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Úvodní slovo 
 

Dobrý den (rok) Kociánko, 

tak se jmenuje náš hlavní festival, který byl v roce 2019 pomyslným 
vyvrcholením oslav k 100. výročí založení Kociánky. Slavili jsme však po celý 
rok, respektive začali již koncem roku 2018, kdy jsme symbolicky zahájili 
oslavy u busty zakladatele Kociánky pana Jana Chlupa. No a od ledna to začalo
komiksem z historie, následovala výstava obrazů v galerii Práh, pak AŽD běh 
stoletou Kociánkou, již zmíněný festival DDK, Otevřený turnaj Kociánky 
v rapid šachu, setkání Asociace ucelené rehabilitace, koncert duchovní hudby 
na Petrově a vše jsme zakončili divadelním představením v Huse na Provázku. 
Kromě toho jsme vydali publikaci o historii Kociánky a natočili k tomu i krátký 
film. Zkrátka jsme tu stovku oslavili nejrůznějšími způsoby, abychom se tím 
přiblížili rozmanitým cílovým skupinám. Myslím, že se nám vše podařilo  
a oslavy byly odpovídající a důstojné. Velké poděkování tedy patří všem, kteří 
se na tom podíleli. Zejména pak naší PR, která měla vše na starost. 

Rok 2019 však zdaleka nebyl jen o oslavách, naopak, dokončili jsme velké 
investiční projekty na odloučeném pracovišti Březejc. Celý objekt byl zateplen 
a hlavně jsme tam zrekonstruovali budovu pro službu týdenní stacionář, který 
má vystižný název Druhý domov. Takto napsané to vypadá velmi jednoduše,
ale věřte, že je za tím obrovské množství práce a úsilí. Na místě je tedy ocenit 
všechny, kteří na tom mají zásluhu, zejména pak vedoucí pracoviště Březejc. 

Kromě investičních projektů jsme zahájili i další vzdělávací projekt Kociánka jako učící se organizace. Též název tohoto projektu naznačuje, že Kociánka 
nestagnuje, ale věnuje se intenzivně vzdělávání svých zaměstnanců, aby byli nejen schopni zvládat složité a náročné situace, ale hlavně, abychom zkvalitňovali 
naše služby. Tomu se věnovali především vedoucí sociálního a zdravotního úseku. 

Nejlepší kontrolou kvality je však služby vystavit objektivnímu externímu hodnotiteli, a tak jsem rád, že jsme prošli asi tou nejpřísnější kontrolou, která nás 
mohla potkat a tou byla neohlášená návštěva Veřejného ochránce práv v DOZP. Hlavně jsem rád, že kontrola dopadla poměrně velmi dobře. Tj. převažovala 
dobrá praxe nad nedostatky, které samozřejmě odstraníme. Je to vlastně nekonečný proces a velké poděkování patří všem, kteří se DOZP věnují, především 
jejich vedoucí.  
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No a čím se tedy budeme v roce 2020 zabývat? Především přechodem na nový program Chytrá organizace (též výstižný název, nemyslíte?), dále nás na podzim 
bude čekat audit zdravotních služeb, abychom se tak přiblížili naši vizi, která je i součástí našeho strategického dokumentu pro roky 2020 až 2022. Po jeho 
schválení naším zřizovatelem bude zveřejněn na webu a tam se dočtete, co všechno máme ještě v plánu. 

Nic z toho bychom však nemohli uskutečnit bez lidí, kteří na Kociánce pracují nebo ji jakkoliv podporují. Závěrečné velké poděkování si tedy zaslouží 
všichni, kteří pomáhají lidem s postižením s jejich začleněním do společnosti. 

Tomáš Komárek 
ředitel Centra Kociánka 

  

Změna názvu Centra Kociánka v komiksovém příběhu 
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Základní údaje o organizaci 

 

 
   

Název organizace Centrum Kociánka 

Sídlo organizace Kociánka 93/2, 612 47 Brno – Královo Pole 

IČ 00093378 

Právní forma státní příspěvková organizace 

Zřizovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

Web www.centrumkocianka.cz 

Ředitel/ka Mgr. Tomáš Komárek 
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Personalistika a lidské zdroje 

 
Během roku 2019 došlo k rozdělení původního ekonomicko-provozního úseku na dva samostatné úseky ekonomický a provozní - každý s vlastním vedoucím – 
s cílem zajistit logické oddělení procesů, které se dříve mnohdy nejednoznačně prolínaly a byly v gesci pouze jednoho vedoucího zaměstnance. Pracovní 
skupina údržba, v rámci provozního úseku, byla navíc posílena o nového kolegu údržbáře. 

Původně spojené oddělení - chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny - se organizační změnou rozdělilo na dvě samostatná tak, aby každé mohlo mít 
vlastního vedoucího zaměstnance. Oddělení zahrada, se již jako pracovní skupina, následně začlenilo do STD, které v tomto roce získaly i novou vedoucí. Byl 
tak učiněn první krok na cestě k rozvoji plánovaných zahradních aktivit nejen v rámci STD, ale napříč všemi našimi sociálními službami. 

Pracovišti Březejc a DOZP byl navýšen počet PSS, a to o jednoho dalšího zaměstnance na každém z pracovišť, tak aby došlo k nutnému posílení přímé péče. 

V loňském roce jsme taktéž začali realizovat návazný projekt „Kociánka jako učící se organizace“, který je zaměřen na zavedení kvality v Centru Kociánka,  
a jedním z jeho indikátorů je i získání akreditace SAK. 

 

 Počet k 31. 12. 2019 

hospodářsko-správní a vedoucí zaměstnanci 31 

sociální pracovníci 7

zdravotníci 30 

vychovatelé a pedagogové volného času 16 

psychologové, logopedi 4 
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pracovníci v sociálních službách 94 

THP zaměstnanci 61 

Celkem k 31. 12. 2019 
243 (z toho 
206 žen) 

 
Zpracovala: Mgr. Lenka Havlátová, personalistka 

  

Centrum tvořivé činnosti  
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Poslání a vize Centra Kociánka 

 
Poslání 

Posláním Centra Kociánka je, prostřednictvím moderního pojetí odborných sociálních a zdravotních služeb, pokračovat v tradici ucelené rehabilitace dětí  
i dospělých se zdravotním postižením, v jejich podpoře ve vzdělávání a zapojení do společnosti.  

Naše poslání naplňujeme prostřednictvím sociálních služeb: domovy pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionáře, týdenní stacionáře, 
odlehčovací služby, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení. 

Nedílnou součástí služeb Centra Kociánka je komplexní zdravotní péče (fyzioterapie, hipoterapie, ergoterapie, klinická logopedie, psychologie, 
ošetřovatelská péče). 

 

 

Vize  

 

V roce 2022 je Centrum Kociánka zařízením tzv. dobré praxe v oblasti poskytování zdravotních služeb. Systém řízení kvality 
je částečně nastaven i pro sociální služby a ekonomický úsek. Díky tomu je radost pro Kociánku pracovat . 
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Ekonomika organizace 
 

Základní ekonomické údaje: 

Pro rok 2019 představovaly rozpočtované neinvestiční náklady v hlavní činnosti částku 134 150 981 Kč. Skutečné čerpání k 31. 12. 2019 bylo 145 613 612 
Kč. Výnosy dle upraveného rozpočtu byly ve výši 134 150 981 Kč, reálně bylo dosaženo v hlavní činnosti částky 137 181 648 Kč, účetně tedy došlo v hlavní 
činnosti ke ztrátě ve výši 8 431 964 Kč. 

Ve vedlejší činnosti tvořily náklady částku 5 286 320 Kč, výnosy 5 794 415 Kč, kladný výsledek hospodaření před zdaněním v hospodářské činnosti je tímto 
508 095 Kč. 

Z výše uvedeného vyplývá, že účetně došlo v hlavní činnosti ke ztrátě. V roce 2019 došlo k navýšení nákladů souvisejících s opravami a údržbou areálu Centra 
Kociánka, která byla financována z provozních prostředků. Celkem bylo na tyto opravy vynaloženo 2 361 214 Kč oproti roku předchozímu, kdy 
tato částka činila 731 631 Kč. V souvislosti s investičními akcemi realizovanými v roce 2019, a také již zmíněnou údržbou areálu Centra Kociánka, došlo 
z důvodu kráceného nároku na odpočet DPH k navýšení částky neuplatněné DPH. V roce 2019 došlo také k navýšení odpisů, které vyjadřují míru opotřebení 
dlouhodobého majetku a jejich výše činí 8 280 765 Kč. Odpisy však nejsou finančně pokryty. Podrobně jsou položky jednotlivých nákladů a výnosů rozebrány 
ve výkazu zisků a ztrát, který je přílohou této zprávy. 

V investičních výdajích byly zřizovatelem poskytnuty prostředky v rámci programového financování v programu 113 330 Reprodukce majetku ústavů sociální 
péče MPSV: 

1) MPSV i v roce 2019 navýšilo finanční prostředky u projektu „Březejc – Druhý domov“. V jeho prvotní fázi byla odkoupena stávající budova od Svazu 
tělesně postižených představující náklad ve výši 5 600 000 Kč. Tato budova prošla v roce 2018 následující revitalizací, kdy byly rekonstruovány stávající 
prostory, které nabídnou moderní kultivované a humánní prostory pro realizované sociální služby. Projekt je významně spolufinancován ze zdrojů EU. 

 

Zásadní investice na pracovišti Březejc v roce 2019 pokračovaly také realizací projektu výměny zdrojů tepla, tedy nahrazení plynových kotlů tepelným 
čerpadlem, a zateplení budov. I tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU a byl v tomto roce také zdárně ukončen. 

V investiční oblasti byl pro pracoviště Březejc  pořízen nový automobil, který nahradil morálně i fyzicky velmi zastaralé vozidlo. Poslední významnou investicí 
na středisku Březejc byla rekonstrukce kuchyně a přilehlých obslužných prostor, která byla dokončena. 

V brněnské části Centra Kociánka se v průběhu roku 2019 uskutečnila rekonstrukce části budovy C. V průběhu roku 2020 budou nově zrekonstruované 
prostory zkolaudovány a budova C díky tomu nabídne vhodnější prostory našim uživatelům.  Na pracovišti Brno byla započata také nutná sanace statických 
poruch budovy D a její dokončení je očekáváno v roce následujícím. Pro pracoviště v Brně máme také v plánu pořídit nový automobil pro rozvoz stravy. 
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V následujícím roce nás čekají nemalé investice do IT infrastruktury, kde lze jako příklad uvést investiční záměr na pořízení nového serveru v částce  
1,8 milionu korun. 

Příloha: tabulka Výkaz zisků a ztrát  

Zpracoval: Ing. Martin Hirschner, vedoucí ekonomického úseku 

   

Centrum tvořivé činnosti  
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Poskytování sociálních služeb 
 

 

Centrum Kociánka poskytovalo v roce 2019 komplex 6 sociálních služeb. Jednalo se o poskytování 4 pobytových sociálních služeb (domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, odlehčovací služba, týdenní stacionáře a chráněné bydlení) a dále 2 služeb ambulantních (denní stacionáře a sociálně terapeutické 
dílny). Sociální služby jsou poskytovány v Centru Kociánka, Brno a na odloučeném pracovišti Březejc na Vysočině. 

Tabulka: Druh sociální služby, věková struktura uživatelů, formy poskytování a kapacita služby 

Druh služby Věková 
struktura 

Forma 
poskytování 

Kapacita k  
31. 12. 2019  

Domovy pro osoby  
se zdravotním postižením 

6 - 40 let pobytová 40 

 
Týdenní stacionáře 

 
6 – 40 let 
6 – 40 let 
(Březejc) 

 
pobytová  

 
69 – Brno 
18 – Březejc* 

 
Denní stacionáře 

 
3 – 40 let 
6 – 40 let 
(Březejc) 

 
ambulantní 

 
54 – Brno* 
15 - Březejc 

 
Chráněné bydlení 

 
18 – 45 let 

 
pobytová 

 
17 

 
Sociálně terapeutické dílny 

 
18 – 55 let 

 
ambulantní 

 
27 – Brno 
25 - Březejc 

 
Odlehčovací služby 

 
6 – 40 let 

 
pobytová 

 
6 – Brno 
10 - Březejc 

 

* Tzv. okamžitá kapacita služeb  
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Sociální úsek 

Zhodnocení roku 2019 v rámci sociálního úseku 

V rámci dění v Centru Kociánka proběhla řada pestrých a zajímavých aktivit v našich jednotlivých sociálních službách jak pro naše uživatele, tak i pro širší 
veřejnost. Na tomto místě bych tak rád poděkoval všem zaměstnancům Centra Kociánka, kteří se na organizaci, zajištění a chodu těchto akcí podíleli. Věřím, že 
tyto aktivity přispěly k dobré pohodě a příjemné atmosféře. 

Mimo tyto rozmanité akce se prolínaly v průběhu roku aktivity našeho nového projektu „Kociánka jako učící se organizace“ (operační program Zaměstnanost), 
který jak pevně věříme, přispěje k doplnění nových znalostí, vědomostí a k rozvíjení potenciálu našich zaměstnanců tak, aby mohli kvalitně a profesionálně 
naplňovat své poslání při práci s uživateli našich služeb. V rámci tohoto dvouletého projektu (předpokládané ukončení 12.2020) jsou zajištěny různorodé 
vzdělávací aktivity pro personál našeho zařízení: např. akreditované a neakreditované kurzy, workshopy, supervize pro pracovníky sociálních služeb a pro 
některé zaměstnance vedení služeb rovněž také sebezkušenostní výcviky. Současně vybrané aktivity projektu také přispějí k zefektivnění procesů v organizaci 
(např. analýza vybraných služeb a zhodnocení stavu organizace, rozvoj kvality poskytování sociálních služeb, pracovních postupů, metodik atd.). Tento projekt 
neformálně navazuje na naše zkušenosti z předchozího realizovaného „vzdělávacího“ projektu „Kociánka v praxi“ (rovněž operační program Zaměstnanost), 
v rámci něhož byli školeni zaměstnanci mimo jiné v mnoha oblastech práce s klientelou našich služeb a péče včetně supervizí, tuzemských i zahraničních 
(Španělsko) stáží a rovněž bilanční diagnostiky pro uživatele v Brně i Březejci. Velká část objemu tohoto vzdělávání byla zaměřena na podporu zaměstnanců 
při práci s uživateli s poruchou autistického spektra, z důvodu rozšiřování našich služeb o pomoc této skupině uživatelů služeb. Náš další projekt „Kociánka 
jako učící se organizace“ (od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020) již problematice uživatelů s poruchou autistického spektra nevěnuje tolik pozornosti jako projekt 
předchozí, ale je zaměřen v rámci vzdělávacích aktivit poněkud šířeji do více oblastí. 

Mohu říci, že se s projektovým týmem snažíme, aby byl projekt pro naše zaměstnance přínosný a jeho vzdělávací aktivity skutečně kvalitní, smysluplné a byly 
jedním ze zdrojů pozitivní motivace při další práci. Rád bych tak poděkoval na tomto místě všem, kteří se v tomto projektu angažují v jakékoliv roli za jejich 
trpělivost a snahu o vyřešení problému, které se pří takových rozsáhlých vzdělávacích aktivitách objeví. 

V rámci přijímání uživatelů s poruchou autistického spektra (PAS) a poskytování podpory těmto uživatelům na pracovišti v Brně jsou stále prakticky nejdále 
vybraná pracoviště denního stacionáře. V dalších službách dochází k postupnému rozšiřovaní péče pro tyto uživatele, obvykle s nižší mírou podpory v této 
oblasti (domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba, týdenní stacionář). Nadále je však další rozšiřování poskytování služeb pro uživatele  
s PAS na pracovištích v Brně podmíněno dalším zajištěním po stránce prostorové, materiální, organizační a zejména personální (navýšení počtu pracovníků 
přímé péče). 

Personální zajištění 

Lze říci, že i přes přetrvávající náročnou situaci nedostatku kvalitního odborného personálu sociálních služeb se i v roce 2019 podařilo, kromě několika 
pracovních pozic, najít s velkým úsilím vhodné zaměstnance a služby tak nebyly zásadně personálně postiženy. Obecně se tak Centrum Kociánka těší vysoké 
loajalitě stávajících zaměstnanců. 
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V průběhu roku 2019 byla mimo jiné vyřešena personálně situace v sociálně terapeutických dílnách a chráněném bydlení, kde se od 1. 3. 2019 pozice vedoucí 
služby s plnou vervou ujala Dana Sedláčková, která naši organizaci dobře zná, neboť zde již působila na různých pozicích. V roce 2019 bylo také nově oddělení 
zahrada organizačně včleněno pod středisko sociálně terapeutické dílny, přičemž jsme intenzivně pracovali na přípravě využití zahradních aktivit u uživatelů 
našich sociálních služeb. 

Strategie a výhledy do dalšího období 

Z nejvýznamnějších výzev v rámci strategie pro další roky (řada dlouhodobých vizí zůstává nadále z minulého období) uveďme např.: 

 vybudování a provozování specializovaného denního stacionáře pro dospělé uživatele s poruchou autistického spektra (PAS) a postupné přijímání 
uživatelů s PAS do všech našich poskytovaných sociálních služeb, 

 další zkvalitnění sociálních služeb a péče - zhodnocení procesů rozvoje kvality, revize standardů kvality jednotlivých sociálních služeb ve vztahu 
k osobám s poruchou autistického spektra, rozvoj a realizace dalších metod, přístupů a konceptů pro individuální rozvoj uživatelů (v návaznosti na 
realizovaný projekt „Kociánka jako učící se organizace“), 

 realizace projektu „Kociánka jako učící se organizace“ (operační program Zaměstnanost, období 1. 1. 2019-31. 12. 2020) – vzdělávání zaměstnanců, 
analýza procesů v organizaci, rozvoj kvality sociálních služeb atd., 

 zvyšování materiálně technického standardu služeb a odstraňování institucionálních prvků, 
 pokračující implementace nového softwaru pro evidenci všech sociálních (případně dalších) služeb naší organizace atd. 

Věříme rovněž, že nově vytvořená Strategie rozvoje Centra Kociánka na r. 2020 – 2022 bude představovat pro sociální úsek sice nelehkou výzvu, ale zejména 
významný impuls pro další pozitivní rozvoj a zvyšování kvality služeb v Centru Kociánka. 

Poděkování zaměstnancům 

V roce 2019 jsme na sociálním úseku řešili některé náročné organizační úkoly (např. přechod na nový informační systém Chytré organizace, řešení problémů 
souvisejících se vzdělávacím projektem atd.) a v jednotlivých službách rovněž i řadu nelehkých provozních situací a při práci s uživateli našich služeb. Bez 
obětavého lidského nasazení nás všech zaměstnanců, podporovatelů a dobrovolníků bychom tuto smysluplnou pomoc v takovém rozsahu a kvalitě poskytnout 
nemohli. Jako vedoucí sociálního úseku bych Vám všem za Vaši podporu našich klientů a chodu služeb rád poděkoval. 

Zpracoval: Mgr. Pavel Matulka, DiS., vedoucí sociálního úseku 
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Denní stacionáře 
Statistika 

K 31. 12. 2019 poskytuje denní stacionář svoje činnosti celkem 123 uživatelům. Průměrný věk uživatelů je 18, 2 let. 1 uživatel starší 40-ti let je na DS na 
výjimku, na základě žádosti, vzhledem k tomu, že nenašel navazující službu. 
V průběhu roku 2019 bylo zahájeno poskytování služby denního stacionáře celkem 15 novým uživatelům. V průběhu roku 2019 bylo ukončeno poskytování 
služby denního stacionáře celkem 11 uživatelům – z toho 3 uživatelům byla smlouva ukončena z důvodu nevyužívání služby, dále 1 uživateli byla ukončena 
smlouva z důvodu přechodu na jinou SŠ, tudíž služby denního stacionáře již nepotřeboval, 1 uživateli byla ukončena smlouva z důvodu přechodu do týdenního 
stacionáře a 6 uživatelů mělo smlouvu na dobu určitou a neměli zájem o prodloužení smlouvy.   
 
 
Hodnocení cílů služby za rok 2019 

 Vzdělávání zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci mají splněný povinný počet hodin vzdělávání 24 hod./kalendářní rok. Byli vzděláváni v rámci projektu „Kociánka jako učící se 
organizace“. Tématy vzdělávání byla např. Mezioborová spolupráce v sociální práci, Práce s traumatem u dětí a dospělých, Rukodělné techniky, Mapování 
potřeb uživatelů, Komunikační dovednosti apod. Během roku probíhaly rovněž supervize pro zaměstnance DS. Dále 8 zaměstnanců absolvovalo stáž v Denním 
stacionáři Ruka pro život v Brně – Králově Poli, který pracuje s podobnou cílovou skupinou. 

 Propojení Centra Kociánka s Brnem 

Uživatelé se zapojují do kulturních akcí, např. návštěvy zámků, Hvězdárny a planetária Brno, návštěva ZOO, výlet parníkem po Brněnské přehradě. Navštěvují 
muzea, divadla, hrady a zámky i mimo Brno.  
V rámci akce Dobrý den Kociánko, v květnu 2019, vystoupili uživatelé DS Duha a DS U Zvonu, hudební vystoupení měli i uživatelé v rámci činnosti dramatické 
dílny a v rámci činnosti Centra tvořivé činnosti proběhlo na akci Dobrý den Kociánko vystoupení s kapelou Hustej Rock. 
V červnu pořádalo Centrum tvořivé činnosti výstavu pro veřejnost v koridoru na budově DEF, kde byly vystaveny výrobky či obrazy, které vytvářeli uživatelé 
docházející do Centra tvořivé činnosti.  
Zároveň Centrum tvořivé činnosti uspořádalo výstavu ke 100 letům Centra Kociánka v Café Práh. 
Centrum tvořivé činnosti a dramatická dílna se podílelo na organizaci akce Jarní slavnosti na hipoterapii a Rozsvěcení vánočního stromu. 
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 Pokračovat ve zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů – vybudování nového pracoviště pro dospělé uživatele s PAS na 
budově G dle projektové dokumentace 

Tento cíl není splněn a bude pokračovat i v roce 2020. V prosinci 2019 proběhlo jednání s projektovou architektkou nad vybavením nového pracoviště 
nábytkem a didaktickými pomůckami. Vybavení budoucího nového pracoviště bude zakomponováno do projektové dokumentace. 

 Pokračování v úpravách venkovního prostředí za budovou H  

Venkovní hřiště prozatím vybudováno nebylo. V roce 2019 se nám podařilo získat finanční dar ve výši 11.903 Kč, který je určen na nákup vybavení venkovního 
hřiště. V tomto cíli budeme i nadále pokračovat. 

 Rozdělení pracoviště DS U Zvonu na 2 pracoviště – dovybavení pobytové místnosti DS školními pomůckami pro práci s uživateli  
a vytvořit na budově DEF zázemí pro zaměstnance nového pracoviště DS školní 

Tento cíl je splněn pouze částečně. Pobytová místnost pro uživatele je postupně vybavována novými pomůckami. Nicméně zázemí pro zaměstnance nového 
pracoviště vybudováno nebylo, protože vzhledem k havarijnímu stavu budovy D a stavebních pracích na budově jsme místnost, která byla plánovaná pro 
zázemí pro zaměstnance, propůjčili pro činnost školy.  

 Prezentace Centra tvořivé činnosti a dramatické dílny na webových stránkách Centra Kociánka 

Cíl nebyl splněn. Prezentace Centra tvořivé činnosti a dramatické dílny na webových stránkách Centra Kociánka bude provedeno až po vyjasnění zařazení 
Centra tvořivé činnosti a dramatické dílny do organizační struktury organizace. 

 Zavedení nové aktivizační činnosti do Centra tvořivé činnosti – práce se dřevem 

Cíl byl naplněn. Do nově zavedené činnosti v Centru tvořivé činnosti bylo zapojeno celkem 15 uživatelů. 

 Zavedení nové aktivizační činnosti do činností denního stacionáře – aktivizační činnosti na zahradě a proškolení zaměstnanců 
v zahradní terapii 

Cíl byl splněn částečně. 2 zaměstnanci DS byli proškoleni v zahradní terapii, ale projekt na zahradní terapii pro celé Centrum Kociánka je teprve rozpracován.  

 Využívání konceptu bazální stimulace v praxi a proškolení dalších zaměstnanců v bazální stimulaci 

2 zaměstnanci, kteří byli již proškoleni v bazální stimulaci, aktivně tento koncept v praxi využívají. Další zaměstnanci budou ale proškoleni až v roce 2020. 

 Rozšíření prostor DS Duha o jednu pobytovou místnost 

Tento cíl se nám nepodařil splnit a budeme v něm nadále pokračovat i v roce 2020. 
   



15 
 

 Zavedení nové činnosti do dramatické dílny – natáčení videí a jejich prezentace 

Tento cíl se nám podařil naplnit. Díky Nadačnímu fondu Centra Kociánka byl pořízen nový počítač pro střih videí. Dále byl také pořízen program pro střih 
videí, díky kterému může dramatická dílna natáčet videa. V průběhu roku 2019 bylo natočeno s uživateli několik videí a byla zahájena činnost „Rádia 
Netuším“.  

 Aktivní zapojení denního stacionáře do oslav 100 let založení Centra Kociánka 

Tento cíl byl splněn. V rámci Dobrého dne Kociánka vystoupili uživatelé DS Duha a DS U Zvonu. Centrum tvořivé činnosti uspořádalo výstavu v Café Práh, 
která byla zaměřena na téma 100 let založení Centra Kociánka. 
 
Cíle na rok 2020 
 
 Zkvalitňování prostředí a podmínek pro život uživatelů  
 
Zaměříme se především na metodické a personální nastavení nově budovaného pracoviště pro dospělé uživatele s PAS na budově G, jehož vybudování dle 
projektové dokumentace zajišťuje provozní úsek zařízení.  
V roce 2020 bychom se chtěli také zaměřit na zlepšení prostředí pobytových místností DS Slunečnice a DS Kopretina. Prostředí bychom chtěli více 
strukturovat dle potřeb našich uživatelů, prostory zútulnit a opticky zesvětlit. Dále bude zahájeno jednání s provozním úsekem nad nutnými stavebními 
úpravami na pracovišti DS Kopretina a DS Slunečnice. 
K dalšímu zkvalitnění prostředí by mělo dojít i na pracovišti DS Duha, kde dojde k rozšíření pracoviště o 1 pobytovou místnost a to z toho důvodu, abychom 
prostory pracoviště DS Duha mohli lépe strukturovat. Pracoviště DS Duha bylo budováno pro uživatele, kteří si plní povinnou školní docházku na základní 
škole v areálu zařízení. Nicméně momentálně na DS Duha dochází i uživatelé starší, kteří již mají povinnou školní docházku absolvovanou. Nová místnost by 
tedy sloužila pro uživatele, kteří již mají povinnou školní docházku splněnou, a činnost v této místnosti bude nastavena dle potřeb těchto uživatelů.  
Zároveň se zaměříme i na venkovní prostředí za budovou H, které bychom chtěli upravit a vybavit herními prvky pro potřeby uživatelů DS Duha a U Zvonu. 
V roce 2020 bychom se chtěli zaměřit spíše na vytvoření projektu, jak bude dané venkovní prostředí za budovou H vypadat a získání dalších finančních 
prostředků na nákup vybavení. 
 
 Zkvalitnění podmínek a prostředí pro zaměstnance DS 

V roce 2020 zajistíme nové zázemí pro zaměstnance DS U Zvonu. Současné zázemí je nedostatečné. Nová místnost pro zaměstnance bude zajištěna v budově 
DEF či na přístavbě budovy DEF. 
 
 Vyjasnění pozice Centra tvořivé činnosti a dramatické dílny a jejich zařazení do struktury organizace 
 
Činnost Centra tvořivé činnosti a dramatické dílny přesahuje i do jiných služeb Centra Kociánka. V současnosti jsou ale Centrum tvořivé činnosti a dramatická 
dílna pouze součást denního stacionáře. Proto je nutné vyjasnit jejich pozici v Centru Kociánka a jejich zařazení do struktury organizace, aby mohli nabízet 
svoje služby napříč všemi službami Centra Kociánka.   
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 Zkvalitnění mezioborové spolupráce - organizace multidisciplinárních týmů 

Denní stacionář úzce spolupracuje se školským zařízením sídlícím v areálu Centra Kociánka a dále s oddělením rehabilitace Centra Kociánka. Abychom  
o uživateli měli opravdu komplexní informace a s uživatelem všechny složky pracovali jednotně, obnovíme v roce 2020 pořádání multidisciplinárních týmů, 
jichž se budou především účastnit oddělení rehabilitace, pracovníci sociální služby a zaměstnanci školy. 
 

 Vzdělávání zaměstnanců ve speciálních metodách práce  

Abychom službu neustále zkvalitňovali, je nutné, aby se i naši zaměstnanci školili v nových metodách práce s uživateli. I v roce 2020 bude v Centru Kociánka 
probíhat projekt „Kociánka jako učící se organizace“, jehož prostřednictvím budou naši zaměstnanci vzděláváni ve speciálních metodách práce – například 
v bazální stimulaci, v metodách práce v multisenzorickém prostředí apod. 
 

 Revize metodik denního stacionáře  
V roce 2020 dojde k aktualizaci veškerých metodik denního stacionáře. Důraz bude kladen na zkvalitnění vedení dokumentace uživatelů (např. mapování 
potřeb uživatelů apod.) a zároveň dojde k přehodnocení nastavených cílů denního stacionáře. 
 

Zpracovala: Mgr. Lenka Patáková, vedoucí denních stacionářů 

 

 

 
   

Tvoření v Centru tvořivé činnosti 
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Statistika 

 Věková struktura cílové skupiny: 
- Mladší děti (8 – 10 let)     – 1 uživatel 
- Starší děti (11 – 15 let)      – 8 uživatelů 
- Dorost (16 – 18 let)     – 6 uživatelů 
- Mladí dospělí (19 – 26 let) – 13 uživatelů 
- Dospělí (27 – 40 let)      – 10 uživatelů  

 
 Kapacita služby je 40 uživatelů. Na pokyn zřizovatele bylo jedno místo 

trvale vyčleněno pro akutní zájemce a především pro děti s nařízenou 
ústavní výchovou či předběžným opatřením 

 K 31. 12. 2019 využívalo službu 38 uživatelů, z toho 7 s nařízenou 
ústavní výchovou 

 Průměrná roční obložnost (obsazenost): 95,38 % 

 Nově přijatých uživatelů: 3 
 Výstup uživatelů a ukončení služby:  
 Přestup:  

- 1 uživatel do jiného zařízení 
- 2 uživatelé do přirozeného prostředí 
- 1 uživatelka zemřela 

 Aktivizační centrum: 7 uživatelů + uživatelé, kteří právě využívají OS 
 Střední školu F. D. Roosevelta navštěvuje 19 uživatelů 
 Základní školu v Centru Kociánka navštěvuje 9 uživatelů 
 Sociálně terapeutické dílny navštěvují 2 uživatelky 
 Zaměstnávání uživatelů: 2 uživatelé: 1 pracuje v bance, 1 z domu přes 

PC 
 V průběhu roku 2019 působilo na DOZP pravidelně 7 dobrovolníků 

 

Hodnocení cílů služby za rok 2019 

 Humanizace prostředí a zlepšování podmínek pro život uživatelů DOZP 

Přestože humanizace prostředí neustále probíhá a drobnými změnami a kroky se snažíme přispět tomuto cíli, zásadní kritéria pro splnění tohoto cíle se naplnit 
nepodařilo. Nová domácnost byla sice vybudována, ale nepodařilo se zdárně ukončit kolaudační řízení. Druhé kritérium, tedy výměna stávajících dveří 
s mechanickým otevíracím systémem za dveře s automatickým otvíracím systémem, také nebylo naplněno. 
 
 Vzdělávání zaměstnanců ve speciálních metodách a přístupech při poskytování péče 

V průběhu roku 2019 absolvovali všichni zaměstnanci povinné zákonné vzdělávání v rozsahu 24 hodin, 9 zaměstnanců absolvovalo vzdělávání nad rámec 
stanovený zákonem. 2 zaměstnanci absolvovali kurz zahradní terapie, 2 zaměstnanci se specializovali na vzdělávání v muzikoterapii, 10 zaměstnanců prošlo 
speciálním dvoudenním kurzem zaměřeným na práci se sexualitou uživatelů.  
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V rámci vzdělávání zaměstnanců probíhaly skupinové supervize, všichni zaměstnanci absolvovali stáž ve vybraných zařízeních, která mohou nabídnout dobrou 
praxi a zaměstnanci mohou své zkušenosti z těchto zařízení přenést do své práce. Kontakty na zařízení s dobrou praxí byly navázány v rámci Komunitního 
plánování sociálních služeb. Byly to tyto sociální služby ve městě Brně: DOZP Domov pro mě, Paspoint, Denní stacionář Effeta, Ruka pro život. 

 Rozvoj spolupráce se specializovanými středními a vysokými školami, posílení spolupráce s dobrovolníky 

Ve spolupráci s PR pracovnicí se podařilo navázat dobrou spolupráci se středními i vysokými školami humanitního směru, které využívají možnost absolvování 
stáží svých studentů v sociální službě DOZP. Každému praktikantovi je přidělen kmenový zaměstnanec, který zajišťuje odbornost praxe, je praktikantovým 
průvodcem i rádcem. Od praktikantů naopak získává zpětnou vazbu, jejich pohled na způsob poskytování služby a jejich hodnocení prostřednictvím dotazníků. 
V roce 2019 absolvovalo praxi v DOZP 19 praktikantů. V DOZP rovněž umožňujeme zaměstnancům z jiných služeb absolvování odborné stáže. V roce 2019 
absolvovalo stáž v DOZP 8 stážistů. V roce 2019 se nepodařilo získat tolik dobrovolníků, jak jsme plánovali, oproti předešlým letům se jejich počet dokonce 
snížil. V roce 2019 působilo v DOZP aktivně 7 dobrovolníků. 

 Přizpůsobení prostředí pro poskytování péče dětem s nařízenou ústavní výchovou 

Dětem s NÚV je věnována zvláštní péče, která vychází především z naplňování potřeb těchto dětí. V tomto roce se nepodařilo vybavit domácnost dětí tak, jak 
bylo v plánu (běžné domácí spotřebiče, nová kuchyňská linka), přesto v rámci možností učíme děti fungovat tak, jak by to mělo být v běžné domácnosti, např. 
tak, že jejich domácnost byla zajištěna běžným zamykacím dveřním systémem, děti se učí pracovat s klíči a s odpovědností za zajištění svého majetku. 

Velký důraz je kladen na naplňování potřeb dětí v oblasti vztahů, navazování běžných kontaktů i hlubších vztahů nejen mezi sebou, ale i v širší společnosti 
mimo CK. Proto v maximální možné míře s dětmi navštěvujeme kulturní, sportovní a další akce. V letošním roce proběhlo vystoupení jejich kapely na přehradě 
v rámci festivalu ohňostrojů, absolvovaly sportovní tábor se sportovním klubem, proběhly 3 týdenní adaptační pobyty, pravidelně několikrát měsíčně chodí do 
cukráren, kaváren, na výstavy, do kina, na koupaliště apod.  

Další velkou oblastí je navazování a udržení kontaktů s biologickou rodinou, příbuznými a dalšími osobami mimo CK. Proběhly 3 multidisciplinární týmy, 
které se věnovaly otázkám nastavení kontaktů a dalších aktivit s rodinou.  

Podařilo se: 

 Nejúspěšnější akce pro uživatele DOZP 

Mezi nejúspěšnější akce roku 2019 patří mimo jiné návštěva Planetária s naučným programem, ples CK a SŠ F. D. Roosevelta, výlet na parníku po brněnské 
přehradě, sportovní hry na přehradě, Dobrý den Kociánko, koncert na Petrově, sportovní hry handicapovaných Emil Open, veteráni pro Kociánku, týdenní 
adaptační pobyt 5 uživatelů v Beskydech, integračně-sportovní pobyt na horách se ZŠ Pavlovská, zážitková výstava ve Fait galerii s doprovodným kreativním 
programem, výstava na Špilberku, výstava na brněnském výstavišti ke 100. výročí založení republiky, tradiční akce ve Veverské Bítýšce – Mikulášská nadílka, 
sjezd na raftech, tradiční akce v Boskovicích ve Skleníku - Vítání nového roku společně s ostatními uživateli sociálních služeb, výstava sukulentů a mnoho 
dalších. 
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 Zvýšení kvality poskytovaných služeb 

V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb a sjednocení péče o uživatele služby byl zaveden systém pravidelných multidisciplinárních týmů. V roce 2019 
se podařilo uskutečnit 4 multidisciplinární týmy (celkem 32 uživatelů), kterých se účastnili zástupci různých oborů a profesí (sociální pracovnice, vedoucí 
sociální služby, klíčový pracovník, vedoucí zdravotního úseku, všeobecná sestra, logoped, ergoterapeut, fyzioterapeut, psycholog, pedagogický pracovník), 
případně rodiče uživatele. Mimo těchto čtyř systematických multidisciplinárních setkání proběhly další dva multidisciplinární týmy zaměřené přímo na řešení 
problémů u konkrétního uživatele. 

 

 Cíle na rok 2020: 

 Revize metodik k SQSS č. 1 – 15 

/měřitelnost: vypracování všech metodik k SQSS č. 1- 15 s přílohami. Dokumenty, které jsou určeny pro uživatele, budou ve srozumitelné formě a podobě/ 
 

 Humanizace prostředí 
 

- Vybavení a zprovoznění nové domácnosti pro uživatele s vysokou mírou podpory 
- Pořízení nového systému zabezpečení dveří do domácností  
- Nově vybavit domácnosti (opotřebovaný nábytek, domácí spotřebiče) 

/měřitelnost: zprovoznění nové domácnosti, využívání této domácnosti uživateli s vysokou mírou podpory, nový systém uzavírání domácností  
u 3 domácností a připravenost uživatelů jej používat/ 

 Vzdělávání zaměstnanců 
 

- Sebezkušenostní výcviky pro vedoucí a sociální pracovníky 
- Supervize 
- Specializované odborné kurzy – bazální stimulace, muzikoterapie, dramaterapie apod. 

/měřitelnost: 3 zaměstnanci DOZP absolvují sebezkušenostní výcvik, 8 zaměstanců absolvuje výcvik ve speciální terapii či bazální stimulaci, všichni 
zaměstnanci absolvují minimálně 5x skupinovou supervizi/ 

 Péče o děti s NÚV – zvyšování míry naplňování potřeb 
 

- Podpora vztahů s rodinou 
- Podpora při vzdělávání a spolurozhodování 
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- Práce s individuálními potřebami, zvyklostmi, pravidly 
- Materiální zajištění 

/měřitelnost: 7 případových setkání na téma kontaktu s rodinou, 7 individuálních plánů zaměřených na zvyšování míry naplňování potřeb v oblasti 
bezpečí, vztahů, zdraví, vzdělávání/ 

 Zvyšování kvality poskytované péče prostřednictvím multidisciplinárních týmů 
 

- Pravidelné a systematické multidisciplinární týmy 
- Případové multidisciplinární týmy 

/měřitelnost: 5 účelových multidisciplinárních týmů, ve kterých se bude nastavovat mezioborová péče a spolupráce ve prospěch uživatele/ 

 

Zpracovala:  Mgr. Magdalena Pospíšilová, vedoucí domovů pro osoby se ZP 

   

Vystoupení uživatelů DOZP na festivalu Dobrý den Kociánko 2019 
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Chráněné bydlení 
Statistika 

 Kapacita služby je 17 uživatelů. 
 K 31. 12. 2019 využívalo službu 11 uživatelů. 

- V roce 2019 byli přijati do služby 4 uživatelé a 7 uživatelů odešlo  
- (6 do přirozeného prostředí, 1 do pobytové komunitní služby). 
-  5 uživatelů pracovalo v chráněném pracovním místě, 
- 2 pracovali na otevřeném pracovním trhu, 
- 2 uživatel byli zároveň uživatelem služby sociálně terapeutické dílny 
- 1 uživatel studoval 
- 1 uživatel si hledal pracovní uplatnění.  

 V roce 2019 byly zamítnuty 4 žádosti zájemců o sociální službu, ve všech případech zájemci nespadali do cílové skupiny služby. 
 K 31. 12. 2019 byly evidovány 2 žádosti zájemců o sociální službu.  
 

Vzdělávání zaměstnanců 

V rámci projektu „Kociánka jako učící se organizace“ byli zaměstnanci proškoleni, a tím splnili povinný počet 24 hodin vzdělávání za rok. Všichni zaměstnanci 
absolvovali skupinové supervize. Možnost individuální supervize nebyla využita. 2 zaměstnankyně se zúčastnily stáže v chráněném bydlení Neratov. 
 
Akce konané v roce 2019 

 Zahradnictví Šebrov – dýňové slavnosti  
 Výprava do Brna – poznávání města a okolí s možností využití MHD 
 Vánoční trhy v Brně – nákup vánočních dárků 
 Vánoční posezení s uživateli – tradiční každoroční předvánoční posezení zaměstnanců a uživatelů chráněného bydlení v restauraci YVY  
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Hodnocení plnění rozvojových cílů z roku 2019 

 Propojení Centra Kociánka s městem Brnem 

V Centru Kociánka v roce 2019 proběhly tradiční akce Dobrý den Kociánko, Jarní ples Kociánky, prodejní výstavy v Centra Kociánka, na které jsou zváni 
rodinní příslušníci uživatelů i široká veřejnost. Těchto akcí se účastnili i uživatelé a rodinní příslušníci uživatelů sociální služby chráněné bydlení. 

 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

- Nákup sklopných zrcadel do koupelen uživatelů 
- Oprava stropu v bytě na budově A  
- Nákup nové pračky pro každodenní využití uživatelů 
- Výměna nefunkčních lednic za nové 
- Výměna světel na chodbách 
- Vymalování bytu v Kohoutovicích 

 Příprava uživatelů na přechod ze služby chráněné bydlení na samostatný život 

V roce 2019 jsme se zaměřili na spolupráci s neziskovou organizací, která nám pomáhá zajistit podporované zaměstnávání pro naše uživatele.  
Podpora a při objednávání zboží přes internetové stránky.  
Doprovod a pomoc při vyplňování tiskopisu žádosti o byt nebo úřadu práce.  
 

Rozvojové cíle pro rok 2020 

 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Zapojení uživatelů do projektu „Zahradní aktivity“ - starost o záhony před budovou A, hospodaření na malém záhonu v zahradě Centra Kociánka.  
Zajistit funkční zvonky u dveří do bytu na budově A. 
 

 Příprava uživatelů na přechod ze služby chráněné bydlení na samostatný život 

Více se zaměřit na samostatnost při plánování a přípravě stravy, aby co nejméně uživatelé využívali jídelny v CK. V roce 2020 se chceme zaměřit na zlepšení 
finanční gramotnosti našich uživatelů ve spolupráci s finančními institucemi. 

Zpracovala: Dana Sedláčková, vedoucí chráněného bydlení  
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Odlehčovací služba 
Statistika 

 Okamžitá kapacita služby je 6 uživatelů, daří se obsazovat dvoulůžkové pokoje vyváženě jak ženami, tak muži 
 Celkový počet uživatelů v roce 2019 byl 39. Téměř všichni využívají službu opakovaně vícekrát do roka, někteří téměř pravidelně minimálně 2x měsíčně 
 Nejvíce vytížená byla služba během víkendů a v měsících červenec a srpen 
 Průměrný věk uživatelů byl 24,6 let 
 Celkové roční využití kapacity (obložnost)bylo: 85,60% 
 V průběhu celého roku 2019 nebyla zaznamenána a řešena žádná stížnost na způsob a průběh poskytování sociální služby 

 
 

Hodnocení cílů služby za rok 2019 

 Rekonstrukce domácnosti odlehčovací služby 

Tento cíl se nepodařilo naplnit. Odlehčovací služba funguje v samostatné domácnosti společně se zdravotním úsekem. Není k dispozici společenská místnost, 
ani prostory k podávání stravy. Uživatelé OS musí využívat prostory protilehlé domácnosti DOZP. 

 Materiální a technické vybavení prostor pro potřeby osob s PAS 

Tento cíl se nepodařilo splnit. Neproběhla rekonstrukce ani vybavení speciálními pomůckami pro uživatele s PAS. 
 
 Zvýšení využití kapacit OS  

Obsazenost, tedy využití odlehčovací služby byla v roce 2019 přibližně stejná, jako v roce předcházejícím. Podařilo se zvýšit počet uživatelů, kteří využívají 
službu v pracovní dny a také počet uživatelů, kteří přichází opravdu z přirozeného prostředí a nevyužívají žádnou jinou pobytovou sociální službu. 
 
 Vzdělávání zaměstnanců OS 

V rámci vzdělávání všichni zaměstnanci OS absolvovali vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok, jak předepisuje zákon. Jejich vzdělávání bylo zaměřeno 
především na poskytování kvalitní a bezpečné péče, také na různé aktivizační činnosti, které lze využít v rámci poskytování sociální služby. Všechny 
zaměstnankyně absolvovaly minimálně 3 supervizní skupinová setkání a všechny zaměstnankyně absolvovaly stáž v některém zařízení poskytující dobrou praxi 
v Brně (denní stacionář Effeta, Domov pro mě, Ruka pro život, Paspoint). 
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Cíle pro rok 2020: 

 Personální zajištění aktivizačním pracovníkem určeným pouze pro OS 
  

- nutnost vzhledem k náročné cílové skupině (uživatelé s PAS, uživatelé s těžkou mentální retardací) 
- Personální reorganizací zajistit 1 aktivizačního zaměstnance pouze pro uživatele OS 

/měřitelnost: 1 aktivizační pracovník s úvazkem 0,9 na OS/ 
 

 Rekonstrukce domácnosti OS a pořízení vhodného materiálně-technického vybavení 
 

- Oddělení zdravotního úseku od domácnosti OS 
- Rekonstrukce stávajících prostor 
- Vybavení společných prostor, relaxační zóny, pokojů uživatelů, kuchyňky 

/měřitelnost: zrekonstruovaná domácnost oddělená od zdravotního úseku s vhodným vybavením/ 
 

 Zapojení uživatelů OS do aktivit mimo CK 
 

- Zvýšit nabídku účasti uživatelů na aktivitách mimo CK (výstavy, kulturní a sportovní akce) 
- Využívání běžně dostupných služeb (kavárny, obchody, nákupní centra) 

/měřitelnost: každý uživatel služby OS se minimálně 1x v průběhu roku zúčastní akce mimo 
CK/ 

 

Zpracovala: Mgr. Magdalena Pospíšilová, vedoucí odlehčovací služby 

  

Práce uživatelky sociálně terapeutických dílen 
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Sociálně terapeutické dílny
Statistika  

 Kapacita služby je 27 uživatelů 
  K 31. 12. 2019 byla služba poskytovaná 27 uživatelům 
  v průběhu roku 2019 ukončili službu 4 uživatelé a 4 byli nově přijati 

- 2 zůstali jako uživatelé TS v našem zařízení 
- 1 uživatel odešel domů z důvodu nepříznivého zdravotního stavu  

- 1 uživatel nastoupil do zaměstnání 
 podanou žádost o poskytování služby má 14 zájemců 
 službu v roce 2019 využívalo 9 žen a 18 mužů 
 průměrný věk uživatelů byl 33,8 let 

 
Personální zajištění 
 
Tým našich zaměstnanců je tvořen velmi zkušenými zaměstnanci s dlouholetou praxí v poskytování sociálních služeb.  
6 pracovníků v sociálních službách. 
0,3 úvazku sociální pracovník 
 
 
Uživatelé byli rozděleni do 6 pracovních dílen: 
 
 Textilní dílna 

 Univerzální dílna 

 Farmářská dílna 

 Kreativní dílna  

 Administrativní dílna 

 Dílna zahradních aktivit 

 
                             
Hodnocení cílů za rok 2019 

 
 Zkvalitňování prostředí a podmínek pro uživatele  

 
- Byla zařízena nová místnost pro výrobu svíček na budově T, tak aby prostorově i hygienicky vyhovovala uživatelům.  
- Pro farmářskou dílnu jsme zajistili internet do dílny a v budově zahrady novou šatnu se sprchou pro uživatele. 
- Pro prodejní akce jsme nakoupili party stan, aby nás slunce ani déšť neodradilo od prodeje.  
- Pro zlepšení pracovních podmínek jsme do dílen zakoupili stojací ventilátory. 
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- Pro uživatele v administrativní dílně jsme koupili licence na MS Windows pro zkvalitnění jejich práce na PC. 
- V budově zahrady jsme v listopadu otevřeli novou dílnu zahradních aktivit 
 
 
 Prezentace práce uživatelů STD  

 
- Ples Kociánky a Březejc-uživatelé přispěli do tomboly svými výrobky.  
- Velikonoční prodejní výstava v CK.  
- Dobrý den Kociánko – prodejní stánky, dílničky.  
- Vánoční prodejní výstava v CK.  
- Prodej výrobků na vánočním prodejní výstavě v Blučině. 
- V červnu jsme vítali léto na Březejci s ukázkou a prodejem našich výrobků.  
- Spolupráce se Sportovním klubem Kociánka – uživatelé vyhotovili 100 látkových tašek s potiskem loga SKK. 
- Pro zaměstnance jedné z fakult VUT  jsme připravili 30 vánočních balíčků s našimi výrobky. 
- Pro soukromou firmu jsme vyráběli 100 kusů svíček.  
- Úklid a zkrášlování areálu CK patří do každodenní činnost našich dílen. 

 
 
 Zácvik uživatelů do praktických činností potřebných v běžném životě 
 
- Spolupráce s organizací, která nabízí podporované zaměstnávání našim uživatelům. V projektu máme 3 uživatele.  
- Na velikonoční výstavu již tradičně připravujeme s uživateli občerstvení. Příprava surovin od nákupu, až po následné pečení koláčů a buchet. 
- Každodenní nácvik pracovních a sociálních dovedností. 
- Nákup materiálů do dílen, vyhledání zboží na internetu. 
- Objednávání i odhlašování stravy.   
- Samostatné rozhodování o konečné podobě výrobku.  
- Nákup surovin na vaření a pečení dle výběru a chuti uživatelů, mytí nádobí a konečný úklid kuchyňky. 
- Organizování oslav výročí uživatelů. 
- Úklid svého pracoviště po skončení práce.  
- Společná péče o vyvýšené záhony na květiny a bylinky před budovu H. 
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 Vzdělávání zaměstnanců  
 

V rámci projektu “Kociánka jako učící se organizace“ byli zaměstnanci proškoleni a tím splnili povinný počet hodin vzdělávání za rok. Všichni zaměstnanci 
absolvovali skupinové supervize. Možnost individuální supervize nebyla využita. 
V tomto období bylo vzdělávání zaměstnanců zaměřeno i na kurzy pracovních činností: kurz keramické techniky, rukodělné techniky, malba a tisk na textilie. 

 
Plány na rok 2020 
 
 Rozšiřování společných akcí a aktivit mimo Centrum Kociánka 
 
- Nadále se podílet na společných akcích jako je například DDK.  
- Pokračovat v organizování vánoční a velikonoční prodejní výstavy.  
- Nově se chceme zaměřit na české tradice jako masopust, vítání jara, aj. 
- Účastnit se kulturních, sportovních a společenských akcí, a to pořádaných CK   

i organizacemi mimo CK. 
 

 Oblast pracovních a sociálních aktivit 
 
- Pracovat na zvelebování areálu Centra Kociánka, podílet se na úklidu, a to 

s přihlédnutím k možnostem uživatelů. 
- Aktivně se zapojit do zahradních aktivit. Při realizaci spolupracovat s ostatními 

službami v Centra Kociánka. 
- Nabízet naše výrobky na internetových stránkách CK a tím oslovit širší veřejnost. 
- Spolupracovat se Sportovním klubem Kociánka a nadále vyrábět dárkové předměty 

s jejich logem. 
- Pokračovat ve spolupráci s místními firmami, které mají zájem o naše výrobky. 

 
 Změna v registraci 

- Otevřeli jsme dílnu zahradních aktivit, a proto bychom chtěli navýšit počet uživatelů na 30, aby bylo plně využito všech 6 dílen. Chceme žádat i o navýšení 
věkové hranice uživatelů na 64 let. 

Zpracovala: Dana Sedláčková, vedoucí sociálně terapeutické dílny 

   

Dýňové slavnosti 2019 
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Týdenní stacionáře 
Statistika  

 Kapacita služby je 69 uživatelů. 
 K 31. 12. 2019 byla služba poskytována 59 uživatelům.  
 V průběhu roku ukončilo službu 7 uživatelů: 

- 4 uživatelé se vrátili do přirozeného prostředí.  
- 2 uživatelé odešli do komunitní pobytové služby. 
- 1 uživatel odešel do pobytové služby. 

 Nastoupilo 10 nových uživatelů. 
 1 uživatel zemřel. 
 

Multidisciplinární týmy 
V roce 2019 neproběhlo žádné jednání multidisciplinárního týmu.  

 
Hodnocení cílů za rok 2019 

 Vzdělávání zaměstnanců 

V roce 2019 proběhlo vzdělávání zaměstnanců dle plánu. Vzdělávání probíhalo v rámci vzdělávacího projektu Kociánka jako učící se společnost. Všichni PSS, 
klíčový pracovníci, sociální pracovníci a vedoucí služby TS splnili zákonnou povinnost 24 hodin dalšího vzdělávání. Většina zaměstnanců překročila 
požadovanou dotaci vzdělávání. Během celého roku probíhali supervize pro zaměstnance TS.  
 
 Propojení Centra Kociánka s městem Brnem 

Uživatelé týdenních stacionářů se zapojili do kulturních i sportovních aktivit např. Jarní ples CK v Hotelu Voroněž, návštěva kulturního domu Semilasso, 
divadla Barka a Divadla Bolka Polívky, návštěva kina v obchodním centru Špalíček. Ze sportovních aktivit např. Sportovní hry na brněnské přehradě, 
Mezinárodní sportovní hry Emil Open 2019 atd. 
 
  

Výlet na parníku 2019 
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 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Z důvodu navýšení počtu uživatelů aktivizačního centra je potřebné rozšíření aktivizačního centra TS na budově B o další místnost. Během roku 2019 se 
podařilo rozšířit aktivizační centrum týdenních stacionářů o další místnost a zároveň se z této nové místnosti zpřístupnila střešní terasa vhodná pro letní 
aktivity aktivizačního centra.  
 
 Rekonstrukce výtahu v budově B 

Z důvodu zvýšení stupně bezpečnosti uživatelů a zajištění požadavků požární ochrany je potřeba rekonstruovat výtah v budově B. V budově není v současné 
době evakuační výtah. V roce 2019 k rekonstrukci výtahu nedošlo. 
   
 Pořízení dveří s automatickým otevíracím a zavíracím systémem 

V prvním a druhém podlaží budovy B jsou nevyhovující průchozí dveře pro potřeby uživatelů pohybujících se na invalidním vozíku. Dveře se nachází v těsné 
blízkosti schodiště a hrozí zde zvýšené riziko pádu uživatele ze schodů.  Dveře s automatickým otevíracím a zavíracím systémem nebyly zatím pořízeny. 
V roce 2019 nebylo na budově G doplněno zařízení k automatickému otevírání a zavírání dveří na jednotlivá oddělení. 
 
 Zapojení TS do projektu Zahradní terapie v sociálních službách 

Dvě klíčové pracovnice sociální služby týdenní stacionáře se zapojily do vzdělávání v projektu Zahradní terapie v sociálních službách. 

 Proškolení dalších zaměstnanců ve speciálních terapiích 

Během roku 2019 nedošlo k proškolení zaměstnanců sociální služby týdenní stacionáře ve speciálních terapiích Bazální stimulace a Snoezelen terapie. 

 

Cíle služby TS pro rok 2020 

 Vzdělávání zaměstnanců 

Organizace je povinna zabezpečit dle zákona č. 108/2006 Sb., pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům další vzdělávání v rozsahu nejméně
24 hodin za kalendářní rok. Vzdělávání zaměstnanců bude realizováno z velké části na základě návazného vzdělávacího projektu. Profesní rozvoj bude dále 
podpořen interními školícími akcemi, které budou tématicky vycházet z aktuálních profesních potřeb zaměstnanců, popřípadě stážemi v jiných zařízeních 
sociálních služeb. Důležitým podpůrným prostředkem pro zaměstnance je také možnost účasti na skupinové nebo individuální supervizi. 
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 Propojení Centra Kociánka s městem Brnem 

Součástí Centra Kociánky je rozlehlý park, hřiště, krytý bazén, tělocvična, dětská hřiště apod. Cílem organizace je nabízet k využití tyto prostory lidem z Brna a 
okolí a odstranit tak pomyslné brány a bariéry mezi lidmi se zdravotním postižením a běžnou populací. 
V Centru Kociánka probíhají společenské, kulturní i sportovní akce, na které jsou zváni rodinní příslušníci uživatelů i široká veřejnost. 
  
 Montáž zařízení k automatickému otevírání a zavírání dveří v budově G 

Z důvodu zajištění většího pocitu bezpečí uživatelů týdenních stacionářů v budově G je potřeba namontovat automatické otvírače a zavírače dveří na jednotlivá 
oddělení. 
 
 Spolupráce týdenních stacionářů s STD v projektu Zahradní aktivity. 

Cílem spolupráce je zapojení uživatelů a zaměstnanců týdenních stacionářů do projektu Zahradní aktivity v CK. 

 Proškolení dalších zaměstnanců ve speciálních terapiích 

Proškolení více zaměstnanců sociální služby týdenní stacionáře ve speciálních terapiích Bazální stimulace a Snoezelen terapie. 

 Navázání spolupráce s organizací Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s.  

Navázání spolupráce s organizací Rytmus se bude týkat v roce 2020 hledání pracovního místa na běžném trhu práce pro vybrané uživatele týdenních 
stacionářů. Spolupráce s organizací bude probíhat dlouhodobě. 

 Rozšíření nabídky aktivizačních a volnočasových aktivit v klubu Pinus Nigra 

Klíčový pracovníci rozšíří v průběhu roku 2020 nabídku aktivizačních a volnočasových aktivit pro uživatele týdenních stacionářů o tyto aktivity - výtvarná 
dílna, arteterapie, jóga smíchu a celoroční soutěž ve stolním hokeji. 
 

Zpracoval:  Mgr. Marek Mrklas, vedoucí týdenních stacionářů 
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Zdravotní úsek 
 

V roce 2019 je zdravotní péče poskytována beze změn. Lékařská péče je poskytována ze soukromých ambulancí. V  současné době ordinuje v Centru Kociánka 
1x týdně praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, neurolog pro dospělé a ortoped. 1x za měsíc ordinuje dětský neurolog. Plně běží zubní 
ambulance. Všechny ambulance mohou navštěvovat i zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. Ambulance jsou otevřeny i venkovní komunitě. 

Léčebná rehabilitace, hipoterapie a logopedická péče, psychologické a péče ošetřovatelská běží v roce 2019 beze změn.  

Klinická psycholožka věnuje péči našim uživatelům, jejich zákonným zástupcům a zaměstnancům. Pravidelně navštěvuje uživatele odloučeného pracoviště 
Březejc. Je lektorem na NCO NZO Brno pro psychologická témata ošetřovatelské péče. 

Na úseku hipoterapie v průběhu roku 2019 nedošlo k žádným personálním změnám. Z řad uživatelů sociálně terapeutických dílen k nám po několikaleté praxi 
přešla jedna uživatelka jako dobrovolník bez nároku na mzdu.  Terapeutické jednotky hiporehabilitace přizpůsobujeme novým uživatelům s PAS. Jednotky 
jsou rozloženy do tří bloků, které jsou sestaveny z 15minutových jednotek hipoterapie a 60ti minutových jednotek animoterapie a aktivit s koněm. Rozvrh je 
plně obsazen.  
Zaměstnanci hiporehabilitace se zúčastnili vzdělávacích aktivit zaměřených na práci v oboru pracovníka v sociálních službách, fyzioterapie, arteterapie, 
hiporehabilitace a dalšího rozšiřujícího vzdělávání. Jedna ze zaměstnankyň absolvovala kurz pro PSS. 
Na oddělení hipoterapie proběhlo několik plánovaných akcí zaměřených na tematiku týkající se environmentální výchovy, ekologie, etologie a všech 
zajímavých, ale i přirozených jevů ze života zvířat, které využíváme nejen při terapii samotné, ale snažíme se je zařadit jako tematické celky při akcích  
a přednáškách. Dále spolupracujeme s různými subjekty, jako jsou ZOO Brno, středisko volnočasových aktivit Jezírko, Moravské zemské muzeum, MŠ a ZŠ 
Kociánka a SŠ Rooseveltova Brno a MŠ a ZŠ Lidická, Brno. 
 Na úseku hiporehabilitace proběhly plánované akce Velikonoční veselice, festival Dobrý den Kociánko - výtvarné a pohybové aktivity s koňmi, Masopust, 
návštěva v ZOO Brno- interaktivní akce, Na návštěvě u protinožců, Hola, hola, škola volá, Den zvířátek, Martin přijíždí na Bílém koni, Mikulášská veselice, 
Rozsvěcení vánočního stromu na hiporehabilitaci. 
V roce 2019 se na hiporehabilitaci podařilo vybudovat, za finančního přispění sponzorů NF Tesco a NF Kociánka velmi vydařené zázemí pro uživatele. Postavili 
jsme zde dřevěnou chatku, krb s posezením a pískoviště. Toto zázemí se bude dále osazovat a upravovat postupně dle možností a získaných financí. Už nyní je 
hojně využíváno nejen uživateli docházejícími na hiporehabilitaci, ale především uživateli, kteří zde tráví svůj volný čas v odpoledních hodinách. Najdeme zde  
i stůl na hru „cvrnkání kuliček“, který byl upraven speciálně pro vozíčkáře. V srpnu zde proběhl velmi vydařený Den pro zaměstnanců. 
Dále se zde zbudovalo betonové úložiště pro dva kontejnery na biologický odpad, betonový přístřešek pro koně a upravila se příjezdová cesta na 
hiporehabilitaci. 
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Na úseku klinické logopedie došlo k personálním změnám. Dvě zaměstnankyně prohlubují svoje vzdělávání v oboru klinické logopedie. Nově se začala 
logopedická péče poskytovat na odloučeném pracovišti Březejc, kde také zaměstnankyně udělaly odbornou přednášku na téma dysfagie u dětí. Zaměstnankyně 
si rozšiřují vědomost i v oblasti senzorické integrace a postupně na budově DEF připravují místnost, kde bude probíhat senzomotorická terapie. 
 

Všechny obory poskytují svoji péči i uživatelům, kteří nejsou uživateli sociálních služeb. Tato péče je poskytována za přímé platby nebo je hrazena z veřejného 
pojištění.  

Během roku se pracovníci zdravotního úseku věnují studentům středních a vysokých škol, kteří k nám dochází na praxe, a to v oborech masér, ošetřovatel, 
fyzioterapeut, ergoterapeut a logoped. 

V roce 2019 organizoval zdravotní úsek tato školení: hygieny, KPR, kterou nám přednášela lektorka z Aplikace Záchranka, z.ú. Rok 2019 věnoval zdravotní 
úsek nastavování kvality poskytovaných služeb, kdy se procesy nastavují tak, abychom splňovali akreditační standardy Spojené akreditační komise. Zástupci 
této organizace nás několikrát během roku navštívili, aby nás seznámili, co je kvalitně a bezpečně poskytovaná zdravotní péče, proškolili tým interních 
auditorů a ke konci roku provedli cvičnou akreditaci zařízení. 

 

Počet uživatelů, kteří využili zdravotní služby v roce: 2019 

 A/Ošetřovatelská péče:  

1. Počet návštěv (počet ošetřených pacientů) 25181 

2. Počet výkonů  40366 

3. Počet ošetřovaných pacientů 173 

4. Počet ošetřených zaměstnanců 45 

5. Odeslaní k hospitalizaci mimo zařízení  0 

Počet výkonů provedených v odbornosti 913 a vykázaná finanční 
částka na pojišťovny: 

 261 381,70 Kč 
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B/ Psychologická a logopedická péče  

Psychologická péče 262 návštěv  

Počet pacientů 56 

Logopedická péče 1428 

Počet pacientů 87 

Počet výkonů provedených v odbornosti 903 a vykázaná finanční 
částka na pojišťovny: 

574 443,- Kč 

C/Rehabilitace:  

Počet pacientů (uživatelé + zaměstnanci, veřejnost)  14602 

celkem rehabilitačních úkonů  44472 

Počet výkonů provedených v odbornosti 902, 917 a vykázaná 
finanční částka na pojišťovny: 

2  825  413,- Kč 

D/Placené zdravotní služby (oš. péče +logopedie + rehabilitace+ 
hipoterapie): 

 

1.  Počet ošetřených cizích pacientů (evidováno v programu Cygnus) 130 

 

Zpracovala: Bc. Martina Oháňková, vedoucí zdravotního úseku 
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Detašované pracoviště Březejc 
 

Denní stacionáře 
Statistika 
  
 Kapacita služby 15 uživatelů.  
 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 je 13 uživatelů  
 Přerozdělení některých uživatelů mezi nové KP  

 
Hodnocení cílů služby  
 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Služba Denní stacionáře Centra Kociánka, pracoviště Březejc (dále „CKpB“) procházela ještě do června 2019 náročnějším obdobím, tak jako minulý rok,  
z důvodu přestavby, od září využívá pro tvořivé aktivity prostory nově vzniklého Aktivizačního centra. Uživatelé rádi využívají různé možnosti výtvarného, 
dramatického a hudebního vyjádření. Oblíbené jsou také pohybové aktivity ve venkovních prostorách CKpB. Ke konci roku 2019 se nám podařilo pro uživatele 
DS zprovoznit relaxační místnost a částečně ji vybavit pomůckami pro senzorickou integraci, která je vhodná nejen pro uživatele s PAS. Služba DS se průběžně 
vybavuje vhodnými pomůckami. Naše uživatele vedeme ke třídění odpadu. 
 
 Propojení služby DS  s regionem Velkomeziříčsko 

Uživatelé jsou zváni k účasti na různých kulturních, společenských a sportovních akcích mimo CKpB, na některé akce uživatelů na pracovišti Březejc je zvána 
veřejnost.

 Příklady akcí uskutečněných v roce 2019:  
- lyžování na Fajtově kopci  
- návštěva Národního divadla- představení Manon Lescaut  
- 19. charitativní ples ve Velkém Meziříčí  
- Matějská pouť  
- soutěž Březejc má talent  
- kino Jihlava Ženy v běhu  
- návštěva v ZOO Jihlava  

- účast uživatelů CKpB s divadelním vystoupením na akci Dobrý den 
Kociánko  

- Vítání léta na Březejci  
- návštěva výstavy Křižart v Křižanově  
- Listopadová slavnost na Březejci aneb setkání s hudebníky a výtvarníky  
- Mikulášská besídka s divadelním představením uživatelů CKpB  
- Vánoční besídka  
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Cíle na rok 2020 
 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů  
 
Po přestěhování ZŠ a SŠ dojde k modernizaci třídy v Budově číslo 3, kde bude umístěn DS v prostorné místnosti, která bude vybavena nábytkem a pomůckami 
pro práci s cílovou skupinou v DS. Dovybavení relaxační místnosti pomůckami pro senzorickou integraci především pro uživatele s PAS. 
 
 Propojení služeb CKpB s regionem Velkomeziříčsko 

V CKpB budou probíhat společenské, kulturní a sportovní akce, do kterých budou zapojování i uživatelé DS a budou zváni rodinní příslušníci, přátelé uživatelů 
a široká veřejnost. Tradičními akcemi jsou Vítání léta, Charitativní ples, Mikulášská besídka.  

 Vzdělávání zaměstnanců 

Pokračování vzdělávání zaměstnanců pro práci s osobami s PAS, rozvoj týmové spolupráce mezi zaměstnanci, plánování zaměřené na člověka.  

Příběh tiché uživatelky 

Denní stacionář na Březejci začala navštěvovat uživatelka A. v září 2018 třikrát týdně na cca 1 hodinu (věk 20 let). V jejím chování se projevují výrazné 
autistické rysy. Uživatelka téměř nemluví, ale dobře rozumí a reaguje na mluvené slovo. Uživatelka byla v DS z počátku velmi uzavřená ve svém světě. Když 
měla možnost, lehla si na relaxační pytel a zavřela oči. Postupem času se začala zapojovat do nabízených aktivit. Ráda kreslí, maluje, modeluje, stavebnice 
Lego ji velmi zaujala. V relaxační místnosti vyhledává zátěžové pomůcky. Uživatelka je vedena k tomu, aby verbálně dala najevo, co chce a potřebuje.  

Uživatelka A. udělala od září 2019 velký posun v aktivním zapojení do činností v DS, komunikace je stále tichá, ale když je požádána o zopakování, tak je řeč 
srozumitelnější. A. si oblíbila relaxační místnost, kde snáší i hlučnější projevy své vrstevnice a do svého světa se zavírá jen výjimečně.  

 

Vypracovala: Mgr. Jana Štáfová, vychovatelka denních stacionářů Březejc 
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Odlehčovací služba 
 

Statistika 

 Kapacita služby 10 uživatelů. 
 Většina uživatelů využívá službu  opakovaně - vícekrát  do roka. Trvá zvýšený zájem o pobyty o víkendech a letních prázdninách. Evidujeme stálý zájem 

nových uživatelů.  
 Proběhla aktualizace ceníku služby  OS - byla zvýšena sazba za úkony péče na 120Kč za hodinu, byla zvýšena cena za ubytování pro uživatele do 18 let na 

70Kč, došlo ke zrušení plateb zálohou, byly změněny termíny doručení vyúčtování a termíny úhrady. 
 Proběhla aktualizace smluv – nově přidán dojednaný cíl spolupráce, změna úhrady, upřesnění stravování v dietním režimu atd. 
  Vnitřní řád odlehčovací služby nahradily Pravidla odlehčovací služby, které byly vydány i v programu Snadné čtení pro uživatele s menší mírou 

porozumění. 
 Aktualizovány Standardy kvality OS Březejc. 

Hodnocení cílů služby  

 Humanizace prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Pokoje odlehčovací služby byly v roce 2019 vymalovány bílou barvou. Byl obměněn nábytek na pobytové místnosti, došlo k přesunům nábytku na pokojích - 
snaha o zvelebení prostoru v Domečku OS.  

 
Obměna nábytku v pobytové místnosti 
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 Propojení služby OS s regionem Velkomeziříčsko 
- Uživatelé dle možností vyrážejí na výlety a za kulturou mimo Centrum Kociánka, pracoviště Březejc.  

 
 Akce v roce 2019 např. 
- nedělní návštěvy kostela v Ořechově 
- Masopustní veselí v Březejci 
- hipoterapie v Černé   
- nákupy a návštěva kavárny Velké Meziříčí 
- outdoorové vycházky, posezení v kavárně Tišnov  

 

 
 
Během letního provozu OS je více prostoru pro volnočasové vyžití, výlety a účast na kulturních akcích Mnoho nových zážitků přinesly uživatelům výlety např. 
- Westernové městečko Šikland 
- Zelená hora a Pilská nádrž Žďár nad Sázavou 
- ZOO Jihlava 
- koncert Velkomeziříčské léto 
- skanzen Veselý kopec 
- zámek Žirovnice 
- kino Velké Meziříčí a Olympie Brno 
- výstava Tři oříšky pro Popelku Počátky 
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Cíle na rok 2020 
 Vzdělávání zaměstnanců 

Rozvíjet týmovou spolupráci mezi KP a PSS, zaměřit se na funkční realizaci individuálních plánů, tak aby byly živé a lákavé pro uživatele. 

 Propojení služby OS s regionem Velkomeziříčsko 

Na pracovišti Březejc budou, i v roce 2020, probíhat společenské, kulturní i sportovní akce, do kterých budou zapojování i uživatelé OS a budou zváni rodinní 
příslušníci a přátelé uživatelů i široká veřejnost. Mezi tradiční akce patří Vítání léta, Charitativní ples, Mikulášská besídka. 

 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Vybavit a obnovit dle potřeb uživatelů a personálu Domeček 3, který slouží pro odlehčovací službu: 
- kuchyňský kout s myčkou a kuchyňským vybavením 
- větší stůl na míru vhodný i pro vozíčkáře 
- rekonstrukce koupelen, získání většího prostoru pro koupání imobilních klientů 
- instalace posuvného zvedacího systému pro imobilní klienty 
 
Příběh na závěr 
 
Naše OS – bonus k domácí péči  
Uživatelka je slečna s lehkým mentálním postižením, která žije v domácnosti pouze s rodiči. Kromě rodičů a příbuzných nemá v místě bydliště navázány 
žádné vztahy. Její život v rodině je stereotypní, ve vztahu k rodičům se objevovalo u uživatelky vyhoření. Uživatelka i rodiče - opatrovníci z tohoto důvodu 
žádají o odlehčovací službu. Po vzájemné domluvě všech stran, dojíždí uživatelka do našeho zařízení na pravidelné 14denní pobyty odlehčovací služby. 
Uživatelka se na pobyty těší, využívá při nich možností věnovat se svým oblíbeným činnostem jako je plavání, ruční práce, kondiční vycházky, společenské 
hry, luštění, ping-pong, zapojení do nácviku pracovních činností, výlety, návštěvy kulturních akcí, sdílení s vrstevníky a zaměstnanci. Při odloučení od 
rodiny zažívá i stesk po rodičích a svém prostředí. Pomáhá jí pravidelný telefonický kontakt s rodiči. Odlehčovací služba vnesla do jejího života nový 
rozměr. Stále se má na co těšit – doma se těší na pobyt OS v Březejci, v době pobytu zase na rodiče a domov. Odlehčovací služba přináší uživatelce 
obohacení novými zážitky, podněty a zvyšovaní samostatnosti zvládnutím pobytu mimo domov a nácvikem pracovních dovedností.  
 
 
Zpracovala: Bc. Monika Doskočilová, sociální pracovník pracoviště Březejc 
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Sociálně terapeutické dílny
Statistika 
 Kapacita služby je 25 uživatelů 
 K datu 31. 12. 2019 je služba poskytována 22 uživatelům, z toho 4 PAS 
 Ukončení smlouvy uživatelů: 1 
 Podané žádosti uživatelů: 0 
 Nástup na MD: 1 zaměstnankyně 
Rozdělení Sociálně terapeutických dílen:     Keramická 
               Barevná 
               Tkalcovská 
                           Pohostinství 
             Zahradně - terapeutická 

 

Hodnocení cílů služby 

 Humanizace prostředí a zkvalitnění podmínek pro život uživatelů 
 

- Uživatelům byla pořízena nová keramická pec, která slouží k výpalu keramiky  
- Vymalování ateliéru 
- Zvelebení venkovního prostředí po přestavbě Druhého domova – uživatelé STD vysadili stromy a květiny, rozvezli zeminu a připravili plochu na osetí 

trávou, založili jezírko, rozvezli štěrk a kameny, kůru a štěpky do vytvořených záhonků 
- Na nově vzniklé místo mezi budovou č. 2 a 3 byly zakoupeny posilovací stroje a vybudovány chodníky, naši uživatelé tento prostor osázeli rostlými stromy, 
část vytvořili z rostlých růží a levandulí a část ze zakrslých jehličnanů 
 

 Propojení služby Sociálně terapeutické dílny s regionem Velkomeziříčsko a ostatními městy 
 

- Zahradně terapeutické centrum v Balinách  - dvakrát do měsíce navštěvuje 9 našich uživatelů toto bezbariérové ekocentrum, které nabízí uživatelům se 
specifickými potřebami různé programy zaměřené na přírodu, zahradní terapii a ekologii 

- Návštěva kina v Jihlavě s filmy – Ženy v běhu, Lví král 
- Bowling ve Velkém Meziříčí 
- Kavárna Růžový Panther, kde jsme oslavili narozeniny některých uživatelů 
- 19. Charitativní ples ve Velkém Meziříčí 
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- Velikonoční výstava ve VM, Jarní výstava na MPSV, Kateřinský jarmark v Křižanově, Vídni 
- Čarodějnice na Březejci 
- Účast na akci Dobrý den Kociánko v Brně 
- 3. – 7. 6. proběhlo s některými uživateli sportovní soustředění v České Kanadě 
- 6. – 9. 6. Mental Power Praha – návštěva filmového festivalu 
- Školení první pomoci pro uživatele 2x 
- Vítání léta na Březejci. Velká akce konaná pro naše uživatele, jejich opatrovníky a širokou veřejnost, spojená s kolaudací budovy Druhého domova. Byl 

připravený jarmark s výrobky našich i brněnských dílen, uživatelé a zaměstnanci zahráli divadlo – Ať žijí duchové a všichni byli pozváni na kolaudaci 
týdenního stacionáře 

- 24. 6. – 26. 6. se uskutečnil pro všechny uživatele STD tábor v Rekreačním středisku Křižanov – Drak 
- Planetárium Brno s pojené s krásným výletem po městě Brně 
- Vánoční výstava ve Velkém Meziříčí, Velké Bíteši, Křižanově a na MPSV v Praze 
- Divadelní představení Popelka, kdy uživatelé představují své herecké zkušenosti pro své blízké a veřejnost na Mikulášské besídce  
- Vánoční besídka na Březejci a Strom splněných přání 
- Během roku probíhají workshopy v STD pro různá sociální zařízení, nabízíme tvoření s keramickou hlínou, malba na textilní tašky, plstění za sucha  

i mokra, výroba připínacích placek, nebo otvíráků a mnoho dalšího… 
 

 Vzdělávání zaměstnanců 
 

- Projekt „Kociánka jako učící se organizace“ - organizace zajišťuje všem zaměstnancům školení na základě dlouhodobého vzdělávacího projektu  
- Každý zaměstnanec STD absolvoval školení v rámci projektu a supervizní sezení podle zákona 
- Dále proběhlo školení První pomoci, školení řidičů a BOZP 

Cíle na rok 2020 

 Vzdělávání zaměstnanců 
 

- Pokračování vzdělávacího  projektu  CK i v dalším roce 
 

 Propojování CK pracoviště Březejc s regionem Velkomeziříčsko a ostatními městy 
 

- Máme možnost už dlouhá léta vyrábět pro firmy z okolí různé dárkové předměty pro zaměstnance, nebo jejich partnery. Většinou jde o výrobky s vánoční 
tematikou.  

- Lidé nás rádi navštěvují a nechávají si u nás vyrábět různé zakázky. Za což jsme velice rádi a víme, že si naší práce cení a jsou s námi spokojení. 
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- Účastníme se různých výstav a akcí, na kterých se prezentujeme prodejem našich výrobků. Na výstavách většinou spolu s námi tvoří i uživatelé, kteří tak 
mohou prodat svou práci dále. Cítí se tak důležití, protože vidí zájem ze strany veřejnosti. 

- Na příští rok máme opět naplánováno spoustu společenských a kulturních akcí, při kterých se účastní zástupci sponzorských firem a veřejnost. Do těchto 
akcí jsou zapojováni nejen uživatelé a zaměstnanci, ale i rodiče. Týká se to například těchto akcí: Mikulášská a Vánoční besídka, Charitativní ples ve VM, 
Vítání léta. O tyto tradiční akce je velký zájem, proto nás to velmi těší a hodláme v nich pokračovat i nadále. 
 

 Zlepšování podmínek pro život uživatelů 
 

- Vzhledem k rozsáhlému areálu, bychom chtěli pokračovat ve venkovních úpravách. Jsou naplánovány akce jako - je výstavba chodníků, zvelebování 
prostředí určené přímo pro uživatele –  hřišťové prvky, smyslové tabule, různá posezení. Ty budou však potřeba různě „doupravit“ a osázet různými 
květinami a stromy od našich uživatelů STD. 

- Pořízení myčky do kuchyňky STD 
- Zakoupit, nebo nechat vyrobit na zakázku vyvýšené záhony pro uživatele. 
- Každý rok pro všechny uživatele STD pořádáme letní tábor směřovaný na konec školního roku. Všichni se na něj vždy moc těší a hlavně dlouho z něj 
čerpají plno zážitků. Proto, pokud půjde vše podle plánu, rádi bychom tuto akci opět zopakovali. 

Zpracovala: Petra Sýkorová, vedoucí sociálně terapeutických dílen 
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Týdenní stacionáře 
 

Statistika  

 Okamžitá kapacita služby 18 uživatelů.  
 V tomto roce došlo k přerozdělení některých uživatelů mezi nové klíčové 

pracovníky.  
 Došlo k aktualizaci standardů, vnitřních řádů, ceníků a smluv.  
 Vnitřní řád Týdenního stacionáře nahradily Pravidla, které byla vydána také ve 

Snadném čtení pro uživatele s menší mírou porozumění.  
 Piktogramy z programu Snadné čtení se taktéž začaly používat v běžném životě 

uživatelů např. formou informativních cedulek.  
 

Hodnocení cílů služby  

 Humanizace prostředí a podmínek pro život uživatelů 
 

Tento rok byla slavnostně předána do užívání budova Druhého domova. Budova má kapacitu 18 uživatelů. Ti jsou ubytováni v domácnostech pro 6, nebo 3 
osoby a v garsonkách. V domácnostech jsou uživatelům k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, kuchyňský kout, jídelní stůl, otevřený obývací prostor  
a sociální zařízení. Pokoje jsou uzamykatelné a uživatelé mají k dispozici klíč. Domácnost odráží individualitu svých obyvatelů. Vybavení odpovídá potřebám 
uživatele a bylo vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Také vybavení pro podporu soběstačnosti vycházelo z aktuálních potřeb uživatelů. Přízemní 
domácnost je navíc vybavena závěsným systémem pro manipulaci s vozíčkáři. Prostory a pokoje uživatelů služby TS celkově odpovídají standardům MPSV.  
Do září roku 2019 se i přes ztížené podmínky v rámci přestavby dařilo nadále s uživateli uskutečňovat různé výtvarné, hudební, divadelní a pohybové aktivity. 
Do TS bylo pořízeno nové sportovní vybavení (stůl na ping-pong, lyže) a dovybaveny domácnosti např. nové nádobí, koše, věšáky apod. Za příznivého počasí 
využívají uživatelé pobyt ve venkovních prostorách, které byly taktéž zmodernizovány např. cvičebními prvky, zkrášleny jezírkem a nově osázeny rostlinami dle 
projektu. Díky rekonstrukci byla přestěhována fyzioterapie do nových lépe vyhovujících prostor a za zmínku také stojí vznik nové Aktivizační místnosti.   

 Propojení služby TS s regionem Velkomeziříčsko 

 
Uživatelé se účastní různých kulturních, společenských a sportovních akcí, podílejí se na běžném životě v regionu Velkomeziříčska a na akce pracoviště Březejc 
je naopak vřele zvaná veřejnost. Nově se nám podařila navázat spolupráce se ZUŠ ve Velkém Meziříčí, sérií koncertů pro naše uživatele. Spolupráce byla 
vyhodnocena jako oboustranně obohacující.    

Koncert Palo Habery v Třebíči 
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 Uskutečněné akce v roce 2019: 


- Lyžařský kurz a volné lyžování na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí  
- Lyžařský pobyt na horách  
- Lyžařské závody na Fajtově kopci  
- Masopustní veselí  
- Valentýnský běh na lyžích  
- Národní divadlo v Praze  
- Návštěva hokejového utkání ve Velkém Meziříčí  
- 19. charitativní ples ve Velkém Meziříčí  
- Soutěž „Březejc má talent“.  
- Matějská pouť  
- Čarodějnický rej  
- Koncert žáků ZUŠ  

- Návštěvy kin v Jihlavě a Velkém Meziříčí  
- Účast na akci „Dobrý den Kociánko“  
- Přednáška První pomoci pro uživatele  
- Turistický pobyt v České Kanadě  
- Speciální olympiáda v Brně  
- Vítání léta na Březejci s divadelním představením uživatelů CKpB  
- Družební návštěvy v Brně a Třebíči  
- Koncert Pala Habery v Třebíči  
- Listopadová slavnost  
- Mikulášská besídka s divadelním představením uživatelů CKpB  
- Vánoční turnaj v ping-pongu  
- Vánoční besídka  

 
 

 Vzdělávání zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci TS prošli školením v zákonem stanoveném rozsahu 24 hodin.  
 

Cíle na rok 2020 
 Vzdělávání zaměstnanců 

Pokračování vzdělávání zaměstnanců, rozvoj týmové spolupráce mezi zaměstnanci. 

 

 Propojení Centra Kociánka, pracoviště Březejc s regionem Velkomeziříčsko 

V Centru Kociánka pracovišti Březejc budou dále probíhat společenské, kulturní i sportovní akce, 
kde mimo uživatelů TS budou zváni rodinní příslušníci, přátelé i široká veřejnost. Dále budeme 
pokračovat ve spolupráci se ZUŠ Velké Meziříčí a přirozeném začleňování uživatelů do života 
regionu. Hlavními akcemi, kde je vítána široká veřejnost, jsou Vítání léta, Charitativní ples, Mikulášská a Vánoční besídka. 
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 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

- Dovybavení a zkrášlení jednotlivých domácností a garsonek Druhého domova.  
- Vytvoření Relaxační místnosti vedle sauny.  
- Vybudování nového hřiště pro volnočasové využití.  
- Pořízení nové schránky na stížnosti a její umístění ve vestibulu hlavní budovy.  
- Pořízení pomůcek a předmětů vhodných pro práci s PAS a pro další rozvoj uživatelů TS.  
 
Příběh uživatele: 

Uživatelka do týdenního stacionáře nastoupila v září 2019. Zařízení pro ni nebylo úplně neznámé, protože navštěvuje zdejší školu a v minulosti využívala 
služeb denního stacionáře. Přesto rodiče dívky měli z pobytu ve stacionáři obavy a velké pochyby o tom, zda to jejich dcera zvládne. V minulosti již několik 
pokusů o umístění do týdenního stacionáře v jiném zařízení proběhlo, avšak ne příliš úspěšně, což zvýšilo úzkost hlavně u matky uživatelky.  
Velkým problémem uživatelky je obtížná komunikace. Neschopnost vyjádřit slovy své potřeby a zároveň nesamostatnost v základních úkonech sebepéče 
(například v hygieně, používání WC atd.), občas vyústila v afekt, nebo se naopak uživatelka uzavřela do sebe a odmítala další komunikaci s personálem 
nebo jinou spolupráci.  
Jako „dobrý tah“, se ukázal letní pobyt uživatelky v odlehčovací službě. I přes počáteční úzkost 
rodičů, dívka brala pobyt jako prázdniny, které si s radostí užívala. Našla si kamarády, naučila 
se lépe komunikovat, hlavně se naučila bez obav říct si, i neverbálně, o to, co potřebuje. Ke konci 
léta se již těšila na nástup do týdenního stacionáře, do svého „pokojíčku“, který sdílí se svojí 
kamarádkou. I úzkost rodičů před nástupem do TS byla o hodně menší, přesto se rozhodli pro 
postupné přivykání. Nyní je uživatelka v TS pravidelně na tři, po sobě jdoucí dny v týdnu. Z 
výrazu uživatelky, lze usoudit, že je v TS spokojená, nebojí se komunikovat, navazuje další 
sociální vztahy, a to i s chlapci, a aktivně se účastní mnohých volnočasových aktivit. U 
uživatelky také téměř vymizely nechtěné vzorce negativního chování.  
Závěrem lze říci, že v tomto případě, lze hovořit o úspěšné adaptaci uživatelky na zařízení, ke 
kterému výraznou měrou přispělo přátelské a vstřícné prostředí, trpělivost personálu, správně 
nastavený individuální plán a spolupráce s rodinou. Nemalou měrou také krásné lidské 
prostředí, nově otevřeného Druhého domova. 

Vypracovala: Bc. Dita Fischer, DiS., sociální pracovník pracoviště Březejc 

 

   

Turistický pobyt Česká Kanada, hrad Landštejn 
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Sponzoři a partneři – Brno 
 

 
OEGEMA TRANSPORT CZECH, s.r.o 
Lear Corporation Czech Republic s.r.o. 
VAKABRNOCZ s.r.o. 
OK Pyrus, s.r.o. 
Arbotyl s.r.o. 
Teplárny Brno a.s. 
Unistav Construction a.s. 
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 
AŽD Praha s.r.o. 
Apex Central Europe, s.r.o. 
IFE-CR, a.s. 
Bikers Help z.s. 
Unleaded Coffee s.r.o. 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Globus Hypermarket 
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p.o. 
STEINEX a.s. 
Brněnská pivovarnická společnost s.r.o. – Pivovar Hauskrecht 
ČEROZFRUCHT s.r.o. 
OMEGA PHARMA a.s. 
Papírny Brno a.s. 
DECASPORT s.r.o. 
Divadlo Bolka Polívky 
Veletrhy Brno, a.s. 
zaměstnanci Bakof group s.r.o. 
zaměstnanci AŽD Praha s.r.o. 

Tiskárna Helbich, a.s. 
CAT CUT s.r.o. 
Dopravní podnik města Brna, a.s. 
2foto 
Tereza Ikon Photography 
Plakát s.r.o. 
MČ Brno – Královo Pole 
Helceletka Dům dětí a mládeže 
Český rozhlas Brno 
WC Help 
Tři Ocásci 
Cafe Tungsram 
Univerzita obrany 
GRAFFSHOPBRNO 
Brněnská Drbna 
ESN Mendelu Brno 
Veterán Auto Moto Club v AČR 
Planetárium Morava 
Mládež NOHA 
Brno For You, z.s. 
Klub vodní turistiky Veverská Bítýška 
Moravské zemské muzeum 
Hvězdárna a planetárium Brno 
 

a individuální dárci 
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Sponzoři a partneři - Březejc 
 

 

Kovo Dufek, s.r.o. 
Building centrum – HSV, s.r.o. 
Město Velké Meziříčí 
Obec Petráveč 
Obec Osová Bitýška 
Obec Jabloňov 
Obec Ruda 
Ceratizit, s.r.o. 
BDS,spol.s.r.o. 
PBS, a.s. 
VV SKLO, s.r.o. 
Poex 

KB Stavební, s.r.o. 
Vaňkát – Agromarket, s.r.o. 
Velkostatek VM 
Labara, s.r.o. 
Labara Cables, s.r.o. 
Rotana, a.s. 
ES Trading, s.r.o. 
Kabelové bubny a bedny, s.r.o. 
Maria Podstatzká Lichtestein 

       
       a individuální dárci

 
   

Centrum tvořivé činnosti 
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Dobrovolnické dny 
 

 

 

 

 

 

 

 17. 5. 2019 - První Brněnská společnost (Březejc) 
 23. 5. 2019 - MěÚ Velké Meziříčí (Březejc) 
 23. 7. – 26. 7. 2019 – Camp Go4Peace – mezinárodní dobrovolníci (Brno i Březejc) 
 19. 9. 2019 – Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. (Brno) 
 7. 10. 2019 – IFE- CR, a.s. (Brno) 

 
   

Centrum tvořivé činnosti 
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Akce v roce 2019 
 

 

 

 

 

4. 2. 2019 – Planetárium Morava 
1. 3. 2019 – XIX. Charitativní ples Březejce 
6. 3. 2019 – Masopust 
28. 3. 2019 – 28. Jarní ples Centra Kociánka a SŠ Rooseveltova Brno 
9. 4. 2019 – Soutěž Březejc má talent 
10. 4. 2019 – Velikonoční výstava sociálně terapeutických dílen 
16. 4. 2019 – Velikonoční veselice 
30. 4. 2019 – Filipojakubská noc /Čarodějnice na Březejci 
2. 5. – 3. 6. 2019 – Výstava v Café Práh (Stoletá Kociánka v obrazech) 
6. 5. 2019 – Vernisáž Stoletá Kociánka v obrazech 
15. 5. 2019 – AŽD Běh stoletou Kociánkou 
22. 5. 2019 – Veteráni pro Kociánku 
30. 5. 2019 – Dobrý den Kociánko 
7. 6. 2019 – Vernisáž CTČ Naši slavní vynálezci 
14. 6. 2019 – Štafetový maraton na kolečkách/Memoriál V. Plačka 
17. 6. 2019 – koncert kapely PřesROCK 
19. 6. 2019 – Tenisové setkání v Lužánkách 

21. 6. 2019 – Vítání léta na Březejci 
11. 9. 2019 – Veteráni pro Kociánku 
14. 9. 2019 – Otevřený turnaj Kociánky v rapid šachu s Jezdci Jundrov 
28. 9. 2019 – Brno- Soběšice 2019 (Jízda do vrchu) 
9. 10. 2019 – Dýňová fantazie na Zahradě 
10. 10. 2019 – koncert Kociánka 100 – Hudbou k srdcím 
17. 10. 2019 – přednáška Camino na kolečkách 
14. 11. 2019 – Setkání Asociace ucelené rehabilitace 
21. 11. 2019 – Listopadová slavnost na Březejci 
26. 11. 2019 – koncert kapely Hustej Rock 
30. 11. 2019 – Vodáci Veverská Bítýška 
8. 12. 2019 – Husa na provázku: divadlo pro stoletou Kociánku 
10. 12. 2019 – Rozsvícení vánočního stromu na Kociánce 
10. 12. 2019 – Vánoční výstava sociálně terapeutických dílen 
11. 12. 2019 – Vánoční turnaj v ping-pongu Březejc  
11. 12. 2019 – Den dobrovolníků 
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Fotogalerie 
 

   



Příloha

1 2 3 4

Název položky

NÁKLADY CELKEM   145 613 611,75   5 286 320,76   129 134 120,15   6 116 170,86
Náklady z činnosti   145 613 611,75   5 286 320,76   129 133 832,54   6 116 170,86
Spotřeba materiálu 501   8 526 688,28    844 880,00   7 506 949,50    988 208,00
Spotřeba energie 502   6 413 154,06    429 166,82   5 957 760,16    413 250,50
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     0,00     0,00     0,00     0,00
Prodané zboží 504     0,00     0,00     0,00     0,00
Aktivace dlouhodobého majetku 506     0,00     0,00     0,00     0,00
Aktivace oběžného majetku 507     0,00     0,00     0,00     0,00
Změna stavu zásob vlastní výroby 508     0,00     0,00     0,00     0,00
Opravy a udržování 511   2 361 214,04    235 609,00    731 631,22     0,00
Cestovné 512    82 998,00     0,00    189 147,40     0,00
Náklady na reprezentaci 513    36 413,35     0,00    12 858,00     0,00
Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     0,00     0,00     0,00     0,00
Ostatní služby 518   5 813 056,58    303 740,00   4 956 345,78    353 187,00
Mzdové náklady 521   79 082 471,00   1 849 197,00   73 346 737,00   1 319 284,00
Zákonné sociální pojištění 524   26 496 688,00    619 839,00   24 909 648,00    118 008,00
Jiné sociální pojištění 525    336 261,00     0,00    302 519,00     0,00
Zákonné sociální náklady 527   1 550 793,58    36 983,94   1 451 368,00     0,00
Jiné sociální náklady 528     0,00     0,00     0,00     0,00
Daň silniční 531     0,00     0,00     0,00     0,00
Daň z nemovitostí 532     0,00     0,00     0,00     0,00
Jiné daně a poplatky 538    5 500,00    15 600,00     0,00    14 900,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     0,00     0,00     0,00     0,00
Jiné pokuty a penále 542    43 321,00     0,00    7 465,00     0,00
Dary a jiná bezúplatná předání 543     0,00     0,00     0,00     0,00
Prodaný materiál 544     0,00     0,00     0,00     0,00
Manka a škody 547     0,00     0,00     0,00     0,00
Tvorba fondů 548     0,00     0,00     0,00     0,00
Odpisy dlouhodobého majetku 551   8 280 765,00    671 000,00   7 928 316,00   1 028 779,00
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     0,00     0,00     0,00     0,00
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     0,00     0,00     0,00     0,00
Prodané pozemky 554     0,00     0,00     0,00     0,00
Tvorba a zúčtování rezerv 555     0,00     0,00     0,00     0,00
Tvorba a zúčtování opravných položek 556     0,00     0,00     0,00     0,00
Náklady z vyřazených pohledávek 557     0,00     0,00     0,00     0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558   2 598 575,21     0,00    848 385,16     0,00
Ostatní náklady z činnosti 549   3 985 712,65    280 305,00    984 702,32   1 880 554,3636.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

17.
18.
19.
20.
22.
23.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

A.
I.

1.
2.
3.
4.

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 00 Brno 12, Příspěvková organizace,  IČ: 00093378
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo 
položky

Syntetický 
účet

BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost



Finanční náklady     0,00     0,00     287,61     0,00
Prodané cenné papíry a podíly 561     0,00     0,00     0,00     0,00
Úroky 562     0,00     0,00     0,00     0,00
Kurzové ztráty 563     0,00     0,00     287,61     0,00
Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     0,00     0,00     0,00     0,00
Ostatní finanční náklady 569     0,00     0,00     0,00     0,00
Náklady na transfery     0,00     0,00     0,00     0,00

571     0,00     0,00     0,00     0,00

572     0,00     0,00     0,00     0,00
Daň z příjmů     0,00     0,00     0,00     0,00
Daň z příjmů 591     0,00     0,00     0,00     0,00
Dodatečné odvody daně z příjmů 595     0,00     0,00     0,00     0,00

1 2 3 4

Název položky

VÝNOSY CELKEM   137 181 648,42   5 794 415,40   128 592 600,14   6 737 252,29
Výnosy z činnosti   18 758 261,42   5 794 415,40   18 213 854,94   6 737 252,29
Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     0,00     0,00     0,00     0,00
Výnosy z prodeje služeb 602   18 613 959,42   4 003 050,00   18 111 450,94   4 181 951,17
Výnosy z pronájmu 603     0,00   1 791 365,40     0,00   2 555 301,12
Výnosy z prodaného zboží 604    12 525,00     0,00     0,00     0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     0,00     0,00     0,00     0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641     0,00     0,00     0,00     0,00
Jiné pokuty a penále 642     0,00     0,00     0,00     0,00
Výnosy z vyřazených pohledávek 643     0,00     0,00     0,00     0,00
Výnosy z prodeje materiálu 644     0,00     0,00     0,00     0,00

645     0,00     0,00     0,00     0,00

646     0,00     0,00     0,00     0,00
Výnosy z prodeje pozemků 647     0,00     0,00     0,00     0,00
Čerpání fondů 648    131 777,00     0,00    100 000,00     0,00
Ostatní výnosy z činnosti 649     0,00     0,00    2 404,00     0,00
Finanční výnosy     0,00     0,00    4 147,20     0,00
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     0,00     0,00     0,00     0,00
Úroky 662     0,00     0,00     0,00     0,00
Kurzové zisky 663     0,00     0,00    4 147,20     0,00
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     0,00     0,00     0,00     0,00

II.
1.
2.
3.
4.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 
kromě pozemků

15.
16.
17.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

B.
I.

1.
2.
3.
4.

Číslo 
položky

Syntetický 
účet

BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

V.
1.
2.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

5.
III.

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na 
transfery

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na 
transfery

II.
1.
2.
3.
4.

Finanční náklady     0,00     0,00     287,61     0,00
Prodané cenné papíry a podíly 561     0,00     0,00     0,00     0,00
Úroky 562     0,00     0,00     0,00     0,00
Kurzové ztráty 563     0,00     0,00     287,61     0,00
Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     0,00     0,00     0,00     0,00
Ostatní finanční náklady 569     0,00     0,00     0,00     0,00
Náklady na transfery     0,00     0,00     0,00     0,00

571     0,00     0,00     0,00     0,00

572     0,00     0,00     0,00     0,00
Daň z příjmů     0,00     0,00     0,00     0,00
Daň z příjmů 591     0,00     0,00     0,00     0,00
Dodatečné odvody daně z příjmů 595     0,00     0,00     0,00     0,00

1 2 3 4

Název položky

VÝNOSY CELKEM   137 181 648,42   5 794 415,40   128 592 600,14   6 737 252,29
Výnosy z činnosti   18 758 261,42   5 794 415,40   18 213 854,94   6 737 252,29
Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     0,00     0,00     0,00     0,00
Výnosy z prodeje služeb 602   18 613 959,42   4 003 050,00   18 111 450,94   4 181 951,17
Výnosy z pronájmu 603     0,00   1 791 365,40     0,00   2 555 301,12
Výnosy z prodaného zboží 604    12 525,00     0,00     0,00     0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     0,00     0,00     0,00     0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641     0,00     0,00     0,00     0,00
Jiné pokuty a penále 642     0,00     0,00     0,00     0,00
Výnosy z vyřazených pohledávek 643     0,00     0,00     0,00     0,00
Výnosy z prodeje materiálu 644     0,00     0,00     0,00     0,00

645     0,00     0,00     0,00     0,00

646     0,00     0,00     0,00     0,00
Výnosy z prodeje pozemků 647     0,00     0,00     0,00     0,00
Čerpání fondů 648    131 777,00     0,00    100 000,00     0,00
Ostatní výnosy z činnosti 649     0,00     0,00    2 404,00     0,00
Finanční výnosy     0,00     0,00    4 147,20     0,00
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     0,00     0,00     0,00     0,00
Úroky 662     0,00     0,00     0,00     0,00
Kurzové zisky 663     0,00     0,00    4 147,20     0,00
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     0,00     0,00     0,00     0,00

II.
1.
2.
3.
4.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 
kromě pozemků

15.
16.
17.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

B.
I.

1.
2.
3.
4.

Číslo 
položky

Syntetický 
účet

BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

V.
1.
2.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

5.
III.

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na 
transfery

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na 
transfery

II.
1.
2.
3.
4.



Ostatní finanční výnosy 669     0,00     0,00     0,00     0,00
Výnosy z transferů   118 423 387,00     0,00   110 374 598,00     0,00

671   118 423 387,00     0,00   110 374 598,00     0,00

672     0,00     0,00     0,00     0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření před zdaněním - -  8 431 963,33    508 094,64 -   541 520,01    621 081,43
Výsledek hospodaření běžného účetního období - -  8 431 963,33    508 094,64 -   541 520,01    621 081,43

1.
2.

IV.
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 

transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

C.

6.
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