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Úvodní slovo 

 
Milá čtenářko, milý čtenáři, 

jsem moc rád, že jste si vzali do ruky naši výroční zprávu, do které jsme se snažili shrnout celý rok 2018 v textu, číslech, fotkách i obrázcích. Na úvod  

si položme otázku: je vůbec možné činnost Centra Kociánky takto vyjádřit? Pokud vám následujících 50 stran přiblíží naši práci, tak snad ano, ale to hlavní  

se asi do zprávy vtisknout nedá. Genius loci neboli duch místa. Centrum Kociánka totiž existuje již 100 let a to je zkrátka znát. Nejlepší tedy bude, pokud si 

k nám najdete cestu. Sednete si k Tomečkovu jezírku a budete poslouchat vodu či ptačí zpěv. Možná se tam potkáte i s uživateli našich služeb, a když se jich 

zeptáte, jak se mají, tak zjistíte, že řeší podobné věci jako vy. Mají to však složitější a od toho tu vlastně jsme, abychom jim pomohli a podpořili je na cestě 

životem. Někteří z nich stráví na Kociánce třeba rok, někteří však mnohem delší čas. Je tedy naší hlavní zodpovědností poskytovat služby tak, abychom 

naplňovali naše poslání, a to … 

… prostřednictvím efektivních sociálních a zdravotních služeb poskytovat podporu při vzdělávání dětí i dospělých se zdravotním postižením, a tím 

posilovat jejich začlenění do společnosti. 

Nakolik se nám to v roce 2018 podařilo, nechám i na vašem posouzení a budu rád, když nám pak dáte zpětnou vazbu. Předem děkuji a závěrem bych chtěl 

především poděkovat vám všem, kteří jste nám jakýmkoliv způsobem pomohli. Velmi si toho vážím a budu rád, když nám zachováte přízeň i nadále. 

S pokorou, 

Tomáš Komárek 

ředitel Centra Kociánka 

  

Centrum tvořivé činnosti 
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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 



4 
 

Lidé 

 
 

 Počet k 31. 12. 2018 

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. 2018 246 

 
Zpracovala: Mgr. Lenka Havlátová, personalistka  
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Poslání a vize Centra Kociánka 

 

Poslání 

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 Brno, Kociánka, p.o. a Střední škola F. D. Roosevelta Brno, p.o.  

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 zdravotnická péče a léčebná rehabilitace (fyzioterapie, hipoterapie, animoterapie, ergoterapie, 

klinická logopedie, psychologie). 

 

 

Vize 

Do konce roku 2021 se Centrum Kociánka stane zařízením tzv. dobré praxe v oblasti poskytování zdravotních služeb. 

Centrum Kociánka zajistí rozvoj svých služeb tak, aby poskytovaly podporu uživatelům s ohledem na jejich další možnosti začleňování do návazných služeb či 

běžného života. Stabilizuje své provozy tak, aby bylo schopno poskytovat služby pružně reagující na potřeby uživatelů pro adekvátní řešení jejich situace  

a podchycení jejich potenciálu, a to i u nové cílové skupiny – lidí s poruchou autistického spektra.  
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Ekonomika organizace 

 
Základní ekonomické údaje: 

Pro rok 2018 představovaly rozpočtované neinvestiční náklady v hlavní činnosti částku 124 481 781,- Kč. Skutečné čerpání k 31. 12. 2018 bylo 129 715 

782,70 ,- Kč, tedy 104,20% upraveného rozpočtu. Výnosy dle upraveného rozpočtu jsou ve výši 124 481 781,- Kč, reálně bylo dosaženo v hlavní činnosti 

částky   128 038 296,97,- Kč (102,86%) oproti rozpočtované částce), účetně tedy došlo v hlavní činnosti ke ztrátě ve výši 1 677 485,73,- Kč. 

Ve vedlejší činnosti tvořily náklady částku   4 190 280,39,- Kč, výnosy   6 136 832,29,- Kč, kladný výsledek hospodaření před zdaněním v hospodářské 

činnosti je tímto 1 946 551,90,- Kč. 

Z výše uvedeného vyplývá, že účetně došlo v hlavní činnosti ke ztrátě, nicméně se díky organizačním změnám a úsporným opatřením podařilo oproti 

předcházejícímu roku tuto ztrátu snížit. V roce 2017 činila ztráta z hlavní činnosti částku 2 468 521,98,- Kč a v roce 2018 částku 1 677 485,73. Ztrátu z hlavní 

činnosti se tak oproti předcházejícímu roku podařilo snížit o 791 036,25. 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 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 následujícím 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 2018 pokračovaly také  realizací  projektu výměny zdrojů tepla tedy nahrazení plynových kotlů tepelným 

čerpadlem, a zateplení budov. I tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU.  

V investiční oblasti máme pro výše uvedené pracoviště Březejc v následujícím roce v plánu pořízení nového automobilu, který 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 2018 uskutečnila rekonstrukce části budovy C, která díky tomu nabídne vhodnější prostory našim uživatelům. 

V následujícím roce budou probíhat zejména opravy a údržba areálu Centra Kociánka v Brně.  

Informace k přílohám: Tabulka 1 Výkaz zisků a ztrát  

Zpracoval: Ing. Martin Hirschner, vedoucí ekonomického úseku  
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Poskytování sociálních služeb 

 
 

Centrum Kociánka poskytovalo v roce 2018 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. 2018 

Domovy pro osoby  
se zdravotním postižením 

6 - 40 let pobytová 40 

 
Týdenní stacionáře 

 
3 – 40 let 
6 – 40 let 
(Březejc) 

 
pobytová  

 
69 – Brno 
22 - 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 

 

* okamžitá kapacita  
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Sociální úsek 

Zhodnocení roku 2018 v rámci sociálního úseku 

Mimo mnoha pestrých a zajímavých aktivit realizovaných v rámci našich jednotlivých služeb se táhly jako červená nit službami 2 rozsáhlejší aktivity, které 

ovlivnily chod v zásadě všech sociálních služeb. Jednou z nich byl realizovaný projekt „Kociánka v praxi“ (operační program Zaměstnanost), v rámci něhož byli 

školeni pracovníci mimo jiné v mnoha oblastech práce s klientelou našich služeb a péče. Nedílnou součástí projektu byly i supervize pro všechny sociální služby 

a proběhla také bilanční diagnostika pro uživatele v Brně i Březejci. Dále se uskutečnily stáže zahraniční (Španělsko) i tuzemské. Velká část objemu tohoto 

vzdělávání byla zaměřena na podporu pracovníků při práci s uživateli s poruchou autistického spektra (PAS). 

Druhým výraznějším mezníkem v poskytování sociálních služeb v Centru Kociánka pracoviště Brno byla příprava a postupné rozšiřovaní služeb pro uživatele 

s poruchou autistického spektra u dalších vybraných služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba, týdenní stacionář). V současné 

době jsou v přípravě, specializaci a přijímání klientů s poruchou autistického spektra (PAS) prakticky nejdále některá pracoviště denního stacionáře. V roce 

2018 byly rovněž zahájeny přípravné práce pro vytvoření nového specializovaného denního stacionáře pro dospělé uživatele s PAS na budově G (pracoviště 

Brno) – byla vyhotovena projektová dokumentace k rekonstrukci přízemí na budově G. 

V ostatních sociálních službách pracoviště Brno pokračovala především příprava těchto služeb na přijímání klientů s PAS a podpora personálu služeb. Další 

rozšiřování poskytování služeb pro uživatele s PAS na pracovištích v Brně je však podmíněno především řádným zajištěním po stránce prostorové, materiální, 

organizační a zejména personální (navýšení počtu pracovníků péče). 

Personální zajištění 

Obecně lze říci, že velmi náročná situace s nedostatkem odborného personálu sociálních služeb se v roce 2018 podařilo, kromě pár výjimek, s velkým úsilím 

zvládnout a služby nebyly zásadně personálně postiženy. V průběhu roku 2018 proběhlo také několik personálních změn na pozici vedoucích pracovníků. 

Personálně nejsložitější situace byla situace v sociálně terapeutických dílnách a chráněném bydlení, kde své působení v  roli vedoucí ukončila Mgr. Soňa 

Pavlíčková. Změna se uskutečnila i na pozici vedoucího sociálního úseku. Končící vedoucí MgA. Hana Regnerová v daném roce, na základě mapování procesů  

a situace jednotlivých sociálních služeb, představila a započala realizovat řadu dílčích opatření pro naplnění nové vize fungování sociálního úseku Centra 

Kociánka. Nově nastupující vedoucí úseku Mgr. Pavel Matulka DiS. se na konci roku 2018 ještě stihl podílet na přípravě a revizi strategie organizace v  dalším 

období (na r. 2019 – 2021). 

Strategie a výhledy do dalšího období 

Z nejvýznamnějších výzev v rámci strategie pro další 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 
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 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 speciálních metod, přístupů a konceptů pro individuální rozvoj uživatelů) 

 realizace projektu „Kociánka jako učící se organizace“ (operační program Zaměstnanost, období 12.2018 – 11.2020) – analýza procesů v organizaci, 

vzdělávání pracovníků atd. 

 zvyšování materiálně technického standardu služeb a odstraňování institucionálních prvků, 

 výběr, přechod a implementace nového softwaru pro evidenci všech sociálních (případně dalších) služeb atd. 

Věřím, že Strategie rozvoje Centra Kociánka na r. 2019 – 2021 tak 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 

Naší snahou je pomocí naší profesionální a lidské podpory prostřednictvím našich služeb přispět k řešení obtížné sociální situace a zdravotního handicapu 

našich klientů. Bez obětavého lidského a profesionálního přístupu a nasazení ze strany mých spolupracovníků, všech podporovatelů a dobrovolníků bychom 

tuto smysluplnou pomoc v takovém rozsahu a kvalitě poskytnout nemohli. Jako vedoucí sociálního úseku bych rád na tomto místě všem za jejich podporu 

našich klientů a chodu služeb poděkoval. 

Zpracoval: Mgr. Pavel Matulka, DiS., vedoucí sociálního úseku 

  

Centrum tvořivé činnosti 
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Denní stacionáře 
Statistika 

K 31. 12. 2018 poskytuje denní stacionář svoje činnosti celkem 128 uživatelům. Průměrný věk uživatelů je 17, 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 2018 bylo zahájeno poskytování služby denního stacionáře celkem 17 novým uživatelům. V průběhu roku 2018 bylo ukončeno poskytování 
služby denního stacionáře celkem 9 uživatelům – z toho 4 uživatelům byla smlouva ukončena z důvodu nevyužívání služby, dále 4 uživatelé ukončili smlouvu 
z důvodu přechodu na jinou ZŠ či SŠ, tudíž služby denního stacionáře již nepotřebovali a 1 uživateli nebyla prodloužena smlouva z důvodu porušování 
ustanovení smlouvy.   

 
Hodnocení cílů služby za rok 2018 

 Vzdělávání zaměstnanců 

Všichni pracovníci mají splněný povinný počet hodin vzdělávání 24 hod./kalendářní rok. Byli vzděláváni především v  problematice PAS v rámci projektu 
„Kociánka se vzdělává pro praxi“. V roce 2018 se sociální pracovnice zúčastnila 5ti denní stáže v zařízení pro osoby s PAS – Autisimo Burgos ve Španělsku. 
Pracovníci Autisimo Burgos rovněž navštívili i Centrum Kociánka a pracovníci denního stacionáře se účastnili workshopu, který  Autisimu Burgos pro naše 
pracovníky uspořádal. Během roku probíhaly rovněž supervize pro pracovníky DS. Dále 5 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 činnosti Dramatické dílny proběhli v roce 2018 tyto akce:  

 Společná návštěva divadelního představení Chaplin 

 Společná návštěva divadelního představení „Bratři Lví srdce“ v divadle Polárka 

 Společná návštěva divadelního představení Zeď 

 Návštěva participačního představení Obři v Divadle Polárka 

 Společná návštěva divadelního představení “Who Am I?” Divadla Aldente 

 Návštěva představení Saturnin v Mahenově divadle 

 Společná návštěva koncertu kapely “Polaris” v divadle Polárka 

 Společná návštěva zahradní slavnosti Slezské diakonie  

 
Dramatická dílna rovněž pořádala kulturní večírky pro kulturní fajnšmekry: 

 Promítání filmů z Mental power Prague film festivalu  

 Klauniáda herce Vaška Dvořáka  
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 Hudební vystoupení Lukáše Slatkovského  

 Představení To je ON!  

 

V rámci akce Dobrý den Kociánko v květnu 2018 vystoupili uživatelé DS Duha, v rámci činnosti Centra tvořivé činnosti proběhlo na akci Dobrý den Kociánko 
vystoupení s kapelou Hustej Rock. 

V květnu a listopadu 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.  

Centrum tvořivé činnosti a dramatická dílna se podílelo na organizaci akce Jarní slavnosti na Hippoterapii, dále na organizaci akce 100 let republiky a 
Rozsvěcení vánočního stromu. 

 

 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Byly vytipovány vhodné prostory pro nové pracoviště denního stacionáře pro dospělé uživatelé s PAS na budově G. V roce 2018 byla vyhotovena projektová 
dokumentace, ale stavební práce nebyly zahájeny. V následujícím roce se bude nutné zaměřit na přípravu prostor pro poskytování sociální služby a její 
vybavení pomůckami pro práci s osobami s PAS. 
 

 Úprava venkovních prostor za budovou H 

Tento cíl byl splněn pouze částečně. Došlo k úpravě prostředí ve formě ostříhání keřů, byla zde umístěna houpací lavice a nové zábradlí nad vysokou zídkou. 
Dále bylo jednáno se soukromou firmou o poskytnutí sponzorského daru na vybavení venkovního hřiště za budovou H pro uživatelé denního stacionáře. 
Jednání ale ještě probíhá a výsledek ještě není znám. V tomto cíli bude nutné tedy pokračovat i v roce 2019 
 

 Změna registrace DS U Zvonu na službu osobní asistence 

Záměr zřízení služby osobní asistence nebyl schválen zřizovatelem. Ve 2. polovině roku 2018 se tedy zahájili práce na rozdělení pracoviště DS U Zvonu na 2 
pracoviště-  na DS U Zvonu a DS školní. DS U Zvonu bude sloužit pro uživatelé, kteří již nemají odpolední vyučování a pracovníci denního stacionáře se tak 
mohou plně věnovat aktivizaci uživatele v denním stacionáři. DS školní poskytuje podporu uživatelům mezi vyučováním o přestávkách či v době hodiny volna 
před odpoledním vyučováním. Poskytuje uživatelům pomoc při úkonech sebeobsluhy a aktivizuje uživatele v hodině volna. Práce na rozdělení pracoviště 
nebyly ještě dokončeny, momentálně se vyhledává vhodná místnost na budově DEF, která bude sloužit jako zázemí pro pracovníky. Na rozdělení pracoviště 
bude tedy nutné ještě pracovat v roce 2019. 
 

 Úprava okamžité kapacity na jednotlivých pracovištích DS 

Cíl byl splněn k 1. 9. 2018, kdy došlo ke změně registrace. Denní stacionář již nemá kapacitu 115 uživatelů (smluv), ale je stanovena okamžitá kapacita dle 
jednotlivých pracovišť denního stacionáře. Denní stacionář tak reagoval na aktuální potřeby uživatelů a tato změna umožňuje poskytnout službu více 
uživatelům a je tak efektivněji využitá provozní doba denního stacionáře. 
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Cíle na rok 2019 

 Pokračovat ve zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Vybudování nového pracoviště pro dospělé uživatelé s PAS na budově G dle projektové dokumentace, personální zajištění nového pracoviště minimálně 3 
novými zaměstnanci a vybavení pracoviště pomůckami pro uživatele s PAS. 
 

 Rozdělení pracoviště DS U Zvonu na 2 pracoviště 

Dovybavení pobytové místnosti DS školní pomůckami pro práci s uživateli a vytvořit na budově DEF zázemí pro pracovníky nového pracoviště DS školní 
 

 Pokračování v úpravách venkovního prostředí za budovou H 

Dovybavení venkovního prostředí za budovou H herními prvky pro uživatele 

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

 Zavedení nové aktivizační činnosti do Centra tvořivé činnosti 

Do činnosti Centra tvořivé činnosti bude zavedena nová aktivizační činnost pro uživatelé – práce se dřevem 
 

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

Vzhledem k tomu, že Centrum Kociánka disponuje velkou zahradou, začne se v rámci aktivizace uživatele využívat nová aktivizační činnost na zahradě – 
pěstování drobné zeleniny, bylinek a minimálně 2 zaměstnanci budou proškoleni v zahradní terapii 

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

V rámci projektu „Kociánka se vzdělává pro praxi“ byla část pracovníků proškolena v konceptu bazální stimulace. Tato metoda začne být tedy aktivně 
využívána při poskytování služeb uživatelům. Dále budou proškoleni další zaměstnanci v konceptu bazální stimulace 
 

 Rozšíření prostor DS Duha o jednu pobytovou místnost  

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

Pro tuto novou činnost dramatické dílny bude pořízen nový počítač pro střih videí 
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 Aktivní zapojení denního stacionáře do oslav 100 let založení Centra Kociánka 

V rámci Dobrého dne Kociánka vystoupí uživatelé DS Duha, Centrum tvořivé činnosti dodá obrazy uživatelů, které jsou zaměřeny na téma 100 let založení 
Centra Kociánka a které budou vystaveny v rámci výstavy v Café Práh a Dramatická dílna natočí videoklip k 100 letům založení Centra Kociánka, který bude 
v rámci oslav prezentován 
 

 Vzdělávání zaměstnanců 

Organizace zabezpečí pracovníkům v sociálních službách, vychovatelům, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům další vzdělávání v rozsahu nejméně 
24 hodin za kalendářní rok na základě dlouhodobého vzdělávacího projektu „Kociánka jako učící se organizace“.  Profesní rozvoj bude doplněn interními 
školícími akcemi, popřípadě stážemi v jiných zařízeních sociálních služeb. Důležitým podpůrným prostředkem pro zaměstnance je také zajištění supervize. 
Vzdělávání bude zaměřeno na rozvoj kvality sociálních služeb – témata budou mimo jiné zaměřena na práci v multidisciplinárních týmech, vzdělávání 
pracovníků v nových metodách práce, v metodách sociálních práce, ve standardech kvality a rozvoj kompetencí pracovníků 
 

 Propojení Centra Kociánka s 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, odstranit tak bariéry mezi lidmi se zdravotním postižením a běžnou populací. V CK probíhají společenské, kulturní i sportovní akce, na které jsou zváni 
rodinní příslušníci uživatelů i široká veřejnost. Tradiční akcí je Dobrý den Kociánko. 

 

Zpracovala: Mgr. Lenka Patáková, vedoucí Denních stacionářů 
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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)     – 0 uživatel 

Starší děti (11 – 15 let)      – 7 uživatelů 

Dorost (16 – 18 let)     – 6 uživatelé 

Mladí dospělí (19 – 26 let) – 13 uživatelů 

Dospělí (27 – 40 let)      – 13 uživatelů  

 

Z důvodů měnící se věkové struktury stávajících uživatelů a několikaleté velmi malé poptávce uživatelů mladších 6 let, byl v roce 2018 podán návrh na změnu 

registrace věku a to od 6 do 40 let. Registrující orgán žádosti vyhověl. 

 

 Kapacita služby je 40 uživatelů  

 K 31. 12. 2018 využívalo službu 39 uživatelů, z toho 5 s nařízenou ústavní výchovou 

 Průměrná roční obložnost (obsazenost): 92,40 % 

 Nově přijatých uživatelů: 4  

 Výstup uživatelů a ukončení služby: 2   

 Přestup:  

- 1 uživatel do týdenního stacionáře v jiném zařízení 

- 1 uživatelka do přirozeného prostředí 

 Aktivizační centrum: 7 uživatelů + uživatelé, kteří právě využívají OS 

 Střední školu F. D. Roosevelta navštěvuje 19 uživatelů 

 Základní školu v Centru Kociánka navštěvuje 8 uživatelů 

 Sociálně terapeutické dílny navštěvují 2 uživatelky 

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

 V průběhu roku 2018 působilo na DOZP pravidelně 8 dobrovolníků 
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Hodnocení cílů služby za rok 2018 

 Přizpůsobení služby osobám s PAS 

V současné době je kapacita služby DOZP naplněna, nelze tedy přijímat žádné nové uživatele.  Poptávka ze strany zájemců o pobytové služby pro osoby s PAS 

trvá, ale kapacitně ani prostorově nebylo možné v loňském roce žádného uživatele přijmout. V současné době poskytujeme péči jednomu chlapci se silnými 

autistickými projevy včetně agresivního chování. V případě, že by se odchodem některého ze stávajících uživatelů uvolnilo místo, jsme schopni přijmout 

dalšího zájemce s PAS, ovšem pokud by jeho chování nenarušovalo kolektivní soužití s ostatními obyvateli domácnosti. Samostatnou domácnost, která by byla 

určena uživatelům s PAS, se nepodařilo vytvořit, ani zajistit samostatnou domácnost v domě nebo bytě v běžné zástavbě.  

 Vzdělávání zaměstnanců 

Během roku 2018 všichni pracovníci absolvovali vzdělávání minimálně v rozsahu 24 hodin, víc než polovina jich absolvovala vzdělávání nad rámec zákonem 

povinných hodin. Vzdělávání probíhalo především v rámci projektu „Kociánka se vzdělává pro praxi“. Vzdělávání bylo zaměřeno především na zvyšování 

kompetencí v oblasti poskytování péče o osoby s PAS, dále na problémové chování u lidí s mentálním postižením a autismem a také na osobnostní rozvoj 

v oblasti komunikace a duševní hygieny. Mezi nejlépe hodnocené vzdělávací akce patřily akreditované kurzy jako např. Zvládání náročného chování klientů 

s autismem, Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a autismem, Efektivní komunikace, dále pak kurzy Bazální stimulace, hodně 

zajímavé byly workshopy probíhající v rámci návštěvy pracovníků z Autismo Burgos ze Španělska, kteří mají bohaté zkušenosti s poskytováním služeb lidem 

s PAS. V rámci návštěvy odborníků ze Španělska proběhla tematicky zaměřená konference. Zajímavou akcí v rámci vzdělávacího projektu byl také kulatý stůl 

na téma přizpůsobování služeb Centra Kociánka osobám s PAS, na který byli přizváni i odborníci s organizací, které se dlouhodobě problematikou osob s PAS 

zabývají, jako je např. Paspoint, z.ú. 

Všichni pracovníci v tomto období absolvovali minimálně 4 skupinové supervize, víc než polovina prošla supervizí 6x za rok. 

 

 Začlenění uživatelů do běžné komunity 

Ve spolupráci s městskou částí Brno Královo Pole proběhlo typování některých bytů k využití uživateli DOZP. Nabízené byty nebylo možné využít pro potřeby 

uživatelů, ale spolupráce s městskou částí pokračuje. 

Intenzivně v rámci Individuálního plánování a Plánu péče pracujeme na rozvoji schopností a dovedností uživatelů ve všech oblastech života, snažíme se 

zvyšovat jejich sociální kompetence. Významným krokem k tomuto cíli jsou integrační několikadenní pobyty uživatelů, v loňském roce to byl integrační pobyt 

v Kojetíně, v Kroměříži, letní pobyt dětí s nařízenou ústavní výchovou v Kyjově a Brumově.  

Soustavně a intenzivně pracujeme s uživateli i rodinami u těch, kteří se blíží věkové hranici 40. let. V loňském roce odešel jeden uživatel zpět do rodiny a jedna 

uživatelka odešla žít samostatně s přítelem. 
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 Rozšíření nabídky společenských akcí mimo CK 

V  loňském roce jsme zvýšili nabídku individuálních či maloskupinových návštěv výstav, vernisáží, koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akcí 

nad rámec základních činností. Mezi nejzajímavější a nejúspěšnější akce patřili pořady Partička ve Voroněži, koncert Mandrage v Sono centru, výstava 

Paneland, návštěva vysílacích studií ČT, interaktivní návštěva Fait Gallery, noc snů v ZOO Brno, akce divadla Polárka, návštěva hvězdárny s promítáním 3D 

filmu o vesmíru, návštěva koncertů v Semilassu a další.  

 

 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Pro kvalitní poskytování služby a pro zlepšení podmínek uživatelů směrem k humanizaci prostředí byl připraven projekt rekonstrukce prostor v přízemí 

budovy C, kde vznikne samostatná domácnost plně přizpůsobena potřebám imobilních uživatelů. Vytvořením této domácnosti se sníží počet uživatelů ve 

stávajících domácnostech, vznikne více jednolůžkových pokojů, sníží se počet uživatelů na počet toalet a koupelen, čímž se zvýší i standard a kvalita bydlení. 

V 1. pololetí loňského roku byly zahájeny rekonstrukční práce, ale do konce roku 2018 se nepodařilo tyto práce dokončit, přesto, že ukončení rekonstrukce bylo 

plánováno do 30. 9. 2018. V současné době je stavba dokončena a čeká ji vybavení novým moderním nábytkem, který bude uzpůsobený potřebám uživatelů. 

 

 Pořízení dveří s automatickým otevíracím a zavíracím systémem 

Přesto, že tento cíl se nepodařilo v roce 2018 naplnit, proběhly některé kroky k jeho splnění. Byla pozvána firma, která prošla celý provoz DOZP, prohlédli 

stávající dveře s manuálním ovládáním a připravují projektovou i cenovou nabídku na nové dveře s čipovým systémem a samootvíracím systémem na 

fotobuňku. 

Podpora uživatelů při vzdělávání 

Poskytování péče v DOZP je velmi úzce spjato s podporou vzdělávání uživatelů. Vzdělávání ve školských institucích, úspěšné dokončení vzdělávacího procesu 

se promítá do osobních cílů v Individuálních plánech uživatelů. Samostatně nebo s KP se věnují pravidelné přípravě na výuku, úzce spolupracujeme s vedením 

ZŠ v CK i SŚFDR, pomáháme zvládat školní úkoly, přípravu na přijímací i závěrečné zkoušky a SŠ. V loňském roce 6 uživatelů úspěšně ukončilo různé učební 

obory a 11 jich úspěšně absolvovalo přijímací zkoušky na střední školu. Jeden uživatel úspěšně dokončil bakalářské studium a pokračuje studiem 

v magisterském oboru. 

Priorita péče o děti s nařízenou ústavní výchovou 

Prioritou pro pracovníky DOZP je péče o děti s nařízenou ústavní výchovou. Tým pracovníků pro ně vytváří speciální vzdělávací a výchovné programy 

zaměřené na posílení sociálních dovedností a zvýšení kompetencí v péči o vlastní osobu. V příjemném prostředí malé domácnosti jsou zapojováni do všech 

domácích prací, učí se, jak by měla fungovat rodina včetně vytváření vzájemných dobrých vztahů. Pracovnice v loňském roce s dětmi absolvovaly dva týdenní 
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integrační pobyty mimo město Brno. Každodenními činnostmi se učí samostatnosti a posilují své schopnosti fungovat v  běžné společnosti. Sociální pracovnice 

v loňském roce úzce spolupracovala se všemi OSPODy v oblasti řešení sociální situace a právní problematice těchto dětí. 

Nejúspěšnější akce pro uživatele DOZP 

Nabídka aktivit pro uživatele byla v průběhu celého roku velmi pestrá. Některé akce probíhaly v rámci Centra Kociánka, některé byly cíleně vytvářeny pro děti 

s nařízenou ústavní výchovou nebo pro uživatele Aktivizačního centra, některé akce byly pořádány individuálně dle přání jednotlivých uživatelů, jiných akcí se 

účastnila většina uživatelů DOZP. Mezi nejlépe hodnocené a nejúspěšnější aktivity patřil již tradiční jarní ples Centra Kociánka ve spolupráci s SŠFDR, Dobrý 

den Kociánko. Dalšími zajímavými akcemi bylo sjíždění na raftech ve Veverské Bitýšce, výlet do Sloupsko – Šošůvských jeskyní a do Lednicko – Valtického 

areálu, úspěšná účast na sportovním kládí Emil Open, týdenní prázdninový pobyt v rekreačním středisku v Sazamově, letní grilování pod Třemi buky, 

pravidelné integrační setkávání uživatelů se studenty ZŠ a SŠ na Sokoláku, canisterapeutické setkávání s psím kamarádem Jessem, návštěva Vánočních trhů 

v Brně, vánoční koncert v Semilassu, společná slavností vánoční večeře, nespočetně návštěv různých výstav jako například Titanik, výstava k 100. výročí 

založení republiky v prostorách BVV, společné nebo individuální návštěvy kaváren, koncertů a mnoho dalších. 

 

 Cíle na rok 2019: 

 Humanizace prostředí a zlepšování podmínek pro život uživatelů DOZP 

Významným krokem směrem k humanizaci prostředí a zlepšení podmínek uživatelů je vytvoření nové domácnosti bez navýšení stávající kapacity. Sníží se tak 

počet uživatelů v současných domácnostech, zvýší se počet jednolůžkových pokojů, což přinese i zvýšení standardu bydlení. Nová domácnost by měla být 

prostorově i vybavením plně přizpůsobena imobilním uživatelům s vysokou mírou podpory. Důležitým prvkem je vybavení domácnosti moderními pomůckami 

pro usnadnění nácviku různých denních činností.  

Dalším faktorem pro zlepšení podmínek života uživatelů by byla výměna dveří do jednotlivých domácností. Všechny dveře do současných domácností jsou  

vybaveny klasickým mechanickým otevíracím systémem, který je nevyhovující pro osoby na invalidním vozíku, neboť nejsou schopny tyto dveře otvírat bez cizí 

pomoci. Pořízení dveří se samootvíracím systémem na čip či fotobuňku je krokem ke zvyšování samostatnosti a nezávislosti uživatelů a rovněž přispěje 

k zajištění soukromí a ochrany před cizími osobami.  

/měřitelnost: jedna nová domácnost vybavena pro potřeby imobilních uživatelů a samootvírací dveře do šesti domácností/ 
 

 Vzdělávání pracovníků ve speciálních metodách a přístupech při poskytování péče 

Cílem sociální služby je hledání cesty ke zvýšení kvality poskytované péče a rovněž zvyšování kvality života uživatelů. Proto je vhodné hledat nové moderní 

metody práce, které by k tomuto cíli přispěly. S tím souvisí i vzdělávání pracovníků v těchto metodách a zavádění do praxe.  
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/měřitelnost: alespoň jeden pracovník z každé domácnosti projde vzděláváním zaměřeným na nové metody práce – Bazální stimulace, muzikoterapie, práce 

v multisenzorickém prostředí, alternativní a augmentativní komunikace apod./ 

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

Prostřednictvím spolupráce se školami zaměřenými na sociální práci, speciální pedagogiku, ošetřovatelství, sociální pedagogiku a podobně můžeme zvýšit 

povědomí a informovanost o poskytovaných službách a uživatelích mezi veřejností i potencionálními budoucími pracovníky. Můžeme nabídnout dobrou praxi, 

praktické zkušenosti a od studentů získat nové náhledy, nápady a zpětnou vazbu na vykonávanou práci. 

Důležitým prvkem v sociálních službách je fenomén dobrovolnictví. Dobrovolníci přináší uživatelům důležitou změnu, individuální aktivity, kamarádství a 

nové zážitky. Proto chceme motivovat a získávat dobrovolníky individuálně i prostřednictvím dobrovolnických programů. 

/měřitelnost: minimálně 10 studentů z různých škol, kteří provádí praxi v rámci DOZP a minimálně 10 aktivních dobrovolníků/ 

 

 Přizpůsobení prostředí pro poskytování péče dětem 

s nařízenou ústavní výchovou 

Děti s nařízenou ústavní výchovou potřebují podnětné a bezpečné 

prostředí, které se bude co nejvíce podobat prostředí v běžné rodině. S tím 

souvisí vybavení domácnosti běžnými spotřebiči, účast dětí na všech 

aktivitách a činnostech, které v domácnosti probíhají, rozvržení denních 

činností na pracovní a relaxační a další prvky, které děti přiblíží běžnému 

způsobu života. Dalším prvkem je maximální využívání nabídky 

volnočasových, sportovních, kulturních, zájmových a vzdělávacích aktivit 

mimo Centrum Kociánka. 

/měřitelnost: domácnost vybavená běžnými spotřebiči pro chod 

domácnosti, vybavená kuchyň vhodnou kuchyňskou linkou. Minimálně 

dva dlouhodobé pobyty dětí mimo Centrum Kociánka, minimálně jednou 

měsíčně každé dítě absolvuje akci mimo Centrum Kociánka/ 

 

Zpracovala:  Mgr. Magdalena Pospíšilová, vedoucí Domovů pro osoby 

se ZP 
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Chráněné bydlení 
Statistika 

 Kapacita služby je 17 uživatelů. 

 K 31. 12. 2018 využívalo službu 14 uživatelů, z toho: 

- 6 uživatelů pracovalo v chráněném pracovním místě, 

- 2 pracovali na otevřeném pracovním trhu, 

- 1 uživatel byl zároveň uživatelem služby sociálně terapeutické dílny, 

- 1 uživatel měl podanou žádost o službu sociálně terapeutické dílny, 

- 2 uživatelé studovali, z toho 1 uživatel zároveň studoval a pracoval na zkrácený pracovní úvazek, 

- 1 uživatel pracoval jako dobrovolník, 

- 1 uživatel si hledal pracovní uplatnění. 

 V roce 2018 smlouvu o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení podepsalo 5 nových uživatelů, 7 uživatelů pobyt v sociální službě ukončilo. 

 V roce 2018 byly zamítnuty 2 žádosti zájemců o sociální službu, v obou případech zájemci nespadali do cílové skupiny služby. 

 K 31 .12. 2018 byly evidovány 2 žádosti zájemců o sociální službu.  

 

 

Vzdělávání zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci chráněného bydlení si v roce 2018 splnili zákonnou povinnost 24 hodin dalšího vzdělávání za kalendářní rok. Vzdělávání bylo zajištěno 

zejména z projektu „Kociánka se vzdělává pro praxi“. V souladu se Strategií rozvoje Centra Kociánka 2015-18,  bylo vzdělávání zaměstnanců zaměřeno zejména 

na problematiku poskytování sociálních služeb lidem s PAS.  

V roce 2018 se 3 pracovnice v sociálních službách zúčastnily 7 skupinových supervizí s celkovou dobou trvání ve výši 10,5 hodin, 1 pracovnice se zúčastnila  
3 skupinových supervizí s celkovou dobou trvání 5,5 hodiny. Možnost individuální supervize nebyla využita. 
 

 

Akce konané v roce 2018 
 Zahradnictví Šebrov – dýňové slavnosti - uživatele tato akce velice zaujala, a proto byl před budovou A založen záhonek, o který se uživatelé starají. 

 Výlet na poutní kostel ve Vranově u Brna – seznámení se s historií poutního místa.  

 Výlet do Blanska – prohlídka města.  

 Divadlo Barka  

- účast na tanečním vystoupení, jehož protagonisté byli i uživatelé služby   
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- návštěva představení Brouk v hlavě, ve kterém účinkovali taktéž uživatelé služby  

 Vánoční posezení s uživateli – tradiční každoroční předvánoční posezení zaměstnanců a uživatelů chráněného bydlení v restauraci YVY.  

 

 

Hodnocení plnění rozvojových cílů z roku 2018 

 Propojení Centra Kociánka s městem Brnem 

V Centru Kociánka v roce 2018 proběhly tradiční akce Dobrý den Kociánko, Jarní ples Kociánky a Vánoční koncert 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 

Projekt sociální zemědělství nebyl realizován, ale ve spolupráci s oddělením zahrady byla uživatelům nabídnuta možnost pěstovat si vlastní zeleninu, bylinky  

a květiny. Této nabídky využili dva uživatelé. Jeden uživatel si vypěstoval česnek pro svou potřebu a jedna uživatelka pečovala o záhonek okrasných rostlin.  

 

 Příprava uživatelů na přechod ze služby chráněné bydlení na samostatný život 

V roce 2018 ukončilo pobyt v sociální službě 7 uživatelů, přičemž všichni tito uživatelé přešli do přirozeného prostředí. 4 uživatelé se stali nájemníky městských 

bytů, 1 uživatel se přestěhoval do svého bytu a 2 uživatelé odešli do podnájmu. 2 ze 4 městských bytů získali uživatelé na základě memoranda o spolupráci, 

uzavřeného mezi Centrem Kociánka a MČ Brno -Královo Pole. 

 

 

Rozvojové cíle pro rok 2019 

 Otevření služby chráněné bydlení lidem s PAS  

V průběhu roku 2019 bude zaslán registračnímu orgánu nový popis realizace poskytování sociálních služeb, ve kterém z negativního vymezení cílové skupiny 

sociální služby budou vypuštěny osoby s PAS. 
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 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Zapojení uživatelů do projektu „Terapie zahradou“ - starost o záhony před budovou A, hospodaření na malém záhonu v zahradě Centra Kociánka. 

 

 Příprava uživatelů na přechod ze služby chráněné bydlení na samostatný život 

V rámci IP a realizace úkonů péče se intenzivněji zaměřit na větší samostatnost uživatelů při přípravě stravy tak, aby si desátky a odpolední svačiny byli 

schopni připravit všichni uživatelé sociální služby sami. 

 

 Vzdělávání zaměstnanců  

Zaměření vzdělávání zaměstnanců více na praktickou oblast – pracovnice v sociálních službách absolvují min. 2 pracovní stáže nebo exkurze u  jiného 

poskytovatele sociální služby chráněné bydlení.  

 

Zpracoval: Mgr. Jiří Šimon, 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 2018 byl 45. Víc než polovina využívá službu opakovaně vícekrát do roka, což svědčí o kvalitě služby 

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

 Průměrný věk uživatelů byl 22,8 let 

 Celkové roční využití kapacity (obložnost)bylo 83, 47 % 

 V loňském roce se dvakrát sešel multidisciplinární tým, který se zabýval situací uživatele OS 

 V průběhu celého roku 2018 nebyla zaznamenána a řešena žádná stížnost na způsob a průběh poskytování sociální služby 

 

 

Hodnocení cílů služby  

 Zvýšit roční využití odlehčovací služby 

V daném roce se nám podařilo zvýšit průměrnou roční obložnost o 13, 97% a to na 83, 47% . Díky zvýšené propagaci, zapojení se do elektronického katalogu 

sociálních služeb v JMK a informování sociálních odborů v daném regionu se nám postupně dařilo obsadit místa na OS i přes všední dny, ale stále byla služba 

nejvíce vytížená přes víkendy, prázdniny a především velký zájem byl v době letních prázdnin. 

 

 Vyčlenění OS z provozu DOZP 

Po rozsáhlých a důkladných přípravách v 1. pololetí loňského roku se ve druhé polovině podařilo zrealizovat zřízení samostatné domácnosti pro odlehčovací 

službu. V domácnosti jsou tři dvoulůžkové pokoje. V loňském roce se nepodařilo zrealizovat rekonstrukci této domácnosti, takže není dosud funkční jídelna  

a společenská místnost, proto uživatelé na jídlo a společné aktivity dochází do jiných domácností, které jsou určené pro DOZP. 

Velkým úspěchem je samostatné personální zajištění domácnosti. Na domácnosti se střídají čtyři pracovnice v denních a nočních službách. 

 

 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Tento cíl se podařilo splnit jen částečně. V loňském roce se podařilo vybavit 3 pokoje v domácnosti pro odlehčovací službu. Všechny pokoje mají polohovací 

postele, nábytek uzpůsobený potřebám cílové skupiny, připojení k internetu je v celé domácnosti. Všichni imobilní uživatelé mají k dispozici náramkovou 

signalizaci, aby v případě potřeby mohli přivolat pracovnici ve dne i v noci na celé budově.  
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 Rozšířit cílovou skupinu o osoby s PAS 
 
Již od začátku roku 2018 jsme začali opakovaně poskytovat službu uživatelce s PAS, která využívala službu od pátečního odpoledne do nedělního odpoledne 

téměř každý druhý týden. Podařilo se posílit pracovní tým o tři úvazky. Po změně registrace služby i pro cílovou skupinu osob s PAS jsme zaevidovali další dvě 

žádosti osob s PAS.   

Personál se v daném období intenzivně vzdělával prostřednictvím akreditovaných školících programů, workschopů i neakreditovaných vzdělávacích akcí, které 

byly zaměřeny na problematiku poskytování péče uživatelům s problémovým chováním a osobám s PAS. 

 

Nejúspěšnější akce pro uživatele OS 

V průběhu celého roku od pondělí do pátku v dopoledních hodinách uživatelé OS navštěvovali společně s uživateli DOZP Aktivizační centrum, kde probíhají 

volnočasové i terapeutické aktivity pod odborným vedením speciální pedagožky a ergoterapeutky.  O víkendech a v odpoledních hodinách se zapojovali do 

nabízených aktivit pro uživatele DOZP. Společně s nimi se v minulém roce účastnili akce Dobrý den Kociánko, vzdělávacího programu v brněnské hvězdárně, 

velkého prázdninového grilování, navštívili Sloupsko – Šošůvské jeskyně, podívali se na Vánoční trhy v Brně, účastnili se slavnostní vánoční večeře a mnoho 

dalších aktivit. 

 

Cíle na rok 2019: 

 Rekonstrukce domácnosti odlehčovací služby 

Prostory, v kterých je poskytována OS je nutné zrekonstruovat, aby dispozičně více odpovídaly bydlení v domácnosti. Je třeba provést změny v dispozici 

pokojů, propojenosti chodeb, pokojů a společných prostor. Důležité je vytvořit pobytovou místnost, která bude sloužit ke společnému trávení volného času, 

setkávání, společnému stolování a dalším společným aktivitám.  

/měřitelnost: dokončená rekonstrukce prostor domácnosti OS/ 

 

 Materiální a technické vybavení prostor pro potřeby osob s PAS 

V roce 2019 se chceme plně otevřít zájemcům s PAS, proto chceme postupně vybavovat domácnost pomůckami, vytvořit prostředí, které bude reagovat na 

individuální potřeby uživatelů s PAS. Chceme se zaměřit především na práci s vizuální orientací, strukturalizaci prostoru, času, strukturované učení. 

Je nutné vybavit plánovanou klidovou místnost i společnou pobytovou místnost v domácnosti OS. 

/měřitelnost: vybavené pokoje i společné prostory komunikačními a orientačními schématy, vybavená pobytová místnosti jídelními stoly, TV, PC, sedačkou, 

odpočinkovým kobercem/ 

 

 Zvýšení využití kapacit OS  

Také v tomto roce budeme systematicky pracovat na zvýšení využití odlehčovací služby v pracovních dnech. Ve spolupráci s PR chceme využít všechny 

informační zdroje, sociální sítě a další možnosti propagace služby. V rámci setkávání pracovních skupin komunitního plánování budeme informovat o nabídce 
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odlehčovací služby, volných kapacitách a novinkách, které by mohly být pro případné zájemce o službu zajímavé a důležité. Chceme zintenzivnit spolupráci 

s ostatními službami Centra Kociánka, především s denním stacionářem, abychom již stávajícím uživatelům nabídli služby, které pomohou rodinám v péči o 

jejich blízké osoby s postižením. 

/měřitelnost: zvýšení roční obložnosti OS na 88%/ 

 

 Vzdělávání pracovníků OS 

V rámci vzdělávání se chceme zaměřit na zvýšení kvality poskytované péče osobám s PAS a to především v oblasti komunikace, aktivizačních, relaxačních a 

terapeutických technik. Zaměříme se rovněž na posílení kompetencí při práci s uživateli, kteří mají náročné chování. Důležitá je intenzivní a systematická 

podpora pracovníků v oblasti duševní hygieny, prevence proti stresu a syndromu vyhoření. 

/měřitelnost:všichni pracovníci absolvují aspoň jeden akreditovaný vzdělávací kurz na rozšíření kompetencí v oblasti péče o osoby s PAS, všichni pracovníci 

absolvují minimálně 3 supervize v daném roce/ 

 

 

Zpracovala: Mgr. Magdalena Pospíšilová, vedoucí odlehčovací služby 

  

Centrum tvořivé činnosti 
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Sociálně terapeutické dílny 
Statistika  

 Kapacita služby je 27 uživatelů.  

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

 K 31. 12. 2018 byla služba poskytována 27 uživatelům.  

 V průběhu roku 2018 jsme přijali 8 uživatelů. Službu ukončili 4 uživatelé. 

 Podanou žádost o službu STD má 5 uživatelů. 

 Službu v roce 2018 využívalo 17 mužů a 20 žen 

 Průměrný věk byl 31,8 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 

0,6 úvazku vedoucí služby 

 
Od 1. července byla zastupováním vedoucího STD pověřená vedoucí sociálního úseku a od 1. října sociální pracovnice. Z důvodu dlouhodobé nemoci byl řešen 

zástup v administrativní dílně.    

 
Uživatelé byli rozděleni do 6 pracovních dílen: 

 Textilní dílna 

 Univerzální dílna 

 Farmářská dílna 

 Kreativní dílna - Zahrada 

 Administrativní dílna 
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Hodnocení cílů za rok 2018 
 

 Zkvalitňování prostředí a podmínek pro uživatele  

- V hodnoceném roce získali nové zázemí farmáři, a to v objektu zahrady, místo bývalého obchodu. Mohli tak opustit nevyhovující prostor sedlovny na 

hipoterapii.  

- Do budovy zahrady byly zakoupeny nové šatní skříňky pro uživatele i pro zaměstnance. Do textilní a univerzální dílny byla zakoupená nová lednice, 

aby vyhovovala velikostí počtu uživatelů. Do kreativní dílny byla zakoupená lednice a sušička ovoce.  

- Farmářům byly zajištěny pracovní oděvy a obuv 

 
 Prezentace práce uživatelů STD 

- Velikonoční a vánoční prodejní výstava. DDK – prodejní stánky, dílničky. Ples Kociánky a Březejce - uživatelé přispěli do tomboly svými výrobky. 

Masopust v CK – Příprava surovin od nakupování po následné pečení koláčů a buchet. 

-  Úklid a zkrášlování areálu CK. Krmení okrasného ptactva v zahradě, nákup potravy. Vytvoření záhonů v zahradě, pěstování rajčat, bylinek, dýní. 

Osazení truhlíků a květináčů v areálu CK 

- Účast na Abilympiádě v Pardubicích, zde jsme získali jedno druhé místo a dvě čtvrtá místa. 

 

 
 Zácvik uživatelů do praktických činností potřebných v běžném životě 

- Nákup materiálů do dílen, vyhledání zboží na internetu. Nákup surovin k vaření a pečení, počítání peněz. Vaření a pečení dle výběru a chuti uživatelů. 

Společné pečení na akce v CK. Organizování oslav výročí uživatelů, výroba a předávání dárečků.  

- Úklid svého pracoviště po skončení práce. Mytí nádobí a úklid kuchyňky 

 

 Vzdělávání zaměstnanců  

- Zaměstnanci měli možnost získat nové informace o práci s osobami s PAS od zaměstnanců ze španělského Burgosu, kteří navštívili Centrum Kociánka. 

 

Plány na rok 2019 
 
 Rozšiřování společných akcí a aktivit mimo Centrum Kociánka 

- Nadále se podílet na společných akcích jako je například DDK, výstavy a prezentovat zde i mimo CK výrobky STD. Získávat nové náměty nejen 

k pracovním činnostem. 

- Účastnit se kulturních, sportovních a společenských akcí, a to pořádaných Centrem Kociánka i organizacemi mimo CK. 

 

 Oblast pracovních a sociálních aktivit 
- Nadále spolupracovat na zvelebování areálu Centra Kociánka, podílet se na úklidu, a to s přihlédnutím k možnostem uživatelů. 

- Aktivně se zapojit do zahradní terapie. Zajistit a starat se o vyvýšené záhony a truhlíky před budovou H 
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 Změna v registraci 
 Jestli se nám podaří zahájit zahradní terapii v samostatné dílně, chtěli bychom navýšit počet uživatelů na 30, aby plně využito všech 6 dílen. 

 
Zpracovala: Dana Sedláčková, vedoucí sociálně terapeutické dílny 

 

 

 

  

Sociálně terapeutické práce - farmáři 
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Týdenní stacionáře 
Statistika  

 Kapacita služby je 69 uživatelů. 

 K 31. 12. 2017 bylo ve službě 57 uživatelů. 

 K 31. 12. 2018 byla služba poskytována 55 uživatelům.  

 V průběhu roku ukončilo službu 7 uživatelů - 1 uživatel přešel do služby DOZP,  

5 uživatelů se vrátilo do přirozeného prostředí, 1 uživatel zemřel. 

 Nastoupilo 6 nových uživatelů. 

 34 uživatelů studuje na SŠ (z toho 2 pracují v chráněném pracovním místě), 

       6 uživatelů navštěvuje ZŠ, 8 uživatelů navštěvuje AC, 6 uživatelů službu STD 

 1 uživatel pracuje v chráněném pracovním místě. 

 

Multidisciplinární týmy 
V roce 2018 neproběhlo žádné jednání multidisciplinárního týmu.  

 

Hodnocení cílů za rok 2018 

 Vzdělávání zaměstnanců 
V roce 2018 proběhlo vzdělávání zaměstnanců dle plánu. Vzdělávání probíhalo v rámci vzdělávacího projektu Kociánka se vzdělává pro praxi. Všichni PSS, 

klíčový pracovníci, sociální pracovníci a vedoucí služby TS splnili zákonnou povinnost 24 hodin dalšího vzdělávání. Většina pracovníků překročila 

požadovanou dotaci vzdělávání. Během celého roku probíhali supervize pro zaměstnance TS. V rámci vzdělávacího projektu se několik pracovníků proškolilo 

ve speciálních terapiích – 6 pracovníků v konceptu bazální stimulace a jedna pracovnice v snoezelen terapii. 

 

 Propojení Centra Kociánka s městem Brnem  
Uživatelé 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 2018 atd. 

 

 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 
V roce 2018 nebyla provedena renovace interiéru (výměna podlahové krytiny) na budově B. 
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 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 2018 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. 

Na budově G také dosud nebylo doplněno zařízení k automatickému otevírání a zavírání dveří. 

 

 

Cíle služby TS pro rok 2019 

 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. 

 

 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. Tradiční akcí je Dobrý 

den Kociánko, Jarní ples Kociánky, Vánoční koncert Centra Kociánka. 

 

 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.  

 

 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. 

 

 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.   
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 Zapojení TS do projektu Zahradní terapie v sociálních službách 
Dva pracovníci sociální služby týdenní stacionáře se zapojí do vzdělávání v projektu Zahradní terapie v sociálních službách. 

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

 

Zpracoval:  Mgr. Marek Mrklas, vedoucí týdenních stacionářů 

 

 

 

 

  

Týdenní stacionáře a Olympijský festival 2018 
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Zdravotní úsek 

 
V roce 2018 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 2018 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. 

Úsek hipoterapie během roku připravil několik akcí pro naše uživatele: 

Velikonoční veselici, Den otevřených dveří v Centru Kociánka-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 hipoterapii 
 

Úsek klinické logopedie je akreditovaným pracovištěm a během roku zajišťuje stáže pro klinické logopedy ve specializační přípravě. Pracovnice vydávají články 

v odborných časopisech- Listy klinické logopedie – Pomůcky k logopedické terapii, přednáší na odborných akcích, také dělají přenášky pro učitele ZŠ 

Kociánka. Jsou členkami Asociace senzorické terapie, České asociace Bobath terapeutů. Na úseku klinické logopedie došlo od 1. 11. 2018 k personálním 

změnám. Klinická logopedka požádala o ukončení pracovního poměru. Tímto jí patří velké poděkování za roky velmi kvalitní a velice specializované práce, 

kterou pro Centrum Kociánka odváděla. Na její místo nastoupila nová, která vnesla nového ducha a nové postupy na úsek klinické logopedie. V měsíci prosinci 

pak odešla na mateřskou dovolenou další z našich logopedek. I té patří velké poděkování za odvedenou práci a za velké srdce, které do své práce vkládala.  

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 2018 organizoval zdravotní úsek tato školení: KPR ze ZZS JMK a aplikace Záchranka, Metoda EET  a školení hygieny. 
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Počet uživatelů, kteří využili zdravotní služby v roce: 2018 

 A/Ošetřovatelská péče:  

1. Počet návštěv (počet ošetřených pacientů) 22393 

2. Počet výkonů  38344 

3. Počet ošetřovaných pacientů 170 

4. Počet ošetřených zaměstnanců 189 

5. Odeslaní k hospitalizaci mimo zařízení  2 

Počet výkonů provedených v odbornosti v odbornosti 913 a 

vykázaná finanční částka na pojišťovny: 

 266 484,58Kč 

  

B/ Psychologická a logopedická péče  

Psychologická péče 295 

Logopedická péče 1502  

Počet výkonů provedených v odbornosti 903 a vykázaná finanční 

částka na pojišťovny: 

671 490,- Kč 

C/Rehabilitace:  

Počet pacientů (uživatelé + zaměstnanci, veřejnost)  16730 

celkem rehabilitačních úkonů  46435 

Počet výkonů provedených v odbornosti 902, 917 a vykázaná 

finanční částka na pojišťovny: 

3 159 981,- Kč 

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

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

 

Zpracovala: Bc. Martina Oháňková, vedoucí zdravotního úseku 

 

  

Nové vybavení hipoterapie 
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Detašované pracoviště Březejc 

 

Denní stacionáře 
Statistika 

 Kapacita služby 15 uživatelů. 

 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2018 je 14 uživatelů (dvě uživatelky jsou nově v DS od začátku školního roku 2018/19 a jeden uživatel od 11/2018)  

 Přerozdělení některých uživatelů mezi nové KP 

 

Hodnocení cílů služby  

 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

V areálu Centrum Kociánka, pracoviště Březejc (dále „CKpB“) probíhá od 6/2018 přestavba budovy, ve kterém je pobytová místnost pro DS, proto je využívána 

pro DS náhradní místnost na třetí budově. I přes ztížené podmínky v rámci přestavby se nám daří s uživateli dělat různé výtvarné, hudební, divadelní  

a pohybové aktivity. Do DS byly nakoupeny nové stolní hry, stavebnice Duplo a další prostředky pro zkvalitnění práce s  uživateli.  DS  se průběžně vybavuje 

vhodnými kreativními potřebami.  Za příznivého počasí využívají uživatelé pobyt ve venkovních prostorách areálu CKpB. Vedeme uživatele k 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 2018: 

- návštěva výstavy Lega ve Velkém Meziříčí 

- lyžování Fajtův kopec 

- kino Třebíč Půlnoční láska 

- 18. charitativní ples ve Velkém Meziříčí  

- Matějská pouť 

- odpoledne s agility na Březejci pro veřejnost 

-  diskotéky v CKpB  

- návštěva v ZOO Jihlava 

- orientační běh břzejckými lesy 

- návštěva dne otevřených dveří ve stacionáři NESA Velké Meziříčí 

- účast na akci Muzikanti dětem ve Velkém Meziříčí pro CKpB 

- účast na akci Dobrý den Kociánko 

- výtvarná soutěž Moje jaro pro každého 

- návštěva divadelního představení Siddhártha v divadle Polárka Brno 

- Mikulášská besídka s divadelním představením uživatelů CKpB 

- Vánoční besídka 

- vánoční divadelní představení uživatelů CKpB pro zaměstnance Centra 

Kociánka v Brně 
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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 2019 

 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů  
 
Po dokončení projektu Nový domov bude  DS umístěn v prostorné místnosti na třetím pavilonu, která bude vybavena nábytkem a pomůckami pro práci 
s cílovou skupinou v DS. 

 

 Propojení služeb CKpB 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. 

 Vzdělávání zaměstnanců 

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

 

 
Kdo je tu nový 

Denní stacionář na Březejci začal v listopadu dvakrát týdně navštěvovat uživatel XY (věk 31 let). Je u něj 

diagnostikována mentální retardace, v chování se projevují autistické rysy. Uživatel si poměrně dobře 

zvykl na to, že se ve službách střídá více zaměstnanců, zavedli jsme rozpis střídání cca po dvou hodinách. 

Ze začátku potřeboval k sobě vždy minimálně jednoho pracovníka, rád chodí na procházky, zapojujeme ho 

do dílny stolování a připravujeme ho na vyšší míru zapojení do kolektivu uživatelů. Uživatel potřebuje 

jasné hranice a časté připomínání činnosti, kterou po něm chceme, aby udělal. Má smysl pro humor, je rád 

mezi ostatními uživateli, někdy je unavený a potřebuje klid. Rád poslouchá písničky, hru na kytaru, někdy 

zkoušíme kreslit a malovat. V komunikaci se snažíme používat také piktogramy. Věříme, že se mu podaří 

zvyknout si na režim v DS a naučí se tu něco nového ze sociálních a manuálních dovedností, vzhledem 

k jeho zdravotnímu postižení je pravděpodobná stálá potřeba dohledu jednoho pracovníka. 

Vypracovala: Mgr. Jana Štáfová, vychovatelka denních stacionářů Březejc 
Ukázka z dílny stolování  
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Odlehčovací služba 

 

Statistika 

 Kapacita služby 10 uživatelů. 

 Celkový počet uživatelů v roce 2018: 25. Někteří využívají službu  opakovaně - vícekrát  do roka. 

 Došlo k obměně uživatelů, někteří stálí uživatelé přestali službu využívat, uspokojujeme zájem nových uživatelů. 

 V roce 2018 nedošlo ke změně ceníku služby OS. 

Hodnocení cílů služby  

 Humanizace prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Pro těžce tělesně postižené uživatele byly pořízeny dvě polohovací postele, umístěné na Domeček 2 a Domeček 3. Pokoj na Domečku  2 byl dovybaven skříní  

na oblečení. Jinak na pokojích a v prostředí OS zůstává vše při starém, pozornost je v roce 2018 zaměřena na rekonstrukci prostor ostatních služeb.  

 Propojení služby  OS  s regionem Velkomeziříčsko 

 

- Uživatelé využívají i nabídky kulturních, společenských a sportovních 

akcí mimo Centrum Kociánka, pracoviště Březejc.  

- Akce v roce 2018 např. 

- divadlo Polárka Brno 

- monoski lyžování Fajtův kopec 

- vánoční nákupy City park Jihlava a Velké Meziříčí 

- návštěva chráněné kavárny Vrátka v Třebíči  

- nedělní návštěvy kostela v Ořechově 

- návštěva ochotnického představení Babička v trenkách 

- diskotéky DJ PY Ruck 

- Orientační běh březejckými lesy  

 

Letní provoz OS 2018 byl vzhledem k rekonstrukci březejského pracoviště realizován na Kociánce v Brně, uživatelé tak měli širokou nabídku vyžití ve městě i 

v okolí Brna a mnoho nových zážitků např. 

- návštěva Vida parku Brno 

- návštěva Anthropos Brno 

- výlet parníkem po Brněnské přehradě 

- návštěva Brněnské ZOO 

- návštěvy koupaliště Královo pole 

- kino Špalíček 

- výlet Vranov 

- cesty tramvají, návštěvy cukráren, vycházky po městě atd. 
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Letní akce OS a nové polohovací postele 

          

 

 Vzdělávání zaměstnanců 

- Všichni zaměstnanci OS prošli školením v zákonem stanoveném rozsahu 24 hodin. 

 

Cíle na rok 2019 

 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 

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  akce  jsou Vítání léta, Charitativní ples, Mikulášská besídka. 

 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

Vybavit a obnovit dle potřeb uživatelů a personálu Domeček 3, který bude po dokončené rekonstrukci týdenního stacionáře Druhý domov určen primárně pro 
odlehčovací službu: 
 
- kuchyňský kout s myčkou a kuchyňským vybavením 
- větší stůl na míru vhodný i pro vozíčkáře 
- nový nábytek na pobytovou místnost  
- rekonstrukce koupelen 
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Příběh na závěr 
 
Naše OS - podpora domácí péče  
Uživatel je mladý muž s těžkým tělesným a lehkým mentálním postižením, který žije v neúplné rodině a chodí do speciální školy v místě bydliště. Domácí 
péči ve všední dny zajišťuje otec a babička, o víkendech vypomáhá jeho sestra, která studuje a přes týden bydlí mimo domov. Péče o něj je fyzicky velmi 
náročná, i přesto, že rodina vlastní zvedák, schodolez a jiné pomůcky. Otec musí péči o syna podřídit svůj pracovní rozvrh, babička je v letech  
a manipulace s vnukem je pro ni velká zátěž. Uživatel po smrti matky na rodině velmi lpí, odmítá umístění v pobytovém zařízení. Rodina hledala způsob, 
jak si alespoň občas ulevit od péče o něj a načerpat síly. Jejich problém vyřešila naše odlehčovací služba. Uživatel nemluví, ale je rád ve společnosti, nevadí 
mu pobyt v jiném prostředí. Adaptaci mu usnadňují jeho oblíbené CD s Hurvínkem a jeho polohovací polštář. I pro něho jsou pobyty mimo domov přínosné. 
Přináší mu obohacení novými zážitky, podněty a zvyšovaní samostatnosti zvládnutím pobytu mimo domov.  

 

Zpracovala: Bc. Monika Doskočilová, sociální pracovník pracoviště Březejc 

 

 
  

Tábor v Nesměři 
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Sociálně terapeutické dílny 

  Statistika 
 Kapacita služby je 25 uživatelů 

 K datu 31. 12. 2018 byla služba poskytována 24 uživatelům 

  Nástup uživatelů: v září 2, v listopadu 1, v únoru 1 

 Ukončení smlouvy uživatelů: v srpnu 1, v říjnu 2, v lednu 1  

 Podané žádosti: 0 uživatelů 

 Přestup z STD do zaměstnání: 1 uživatelka 

Hodnocení cílů služby 

 Humanizace prostředí a zkvalitnění podmínek pro život uživatelů 
 

- Rozšíření pracovní dílny o Nácvik stolování (po vzoru stáže v Autisimo Burgos – Španělsko) – příprava stolů v jídelně, chystání prostírek, příborů, květin, 
úklid jídelny atd. 

- Rozšíření pracovní dílny, která by se zaměřovala na pěstování zeleniny, bylinek a drobného ovoce se v letošním roce nezdařila – v CKpB započala realizace 

projektů přestavby Druhý domov a zateplování stávajících budov, včetně úprav pozemků, proto se vytyčení a realizace zahradních prostor přesouvá do 

dalšího roku. 

- Díky projektu „Kociánka se vzdělává pro praxi „ – v němž je zapojeno 14 uživatelů z STD se jedné uživatelce podařilo najít zaměstnání. 

 
 Propojení služby Sociálně terapeutické dílny s regionem Velkomeziříčsko a ostatními městy 

 

- Spolupráce se zahradně terapeutickým centrem v Balinách (probíhá vždy 2x do měsíce) 

- Workshopy pro ZŠ z Velkého Meziříčí a okolí, dochází k navazování a propojování vztahů zdravých a handicapovaných dětí – červen - návštěva ZŠ Školní 

z Velkého Meziříčí, kdy si děti s našimi uživateli vyráběli různé upomínkové předměty, jako byly medaile a ručně malované tašky. Poté proběhla návštěva 

ZŠ Oslavická z Velkého Meziříčí, kdy si vyrobili keramické drobnosti. Koncem června nás také navštívila čtvrtá třída ZŠ Katov, pro které jsme si také 

připravili malbu na textilní tašky a výrobu vlastních medailí. 

- Návštěva kin s filmy – Špindl, Po čem muži touží 

- Návštěva Bowlingu ve Velkém Meziříčí 

- 18. charitativní ples ve Velkém Meziříčí 

- Velikonoční výstava ve VM, Jarní výstava na MPSV, Kateřinský jarmark v Křižanově, Vídeň 

- Den země – Ostrůvek ve Velkém Meziříčí 
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- V červnu proběhla pro naše zařízení velká akce s názvem Muzikanti dětem. Jednalo se o charitativní akci, která v tomto roce byla pořádána pro uživatele 

CK pracoviště Březejc a její výtěžek byl věnován na zlepšení kvality života uživatelů a poskytování služeb. Na koncertě se zúčastnilo spoustu uživatelů a 

zaměstnanců CKpB, kdy jsme se prezentovali nejen prodejem výrobků uživatelů STD, ale především workshopy, které tu byly pro veřejnost k nabídnutí.  

- Prezentace na Festivalu sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou 

- Návštěva Galerie v Novém Městě na Moravě 

- Podzimní výstava v Domov Kamelie, podzimní výstava – Hotelová škola 

- Vánoční výstava ve Velkém Meziříčí, Velké Bíteši, Křižanově a na MPSV 

- Divadelní představení Anděl Páně, kdy uživatelé představují své vystoupení nejen na Mikulášské besídce v CKpB, ale i v Domově důchodců ve VM, 

Výchovném ústavu ve VM a  na Kociánce v Brně 

- Celoroční výstava výrobků v bankách ČSOB ve Velkém Meziříčí a v Jihlavě 

- V lednu proběhl lyžařský výcvik na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí a soustředění lyžařů v Jánských lázní - Krkonoších, kterého se zúčastnili i uživatelé 

z STD. Nejen chodící, ale i vozíčkáři se mohli věnovat tomuto sportu, čímž tato akce byla velkým zážitkem a zkušeností pro všechny. 

- Letní tábor Nesměř - červen, tento tábor se uskutečnil pro všechny uživatele a zaměstnance STD. Díky tomuto soustředění jsme se dokázali plně věnovat 

našim uživatelům a jejich potřebám v neznámém prostředí. I když šlo o jednorázovou zážitkovou akci, všichni z ní čerpali i nadále.  

 

 Vzdělávání zaměstnanců 

 

- V roce 2018 pokračování projektu „Kociánka se vzdělává pro praxi“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15-038/0006075). Díky projektu dochází ke zvyšování kvality 

poskytované služby a zvyšování odbornosti všech pracovníků. V tomto projektu je nadále zapojeno 14 uživatelů a 3 odborní asistenti z STD. 

- Každý pracovník STD absolvoval v roce 2018 školení vzdělávání (v souladu se zák. č.108/2006 sb.) v rozsahu nejméně 24 vzdělávání a 9 supervizních 

sezení 

     Školení a supervize zaměstnanců STD 

 Leden - Prevence závislosti na sociálních službách, supervize, Diskriminace 

 Únor – supervize, Interní školení  - p. Slezáková, 

 Březen – supervize 

 Duben – stáž španělských zaměstnanců z Autisimo Burgos 

 Květen – školení řidičů, školení Práce, bydlení a volný čas, supervize 

 Červen – supervize, školení Zvládání stresu 

 Srpen - supervize 

 Září – školení Emoční inteligence, supervize 

 Říjen – školení Sexualita, Korupce, BOZP, supervize 

 Listopad – supervize 

 Prosinec – BOZP



Cíle na rok 2019 

 Vzdělávání zaměstnanců 

- Návaznost prvního vzdělávacího projektu „ Kociánka se vzdělává pro praxi“  na druhý „Kociánka jako učící se organizace“ 
 

 Propojování CK pracoviště Březejc s regionem Velkomeziříčsko a ostatními městy 
- Nadále budeme pokračovat ve výrobě předmětů pro sponzorské firmy  
- Prezentace výrobků na různých výstavách 

- V roce 2019 bude v CK pracoviště Březejc probíhat spoustu společenských a kulturních akcí, při kterých se účastní zástupci sponzorských firem a veřejnost. 

Do těchto akcí jsou zapojováni nejen uživatelé a zaměstnanci STD, ale i rodiče. Týká se to např. těchto akcí: Mikulášská a Vánoční besídka, Charitativní 

ples ve VM, Vítání léta…..o tyto tradiční akce je velký zájem v široké veřejnosti, proto nás to velmi těší a hodláme v nich pokračovat i nadále 

 

 Zlepšování podmínek pro život uživatelů 

 

 Chtěli bychom pokračovat ve Workshopech Sociálně terapeutických dílen pro školní zařízení, kdy se uživatelé setkávají se zdravými dětmi a naopak, 

dochází zde k výměně různých informací a především k bourání předsudků 

- Více s uživateli vyjíždět do okolních zařízení (nejen sociálních) jako jsou např. školy a různé organizace v okolí  

Příběh jedné z uživatelek STD 

Uživatelce XY je 30 let, od narození má lehké mentální postižení. Do Sociálně terapeutických dílen Centra Kociánka pracoviště Březejc nastoupila v roce 

2013. V této dílně tkala na tkalcovských stavech. Uživatelka byla vždy velmi pracovitá a samostatná. Od roku 2017 

bylazapojena do projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, kde byla vybrána s ostatními uživateli pro hledání 

zaměstnání. Do tohoto projektu se zapojila velice ráda. Uživatelka byla vedena již několik let na Úřadu práce ve Velkém 

Meziříčí. ÚP ji pomáhal s hledáním zaměstnání, ale bohužel vždy to dopadlo neúspěšně. Rodiče ji v tomto směru také 

nenechávali zahálet, ale možnost pracovat a postavit se na vlastní nohy pro ni byla vždy v nedohlednu. Po vstoupení do 

projektu se pro uživatelku silné stránky a ujasnit si cíle v hledání. Uživatelčin cíl byl najít si zaměstnání na plný úvazek 

a být co nejméně závislá na rodičích. Velmi jí k tomu pomohla její asistentka ze STD, která jí byla přiřazená z projektu. 

Po celé dva roky s odbornou asistentkou rozesílaly životopisy a navštěvovaly různá zaměstnání. Až v roce 2018 se 

objevila pracovní nabídka uklízečky kanceláří ve společnosti JOPP ve Velkém Meziříčí, nebo zkrácený úvazek uklízečky 

ve firmě R Malec ve Velkém Meziříčí. V této firmě zkusila jeden den pracovat, aby věděla, co vše to obnáší. Sama byla 

velmi spokojená a přihlásila se na inzerát - pozice uklízečka na Hotelové škole Světlá ve Velkém Meziříčí. Po výběrovém 

řízení si nanečisto přišla vyzkoušet pracovní náplň, kterou měla splnit. Práce ji velmi bavila a vykonávala ji opravdu 

pečlivě. Proto jí zaměstnavatel nabídl plný úvazek a okamžitý nástup. Uživatelka tuto nabídku přijala  

a nastoupila 1. října 2018. Je stále zaměstnaná a velice spokojená. Díky tomuto projektu se zatím jako jediné  
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z našich uživatelek podařilo najít zaměstnání a osamostatnit se. 

Zpracovala: Petra Sýkorová, vedoucí sociálně terapeutických dílen 

 

 

 

Bowling ve Velkém Meziříčí, duben 2018 
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Týdenní stacionáře 
Statistika 

 Kapacita služby 22 uživatelů. 

 V tomto roce došlo k přerozdělení některých uživatelů mezi nové KP 

Hodnocení cílů služby  

 Humanizace prostředí a podmínek pro život uživatelů 

V tomto roce byla zahájena přestavba areálu a budov pracoviště Březejc. Pro týdenní stacionář bude po přestavbě k dispozici bývalá budova STP pod 

novým názvem „Druhý domov“. Prostory a pokoje uživatelů služby TS budou na nové budově odpovídat standardům MPSV. V průběhu roku 2018 se 

nám i přes ztížené podmínky v rámci přestavby na stávajícím místě daří s uživateli uskutečňovat různé výtvarné, hudební, divadelní a pohybové 

aktivity. Do TS byly pořízeny nové stolní a společenské hry, stavebnice a další kreativní prostředky pro zkvalitnění práce s uživateli.  Za příznivého 

počasí využívají uživatelé pobyt ve venkovních prostorách areálu CKpB. Rovněž vedeme uživatele k třídění odpadu. 

  

 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 2018: 

 Lyžařský kurz a volné lyžování na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí 

 Taneční vystoupení na akcích během roku 

 Tréninky a zápasy ve florbale 

 kino a divadelní představení 

 návštěva hokejového utkání ve Velkém Meziříčí 

 18. charitativní ples ve Velkém Meziříčí  

 Matějská pouť 

 odpoledne s agility na Březejci pro veřejnost 

 diskotéky v CKpB  

 návštěva v ZOO Jihlava 

 orientační běh březejckými lesy 

 návštěva dne otevřených dveří ve stacionáři NESA Velké Meziříčí 
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 účast na akci Muzikanti dětem ve Velkém Meziříčí pro CKpB 

 účast na akci Dobrý den Kociánko 

 návštěva divadelního představení Siddhártha v divadle Polárka Brno 

 diskotéky v CKpB, Diskotéka Modrý den v rámci dne pro osoby s PAS 

 Cvičná lezecká stěna ve Velkém Meziříčí 

 Kondiční vycházky- výstup na Svatou horu 

 Pěvecký kroužek s vystoupením na besídce na Březejci 

 Vítání léta na Březejci 

 Mikulášská besídka s divadelním představením uživatelů CKpB 

 Vánoční besídka 

 vánoční divadelní představení uživatelů CKpB pro zaměstnance Centra Kociánka v Brně 

 

 Vzdělávání zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci TS prošli školením v zákonem stanoveném rozsahu 24 hodin. Nosné téma školení se týkalo problematiky péče o osoby s PAS.  

 

Cíle na rok 2019 

 Vzdělávání zaměstnanců 

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

 

 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. 

 

 Zlepšování prostředí a podmínek pro život uživatelů 

- Je naplánována přestavba a rekonstrukce budov, kde bydlí uživatelé TS. Mělo by také dojít ke stěhování do nově zrekonstruovaných prostor tzv. 
Druhého domova (budova STP, a využití stávajícího domečku č.3) 

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



45 
 

Příběh uživatele: 
 
Uživatel využívá služby TS pracoviště Březejc již jedenáctým rokem. V době, 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. K  práci se staví kladně, umí samostatně vymyslet 
například návrh na výrobek z keramické hlíny a je potěšen, když se mu práce podaří. Jelikož uživatel také aktivně sleduje svůj oblíbený sportovní tým 
takpro ně vyrobil znak z keramické hlíny. Rád také pomůže i ostatním uživatelům a podílí se na organizaci práce v TS. Z důvodu zlepšování zdravotního 
stavu a fyzické kondice má uživatel nastavený IP směrem k sportovním aktivitám: jedná se například o pravidelné tréninky florbalu či hra badmintonu  
a další sportovní aktivity jako lezení na lezecké stěně. Dalšími aktivitami jsou kondiční vycházky, jízda na kole a tanec. Rovněž se účastní sportovních aktivit 
konaných Centrem Kociánka pracovištěm Březejc. Do budoucna se uživatel bude účastnit i tanečních vystoupení, která již v minulosti absolvoval a jsou také 
jeho zálibou. 

 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 s tím cílem, že se do budoucna plánuje přestěhování na nové prostory  
a sdílený pokoj se svou přítelkyní. 

 

Vypracoval: Mgr. et Bc. Jan Rudolf, vychovatel týdenních stacionářů Březejc 

 

 

  

Vystoupení uživatelů TS 
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Sponzoři a partneři – Brno 
 

ANECT a.s. 

Lear Corporation Czech Republic s.r.o. 

Nadační fond Tesco 

VAKABRNOCZ s.r.o. 

OK Pyrus, s.r.o. 

Daněk Chlazení, s.r.o. 

MONIT plus, s.r.o. 

Chcupivo s.r.o. 

Otto Bock ČR s.r.o. 

medial agency s.r.o. 

CCB, spol. s.r.o. 

zaměstnanci Bakof group s.r.o. 

zaměstnanci  AŽD Praha s.r.o. 

AT&T Services 

Kaštanová – Centrum bydlení a designu 

Tiskárna Helbich, a.s. 

CAT CUT s.r.o. 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 

2foto 

MČ Brno – Královo Pole 

Helceletka Dům dětí a mládeže 

Český rozhlas Brno 

WC Help 

Tři Ocásci 

Cafe Tungsram 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Univerzita obrany 

ISC Mendelu Brno 

Veterán Auto Moto Club v AČR 

Planetárium Morava 

Improvizační skupina Střídavá péče 

Mládež NOHA 

Brno For You, z.s. 

Klub vodní turistiky Veverská Bítýška 

Teplárny Brno a.s. 

Knihařství K. Klimešová 

Globus Hypermarket 

Divadlo Bolka Polívky 

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. 

Obec Petráveč 

Obec Osová Bitýška 

Obec Jabloňov 

Obec Ruda 

Eva Smutná 

Ing. Miloslav Kliment 

BDS,spol.s.r.o. 

PBS, a.s. 

Poex 

Innogy 

KB  Stavební, s.r.o. 

WNT Česká republika, s.r.o. 

Vaňkát – Agromarket, s.r.o. 

Velkostatek VM 

Kaláb, s.r.o. 

Labara, s.r.o. 

Hospic Vysočina, 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. 4. 2018 – Unipetrol (Brno) 

 26. 4. 2018  -  Městský úřad Velké Meziříčí (Březejc) 

 11. 5. 2018 – První Brněnská společnost (Březejc) 

 24. 6. 2018 – Innogy (Březejc) 

 28. 6. 2018 – Innogy (Březejc) 

 22. 10. 2018 – IFE- CR, a.s. (Brno) 

 23. 10. 2018 – AT&T Services (Brno) 

 

  

Centrum tvořivé činnosti 
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Akce v roce 2018 

 
 

 

 

 

6. 2. 2018 – Improshow pro Centrum Kociánka 

13. 2. 2018 – Planetárium Morava 

22. 2. 2018 – Masopust na Kociánce 

9. 3. 2018 – XVIII. Charitativní ples Březejce 

20. 3. 2018 – Prodejní výstava Březejce na MPSV 

28. 3. 2018 – Velikonoční prodejní výstava STD Brno 

12. 4. 2018 – 27. Jarní ples Centra Kociánka a SŠ Rooseveltka 

18. 4. 2018 – Agility Březejc 

4. 5. 2018 – Cestovatelská výstava a vernisáž CTČ 

16. 5. 2018 – Veteráni pro Kociánku 

17. - 18. 5. 2018 – Abilympiáda STD 

19. 5. 2018 – Vodáci Veverská Bítýška 

24. 5. 2018 – Dobrý den Kociánko 

26. 5. 2018 – Muzikanti dětem (Březejc) 

8. 6. 2018 – Štafetový maraton na kolečkách 

13. 6. 2018 – Festival dramatické dílny 

18. 6. 2018 – Rafty na Brněnské přehradě 

20. 6. 2018 – Sportovní den na Brněnské přehradě 

23. 7. – 27. 7. 2018 – Příměstský tábor na DRAMce 

9. 9. 2018 – Nedělní odpoledne 

12. 9. 2018 – Tenisové setkání v Lužánkách 

12. 9. 2018 – Veteráni pro Kociánku 

19. 9. 2018 – 5. ročník festivalu sociálních služeb (Březejc) 

29. 9. 2018 – Brno- Soběšice 2018 (Jízda do vrchu) 

18. 10. 2018 – Koncert kapely PŘESČAS 

24. 10. 2018 – Tenkrát na Kociánce 

5. 11. – 9. 11. 2018 – Prohlídka citrusového skleníku 

9. 11. 2018 – Výstava a vernisáž Z historie naší země 

28. 11. 2018 – Rozsvícení vánočního stromu na Kociánce 

29. 11. 2018 – Vánoční prodejní výstava STD Brno 

1. 12. 2018 – Vodáci Veverská Bítýška  

5. 12. 2018 – Den dobrovolníků 

12. 12. 2018 – Vánoční koncert 

13. 12. 2018 – Tvoření perníčků s Mládeží NOHA 
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Fotogalerie 
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Tiráž 
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