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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 

Web www.kocianka.cz 

Ředitel/ka Mgr. Tomáš Komárek 
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Lidé 

 

 

 Počet k 31. 
12. 2017 

hospodářsko-správní a vedoucí pracovníci 27 

sociální pracovníci 6 

zdravotníci 32 

vychovatelé a pedagogové volného času 16 

psychologové, logopedi 4 

pracovníci v sociálních službách 94 

manuální pracovníci 67 

Celkem k 31. 12. 2017 246 

 

Zpracovala: Libuše Kessnerová, personalista 
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Poslání a cíle Centra Kociánka 

Centrum Kociánka prostřednictvím efektivních sociálních a zdravotních služeb poskytuje podporu při 

vzdělávání dětí i dospělých se zdravotním postižením, a tím posiluje jejich začlenění do společnosti. 

Posláním Centra Kociánka je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se dle potřeb a přání 

těch, kteří je využívají. Naší prioritou je rozvoj sociální práce a multidisciplinární spolupráce. Podpora 

sociálního začleňování uživatelů a jejich odpovídající účast na společenském životě probíhá také  

ve spolupráci s Mateřskou a Základní školou pro tělesně postižené Brno a Střední škola F. D. 

Roosevelta pro tělesně postižené. 

Naše poslání naplňujeme prostřednictvím služeb: Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, Denní stacionáře, Týdenní stacionáře, Odlehčovací služby, Sociálně 

terapeutické dílny, Chráněné bydlení, Osobní asistence (služba zrušena k 31. 8. 2017) 

Zdravotní služby, Stravování.  

Nedílnou součástí služeb Centra Kociánka je komplexní zdravotnická péče a léčebná rehabilitace 

(fyzioterapie, hipoterapie, canisterapie, animoterapie, ergoterapie), aktivizační centra, centrum tvořivé 

činnosti a dramatická dílna. 

 

 

 

Práce uživatelů v Centru tvořivé činnosti 

  

http://www.skola-kocianka.cz/
http://www.ssfdr.cz/
http://www.ssfdr.cz/
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Plnění Strategie rozvoje Centra Kociánka v roce 2017  

1. Plnění dlouhodobé vize 

 

Priority: 

 pokračovat v umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do pěstounské péče:  

V roce 2017 proběhla další případová konference. Jeden uživatel s nařízenou ústavní výchovou 

byl umístěn do pěstounské péče a 1 uživatel do poručnické péče. 

 

 začleňovat uživatele do komunitních služeb (práce, bydlení): V roce 2017 odešlo  

6 uživatelů služby chráněné bydlení (CHB) do bytů. 3 uživatelé ze služby sociálně terapeutické 

dílny (STD) a 1 uživatel ze služby CHB získali zaměstnání. Tři uživatelé služby týdenní 

stacionáře (TS) přešli do služby CHB.  

 

 rozšíření cílové skupiny u všech služeb o lidi s poruchou autistického spektra 

(PAS): 
V roce 2017 bylo za podpory externích odborníků vytvořeno pracoviště denního stacionáře 

(DS) DUHA na budově H, byly vytvořeny komunikační systémy a přizpůsobena práce cílové 

skupině. Jedná se o pilotní projekt, ze kterého čerpáme zkušenosti i pro další služby. V dalších 

službách především pokračovala příprava personálu – stáže, vzdělávání, kulaté stoly aj. 

 

 navýšení kapacity odlehčovací služby: 
Prozatím nebyly uzpůsobeny další prostory vhodné pro rozšíření odlehčovací služby. Byla 

zpracována projektová dokumentace k rekonstrukci přízemí budovy C. Současný stav kapacity 

je 6 (Brno) a 10 (Březejc) uživatelů. 

 

 efektivně využívat budovy a dokončit humanizaci prostředí (sloučení DOZP na 

budovu C apod.): 
V roce 2017 došlo ke zkvalitnění prostor v budově zahrady pro pracoviště STD. 

 

 rozvoj sociální práce a multidisciplinárního přístupu: 
V roce 2017 proběhly multidisciplinární týmy – došlo tak k pilotnímu odzkoušení a přípravě 

pro rok 2018, kdy se předpokládá zavedení systému multidisciplinárních týmů a ustanovení 

kolegia sociální práce. 
 

 

2. Poskytované služby 
 

Centrum Kociánka je poskytovatelem 7 sociálních služeb. Jedná se o poskytování 4 pobytových služeb 

- domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba, týdenní stacionář, chráněné bydlení, 

2 ambulantních služeb – denní stacionář, sociálně terapeutické dílny a 1 terénní služby – osobní 

asistence. Tyto služby jsou poskytovány v Centru Kociánka, Brno a na odloučeném pracovišti Březejc. 

Od 9/2017 bylo ukončeno poskytování služby osobní asistence na SŠ F. D. Roosevelta a byla zrušena 

registrace této služby. 
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3. Cílová skupina 

Cílová skupina byla rozšířena o uživatele s poruchou autistického spektra na pracovišti Březejc  

ve všech službách a na pracovišti Brno ve službě denního stacionáře. Další rozšiřování do ostatních 

sociálních služeb na pracovišti Brno je podmíněno především řádným zajištěním po stránce materiální 

(úpravy prostor) a personální (navýšení počtu pracovníků přímé péče). V roce 5/2016 jsme požádali  

o navýšení počtu pracovníků a naše žádost zatím nebyla vyřízena. Stav z roku 2016 trvá. 

 

4. Zaměstnávání uživatelů 
 

I v roce 2017 pokračuje spolupráce s Myjómi i dalšími organizacemi. 3 uživatelé z STD a 1 uživatel  

z CHB získali zaměstnání. 

 

5. Personální strategie 
 

V roce 2017 došlo ke zrušení místa vedoucí zdravotní stanice. Klinická psycholožka usiluje o získání 

smluv s pojišťovnami a následně o přechod na soukromou ambulanci. Bohužel VZP odmítá 

nasmlouvání této péče. 

 

Podpora pracovníků:  

 

Projekt Kociánka se vzdělává pro praxi, byl realizován i v roce 2017. Většina povinného vzdělávání (24 

hodin za rok) byla splněna v rámci vzdělávacích aktivit projektu, ale většina pracovníků absolvovala 

vzdělávání v objemu cca 40 hodin. Nedílnou součástí projektu jsou i supervize pro všechny služby  

a proběhla také bilanční diagnostika pro uživatele v Brně i Březejci. Dále se uskutečnily stáže 

zahraniční (Španělsko) i tuzemské. Koncem roku byl podán návazný projekt Kociánka jako učící se 

organizace. 

 

 

6. Využití budov 
 

V roce 2017 došlo k úpravě prostor na budově DEF. Ubytovací prostory byly přestavěny na třídy. 

Prostory byly pronajaty Základní a mateřské škole Brno (ZŠ), Kociánka, došlo tak k zefektivnění 

poskytovaných služeb jak za naše středisko, tak za ZŠ. 

 

Na uvolněné prostory na budově C byl zpracován projekt. Byla uvolněna dotace MPSV id. 

č.013V332006007. Zde bude vytvořena nová bytová jednotka pro potřeby služby domovy pro osoby se 

zdravotním postižením/odlehčovací služby. 

 

Dále byly uvolněny prostory na budově G pro rozšíření služby DS pro dospělé uživatele s PAS, 

rekonstrukce plánována v roce 2018. Došlo k rekonstrukci výtahu na budově G za evakuační, nyní 

odpovídá zařízení všem moderním standardům vč. zajištění bezpečnosti uživatelů. 

 

V rámci humanizace prostor na pracovišti Březejc byly zpracovány projekty, které budou financovány 

z různých zdrojů: 

- hlavním projektem je přestavba objektu, který jsme odkoupili od Svazu tělesně postižených Praha - 

Druhý domov: 013V332006010 financováno z IROP, 

- projekt zateplení, výměna oken a nových kotlů na tomto pracovišti- Snižování energetické náročnosti 

Centrum Kociánka, Březejc: 013V332008304 – bude financováno z OPŽP, 

- dalším projektem je rekonstrukce kuchyně - Centrum Kociánka - rekonstrukce kuchyně na pracovišti 

Březejc: 013V332006009- bude financováno z MPSV. 
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7. Ekonomika 
 

V roce 2017 došlo k dalšímu navýšení ceny stravného, cen za zdravotní služby, hipoterapii a byly také 

navýšeny ceny výrobků. Rovněž došlo ke změně účtování příjezdových a odjezdových dnů. Ceny jsou 

postupně navyšovány, tak aby odpovídaly cenám obvyklým v místě poskytovaných služeb.  

V 8/2017  jsme uzavřeli smlouvu i s pojišťovnou Ministerstva vnitra, zdravotní péče je tedy účtována 

všem zdravotním pojišťovnám. Díky tomuto kroku můžeme nabídnout komplexní zdravotní péči 

uživatelům bez ohledu na jejich výběr pojišťovny. 

 

 

 
Zpracoval: Mgr. Tomáš Komárek, ředitel Centra Kociánka 
  

Práce uživatelů Centra tvořivé činnosti 
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Ekonomika organizace, ekonomické údaje 

Základní ekonomické údaje: 

Pro rok 2017 představovaly rozpočtované neinvestiční náklady v hlavní činnosti částku 103 329 309,- 

Kč. Skutečné čerpání k 31.12.2017 bylo 117 393 777,23 Kč, tedy 113,61% upraveného rozpočtu. 

Výnosy dle upraveného rozpočtu jsou ve výši 103 329 309 Kč, reálně bylo dosaženo v hlavní činnosti 

částky 114 925 255,95 Kč (111,22%) oproti rozpočtované částce), účetně tedy došlo v hlavní činnosti 

ke ztrátě ve výši 2 468 521,98 Kč. 

Ve vedlejší činnosti tvořily náklady částku 3 504 543,05 Kč, výnosy 6 428 938,24 Kč, kladný 

výsledek hospodaření před zdaněním v hospodářské činnosti je tímto 2 924 395,19 Kč před 

zdaněním. 

Celkově za Centrum Kociánka představovaly vynaložené náklady hodnotu 120 898 320,98 Kč, 

hodnota výnosů byla 121 354 194,19 Kč. Za hlavní i hospodářskou činnost skončilo Centrum 

Kociánka s kladným hospodářským výsledkem 455 873,21 Kč před zdaněním. 

Příspěvek od zřizovatele pro rok 2017 představoval částku 95 606 921 Kč, což představuje zvýšení 

z částky 87 203 963 Kč na 109,64%. Jednalo se o zvýšení také oproti roku 2015 a to na 113,67% 

Z hlediska sledování hospodárnosti můžeme porovnat některé výnosy a náklady v přepočtu na 

jednoho zaměstnance, čímž dostaneme alespoň částečný obraz o efektivnosti vykonávaných služeb 

- Výnosy z prodeje služeb a pronájmu na jednoho zaměstnance v reálných číslech vzrostly 

z 80 003 Kč v roce 2015 a 81 689 Kč v roce 2016 na 98 383 Kč v roce 2017. Jedná se tedy 

o hodnotu na úrovni 120,43% roku 2016 a 122,97% roku 2015. Z tohoto pohledu 

významně vzrostla efektivnost vlastních výkonů; 

- Náklady na energie na 1 zaměstnance mají sestupnou úroveň. Díky významnému poklesu 

celkové částky za energie (zejména díky vhodným klimatickým podmínkám a investicím 

do úspornějších technologií) byla částka pro rok 2017 na úrovni 25 235 Kč, tedy 90% roku 

2016 a 77,8% roku 2015. Jedná se o zásadní snižování energetické náročnosti ve 

sledovaném období, tento trend máme v plánu nadále následovat; 

- Celkové náklady (bez mzdových) na 1 zaměstnance jsou za všechny tři roky v podobných 

cenových hladinách. V roce 2017 se jedná o 140 431,- Kč, v předcházejícím o 138 009,- Kč 

(rok 2017 byl tedy na úrovni 101,8% tohoto roku), rok 2015 zakončil hodnotou 144 917,- Kč 

(rok 2017 představoval 96,9% tohoto roku). 

 

V investičních výdajích byly zřizovatelem poskytnuty prostředky v rámci programového financování 

v programu 113 330 Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV: 

1) Rekonstrukce evakuačního výtahu na budově G ve výši 1 891 420,25 Kč. Proběhla 

rekonstrukce výtahu a přilehlých požárních cest tak, aby odpovídaly normám pro požární 

únikovou cestu, uživatelé i pracovníci služeb mohou tak využívat zařízení splňující 

moderní standardy obsluhy. 

2) Virtualizace IT prostředí ve výši 852 219,29 Kč. Virtualizace slouží k zabezpečení  

a ošetření ICT infrastruktury, zvyšuje stabilitu a rozšiřuje funkční využití IT nástrojů. 

3) Zahájení 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 hodláme v následujícím roce revitalizovat a rekonstruovat, nové prostory 

nabídnou moderní kultivované a humánní prostory pro realizované sociální služby. 

Projekt je významně spolufinancován ze zdrojů EU. 
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V roce 2017 také začaly zásadní investice zejména pro naše odloučené pracoviště na Březejci. 

S ohledem na energetické a finanční úspory začala realizace projektu výměny zdrojů tepla. Plynové 

kotle budou nahrazeny tepelným čerpadlem, součástí projektu je dále zateplení budov.  

V investiční oblasti máme dále v následujícím roce v plánu pořízení nového automobilu pro středisko 

Březejc. Automobil nahradí nyní již morálně i fyzicky velmi zastaralé vozidlo. 

Poslední významnou započatou investicí na středisku Březejc bude rekonstrukce kuchyně a přilehlých 

obslužných prostor. 

Pro brněnskou část Centra Kociánka se v roce 2017 začala připravovat zejména rekonstrukce budov C  

a G, které nabídnou vhodnější prostory nejen pro stávající prostory, ale také pro nově realizovanou 

práci zaměřenou více na uživatele s poruchou autistického spektra. 

Informace k přílohám: 

Tabulka 1 náklady a výnosy na jednotlivých analytických účtech. 

Tabulka 2 rozdíly reálných nákladů a výnosů mezi lety 2017, 2016 a 2015  

Zpracoval: Ing. Radek Vaníček, DiS., vedoucí ekonomicko-provozního úseku 

 

  

Práce uživatelů Centra tvořivé činnosti  
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 Poskytování sociálních služeb 

Centrum Kociánka je poskytovatelem 6 sociálních služeb. Jedná se o poskytování 4 pobytových služeb 

– domovy pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba, týdenní stacionáře, chráněné 

bydlení. Dále realizuje 2 ambulantní služby – denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny. Do 31. 8. 

2017 byla uskutečňována i terénní služba – osobní asistence, která v rámci restrukturalizace byla 

k tomuto datu zrušena. Sociální služby jsou poskytovány v Centru Kociánka, Brno a na odloučeném 

pracovišti Březejc na Vysočině. 

 

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče  

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 

stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc 

při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování 

práv a zájmů. Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí 

předpis. 

 

Druh služby Věková 
struktura 

Forma 
poskytování 

Kapacita k  
31. 12. 2017 

Domovy pro osoby  
se zdravotním postižením 

3 - 40 let pobytová 40 

 
Týdenní stacionáře 

 
3 - 40 let 

 
pobytová  

 
69 – Brno 
22 - Březejc 

 
Denní stacionáře 

 
3 – 40 let 

 
ambulantní 

 
115 – Brno 
15 - Březejc 

 
Chráněné bydlení 

 
18 – 45 let 

 
pobytová 

 
17 

 
Sociálně terapeutické dílny 

 
18 – 55 let 

 
ambulantní 

 
27 - Brno 

 
Odlehčovací služby 

 
3 – 40 let 

 
pobytová 

 
6 – Brno 
10 - Březejc 

 

  



12 
 

Sociální úsek 

Během roku 2017 byly dokončeny aktualizace standardů všech služeb a vedoucí úseku dbal na řádnou 

realizaci služeb v kontextu komplexně poskytované péče a v souladu s navrženou strategií CK. 

 

V polovině roku však vedoucí úseku ukončil pracovní poměr a až v listopadu nastoupila nová vedoucí. 

Nejprve se tedy soustředila na co nejrychlejší odstranění negativ z této časové proluky a především 

monitorovala všechny proměnné, které hrají roli v poskytování sociální služeb v CK. Tato činnost vedla 

k vytvoření vize komplexního poskytování sociálních služeb v CK. 

   

VIZE PRO ROK 2018 

Premisa: 

Sociální úsek má poskytovat služby tak, aby lidem se zdravotním postižením vytvořil podmínky pro 

jejich rozvoj a umožnil všem svým uživatelům jejich seberealizaci.  

Všechny sociální služby a aktivity v nich se primárně musí zaměřit na podchycení potenciálu uživatele, 

nastavit jednotlivé kroky pro podporu jeho rozvoje a eliminaci rizik či handicapů. 

Základní smysl, poslání každé služby (viz níže) nám vytváří základ pro jednotlivé kroky v roce 2018, 

které napomohou realizovat službu tak, aby byla v souladu s potřebami uživatelů i zákonnými 

podmínkami.   

 

TÝDENNÍ STACIONÁŘ 

Zajišťuje možnost pro lidi s handicapem, aby mohli studovat, pracovat, být ve společenském 

kontaktu s vrstevníky, rozvíjet svůj potenciál, a přesto neztratili svoje rodinné zázemí, 

kontakt s rodinou a se svým přirozeným prostředím. 

Pro lidi se zdravotním handicapem (mentální, tělesné, kombinované), kteří chtějí být v kolektivu 

(Brno) a jsou v preproduktivním a produktivním věku.  

Vytváří pobytová oddělení s ohledem na možnost vzájemné podpory a společných zájmů.   

Stěžejní je zde poskytnutí přechodného pobytu a takové péče, aby byla podporou  

a zázemím pro další aktivity klienta. 

Základní kroky postupu pro naplnění výše uvedeného jsou ve změně kapacity, specifikaci cílové 

skupiny, vymezení základních podmínek služby v návaznosti na potřeby uživatelů, změně účtování  

i v podpoře pracovníků. 

--------------------- 

DENNÍ STACIONÁŘ  

Zajišťuje aktivity pro děti a dospělé s handicapem (mentální, tělesné, kombinované, i pro 

individuálnější péči) žijící v přirozeném prostředí, pro jejich náplň dne a rozvoj jejich schopností. 

Stěžejní je zde důraz na široké spektrum terapeutických a rozvojových programů na 

základě individuálních plánů.  

I zde musí dojít k revizi kapacity, specifikaci cílové skupiny, nastavení systému poskytování služby, 

podpoře pracovníků i změnám prostorovým (realizace investice i úprava exteriéru) a důrazu na 

individuální plánování. 
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--------------------- 

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP) 

Zajišťuje domov pro lidi s handicapem, aby mohli studovat, pracovat, být ve společenském kontaktu 

s vrstevníky a rozvíjet svůj potenciál.  

Pro lidi se zdravotním handicapem (mentální, tělesné, kombinované) v preproduktivním  

a produktivním věku, kteří nemají takové rodinné zázemí (či nemohou žít sami), které by jim umožnilo 

výše uvedené aktivity.  

Uživateli jsou zde i děti s nařízenou ústavní výchovou, kterým je zde vytvářen také domov, ale 

domov přechodný, a služba se snaží najít pro vhodnější formu náhradní rodinné péče.  

Vytváří domácnosti s ohledem na možnost vzájemné podpory a sdílení.  Stěžejní je zde poskytnutí 

domova/zázemí a takové péče, aby byla podporou pro další aktivity uživatele. 

Pro naplnění výše uvedeného jsou nutné kroky ve specifikaci cílové skupiny, vymezení základních 

podmínek služby v návaznosti na potřeby uživatelů, změně účtování, hledání možností nových 

domácností i v podpoře pracovníků. 

----------------------------- 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA  

Služba, která pomůže na přechodnou dobu zabezpečit péči o základní potřeby (pobyt, stravu, péči) 

člověka se zdravotním handicapem (v preproduktivním a produktivním věku) v době, kdy jeho rodina 

či jiný pečující není této péče schopen. 

Stěžejní je zde poskytnutí komplexní podpory a pomoci po dobu, než je možný návrat 

uživatele do jeho standardního prostředí. 

Tato služba je v současnosti navázána na DOZP, a proto budeme hledat možnosti jejího oddělení  

a větší podpory, protože si uvědomujeme její potřebnost pro pečující rodiny. 

------------------------- 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (STD) 

Vychází ze základní premisy, že jedním ze základních lidských práv – je právo práce. Zajišťuje 

aktivity pro lidi s handicapem v produktivním věku, aby mohli rozvíjet své schopnosti, získávali 

pracovní návyky pro možný posun na otevřený či chráněný trh práce. Vytváří pro 

uživatele také prostředí, které jim umožňuje se seberealizovat, zažít pocit úspěchu, úcty 

k sobě, společenského uznání, příležitost sociálního kontaktu, sdílení a spoluúčasti. Je 

nutné mít různá pracoviště, s různými pracovními postupy a nároky, aby docházelo  

k individuálnímu rozvoji. Stěžejní nástroj je zde individuální plánování pro podporu 

rozvoje (sledování změn, vytýčení cílů a kroků, reflexe). 

Velkou devízou CK je areál a zahrada, což je hlavní vizí specializace STD, a v roce 2018 nás tedy 

čekají změny vedoucí k sociálnímu zemědělství a terapii přírodou. 

----------------- 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  

Pro lidi se zdravotním handicapem (mentální, tělesné, kombinované) v produktivním věku chystající 

se na samostatné bydlení. Poskytuje možnosti chráněného nácviku. 



14 
 

Stěžejní nástroj je individuální plánování pro podporu rozvoje směřující  

k samostatnému životu. 

U této služby bude nutná ještě diskuze ohledně jejího nastavení vzhledem k cílové skupině, což bude 

dalším důležitým úkolem v roce 2018. 

-------------------------- 

V roce 2018 uvažujeme, na základě současných poznatků, realizovat návrh na znovuobnovení 

terénní formy služby jako doplnění komplexnosti služeb, tj.: 

OSOBNÍ ASISTENCE  

Zajišťuje pomoc, péči, doprovod a podporu pro lidi s handicapem v preproduktivním  

a produktivním věku, aby mohli studovat, pracovat, být ve společenském kontaktu, rozvíjet svůj 

potenciál. Stěžejní je zde doprovod a podpora pro možnost absolvování studia, práce  

a využití dalších služeb. 

 

Zpracovala: MgA. Hana Regnerová, vedoucí sociálního úseku 

 

 

 

 

Práce uživatelů v Centru tvořivé činnosti 
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Statistika 

Věková struktura cílové skupiny: 

Předškolní věk (3 – 7 let)  – 0 uživatel  

Mladší děti (8 – 10 let)     – 1 uživatel 

Starší děti (11 – 15 let)      – 7 uživatelů 

Dorost (16 – 18 let)     – 9 uživatelé 

Mladí dospělí (19 – 26 let) – 10 uživatelů 

Dospělí (27 – 40 let)      – 15 uživatelů  

 

 Kapacita služby 40 uživatelů,  

 K 31. 12. 2017 36 uživatelů, z toho 4 s nařízenou ústavní výchovou 

 Průměrná roční obložnost: 89,75 % 

 Nově přijatých uživatelů: 6  

 Výstup uživatelů a ukončení služby: 6   

 Přestup:  

- 1 uživatel do pěstounské péče 

- 2 uživatelé zpět do rodiny 

- 1 uživatel do CHB  

- 2 uživatelé do TS v CK 

 Aktivizační centrum: 6 uživatelů + uživatelé OS 

 Střední školu F. D. Roosevelta navštěvuje: 16 uživatelů 

 Střední školu Gemini navštěvuje: 1 uživatelka 

 Základní školu v Centru Kociánka navštěvuje: 9 uživatelů  

 Sociálně terapeutické dílny navštěvuje: 2 uživatelky 

 Zaměstnávání uživatelů – 2 uživatelé: 1 pracuje v bance, 1 přes PC 

 Během roku 2017 aktivně působilo na DOZP 7 dobrovolníků 

 

Hodnocení cílů služby za rok 2017 

1) Vzdělávání zaměstnanců 

V rámci vzdělávacího projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, absolvovali všichni pracovníci v přímé 

péči vzdělávací aktivity v rozsahu minimálně 24 hodin a více. Prioritou vzdělávání bylo seznámit  

se s cílovou skupinou osob s PAS. Vzdělávání probíhalo formou akreditovaných i neakreditovaných 

kurzů, interních workshopů a kulatých stolů na různá aktuální témata, např. zaměstnávání uživatelů 

sociální služby, návazné služby pro uživatele po ukončení poskytování služby Centrem Kociánka. 

Sociální pracovníci se účastnili i externích otevřených kurzů dle svého vzdělávacího plánu  

a vzdělávacích potřeb. Všem pracovníkům byla umožněna jednou měsíčně skupinová supervize, které 

se všichni aspoň čtyřikrát v daném roce zúčastnili. Vedoucí pracovnice se zúčastnila zahraniční stáže  

ve španělském Burgosu, kde poskytují na vysoké úrovní a v dobré kvalitě služby osobám s PAS 

s vysokou mírou podpory. Zkušenosti z této stáže předala na poradách pracovníkům DOZP. 

2) Propojení Centra Kociánka s Brnem 

Pravidelně, minimálně jednou měsíčně navštěvují uživatelé individuálně nebo skupinově kulturní, 

sportovní či společenskou akci v městě Brně. Velkým zážitkem bylo letní venkovní představení 

muzikálu na Biskupském dvoře, výlet do Olomouce, do předvánoční Prahy a další.  

Pravidelně CK ve spolupráci se školou pořádá velkou společenskou akci ples Centra Kociánka, které se 

účastní uživatelé, pracovníci, rodinní příslušníci, sponzoři a další významní hosté i široká veřejnost.  
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Další velkou společenskou akcí pro širokou veřejnost, která v tomto roce proběhla, je tradiční Dobrý 

den Kociánko, kde se prezentují samotní uživatelé, všechny sociální služby CK, různé neziskové 

organizace.  

Navázali jsme spolupráci s mládeží z Církve bratrské z Králova Pole. Poskytujeme prostory k jejich 

setkání, na které zvou i uživatele DOZP na společné povídání, zpívání, ale i pečení a konzumaci dobrot. 

V rámci akcí DOZP jsou zváni i přátelé a kamarádi uživatelů na táboráky, letní grilování, sportovní 

klání v curlingu a další. 

3) Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Podařilo se zpracovat projekt a připravit prostory v přízemí budovy C na vybudování nové domácnosti, 

která by byla plně přizpůsobena čtyřem imobilním uživatelům s vyšší mírou podpory.  

Přesto, že přípravy proběhly, rekonstrukci se nepodařilo uskutečnit z finančních důvodů. 

4) Pořízení dveří s automatickým otevíracím a zavíracím systémem 
Po sloučení služby DOZP do jedné budovy a jiném rozložení uživatelů v jednotlivých domácnostech 

současné mechanické otvírání dveří do domácností je nevyhovující pro potřeby osob na invalidním 

vozíku, neboť někteří nejsou schopni otevření a zavření provést vlastními silami. V tomto roce bylo 

zahájeno jednání s preventisty požární ochrany HZS, kteří doporučili oslovit projektanta, který 

navrhne změnu v projektové dokumentaci tak, aby lépe vyhovovala potřebám uživatelů DOZP. 

Všechna doporučení byla předána kompetentním pracovníkům. 

Přesto, že současný stav je nevyhovující, brání samostatnosti a nezávislosti uživatelů, nepodařilo se 

tento cíl naplnit.  

5) Spolupráce s organizací LUMOS  

Ve spolupráci s organizací Lumos byly uspořádány dvě případové konference, jedna uživatelka po 

ukončení NÚV se vrátila do rodinného prostředí, jeden uživatel byl svěřen do pěstounské péče. Ve 

spolupráci s Lumos proběhla exkurze do dvou bytů, které provozuje Centrum sociálních služeb 

Litoměřice. V těchto bytech je poskytována péče dětem s NÚV ve formě samostatné domácnosti. 

Zúčastnili jsme se semináře organizovaného MPSV a Lumos na téma Zkušenosti zařízení, která prošla 

transformací.  

 

 Cíle na rok 2018 

1) Přizpůsobení služby osobám s PAS 

Na základě velké poptávky po pobytových službách ze strany zájemců o poskytování sociální služby 

chce DOZP nabídnout své služby této cílové skupině. Poskytovaná služba bude probíhat na základě 

pečlivě zmapovaných potřeb zájemce, individuálně s dostatečným personálním zajištěním.  

/měřitelnost: jedna domácnost s počtem 3-4 osoby s PAS provozovaná v prostorách DOZP nebo jako 

samostatná domácnost v bytě či domě v běžné zástavbě na odloučeném pracovišti s vyškoleným 

personálem/ 

2) Vzdělávání zaměstnanců 

Organizace zabezpečí pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím 

pracovníkům další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok na základě dlouhodobého 

vzdělávacího projektu či nabídky otevřených kurzů vzdělávacích agentur a to dle individuálních 

vzdělávacích potřeb. Organizace zajistí profesní přípravu pracovníků pro práci s osobami s PAS 

prostřednictvím kurzů a také stáží na pracovištích, které poskytují péči osobám s PAS. Profesní rozvoj 

bude doplněn interními školícími akcemi. Důležitým podpůrným prostředkem pro zaměstnance je 

také zajištění skupinové případně individuální supervize. 

/měřitelnost: všichni zaměstnanci v přímé péči projdou vzděláváním v rozsahu minimálně 24 hodin za 

rok a absolvují minimálně čtyři skupinové nebo individuální supervize/ 
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3) Začlenění uživatelů do běžné komunity 

Ve spolupráci s městskou částí Brno Královo Pole hledat vhodné následné bydlení pro uživatele DOZP, 

kteří se blíží věkové hranici 40. let nebo jsou připraveni vést samostatný život mimo CK. 

/měřitelnost: minimálně 2 uživatelé DOZP odejdou do bytu v běžné zástavbě/ 

4) Rozšíření nabídky společenských akcí mimo CK 

V rámci integrace a využívání běžně dostupných služeb je cílem DOZP vytvářet příležitosti k setkávání 

uživatelů s běžnou populací nejen při každodenních činnostech, ale i při kulturních a společenských 

událostech. Proto chceme uživatelům nabídnout možnost individuálně či ve velmi malých skupinách 

návštěvy výstav, vernisáží, koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akcí nad rámec 

základních činností. 

/měřitelnost: minimálně jednou za dva měsíce navštíví 1 až 5 uživatelů společenskou akci mimo CK 

s doprovodem pracovníka/  

5) Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Pro kvalitní poskytování služby a pro zlepšení podmínek uživatelů směrem k humanizaci prostředí 

připravit rekonstrukci prostor v přízemí budovy C a vytvořit další domácnosti bez navýšení stávající 

kapacity. Znamená to snížení počtu uživatelů v současných domácnostech a s tím souvisí i naplňování 

materiálně technického standardu v počtu uživatelů na počet toalet a koupelen. 

/měřitelnost: minimálně jedna nová domácnost, která splňuje požadavky materiálně technického 

standardu/ 

 
6) Pořízení dveří s automatickým otevíracím a zavíracím systémem 

Po sloučení služby DOZP do jedné budovy a jiném rozložení uživatelů v jednotlivých domácnostech 

současné mechanické otvírání dveří do domácností je nevyhovující pro potřeby osob na invalidním 

vozíku, neboť někteří nejsou schopni otevření a zavření provést vlastními silami. Pořízení těchto dveří 

je krokem ke zvyšování samostatnosti a nezávislosti uživatelů. Rovněž současný systém nevyhovuje 

požadavkům na zajištění soukromí a ochrany před cizími osobami.  

/měřitelnost: dveře se samootvíracím systémem do 4 domácností/ 

Zpracovala: Mgr. Bc. Magdalena Pospíšilová, Dis., vedoucí služby domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 

 

Letní prázdniny služby Domovy pro osoby se ZP 
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Týdenní stacionáře 

Statistika  

 Kapacita služby je 69 uživatelů. 

 K 31. 12. 2016 bylo ve službě 55 uživatelů. 

 K 31. 12. 2017 byla služba poskytována 57 uživatelům.  

 V průběhu roku ukončilo službu 8 uživatelů - 3 uživatelé přešli do služby CHB, 1 uživatel odešel do 

služby DOZP, 4 uživatelé se vrátili domů.  

 Nastoupilo 10 nových uživatelů. 

 40 uživatelů studuje na SŠ, 7 uživatelů navštěvuje ZŠ, 7 uživatelů navštěvuje AC, 2 uživatelé službu 

STD, 1 uživatel pracuje v chráněné dílně. 

 

Multidisciplinární týmy 

V roce 2017 neproběhlo žádné jednání multidisciplinárního týmu.  

Hodnocení cílů za rok 2017 

1) Vzdělávání zaměstnanců 

V roce 2017 proběhlo vzdělávání zaměstnanců dle plánu, všichni PSS a sociální pracovníci splnili 

zákonnou povinnost 24 hodin dalšího vzdělávání. Během celého roku probíhaly supervize pro 

zaměstnance TS. Vzdělávání zaměstnanců bylo realizováno z velké části v rámci dlouhodobého 

vzdělávacího projektu „Kociánka se vzdělává pro praxi“.  

2) Propojení Centra Kociánka s městem Brnem 

Uživatelé se zapojili do kulturních i sportovních aktivit, např. účast na zápasech HC Komety Brno, 

návštěva ZOO Brno, návštěva Knihovny Jiřího Mahena, aktivně se účastnili akce „Dobrý den 

Kociánko“, na Erbovních slavnostech městské části Brno -Královo Pole, návštívili Hvězdárnu  

a planetárium Brno, dále se zúčastnili seznamovací diskotéky na parníku (Brněnská přehrada) ad.  

3) Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Renovace interiéru na budově B (výměna podlahové krytiny) nebyla realizována.  

4) Rekonstrukce výtahu v budově B 

Rekonstrukce výtahu na budově B nebyla realizována, došlo ale k rekonstrukci výtahu v budově G. 

Výtah je po rekonstrukci evakuační. 

5) Pořízení dveří s automatickým otevíracím a zavíracím systémem 

Tento cíl se také nepodařilo splnit.   

 

Cíle služby TS pro rok 2018 

1) 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 dlouhodobého vzdělávacího projektu „Kociánka 

se vzdělává pro praxi“.  
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2) Propojení Centra Kociánka s městem Brnem 

V Centru Kociánka budou probíhat společenské, kulturní i sportovní akce, na které jsou zváni rodinní 

příslušníci uživatelů i široká veřejnost. Uživatelé se budou účastnit kulturních i sportovních aktivit 

v městě Brně. 

3) Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Pro kvalitní poskytování služby a pro zlepšení podmínek uživatelů směrem k humanizaci prostředí je 

plánována renovace interiéru v budově B (výměna podlahové krytiny a stavební úpravy v místnosti, 

kterou využívá  aktivizačním centrum).  

4) 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. 

5) 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. 

6) Příprava uživatelů na přechod do návazných služeb 
Klíčoví pracovníci v rámci individuálních plánů budou připravovat uživatele na přechod do návazných 

služeb, příp. do přirozeného prostředí. 

 

Zpracoval: Mgr. Marek Mrklas, vedoucí služby týdenní stacionáře 

 

Turnaj týdenních stacionářů v závěsném kuželníku  
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Denní stacionáře 

Statistika 

 Kapacita služby snížena ze 130 na 115 uživatelů. 

 K 31. 12. 2017 se poskytuje služba 113 uživatelům 

 V průběhu roku byla ukončena smlouva 13-ti uživatelům. 

 Nastoupilo 8 uživatelů. 

 1 uživatel starší 40-ti let je na DS výjimku, na základě žádosti, vzhledem k tomu, že nenašel 

navazující službu. 

 

Hodnocení cílů za rok 2017 

1) Humanizace 

 V průběhu roku byly vytipovány a projednány s panem ředitelem CK, prostory na budově G 

vhodné k rozšíření prostor DS pro dospělé uživatele s PAS (místo šicí dílny Myjómi).  

 DS Duha má vybavení ze sponzorských darů. DS Duha spolupracuje se ZŠ Rozmarýnova. 2x 

proběhla návštěva u nás na DS - společně strávené odpoledne se zpíváním s piktogramy a hrami, 

spolupráce na projektu (DS Duha nafotila společné fotografie a žáci ze ZŠ v rámci prac. vyučování, 

tyto fotografie zpracovaly a vymyslely příběh). Výstupem tohoto projektu byla výstava ve škole, kde 

se vybrala určitá finanční částka, za kterou byly zakoupeny pomůcky pro DS DUHA. 

 

2) Multidisciplinární týmy 

 Proběhly multidisciplinární týmy – 3 (leden ,duben - 2x) 

 Spolupráce týmu DS (sociál. pracovnice, PSS) s paní psycholožkou a rodiči uživatele 

 Probíhá spolupráce se ZŠ Štolcova, ( v březnu návštěva p. učitelky u nás na DS DUHA). 

 

3) Vzdělávání zaměstnanců 

Všichni pracovníci DS se vzdělávají v problematice PAS, v rámci projektu ,,Kociánka se vzdělává pro 

praxi“. Za rok 2017 mají všichni splněný počet hodin zákonného vzdělávání. Během roku probíhaly 

supervize pro pracovníky DS. 

 

4) Propojení DS s městem Brnem 

 Uživatelé se zapojují do kulturních akcí, např. návštěvy zámků, hvězdárny a planetária Brno, 

aktivní účast na DDK (vystoupení uživatelů DS u Zvonu), návštěva ZOO, výlet parníkem po 

Brněnské přehradě. Navštěvují muzea, divadla, hrady a zámky i mimo Brno. 

 V rámci CTČ a dramatické dílny, které také patří pod DS reprezentují CK na různých vystoupeních  

či soutěžích.  

 
- CTČ - vernisáž s výstavou v kavárně ERA (leden), účast na výstavách a workshopech na 

Špilberku, podzimní výstava v koridoru DEF, rozsvěcování vánočního stromu na hipoterapii. 

 

- Dramatická Dílna - Organizovala akce v rámci CK - Masopust, Velikonoční akce, vystoupení 

festival na DEF 14. 6. 2017. Dále v rámci integračního projektu navázali spolupráci se střední 

školou umělecko – manažerskou s.r.o. s níž organizovali workshopy. Workshopy proběhly:  

27. 3. 2017, 15. 5. 2017 a 22. 5. 2017. Výstup z workshopu byl prezentován na festivalu 

Dobrý den Kociánko (25. 5.) a festivalu Sítko, ten je organizován DIFA JAMU  

(29. 5. 2017). 

- Společná návštěva divadelního představení „Cirkus Unikum“ v divadle Polárka 
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- Společná návštěva divadelního představení SŠ F. D. Roosevelta v divadle Barka 

- Společná návštěva výstavy grafického díla Victora Vasarelyho na Hradu Špilberk 

 

 

Plány na rok 2018 

 Úprava a vybavení prostor pro rozšíření DS pro dospělé osoby s PAS, tak aby splňovala jejich 

požadavky. 

 Úprava venkovních prostor za budovou H. 

 Změna registrace DS U Zvonu na službu osobní asistence.  

 Úprava okamžité kapacity na jednotlivých pracovištích DS. 

 Vzdělávání zaměstnanců v problematice PAS. 

 Účast uživatelů DS na akcích v městě Brně i nadále.  

 

Zpracovala: Bc. Ivana Černá, vedoucí služby denní stacionáře 

 

 

Výlet denních stacionářů na zámek Rájec nad Svitavou 
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Chráněné bydlení 

Statistika 

 Kapacita služby je 17 uživatelů. 

 K 31. 12. 2016 bylo ve službě 15 uživatelů. 

 K 31. 12. 2017 bylo ve službě zaregistrováno 16 uživatelů.  

 V průběhu roku ukončilo službu 6 uživatelů, 2 z nich před vypršením smlouvy – našli si vlastní 

bydlení a 7 uživatelů nastoupilo. 

 Smlouvu o pracovním poměru uzavřeli 3 uživatelé. 

 Žádost o byt podali 2 uživatelé. 

 Personální obsazení: do 1. 9. 2017 jsme zvýšili počet pracovníků v sociálních službách ze tří na 

čtyři. Obnovili jsme provoz o víkendech a v době státních svátků. 

 

Humanizace 

Do garsoniéry v budově B byla koupena nová pračka a elektrická trouba. Pro nácviky vaření byl koupen 

mixér. 

 

Hodnocení za rok 2017 

1) Vzdělávání zaměstnanců 

V roce 2017 proběhlo vzdělávání zaměstnanců v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., každý pracovník 

v sociálních službách absolvoval nejméně 24 hodin vzdělávání. Během roku proběhlo šest supervizí. 

2) Propojení Centra Kociánky s Brnem 

 V dubnu na Jarním plese Kociánky se na předtančení podílela taneční skupina A proč ne?, jejímiž 

členy jsou též uživatelé služby chráněné bydlení. 

 V květnu se uživatelé aktivně podíleli na průběhu akce Dobrý den Kociánko (DDK) prezentací 

služby chráněné bydlení. Ve spolupráci se sociálně terapeutickými dílnami zajišťovali provoz 

Tesco-stánku. 

 Společenské aktivity – návštěva Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře, koncertu Tomáše 

Klusa a Vánočního koncertu. 

 

3) Zkvalitňování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

 Uživatelům byla nabídnuta možnost pěstování zeleniny, bylinek a květin v prostorách zahrady a ve 

skleníku. Této možnosti využili dva uživatelé. 

 Šest uživatelů podstoupilo bilanční diagnostiku. Výstupem byla závěrečná zpráva pro každého 

uživatele obsahující doporučení pracovní orientace, aktivity v rámci IP rozvoje a návrhy opatření 

k naplnění individuálních cílů. Zpráva slouží také jako podklad pro osobní rozvoj.  

 

Cíle služby chráněné bydlení na rok 2018 

1) Propojení Centra Kociánka s městem Brnem 

V Centru Kociánka probíhají společenské, kulturní i sportovní akce, na které jsou zváni rodinní 

příslušníci uživatelů i široká veřejnost. Uživatelé se zúčastní sportovních a kulturních aktivit 

pořádaných ve městě Brně a okolí 

2) Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Aktivně se zapojit do projektu Sociální zemědělství, motivovat uživatele k pěstování bylinek a zeleniny 

pro svou potřebu, pro nácviky vaření. 
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3) Příprava uživatelů na přechod ze služby chráněné bydlení na samostatný život 

 Získání bezbariérových bytů pro naše uživatele - spolupráce s ÚMČ Brno – Královo Pole a 

s bytovým odborem Magistrátu města Brna. 

 Spolupráce s organizacemi pomáhajícím najít lidem se zdravotním nebo sociální znevýhodněním 

zaměstnání na otevřeném trhu práce. AGAPO, Myjómi. 

 

Zpracovala: Mgr. Soňa Pavlíčková, vedoucí služby chráněné bydlení 

 

 

Vaření na chráněném bydlení 
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Sociálně terapeutické dílny 

Statistika 

 Kapacita služby je 27 uživatelů. 

 K 31. 12. 2016 byla služba poskytována 26 uživatelům. 

 K 31. 12. 2017 byla služba poskytována 23 uživatelům. 

 V průběhu roku jsme přijali 2 uživatele. 5 uživatelů vystoupilo, z nich 2 přešli na chráněné 

pracovní místo. 

 Jeden zájemce má podanou žádost. 

 Jeden uživatel je členem Domovní rady Centra Kociánka, kde hájí zájmy a potřeby uživatelů. 

 

Humanizace 

V únoru jsme získali prostornější pracoviště pro uživatele Terapie přírodou. Přestěhovali jsme  

se z malé dílničky v přízemí v budově zahrady do zrekonstruované dílny v 1. patře.  

 

Multidisciplinární týmy 

V lednu 2017 proběhlo jednání multidisciplinárního týmu s jedním uživatelem sociálně terapeutické 

dílny. Na základě jednání došlo k zhodnocení průběhu poskytování služby a dohody o spolupráci 

opatrovníka uživatele, klíčového pracovníka a psycholožky Centra Kociánka. 

 

Hodnocení cílů za rok 2017 

Rozvojové cíle: 

1) Otevřenost Centra Kociánka lidem z Brna a okolí 

Uživatelé se aktivně zapojili do kulturních a sportovních aktivit konaných v Centru Kociánka i mimo 

Centrum. 

 V březnu jsme přispěli výrobky našich dílen do tomboly Jarního plesu Kociánky. 

 V květnu jsme se ve spolupráci s chráněným bydlením podíleli na provozu Tesco-stánku před akcí 

Dobrý den Kociánko (DDK). Při samotné akci jsme prezentovali službu prodejem našich výrobků a 

provozovali jsme dílničky, kde si zájemci mohli vyrobit podpalík a osázet malé květináčky 

rostlinami. 

 Ve spolupráci se zahradou jsme prodávali sadbu na Slovanském náměstí. 

 4 uživatelé se zúčastnili abilympiády v Pardubicích, kde získali 3. a 5. místo ve vyšívání, 2. místo 

v malbě na sklo a 4. místo v batikování. 

 V červnu jsme prezentovali CK na Evropských hrách handicapované mládeže na Náměstí Svobody. 

 Sportovní akce – rafty na přehradě 

 Vzdělávací aktivity – návštěva Policie ČR, kde proběhla přednáška na téma nástrahy v životě  

a návštěva ČNB. 

 Společenské aktivity – návštěva kavárny Era a kavárny Anděl, kde se konala výstava prací 

uživatelů. Návštěva Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře a návštěva ZOO Brno. 

 

2) Zkvalitňování prostředí a podmínek pro uživatele 

 V únoru jsme získali větší dílnu pro uživatele Terapie přírodou. Vybavili jsme ji ledničkou, 

nábytkem, pracovním nářadím a pomůckami pro práci v dílně i zahradě. Získat větší prostory, 

abychom mohli sloučit alespoň dvě pracoviště v jedno, se nám nepodařilo. Toto kompenzujeme 

aktivnější spoluprácí hlavně mezi pracovišti hipoterapie, Terapií přírodou a Kreativní dílnou. 
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 Tři uživatelé podstoupili bilanční diagnostiku. Výstupem byla závěrečná zpráva pro každého 

uživatele obsahující doporučení pracovní orientace, aktivity v rámci IP rozvoje a návrhy opatření 

k naplnění individuálních cílů. Zpráva slouží také jako podklad pro osobní rozvoj.  

 

3) Podpora uživatelů v nových pracovních návycích 

 Spolupracujeme s firmou Chcupivo s.r.o., pro kterou vyrábíme tašky z recyklovaného materiálu 

(starých triček). 

 Provádíme nácviky vaření. 

 Zapojili jsme se do projektu Sociální zemědělství, jehož snahou je využití terapeutického 

potencionálu přírodní části CK. 

 Spolupracujeme s asociací Autismo Burgos.  

4) Změna v registraci  

Cílová skupina – zvýšení spodní věkové hranice z 16 let na 18 let. 

5) Vzdělávání zaměstnanců 

V roce 2017 proběhlo vzdělávání zaměstnanců v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., každý pracovník 

v sociálních službách absolvoval nejméně 24 hodin vzdělávání. Během roku proběhly čtyři supervize 

pro zaměstnance STD. 

 

Plány na rok 2018 

1) Otevřenost Centra Kociánka lidem z Brna a okolí 

V Centru Kociánka probíhají společenské, kulturní a sportovní akce, na které jsou zváni rodinní 

příslušníci uživatelů i široká veřejnost. Uživatelé se zúčastní alespoň čtyř kulturních či sportovních 

aktivit v Brně a jeho okolí. 

 

2) Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Zavedení obchůdku, kde budou mít uživatelé možnost získávat nové pracovní návyky.  

 

3) Podpora uživatelů v nových pracovních návycích 

 Obměnit sortiment výrobků, zaměřit se na přírodní materiály s ohledem na ekologii. 

 Vyzkoušet naše dovednosti v pěstování různých druhů bylin, jejich sušení k dalšímu zpracování, 

díky kterému zpestříme pracovní aktivity v zimních měsících např. výrobou vonných sáčků. 

 Otestovat pěstování několika druhů zeleniny pro zpestření svačin uživatelů, pro nácviky vaření. 

 Obnovit tradici obchůdku a do jeho provozu zapojit i uživatele. 

 Spolupráce se zahradou – péče o papoušky, péče o oleandry, případně o jiné dekorativní rostliny 

umístěné před budovou A. 

 Zavést aktivity, které by se postupně staly tradicí. Např. zahradní slavnost. 

 

Zpracovala: Mgr. Soňa Pavlíčková, vedoucí služby sociálně terapeutické dílny 
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Stříhání molitanu v sociálně terapeutické dílně 

 

Nácvik pečení v sociálně terapeutické dílně 
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Osobní asistence 

Statistika 

 K 31. 12. 2016 jsme poskytovali sociální službu osobní asistence 13 uživatelům, prostřednictvím 

které jsme zajišťovali individuální podporu v konkrétních situacích školní výuky dle potřeb 

uživatelů. 

 Z důvodu zajištění péče o studenty Střední školy F. D. Roosvelta prostřednictvím asistentů 

pedagoga byla sociální služba osobní asistence ukončena k 31. 8. 2017. 

 

Hodnocení cílů za rok 2017 

 Ročním zhodnocením nastavených cílů bylo zjištěno, že služba osobní asistence postupovala dle 

vytyčených zásad srozumitelnosti, individuálního přístupu, flexibility, respektování důstojnosti  

a práv uživatelů, odborného a odpovědného přístupu zaměstnanců služby k uživatelům, 

odstraňováním sociální izolace a zachování mlčenlivosti. 

 Svou činností služba osobní asistence zpřístupňovala mládeži s tělesným a přidruženým mentální 

postižením vzdělání a přípravu na budoucí povolání. 

 Poskytovala uživatelům pomoc a podporu při činnostech, které jsou součástí běžného života 

studenta střední školy. Účast na akci Dobrý den Kociánko. 

 Vedla uživatele k rozvoji autonomie a sebeurčení v takovém rozsahu a formě, která je individuálně 

přizpůsobena jeho mentálním a tělesným schopnostem. Nácviky orientace v prostoru – 

samostatný pohyb v prostorách školy. 

 Služba osobní asistence spolupracovala se školou při naplňování cílů uživatelů. Byla v kontaktu s 

asistenty pedagoga, vzájemně si předávali informace, podle kterých postupovali při každodenní 

péči o uživatele. 

 Zajišťovala individuální podporu v konkrétních situacích školní výuky dle potřeb uživatelů účastí 

na týdenní akci Škola v přírodě. 

 

Zpracovala: Mgr. Soňa Pavlíčková, vedoucí služby osobní asistence 

  

Práce uživatelky sociálně terapeutických dílen 
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Odlehčovací služby 

Statistika 

 Kapacita služby: 6 uživatelů  

 Celkový počet uživatelů v roce 2017: 28. Někteří využívají službu opakovaně vícekrát do roka 

 Nejvíce vytížená je služba během víkendů a v měsících červenec a srpen 

 Průměrný věk uživatelů: 21,9 let 

 Využití kapacity (obložnost): 69, 50 % 

 

Hodnocení cílů služby  

1) Vzdělávání zaměstnanců 

V rámci vzdělávacího projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, absolvovali všichni pracovníci v přímé 

péči vzdělávací aktivity v rozsahu minimálně 24 hodin a více. Prioritou vzdělávání bylo seznámit se 

s cílovou skupinou osob s PAS a s metodami  maximálně individualizované péče poskytované 

dlouhodobě i krátkodobě v rámci odlehčovací služby. Vzdělávání probíhalo formou akreditovaných  

i neakreditovaných kurzů, interních workshopů a kulatých stolů na různá aktuální témata, např. 

zaměstnávání uživatelů sociální služby, návazné služby pro uživatele po ukončení poskytování služby 

Centrem Kociánka. Sociální pracovník se účastnil i externích otevřených kurzů dle svého vzdělávacího 

plánu a vzdělávacích potřeb. Všem pracovníkům byla umožněna jednou měsíčně skupinová supervize, 

které se všichni aspoň čtyřikrát v daném roce zúčastnili.  

2) Propojení Centra Kociánka s Brnem 

Uživatelé OS se v době svého pobytu účastní všech kulturních, společenských i sportovních akcí, které 

probíhají v CK a rovněž mají možnost využít nabídku akcí mimo CK, účastní se tradiční plavby po 

Brněnské přehradě, společně s uživateli služby DOZP navštěvují společenské akce i výlety. Pravidelně 

CK ve spolupráci se školou pořádá velkou společenskou akci ples Centra Kociánka, které se účastní 

uživatelé, pracovníci, rodinní příslušníci, sponzoři a další významní hosté i široká veřejnost.  

Další velkou společenskou akcí pro širokou veřejnost, která v tomto roce proběhla, je tradiční Dobrý 

den Kociánko.  

 

3) Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Pokoje určené pro OS jsou zajištěny připojením k internetu, nábytek a vybavení bylo uzpůsobeno 

potřebám cílové skupiny (dvojlůžkové pokoje s polohovacími lůžky a dalším technickým vybavením).  

4) Pořízení dveří s automatickým otevíracím a zavíracím systémem 

Po sloučení služby OS do jedné budovy a jiném rozložení uživatelů v jednotlivých domácnostech 

současné mechanické otvírání dveří do domácností je nevyhovující pro potřeby osob na invalidním 

vozíku, neboť někteří nejsou schopni otevření a zavření provést vlastními silami. V tomto roce bylo 

zahájeno jednání s preventisty požární ochrany HZS, kteří doporučili oslovit projektanta, který 

navrhne změnu v projektové dokumentaci tak, aby lépe vyhovovala potřebám uživatelů OS. Všechna 

doporučení byla předána kompetentním pracovníkům. 

Přesto, že současný stav je nevyhovující, brání samostatnosti a nezávislosti uživatelů, nepodařilo se 

tento cíl naplnit.  

 

Cíle na rok 2018 

1) Zvýšit roční využití odlehčovací služby 

Za pomocí PR zvýšit povědomí veřejnosti o možnosti využití odlehčovací služby, informace zaměřit 

cíleně na rodiny, které pečují o svého člena se zdravotním postižením, zajistit větší propagaci služby. 

Navázat spolupráci s terénními či ambulantními sociálními službami, které by mohly naši odlehčovací 
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službu nabídnout svým uživatelům. Zaměřit se na využití odlehčovací služby průběžně během celého 

roku. 

/měřitelnost: zvýšení průměrné měsíční obložnosti na 65% a více/  

 

2) Vyčlenění OS z provozu DOZP 

Provoz odlehčovací služby v rámci poskytované služby DOZP je velmi zatěžující pro pracovníky a 

částečně omezující pro uživatele, neboť se musí přizpůsobovat provozu DOZP. Je vhodné vytvořit 

samostatnou domácnost, která bude provozně i personálně oddělena od DOZP, zajištěna personálně i 

materiálně technicky s náležitým standardem pokojů i společenských prostor a sociálním zázemím. 

Možnost zapojení do aktivit v rámci služby DOZP. 

/měřitelnost: jedna samostatná domácnost pro odlehčovací službu/ 

 

3) Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Vytvořit prostory (jednu domácnost) vhodné pro poskytování odlehčovací služby s nabídkou jedno až 

dvoulůžkových pokojů. 

/měřitelnost: minimálně 2 jednolůžkové pokoje/ 

 

4) Rozšířit cílovou skupino o osoby s PAS 

Na základě velké poptávky po pobytových službách ze strany zájemců o poskytování sociální služby 

chce OS nabídnout své služby této cílové skupině. Poskytovaná služba bude probíhat na základě pečlivě 

zmapovaných potřeb zájemce, individuálně s dostatečným personálním zajištěním.  

/měřitelnost: minimálně dva uživatelé s projevy odpovídajícími projevům osobám s PAS/ 

 

Zpracovala: Mgr. Bc. Magdalena Pospíšilová, Dis., vedoucí služby odlehčovací služby 

 

Práce uživatelů v Centru tvořivé činnosti 
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Zdravotní služby 

ZHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO ÚSEKU ZA ROK 2017 

V roce 2017 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 již 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 a péče ošetřovatelská běží v roce 2017 beze změn. 

V roce 2017 se podařilo zkvalitnit v rámci klinické psychologie péči, zakoupením dětského 

intelektového testu IDS. Paní psycholožka absolvovala akreditovaný kurz na používání a 

vyhodnocování této metody. K nosným terapeutickým metodám patří Sandspiel a významně se 

osvědčilo používání arteterapeutických pomůcek. 

V červenci roku 2017 dochází ke zrušení místa vedoucí zdravotní stanice. Tímto patří velké poděkování 

bývalé vedoucí zdravotní stanice, která tuto pozici vykonával svědomitě spoustu let.  

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. V srpnu 2017 se podařilo Centru 

Kociánka uzavřít poslední smlouvu s pojišťovnou 211.  

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. 

Pracoviště klinické logopedie Centra Kociánka získalo akreditaci pro uskutečňování stáží logopedů 

pracujících ve zdravotnictví v rámci specializačního vzdělávání jehož cílem je získání atestace. 

 

MZČR udělilo akreditaci žadateli ORL a Logopedie s.r.o. kterou se v souladu s ustanovením §  45 odst.1 

písm.a) zákona č. 96/2004 Sb. získává oprávnění k uskutečňování praktické části vzdělávacího 

programu pro obor specializačního vzdělávání "Logoped-Klinická logopedie" s platností akreditace do 

30.4.2022 se smluvním zařízením Centrum Kociánka. Č.j.: MZDR 66659/2015-11/ONP. 

 

Pracovnice úseku léčebné rehabilitace provedli školení našich zaměstnanců Správný sed a korekční 

cvičení nejen u PC. Vedoucí zdravotní stanice školila pracovníky v rámci KPR. 

 

Počet uživatelů, kteří využili zdravotní služby v roce: 2017 

 A/Ošetřovatelská péče:  

1. Počet návštěv (počet ošetřených pacientů) 21259 

2. Počet výkonů  38390 

3. Počet ošetřovaných pacientů 167 

4. Počet ošetřených zaměstnanců 105 

5. Odeslaní k hospitalizaci mimo zařízení  1 

Odvedená finanční částka od zdravotních pojišťoven za 

odbornost 913: 

257 840,43 Kč 
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B/ Psychologická a logopedická péče  

Psychologická péče 253 

Logopedická péče 1557 

Počet výkonů provedených v odbornosti 903 703 239,- Kč 

Odvedená finanční částka po korekci od zdravotních pojišťoven 

za odbornost 903 

608 634,- Kč 

C/Rehabilitace:  

Počet pacientů (uživatelé + zaměstnanci, veřejnost)  16 449 

celkem rehabilitačních úkonů 46 238 

Počet výkonů provedených v odbornosti 902 a 917 3 002 656,- Kč 

Odvedená finanční částka po korekci od zdravotních pojišťoven 

za odbornost 902 a 917 

2 609 063,- Kč 

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

hipoterapie): 

 

1.  Počet ošetřených cizích pacientů (evidováno v programu Cygnus) 123 

2. Odvedené peníze za poskytnuté zdravotní služby: Od 1/2017 do 6/2017 

61 125,- Kč 

Od 7/2017 do 12/2017 

44 580,- Kč 

 

Zpracovala: Martina Oháňková, vedoucí zdravotního úseku 

 

  

                  Bazén Centra Kociánka  
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Detašované pracoviště Březejc 

Denní stacionáře 

Statistika 

 Kapacita služby 15 uživatelů. 

 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 je 11 uživatelů (jedna uživatelka ukončila pobyt v DS k 

začátku školního roku 2017/18)  

 Přerozdělení některých uživatelů mezi nové KP 

 V roce 2017 došlo ke zvýšení stravného   

Hodnocení cílů služby  

1) Humanizace prostředí a podmínek pro život uživatelů 
Prostor pro pobyt uživatelů DS se průběžně dovybavuje  vhodnými kreativními potřebami. Chodba  

u pobytové místnosti DS byla vybavena novými botníky. Za příznivého počasí využívají uživatelé pobyt 

venku v přilehlém prostoru s houpačkami a kuželkami. V celém areálu jsou kontejnery na třídění 

odpadu. 

 
2) Propojení služby DS  s regionem Velkomeziříčsko 
Uživatelé jsou zváni k účasti na různých kulturních, společenských a sportovních akcích mimo 

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc (dále“CKpB“), na některé akce uživatelů na pracovišti Bžezejc je 

zvána veřejnost. 

 Příklady akcí uskutečněných v roce 2017: 

 lyžování Fajtův kopec 

 kino Kráska a zvíře Velké Meziříčí 

 17. charitativní ples ve Velkém Meziříčí 

 diskotéka Panorama Velké Meziříčí, diskotéky v CKpB 

 Atletická olympiáda Březejc 

 Maratón na kolečkách Březejc 

 účast na akci Muzikanti dětem  

 Vítání léta na Březejci 

 Mikulášská besídka s divadelním představením uživatelů CKpB 

 Vánoční besídka 

 Vánoční koncert v Brně 

3) Vzdělávání zaměstnanců 
Všichni zaměstnanci DS prošli školením v zákonem stanoveném rozsahu 24 hodin, dále pokračuje 

vzdělávání zaměstnanců pro práci s osobami s PAS. 

 
Cíle na rok 2018 

1) Vzdělávání zaměstnanců 
Pokračování vzdělávání zaměstnanců pro práci s osobami s PAS, rozvoj týmové spolupráci mezi 

zaměstnanci, plánování zaměřené na člověka. 

2) Propojení Centra Kociánka, pracoviště Březejc s regionem Velkomeziříčsko 
V CKpB budou probíhat společenské, kulturní i sportovní akce, do kterých budou zapojování i 

uživatelé DS a budou zváni rodinní příslušníci a přátelé uživatelů i široká veřejnost. Tradičními  

akcemi  jsou Vítání léta, Charitativní ples, Mikulášská besídka. 
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3) Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

 Je naplánována přestavba budovy, ve které se nachází pobytová místnost DS, uskuteční se celková 

rekonstrukce pobytových prostor DS. 

 Zakoupení pomůcek vhodných pro práci s PAS a pro další rozvoj uživatelů DS. 

 

Pro přiblížení autorky obrázku viz výše (uživatelka. z DS) je zde následující příběh: 
Můj příběh - co bych řekla, kdybych mluvila jako vy? 

Denní stacionář na Březejci navštěvuji od mých 19-ti let, (teď je mi 22). Když jsem na Březejc začala 

chodit, bylo tu pro mě všechno cizí, nerozuměla jsem tomu, jaká jsou tu pravidla. Přála jsem si, aby  

se tento svět pro mě stal přátelským a předvídatelným. Často jsem se vztekala, protože věci se neděly 

tak, jak bych já chtěla. Mám ráda, když se dějí věci stejným způsobem a často bych, z pohledu 

ostatních, chtěla věci nemožné. Ráno mě maminka spolu se sestrou vezme autem do speciální školy  

a po obědě jdu do velké místnosti denního stacionáře, kde můžu si hrát, vyrábět, kreslit, modelovat 

nebo hrát na bubínky. Dokážu se soustředit dlouho na to, co tvořím. Můj kamarád je pro mě důležitý, 

myslím na něho, když kreslím, nebo když něco vyrábím. V jídelně se pořádně ani nenajím, když je 

kamarád nablízku, někdy mám takovou radost, že ji musím dát najevo celým tělem a hopsám na 

židli. Ráda skládám puzzle, které má i přes sto dílků, baví mě experimentovat na papíře s různými 

barvami nebo stříhám a lepím na sebe různé tvary. Mám ráda ostatní lidi kolem sebe, někdy je pak 

chytám rukou a nechce se mi je pustit, ale pomalu se učím, že je držet nemusím. Jsem ráda, že jsem 

našla lidi, kteří mě přijímají a pomáhají mi cítit se tu dobře. 

 
Uživatelka udělala velký posun v tom, že více spolupracuje, měně se zlobí a dokáže být ve společnosti 

ostatních. Hodně jí pomáhá stabilní a předvídatelné prostředí i díky piktogramům  

a hlavně lidem, kterým důvěřuje. 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Štáfová, vychovatelka služby Denní stacionáře 

 

 

  

Kreslení s uživatelkou denního stacionáře 
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Týdenní stacionáře 

Statistika 

 Kapacita služby 22 uživatelů. 

 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 je 21 uživatelů  

 V tomto roce došlo k přerozdělení některých uživatelů mezi nové klíčové pracovníky 

 V roce 2017 došlo ke zvýšení platby za stravu  

Hodnocení cílů služby  

1) Humanizace prostředí a podmínek pro život uživatelů 
Prostory a pokoje uživatelů služby TS jsou průběžně modernizovány zařízením a nábytkem. Rovněž 

probíhají revitalizace areálu pracoviště Březejc. 

 
2) Propojení služby TS  s regionem Velkomeziříčsko 
Uživatelé jsou zváni k účasti na různých kulturních, společenských a sportovních akcích mimo 

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc (dále také “CKpB“), na některé akce uživatelů na pracovišti 

Březejc je zvána veřejnost. 

Uskutečněné akce v roce 2017: 

 Lyžařský kurz a volné lyžování na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí 

 Taneční vystoupení na akcích během roku 

 Tréninky a zápasy ve Florbale 

 kino Kráska a zvíře Velké Meziříčí 

 návštěva hokejového utkání ve Velkém Meziříčí 

 17. charitativní ples ve Velkém Meziříčí 

 diskotéky Panorama Velké Meziříčí, diskotéky v CKpB 

 Atletická olympiáda Březejc 

 Maratón na kolečkách Březejc 

 Cvičná lezecká stěna ve Velkém Meziříčí 

 Matějská pouť Praha 

 Návštěva Cirkusu Humberto ve Velkém Meziříčí 

 Kondiční vycházky- výstup na Křížovou cestu v Radňovicích 

 Pěvecký kroužek s vystoupením na besídce na Březejci 

 účast na akci Muzikanti dětem  

 Vítání léta na Březejci 

 Mikulášská besídka s divadelním představením uživatelů CKpB 

 Vánoční besídka 

 Vánoční koncert v Brně 

 
3) Vzdělávání zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci prošli školením v zákonem stanoveném rozsahu 24 hodin, jedna třetina z nich 

absolvovala školení nad rámec stanovených hodin a to v oblastech dle individuálních vzdělávacích 

potřeb. Nosné téma školení se týkalo osob s PAS. 

 
Cíle na rok 2018 

1) Vzdělávání zaměstnanců 
Pokračování vzdělávání zaměstnanců pro práci s osobami s PAS, rozvoj týmové spolupráci mezi 

zaměstnanci, plánování zaměřené na člověka. 

  



35 
 

2) Propojení Centra Kociánka, pracoviště Březejc s regionem Velkomeziříčsko 
V Centru Kociánka pracovišti Březejc budou probíhat společenské, kulturní i sportovní akce, do 

kterých budou zapojování i uživatelé TS a budou zváni rodinní příslušníci a přátelé uživatelů i široká 

veřejnost. Hlavními akcemi, kde je vítána veřejnost, jsou Vítání léta, Charitativní ples, Mikulášská 

besídka. 

3) Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

 Je naplánována přestavba a rekonstrukce budov, kde bydlí uživatelé TS 

 Pořízení pomůcek a předmětů vhodných pro práci s PAS a pro další rozvoj uživatelů TS. 

 
 
Příběh uživatele: 
 
Uživatel využívá služby TS pracoviště Březejc již druhým rokem. V zařízení navštěvuje Střední školu 

Březejc.  

 

Má upravený vzdělávací plán, ale školní výuka mu nečinní větší problémy. Rád má matematiku  

a sportovní aktivity. Můžeme jmenovat například pravidelné tréninky florbalu či tanec a další 

sportovní aktivity jako lezecká stěna. 

 

Během doby, kdy využívá službu TS je celkově samostatný, zvládá bez obtíží většinu sebeobslužných 

činností a pokud má splnit nějaký složitější úkol, tak ho po vysvětlení zvládne samostatně. Uživatel  

se rád udržuje v kondici a to jak početní tak sportovní. 

Uživatel má cíle individuálního plánu zaměřeny tímto směrem. Baví ho vypočítat zadané 

matematické úlohy a veškeré sportovní aktivity. 

Mezi takové aktivity patří aktivní účasti na florbalových trénincích, nácvik tanečních a divadelních 

vystoupení. Taneční vystoupení na Charitativním plese ve Velkém Meziříčí mělo nejen velký úspěch  

u návštěvníků plesu, ale také u uživatele samotného. Další aktivní účastí byla akce Vítání léta  

a Mikulášská besídka, kde uživatel zahrál v zadané roli divadelní vystoupení. 

 

S ostatními uživateli vychází dobře. Je kamarádský a má také smysl pro zodpovědnost. 

S personálem vychází také dobře, rád pomůže. Uživatel má rád svůj prostor a klid. Služba Týdenní 

stacionář byla uživateli zatím velmi prospěšná.  

 

Zpracoval: Mgr. et Bc. Jan Rudolf, klíčový pracovník a vychovatel. 

 

 
Charitativní ples pracoviště Březejc 2017 
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Sociálně terapeutické dílny 

Statistika 
 
 Kapacita služby STD je 25 uživatelů 

 K 31. 12. 2017 je služba poskytována 24 uživatelům 

 V září nastoupil 1 uživatel, v prosinci 1 odešel 

 Stav pracovníků v sociálních službách k 31.12.2017 jsou 4 

 V lednu nastoupily 2 PSS, 1 PSS nástup na MD 

 V září odchod 1 PSS 

 V roce 2017 došlo k navýšení stravného 

 

Hodnocení cílů služby 
 
1) Humanizace prostředí a podmínek pro život uživatelů 

 Prostor dílen byl vybaven odpadkovými koši na tříděný odpad.  

 V areálu Březejce byl postaven venkovní altán, který bude sloužit pro arteterapii a odpočinkové  

a relaxační účely uživatelů. 

 Prohloubení práce uživatelů s tablety, nové aplikace sloužící k rozvoji a větší samostatnosti  

 
2) Propojení služby STD s regionem Velkomeziříčsko 

 Návštěva aktivizačního centra v Balinách (2x do měsíce) 

 Charitativní ples ve Velkém Meziříčí 

 Diskotéky s DJ PYRUCKem 

 Velikonoční výstavy ve Velkém Meziříčí, Velké Bíteši a Křižanově 

 Bowling ve Velkém Meziříčí 

 Kino Jihlava Cinestar- Špunti na vodě, Po strništi bos 

 Vítání léta na Březejci 

 ZOO Praha 

 Podzimní výstava na Hotelové škole Velké Meziříčí 

 Vernisáž k 65. Výročí založení 

 Vánoční výstava ve Velkém Meziříčí, Velké Bíteši a Křižanově  

 Lyžařský výcvik na Fajtově kopci ve Vel. Meziříčí 

 Celoročně probíhá výstava výrobků v ČSOB Jihlava a Velké Meziříčí 

 

3) Vzdělávání zaměstnanců 

 V roce 2017 započal projekt „Kociánka se vzdělává pro praxi“ 

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075), dochází ke zvýšení odbornosti pracovníků CK a ke 

zvýšení kvality poskytované služby. 

 V projektu je zapojeno 15 uživatelů z STD, 3 odborní asistenti a 1 odborný konzultant. Úkolem 

odborných asistentů je pomoc při hledání pracovních míst pro uživatele a tím je zařadit do 

běžného života ve společnosti.  

 Každý pracovník v sociálních službách absolvoval nejméně 24 hodin vzdělávání, během roku 

proběhlo 6 supervizních sezení. 

 

Cíle na rok 2018 
 
1) Vzdělávání zaměstnanců 

 Návaznost projektu „Kociánka se vzdělává pro praxi“ bude pokračovat  v roce 2018. 
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2) Propojení centra Kociánka pracoviště Březejc s regionem Velkomeziříčsko  
V zařízení CKpB bude i nadále probíhat spoustu kulturních a společenských akcí, do kterých jsou 

zapojování uživatelé STD a na které jsou zváni rodiče a široká veřejnost. Dochází tím k propojení  

a navazování dobrých vztahů s rodinami, ostatním se dostáváme do podvědomí a získáváme zpětnou 

vazbu v kladných ohlasech. Pro různé firmy vyrábíme spoustu dárkových předmětů a těší nás jejich 

zájem. Tradičními akcemi budou Charitativní ples, Muzikanti dětem, Vítání léta, Mikulášská besídka 

 
3) Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 
(Návaznost na projekt sociální zemědělství CK Brno) 
 Rozšíření terapeutické dílny, která se bude zaměřovat na pěstování zeleniny, bylinek, drobného 

ovoce. 

 Vytyčit pozemek vhodný k pěstování a jeho oplocení, navezení zeminy 

 Zrealizování stavby skleníku 

 Rozšíření bylinkových záhonů v celém areálu, vyvýšené záhony pro vozíčkáře ( sběr bylinek bude 

využit v STD do mýdel, vonných pytlíčků, polštářků, na výrobu olejíčků, čajů, do kuchyně…) 

 Záhony s jedlými plody – jahody, maliny, borůvky na drobné zobání, vaření a pečení v kroužku 

vaření, nebo v kuchyni, pěstování drobné zeleniny 

 Snaha více motivovat uživatele k práci, zodpovědnosti, využití volného času na zahrádce i pro 

ostatní služby v zařízení. Pracovní činnosti by směřovali i na úklid a údržbu areálu (zametání, 

hrabání, okopávání záhonů, pletí, stříhání keřů, sekání a odvoz trávy, zakládání kompostu- využití 

BIO odpadu z kuchyně...)   

 Rozšíření pracovní dílny o Nácvik stolování – příprava stolů v jídelně, chystání prostírek, talířů a 

příborů, obsluha, úklid stolů a vytírání podlahy. 

 
Příběh jednoho z uživatelů STD: 

Sociálně terapeutické dílny na Březejci navštěvuji čtyřikrát do týdne již druhým rokem. Vystudoval 

jsem Zemědělskou školu ve Velkém Meziříčí. Byl jsem pozorný žák, ale mezi své spolužáky jsem nikdy 

moc nezapadl. Moje diagnóza je autismus. 

Mám rád řád, když je vše naplánované tak jak má být a dodržuje se to. Nejsem komunikativní, 

většinou odpovím otázkou a to mi stačí. Nemám rád více lidí pohromadě a doteky cizích lidí. Mám 

rád čísla, ta mne vždy zajímala. Dokážu si zapamatovat SPZ různých aut.  

Nikdy jsem neměl žádného kamaráda, ale to se změnilo nástupem do dílen. Je mi tu velmi dobře a 

vždy se tam těším. Nejvíce na kamaráda, který mě dokáže vždy pobavit – ať má dobrou, nebo 

ubrblanou náladu. Jsem tu spokojený, někdy ostatním tančím a zpívám různé české písničky, které si 

tu pouštíme. V keramické dílně dělám spoustu výrobků, mám plno nápadů a chuť do práce. Můžu se 

těšit každý den na kamarády a smát se s nimi. 

 

 

Zpracovala: Petra Sýkorová, vedoucí služby sociálně terapeutické dílny 
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Odlehčovací služby 
 

Statistika 

 Kapacita služby 10 uživatelů. 

 Celkový počet uživatelů v roce 2017: 25. Někteří využívají službu  opakovaně - vícekrát  do roka. 

 V roce 2017 došlo ke zvýšení stravného, do platby za ubytování se začaly započítávat i příjezdové 

dny. 

 

Hodnocení cílů služby  

1) Humanizace prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Pokoj na Domečku 3 byl vybaven novými poličkami, skříňkami na oblečení a psacím stolem z masívu. 

Na chodbě Domečku 3 vzniklo nové posezení pro uživatele. 

 

                   
 

2) Propojení služby  OS  s regionem Velkomeziříčsko 

Uživatelé využívají nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí mimo Centrum Kociánka, 

pracoviště Březejc.  

Akce v roce 2017 např.: 

- monoski lyžování Fajtův kopec 

- kino Kráska a zvíře Velké Meziříčí 

- diskotéka Panorama Velké Meziříčí, diskotéky v CKpB 

- Atletická olympiáda Březejc 

- Maratón na kolečkách Březejc 

- muzikál Mýdlový princ Praha 

- Vánoční koncert Brno 

 

3) Vzdělávání zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci OS prošli školením v zákonem stanoveném rozsahu 24 hodin, jedna třetina z nich 

absolvovala školení nad rámec stanovených hodin. 

 
Cíle na rok 2018 

1) Vzdělávání zaměstnanců 

Rozvíjet týmovou spolupráci mezi KPP a PSS, ujasnit a upřesnit kompetence a vedení záznamů v IS 

Cygnus. 

2) Propojení služby OS s regionem Velkomeziříčsko 
V CK budou probíhat společenské, kulturní i sportovní akce, do kterých budou zapojování i uživatelé 

OS a budou zváni rodinní příslušníci a přátelé uživatelů i široká veřejnost. Tradičními akcemi jsou 

Vítání léta, Charitativní ples, Mikulášská besídka. 
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3) Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Zlepšit vybavenost kuchyňského koutu na Domečku 2, kde si o víkendu vaří uživatelé OS: 

- větší stůl na míru vhodný i pro vozíčkáře 

- myčka 

- kuchyňské pomůcky a nádobí jako mísy, ruční šlehač, vysoký plech atd. 

 
Dovybavit pokoj na Domečku 2 komodou na oblečení. 
 
 
Příběh na závěr 
 
Proč jezdím do Březejce na odlehčovací službu 

 
Jsem kluk, bydlím doma s mámou, tátou a starším bráchou, do školy chodím v našem městě - do  

10. třídy. Učení mi odmalička moc nejde, a tak chodím do školy jiné, než chodil můj brácha. Vždycky 

jsem chtěl jezdit na tábor či někam na výlet s kamarády jako jezdí brácha, ale nešlo to. Pak mamka 

objevila Březejc a já jsem tam začal jezdit na víkendy. Od začátku jsem se moc těšil, že konečně i já 

budu mít své kamarády a budu jezdit pryč jako brácha. A vyšlo to. Na Březejc jezdím jednou za měsíc 

na víkend – už tady všechny znám a pořád něco děláme, co mě baví. Pomáhám při vaření oběda, 

jezdím na kole, hrajeme hry, s ostatními kluky hodně povídáme, chodíme ven, v neděli třeba i do 

kostela, před Vánoci jsem si vyrobil dárky pro mámu…. Když jsem měl narozeniny, oslavil jsem je na  

Březejci se svými kamarády. Měli jsme dort a diskotéku.  Jsem moc rád, že i já mám svoje kamarády 

jako brácha. Když jedu v neděli domů, v autě povídám, co všechno jsem dělal a jak jsem se měl. 

 

Uživatel J. je mladý muž s lehkým mentálním postižením, který vyrůstá v úplné rodině, chodí do 

speciální školy v místě bydliště. Dlouhodobě strádal nepřítomností vrstevníků, s kterými by mohl 

prožívat volný čas mimo domov, tak jak to viděl u svého bratra. Na víkendových pobytech 

odlehčovací služby navázal vytoužené kamarádské vztahy, je bohatší o nové prožitky, je celkově 

spokojenější. Zvládnutí pobytu mimo domov a osvojení nových dovedností např. při vaření, přispělo 

ke zvýšení jeho sebevědomí. 

 

Zpracovala: Bc. Monika Doskočilová, sociální pracovník pracoviště Březejc 
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Sponzoři a partneři 

Centrum Kociánka (Brno i Březejc)
 

Tesco Stores ČR, a.s. 

NF Pro dětský smích 

ISC Mendelu Brno 

Petr Hauskrecht – Parní pivovar 

OK PYRUS s.r.o. 

COLOR SERVIS s.r.o. 

Lear Corporation Czech Republic s.r.o. 

 

AXIMA spol. s.r.o. 

VAKABRNOCZ s.r.o. 

CCI Czech Republic s.r.o. 

Spolek mediků LF MU Brno 

Radeton s.r.o. 

Stavospol s.r.o. 

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská 

činnost s.r.o.

KOVO DUFEK, s.r.o. 

KABELOVÉ BUBNY A BEDNY s.r.o. 

Zaměstnanci AŽD Praha s.r.o. 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 

Obec Petráveč 

Tiskárna Helbich a.s. 

WC HELP s.r.o. 

POEX 

E.ON 

2foto 

BUILDING centrum – HSV, s.r.o. 

KB Stavební 

Cafe Tungsram 

PBS Velká Bíteš a.s. 

Tři Ocásci 

Nadace pojišťovny Kooperativa 

Stavebniny Libor Smejkal 

WNT Česká Republika s.r.o. 

GasNet, s.r.o. 

Vaňkat – Agromarket, s.r.o. 

Dm drogerie markt s.r.o. 

Obec Sviny 

ROTANA a.s. 

CAT CUT s.r.o. 

SANBORN a.s. 

Nákupní centrum Královo Pole 

Bítešská dopravní společnost, spol.s.r.o. 

Pivovar Krušovice 

Auto Dobrovolný VM, s.r.o. 

ČSOB Velké Meziříčí 

MČ Brno - Královo Pole 

Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. 

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. 

JULÍNEK s.r.o.

ProDesign CZ 

a individuální dárci 
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Nadační fond Kociánka 
KAP CZ s.r.o.    
   
AQUATIS a.s.    
   
AJP-TECH s.r.o.   
    
OK PYRUS, s.r.o.   
    
UNIPETROL RPA s.r.o.   
    
UNIPETROL RPA s.r.o – Polymer Institute 
Brno 
      
Nadace Charty 77 
 
Innogy      
    
AJ Technology s.r.o.   
   

Veteran Automoto Club Brno  
    
MAB AUDIT s.r.o.   
    
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
      
MIRJA s.r.o.    
    
Lithoplast s.r.o.    
    
Nadační fond Tesco    
 
Premiera Sweet    
    
Globus     
  
a individuální dárci

 

Dobrovolnické dny 
25. 4. 2017 (pracoviště Brno) Unipetrol   

12. 5. 2017 (pracoviště Březejc) První Brněnská společnost, MÚ Velké Meziříčí 

15. 6. 2017 (pracoviště Březejc) GasNet – členové INNOGY 

18. 7. 2017 (pracoviště Březejc) GasNet – členové INNOGY 

23. 8. 2017 (pracoviště Březejc) Korejští studenti (organizovanáno Domov Bez zámku – Náměšť nad 

Oslavou 

20. 9. 2017 (pracoviště Březejc) Drogerie DM 

9. 10. 2017 (pracoviště Brno) IFE – CR, a.s.  

 

Počet rekreantů na Březejci za rok 2017: 3 300  
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Další činnosti v roce 2017 

 

4. 1. 2017 – Vernisáž a výstava Centra tvořivé činnosti v kavárně ERA 

25. 1. 2017 – Vítání nového roku v Boskovicích 

22. 2. 2017 – Plavecký den 

10. 3. 2017 -  XVII. Charitativní ples CK pracoviště Březejc 

16. 3. 2017 – Diskotéka na Březejci 

30. 3. 2017 – 26. Jarní ples (Centrum Kociánka ve spolupráci s SŠ F.D. Roosevelta) 

11. 4. 2017 – Velikonoční veselice 

27. 4. 2017 – Pálení čarodějnic (Březejc) 

17. 5. 2017 – Veteráni pro Kociánku 

25. 5. 2017 – festival Dobrý den Kociánko 

31. 5. 2017 – Zázraky světa – muzikoterapeutický koncert týdenních stacionářů 

14. 6. 2017 – Minifestival DRAMky – Kulinářská show 

16. 6. 2017 – Vítání léta na Březejci 

22. 6. 2017 – Březejcký maraton na kolečkách 

23. 6. 2017 – Maraton na kolečkách 

27. 6. 2017 – Atletická olympiáda (Březejc) 

13. 9. 2017 – Veteráni pro Kociánku 

19. 9. – 22. 9. 2017 – Rehaprotex 

21. 9. 2017 – Tenisové setkání v Lužánkách 

26. 9. 2017 - Vítání školního roku na parníku (Brněnská přehrada) 

24. 10. 2017 – koncert kapely HUSTEJ ROCK 

16. 11.  2017 -  Den otevřených dveří Březejc 

24. 11. 2017 – Vernisáž a výstava Centra tvořivé činnosti v koridoru DEF 

24. 11. 2017 – Březejc všemi smysly a nesmysly - vernisáž 

29. 11. 2017 - Rozsvícení vánočního stromu 

30. 11. 2017 – koncert kapely PŘESČAS 

2. 12. 2017 – Mikuláš s Klubem vodní turistiky, Veverská Bítýška 

18. 12. 2017 - Vánoční koncert (ve spolupráci s CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-

Chrlicích) 

20. 12. 2017 – Štědrý večer na Březejci se Stromem splněných přání 
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Fotogalerie 

 

Maškarní ples 2017 

 
 

 

Dobrý den Kociánko 2017 
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Veteráni pro Kociánku – září 2017 

 
 

 

 

Koncert Hustého Rocku 
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Vítání léta na Březejci 2017 

 
 

 

 

Vítání školního roku na parníku 2017 
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Přílohy  

Příloha č. 1 – ekonomické údaje 

SÚČ AÚČ Plán 2017 Název účtu Hlavní Hospodářská CK celkem 
Plnění 
celkem 

501     SPOTŘEBA MATERIÁLU    3 650,71     0,00    3 650,71   

501 0 1 4   Spotř.čist.prostředků    10 450,02     0,00    10 450,02   

501 1   haléřové vyrovnání -   2 836,83     0,00 -   2 836,83   

501 1 0   Kancelářské potřeby    108 172,05     0,00    108 172,05   

501 1 1   Kancelářský papír    25 448,60     0,00    25 448,60   

501 1 2   Spotř.pohonné hmoty a mazadla    191 533,46    72 323,07    263 856,53   

501 1 3   Spotř.potravin bez DPH   3 674 328,06 
  1 218 
127,64 

  4 892 455,70   

501 1 4   Spotř.čist.prostředků    513 523,24    23 510,94    537 034,18   

501 1 5   Krátkodový drobný hmotný majetek    102 121,66     0,00    102 121,66   

501 1 6   Prádlo,ošacení    265 800,04     0,00    265 800,04   

501 1 6 1   Prádlo,ošacení klientů    27 294,00     0,00    27 294,00   

501 1 7   Zdravotnický materiál,léky    22 264,29     0,00    22 264,29   

501 1 8   Ochranné pomůcky    19 857,19     0,00    19 857,19   

501 1 9   Knihy,učební pomůcky,odborný tisk    2 380,66     0,00    2 380,66   

501 2 0   Materiál vypočetní techniky    4 830,44     0,00    4 830,44   

501 2 1   Materiál údržby    75 346,02     0,00    75 346,02   

501 2 2   Materiál zahrada,ergoterapie    2 474,25     0,00    2 474,25   

501 2 4   Ostatní materiál-uživatelé    67 488,68     0,00    67 488,68   

501 2 5   Spotřeba materiálu   1 106 615,16     0,00   1 106 615,16   

501 materiál   6 000 000,00     6 220 741,70 
  1 313 
961,65 

  7 534 703,35 125,58% 

502 0 1 3   Plyn    162 832,27     0,00    162 832,27   

502 1 1   Voda    748 388,16    97 566,57    845 954,73   

502 1 2   Teplo    796 583,89    157 565,81    954 149,70   

502 1 3   Plyn   1 733 822,83    551 103,11   2 284 925,94   

502 1 4   Elektrická energie   1 446 359,65    185 611,51   1 631 971,16   
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502 energie   4 500 000,00     4 887 986,80    991 847,00   5 879 833,80 130,66% 

511     OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ    3 890,00     0,00    3 890,00   

511 0 1 3   Opravy a údržba vozidel    2 800,00     0,00    2 800,00   

511 1 0   Opravy a údržba budov    265 881,00     0,00    265 881,00   

511 1 1   Opravy a údržba přístrojů,strojních zařízení    165 090,64     0,00    165 090,64   

511 1 2   Opravy a údržby- ostatní    453 495,63     0,00    453 495,63   

511 1 3   Opravy a údržba vozidel    85 955,93     0,00    85 955,93   

511 2 0   Opravy a údržba    96 024,94     0,00    96 024,94   

511 opravy a udržování   3 600 000,00     1 073 138,14     0,00   1 073 138,14 29,81% 

512 1 0   Cestovné-tuzemské    58 525,00     0,00    58 525,00   

512 2 0   Cestovné-zahraniční    105 586,00     0,00    105 586,00   

512 cestovné    90 000,00      164 111,00     0,00    164 111,00 182,35% 

513     Náklady na reprezentaci    28 836,70     0,00    28 836,70   

513 0 1   Náklady na reprezentaci    5 183,60     0,00    5 183,60   

513 
náklady na 
reprezentaci 

   5 000,00      34 020,30     0,00    34 020,30 680,41% 

518 0 8 09   Pravidelné prohlídky,revize     0,00    1 944,00    1 944,00   

518 1 0   Nájemné    96 710,00     0,00    96 710,00   

518 1 0 2   Nájemné    2 400,00     0,00    2 400,00   

518 1 1   Nájemné-chr.bydlení    81 900,00     0,00    81 900,00   

518 2 0   Služby pošt    21 110,90     0,00    21 110,90   

518 3 0   Služby telekomunikací    324 169,98    11 222,39    335 392,37   

518 4 0   Služby peněžních ústavů     891,00     0,00     891,00   

518 5 0   Služby poradenství-školení   1 089 028,43     0,00   1 089 028,43   

518 5 1   Služby poradenství-právník    155 500,00     0,00    155 500,00   

518 5 2   Supervize    116 787,00     0,00    116 787,00   

518 5 3   Služby BOZP, PO    119 007,00     0,00    119 007,00   

518 5 5   Služby poradenství-projekt    27 000,00     0,00    27 000,00   

518 6 0   Nákup softweru    31 880,80     0,00    31 880,80   

518 6 1   Údržba  softweru    121 721,00     0,00    121 721,00   

518 7 0   Ostatní služby   1 240 047,24    419 240,47   1 659 287,71   

518 7 1   Ostatní služby-stravovací jednotka    35 641,00     0,00    35 641,00   

518 7 2   Ostatní služby-kapesné    13 380,00     0,00    13 380,00   

518 7 3   Ostatní služby-uživatelé    31 128,00     0,00    31 128,00   
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518 8 0   Pravidelné prohlídky,revize    407 707,22    2 479,34    410 186,56   

518 ostatní služby   3 000 000,00     3 916 009,57    434 886,20   4 350 895,77 145,03% 

521 0 1   Mzdové náklady   63 803 626,00     0,00   63 803 626,00   

521 0 2   Mzdové náklady-dohody,OON   1 011 380,00     0,00   1 011 380,00   

521 0 5   Mzdové náklady-náhrady v době nemoci    322 723,00     0,00    322 723,00   

521 mzdové náklady   59 836 581,00     65 137 729,00     0,00   65 137 729,00 108,86% 

524 0 1   Zákonné sociální pojištění-zdravotní poj.   5 184 385,00     0,00   5 184 385,00   

524 0 2   Zákonné sociální pojištění-sociální poj.   14 400 986,00     0,00   14 400 986,00   

524 1   Zákonné sociální pojištění-zdravotní poj.    610 903,00     0,00    610 903,00   

524 2   Zákonné sociální pojištění-sociální poj.   1 696 583,00     0,00   1 696 583,00   

524 zákonné soc. pojištění   20 344 449,00     21 892 857,00     0,00   21 892 857,00 107,61% 

525 0 1   JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ-úraz.poj.Koop.    260 110,00     0,00    260 110,00   

525 jiné sociální pojištění    200 000,00      260 110,00     0,00    260 110,00 130,06% 

527 0 1   Zákonné sociální náklady-Příděl FKSP   1 147 159,88     0,00   1 147 159,88   

527 zákonné soc. náklady   1 192 700,00     1 147 159,88     0,00   1 147 159,88 96,18% 

528 0 1   Jiné sociální náklady    24 795,00     0,00    24 795,00   

528 jiné sociální náklady     0,00      24 795,00     0,00    24 795,00 0,00% 

542 0 1   Pokuty a penále     753,10     0,00     753,10   

542 jiné pokuty a penále     0,00       753,10     0,00 753,10 0,00% 

548 9 9   Tvorba fondů-ostatní    70 735,00     0,00    70 735,00   

548 tvorba fondů     0,00      70 735,00     0,00    70 735,00 0,00% 

538     Jiné daně a poplatky     0,00    14 400,00    14 400,00   

538 Jiné daně a poplatky    10 579,00       0,00    14 400,00    14 400,00 136,12% 

551     ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU   4 411 366,00     0,00   4 411 366,00   

551 0 1   Odpisy dlouhodobého majetku   3 920 384,00     0,00   3 920 384,00   

551 9   ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU     0,00    651 328,00    651 328,00   

551 
odpisy dlouhodob. 
majetku 

  2 000 000,00     8 331 750,00    651 328,00   8 983 078,00 449,15% 

558     
NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO 
MAJETKU 

   359 360,80     0,00    359 360,80   

558 0 1   
NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO 
MAJETKU 

   545 469,82     0,00    545 469,82   

558 
náklady z drobného 
dlouhodob. majetku 

   550 000,00      904 830,62     0,00    904 830,62 164,51% 
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549     Ostatní náklady z činnosti-neuplatněné DPH -   98 120,20     0,00 -   98 120,20   

549 0 1   OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI   3 425 129,02     0,00   3 425 129,02   

549 9   Ostatní náklady z činnosti-neuplatněné DPH     0,00    98 120,20    98 120,20   

549 
ostatní náklady z 
činnosti 

  2 000 000,00     3 327 008,82    98 120,20   3 425 129,02 171,26% 

563 1   KURZOVÉ ZTRÁTY     42,00     0,00     42,00   

563 kurzové ztráty     0,00       42,00     0,00 42,00 0,00% 

                

                

602 1   Výnosy z prodeje služeb-ošetřovné uživatelé   12 370 584,00     0,00   12 370 584,00   

602 1 0   Výnosy z prodeje služeb - ostatní     0,00 
  1 029 
545,60 

  1 029 545,60   

602 1 3   Výnosy z prodeje služeb-zahrada     0,00    54 419,15    54 419,15   

602 1 4   Výnosy z prodeje služeb-stravování,zam   1 109 765,52     0,00   1 109 765,52   

602 1 4 1   Výnosy z prodeje služeb-stravování-cizí     0,00 
  1 828 
988,65 

  1 828 988,65   

602 1 5   Výnosy z prodeje služeb-sauna,bazén     0,00    43 115,64    43 115,64   

602 1 6   Výnosy z prodeje služeb-doprava     0,00    95 562,07    95 562,07   

602 1 7   Výnosy z prodeje služeb-ubytování,noclehy     0,00    892 950,73    892 950,73   

602 1 8   Výnosy z prodeje služeb-rehabilitace,hipoter.     0,00    75 589,38    75 589,38   

602 1 9   Výnosy z prodeje služeb-fakultativní služby    52 074,38     0,00    52 074,38   

602 2 0   Výnosy z prodeje služeb - ostatní     0,00    40 217,85    40 217,85   

602 3   Výnosy z prodeje služeb     0,00    122 115,70    122 115,70   

602 8   Výnosy z prodeje služeb-zdravotní výkony   2 929 719,91     0,00   2 929 719,91   

602 8 1   Výnosy z prodeje služeb-zdravotní výkony     0,00    676 657,14    676 657,14   

602 9   Výnosy z prodeje služeb-ostatní    32 140,76     0,00    32 140,76   

602 
výnosy z prodeje 
služeb 

  11 000 000,00     16 494 284,57 
  4 859 
161,91 

  21 353 446,48 194,12% 

603 1   Výnosy z pronájmu nemovitostí     0,00 
  1 516 
258,99 

  1 516 258,99   

603 2   Výnosy z pronájmu movitostí     0,00    53 517,34    53 517,34   

603 výnosy z pronájmu   1 000 000,00       0,00   1 569   1 569 776,33 156,98% 



55 
 

776,33 

646     
VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO 
HMOTNÉHO MAJ.KROMĚ.. 

   2 749,59     0,00    2 749,59   

646 
výnosy z prodeje 
dlouhobého majetku 

    0,00      2 749,59     0,00    2 749,59 0,00% 

663     KURZOVÉ ZISKY     190,00     0,00     190,00   

663 kurzové zisky     0,00       190,00     0,00 190,00 0,00% 

669 0 1   OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY    1 283,39     0,00    1 283,39   

669 ostatní fin. Výnosy     0,00      1 283,39     0,00    1 283,39 0,00% 

671 0 1   VÝNOSY vybraných institucí-příspěvek MPSV   95 606 921,00     0,00   95 606 921,00   

671 0 3   VÝNOSY vybraných institucí - ostatní    336 868,00     0,00    336 868,00   

671 2   VÝNOSY vybraných institucí - ostatní    10 000,00     0,00    10 000,00   

671         2 472 959,40       

671 
výnosy vybraných 
ústředních vládních 
institucí 

  90 329 309,00     98 426 748,40     0,00   98 426 748,40 108,96% 

Náklady celkem   
  103 329 

309,00 
    117 393 777,93 

  3 504 
543,05 

  120 898 
320,98 

117,00% 

Výnosy celkem   
  103 329 

309,00 
    114 925 255,95 

  6 428 
938,24 

  121 354 
194,19 

117,44% 

HV       0,00   -  2 468 521,98 
  2 924 
395,19 

   455 873,21 0,00% 

        

        

     
 

     
 

       
 

      
 

 


