V pátek 17. ledna jsme byli, opět po roce, pozváni našimi kamarády na nově nastudovaný divadelní
kus „O Šípkovém království“. Ocenili jsme herecké výkony uživatelů, nádherné kulisy, efekty,
kostýmy. Přednes střídala poutavá hudba. Celý děj byl zajímavě doplněn slovem vypravěče.
Po vystoupení jsme poseděli u pohoštění a kávy s našimi přáteli i zaměstnanci. Povídali jsme si o
zážitcích „herců“ z jejich zkoušení, kteří se na každé představení poctivě připravují a učí se texty.
Po příjemném kulturním zážitku jsme si zašli na oběd do restaurace a pak se vydali na autobus směr
Karviná.
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„Šikmý“ kostel sv. Petra z Alkantary
Ve středu 19. února jsme díky pochopení dobrých lidí mohli absolvovat mimo sezonu prohlídku
šikmého kostela v Karviné-Doly, naši místní raritu. Paní průvodkyně byla moc laskavá a nechala
nám nakouknout i do prostor, kde se běžně člověk nepodívá. I my jsme si tak mohli vyzkoušet
zvláštní pocit, kdy stojíte na rovné zemi a stěny kolem vás doslova padají. V interiéru jsme byli
upozorněni na kamennou křtitelnici z 15. století, která se používá i v dnešní době. Kostel svatého
Petra z Alkantary byl postaven roku 1736 v barokním slohu na místě dřevěného kostela svatého
Martina, zmiňovaného již v roce 1447. Ještě počátkem 90. let minulého století hrozilo kostelu zřícení
a byl určen k demolici. V letech 1994-1995 však proběhla generální oprava a zajištění objektu a
kostel se tak znovu zaskvěl v plné kráse. Nikdo z návštěvníků si také prý nenechá ujít příležitost
vyfotit se vedle této tzv. „české Pisy”. Kostelík byl zařazen do České knihy rekordů a kuriozit jako
nejšikmější kostel v Česku.
Tolik zajímavých informací, a ještě jako bonus nádherný sluneční den…prožili jsme zase jedno moc
prima dopoledne.
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Toulky za poznáním pokračují
Čtvrtek 5. 3. byl jedním z těch dní, kdy jsme si se skupinkou uživatelů řekli, že budeme pokračovat
v našem „putování“ za zajímavými místy. Tentokráte padl los na naše blízké okolí a my se vydali do
obce Stonava. Plán zněl jasně…stonavský hřbitov, kostely, šachty. Cestování to bylo velmi
zajímavé, ale nestihli jsme navštívit vše, co jsme si naplánovali. Tak nám alespoň místní hřbitov a
šachta poskytly nevšední zážitek, a to díky shovívavosti milých lidí, které jsme potkali. Také jsme
dostali příležitost popovídat si s pravým horníkem, který šel právě kolem nás „na šichtu“. Cestou
zpět jsme se stavili v bistru, kde jsme si sdělovali dojmy tohoto dne a při tom si dali malé občerstvení.
Co říct závěrem? Ten den jsme si moc užili a těšíme se, že příště projdeme to, co jsme ve čtvrtek
nestihli.
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Výlet do ZOO
V pátek 24.7. jsme se jeli podívat na zvířata do ZOO Ostrava. Akci pořádala Slezská Diakonie a díky
jejich vstřícnosti a nabídce zúčastnit se, jsme si tuto příležitost patřičně užili. Počasí nám přálo,
pohled na zdejší faunu byl vskutku fascinující a celou tuto scenérii završil výhled při jízdě místním
vláčkem. No zkrátka výlet, jak se patří.
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Výlet do sedla Moravskoslezských Beskyd
Na Pustevny jsme byli pozváni 24.8. střediskem Slezské diakonie EUNIKA. Obloha byla ten den
jako vymalovaná a my se na hory už moc těšili. Na vrcholu jsme měli možnost obdivovat nedávno
obnovený Libušín i další známou dřevěnou srubovou stavbu Maměnka s typickým dekorem pro
Valašsko a slovanskou lidovou architekturu vůbec.
Mezi další lákadla Pusteven patří sedačková lanovka, u které jsme se kochali krásným výhledem na
protější hřebeny a také 100 let stará dřevěná zvonička. Škoda jen, že jsme nestihli dojít pod vrchol
Tanečnice, kde je nově vybudovaná nadzemní panoramatická atrakce Stezka Valašska dlouhá 610
metrů. Tu jsme si prohlédli alespoň na prospektech. Než jsme se stačili rozkoukat, byl čas odjezdu
a my si můžeme jenom přát, že se do tohoto krásného místa ještě někdy s Galaxií vypravíme.
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Těrlicko – hausbót
I přes nepřízeň počasí jsme se 21.7. vydali na výlet. Když se podíváte na mapu, zdá se
Vám, že Těrlická přehrada je jen malinká tečka vody. Viděli jsme místa, o kterých někteří
z nás neměli ani ponětí (třeba Na Skalce). Z pevniny to nepoznáte, ale z vodní hadiny jsme
viděli skalnaté úbočí. Přehrada je rájem rybářů, kterým vděčíme za nevšední prožitek při
plavbě na hausbótu patřící p. Tomáši Dubskému. Těšíme se na další setkání.
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Čundr v Návsí
Všichni určitě znáte ten pocit, kdy se těšíte na něco, co jste ještě neměli možnost za svůj život prožít.
Taková možnost nastala jednoho zářijového dne i pro mužskou část uživatelů našeho stacionáře.
Slovo dalo slovo a vyrazili jsme 2. a 3.9. stanovat do přírody beskydských hor do obce Návsí. Měli
jsme možnost sami si připravit odpolední svačinku, večeři i snídani, podílet se na sestavení
programu v podobě postavení stanů na louce, procházky po okolí se zastávkou v Přístavu Kostkov
vč. malého občerstvení, střelby z luku, přípravy dřeva na táborák na večerní opékání párků, pečení
rebarborovo-švestkového koláče s posypkou na ráno.
Práce byla mezi všechny spravedlivě rozdělena, abychom vše stihli, něž se začne stmívat. Hvězdy
nad hlavou, úplněk, plná břicha, dobrá nálada, pobyt na čerstvém vzduchu a pokročilá hodina, to
vše způsobilo, že všichni zalehli na svá místa a v mžiku usnuli. Radim měl s sebou naši známou
fenku Ginu, se kterou chodí do stacionáře na „canisku“ a ta nás celou noc bedlivě střežila. Zřejmě
hlídala velmi dobře, protože nebyly ráno hlášeny „žádné ztráty“, týkající se počtu osob…
Říká se, že v nejlepším přestat, a proto i my na druhý den ráno po vynikající snídani sbalili saky paky
a vydali se na vlak, který nás odvezl zpět do civilizace. No, byl to moc prima zážitek, který nám
mohou mnozí jen závidět.
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Otevřené brány
Slunečná obloha, prima muzika, pohodová atmosféra, všude kolem smích vřískajících dětí,
usměvaví rodiče, ale i prarodiče a mezi tím vším procházející se kozičky a poníci.
Takový výjev jste mohli spatřit, jestliže jste v pátek 18. 9. zavítali na zahradní slavnost Galaxie centra
pomoci s názvem „Otevřené brány“, akci konanou na podporu zdravotně znevýhodněných
spoluobčanů.
Pro nejmenší nechyběl dřevěný kolotoč, větší neposedové vybili energii na skákacím hradu. Dle
věku a svých schopností si také všechny děti mohly najít to své na workshopech, které byly
rozmístěny po celém areálu naší rozlehlé zahrady.
Stále plno měla dílnička s vystřihovánkami, jejichž autorkou je karvinská výtvarnice paní Jarka
Rybová, která byla na akci osobně přítomna. Díky tričkům, která pro nás zajistili studenti Gymnázia
P. Křížkovského z Brna-Komína, když mezi sebou na škole vyhlásili sbírku právě na tuto konkrétní
akci, mohly děti i s rodiči na dalším workshopu tvořit úžasné tašky, které budou mít v jejich
domácnostech nejrozmanitější využití. S paní Kristýnou (Chriss Pola) tvořili vlastní odznaky – lidově
„placky“ a dělali potisk triček s podzimním motivem, ve vedlejším stanu zase jiní drátkovali s Eshdé.
Náš kamarád Tobiáš přítomným dětem rozdával balónky, které tvaroval do kytiček, srdíček, zvířátek
a mečů, dle přání malých účastníků. Klobouk dolů před jeho výkonem a výdrží. Mezi tím totiž ještě
stihl mezi dětmi „lítat“ s bublifukem.
Při soutěžích v prakiádě, lukostřelbě, při hodu kroužky na kord a za kvízy, které přichystala Civilní
ochrana, se rozdávaly ručně šité látkové odměny, které nám věnovala Věznice Karviná a na jejichž
výrobě se podíleli odsouzení.
Celistvost programu umocnilo vystoupení mažoretek a parkouristů ze Střediska volného času
Juventus Karviná. O hudební kulisu se postarala vynikající karvinská kapela UFO. Ukázku hasičské
techniky obstaral Sbor dobrovolných hasičů z Karviné-Ráje. Nad naší bezpečností bděl Oblastní
spolek ČČK Karviná, ceny do tomboly věnoval Dinopark Ostrava. Materiál na výtvarné workshopy a
občerstvení pro vystupující a pořadatele poskytlo TESCO STORES ČR, a.s., Karviná, které
následně rozdávaly dobrovolnice z ADRY. Kozičky pastýře pana Petra Kuči měly úspěch, neboť jak
již dříve avizoval, jsou to skutečně parťáci do nepohody, stejně tak jako poníci z Českého Těšína
udělali všem neskutečnou radost.
Velkokapacitní stan nám zapůjčila Slezská diakonie Český Těšín a zázemí pro vystupující poskytlo
středisko Eunika ze stejné organizace. Rovněž „Dokořáni“ dodali stany pro případ deště.
Karvinské Gofry a pochoutky z Lampárny neměly chybu a kdo si u nich nic nedal, tak prohloupil!
Naši akci zaštítil Nadační fond „Křídlení“, za což jim ze srdce děkujeme.
Tato akce by nemohla proběhnout, kdyby nebylo milých sponzorů a to:
•

Nadace OKD

•

Nadační fond Residomo

•

Magistrát města Karviná

•

Klimaprodukt a.s.

Díky Vám všem si plníme naše sny, které se zhmotňují…
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Muzikoterapie
Ve středu 7.10. mezi nás zavítala paní Alena. Opět jsme si užili dopoledne provázené příjemnými
tóny, vůněmi a relaxační náladou. V mysli jsme navštívili daleké exotické krajiny a aktivně se zapojili
hrou na etnické hudební nástroje a spolupodíleli se tak na vytvoření nádherných melodií a zároveň
si vyzkoušeli jaké to je, když se komunikuje „beze slov“… to vše jsme mohli prožít díky studentkám
z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Muzikoterapie byla uhrazena z jejich
finančního daru, který byl vybrán během benefičního Vánočního jarmarku, který pořádala Asociace
studentů speciální pedagogiky. S paní Alenou máme domluveny již další termíny, kdy mezi nás ráda
zavítá.
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Putování za zajímavostmi Karviné
Ve čtvrtek 1.10. jsme si domluvili prohlídku s průvodcem na zámku v Karviné-Fryštátě. Využili jsme
tak lákavou nabídku, že celý měsíc jsou památky po celém Moravskoslezském kraji bez vstupného
a nelitovali jsme. I přes vytrvalý déšť jsme ještě před začátkem prohlídky stihli navštívit další chloubu
Karviné a tím je kostel Povýšení sv. Kříže.
V domluvenou hodinu nás již čekala paní průvodkyně. Při procházení chodbami i místnostmi zámku
jsme viděli velmi zajímavé expozice složené z replik, ale i původních exponátů dobového nábytku a
vybavení. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací z historie i současnosti. Škoda jen, že
jsme nemohli uvnitř fotit. Abyste nám věřili, že jsme tam skutečně byli, zvěčnili jsme se alespoň před
zámkem.
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Vánoční prodej v Hypermarketu TESCO
Spoustu krásných vánočních výrobků klientů Galaxie s láskou dělaných nám umožnil prodávat
15.12. ve svých prostorách karvinský hypermarket TESCO.
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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

4,7 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

UFO v Galaxii!
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VI. Orgány zapsaného ústavu k 31.12.2020
Správní rada:

Ing. Marek Vidlička

předseda

Ing. Marcela Szarowská

místopředseda

Ing. Jana Davidová

člen

Revizor:

Bc. Lenka Otipková

Ředitel:

Bc. Marcel Dvořák

Velké prádlo
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VII. Finanční zpráva

VÝNOSY
Dotace KÚ MSK (MPSV)

Kč
3.037.097

Dotace KÚ MSK

160.000

Dotace MPSV

123.044

Dotace statutární město Karviná

150.200

Dotace Petrovice u Karviné

10.000

Úhrady od uživatelů

463.444

za poskytovanou péči

312.554

za stravu

111.793

za fakultativní služby

39.097

Tržby za vlastní výrobky

11.787

Dary sponzorů + nadace

66.109

Nadace OKD

15.500

ASSP Olomouc

12.500

Klimaprodukt a.s.

7.500

Nadační fond RESIDOMO

10.000

Tomáš Dubský

10.000

Drobní dárci

10.609

Ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM

164.852,17

4 186 533,17
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NÁKLADY

Kč

Spotřeba nákupy

650.068,81

Elektrická energie

60.560

Teplo
Voda

269.609,53
22.681,99

Spotřeba materiálu

297.217,29

Služby celkem

504.296,48

Osobní náklady celkem

2.975.902

Mzdové náklady

2.249.222

Odvody zdrav. a soc. pojištění
Ostatní sociální náklady
Ostatní náklady
Odpisy

NÁKLADY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

724.680
2.000
22.654
64.529

4 217 450,29

-30 917,12
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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 z Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020 v rámci dotačního titulu
PSDP 3/20.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020
financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Statutární město Karviná
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města.
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města – Dotační program podpora z Fondu primátora
města Karviné v roce 2020.
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Petrovice u Karviné
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce.

Nadace OKD
Podpořila náš projekt "OTEVŘENÉ BRÁNY" v rámci programu Pro region.

TESCO Stores ČR a.s. Hypermarket Karviná
Podpořil náš projekt "OTEVŘENÉ BRÁNY" věcným darem.

Nadační fond RESIDOMO
Podpořil náš projekt "OTEVŘENÉ BRÁNY".
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Firma Klimaprodukt a.s.
Podpořila náš projekt "OTEVŘENÉ BRÁNY".

Asociace studentů speciální pedagogiky Olomouc
Poskytnutí daru k zajištění aktivizačních činností pro naše uživatele.

Tomáš Dubský
Pan Tomáš Dubský nám poskytl finanční dar na činnost organizace.

Drobní dárci
Podpora drobných dárců na činnost organizace.
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Partneři
Dobrovolnické centrum ADRA, KŘÍDLENÍ nadační fond, Oblastní spolek ČČK Karviná, Sbor
dobrovolných hasičů Karviná-Ráj, Středisko volného času JUVENTUS Karviná, Chriss Pola,
DINOPARK Ostrava, K2 reklama, Věznice Karviná, Slezská Diakonie, Iniciativa Dokořán,
CIVILNÍ OCHRANA

DĚKUJEME
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