VÝROČNÍ ZPRÁVA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZÁMEK BŘEŽANY
za období: 2021

Zámek Břežany, příspěvková organizace
Břežany 1, 671 65 Břežany

Obsah:











Základní informace
Cílová skupina, poslání a předmět činnosti
Historie zařízení
Sociální péče a aktivizační činnosti
Zdravotní péče
Personální zabezpečení
Ekonomické údaje
Organizační členění
Členství ve společnostech a organizacích
Sponzorské aktivity
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Břežany 1, 671 65
Břežany 1, 671 65 Břežany
45671788
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 BRNO
Ič: 70888337

Vedoucí pracovníci
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vedoucí úseku ekonomického a provozního:
vedoucí DOZP Břežany:
vedoucí komunitních služeb:
sociální pracovnice:

Mgr. Ing. Vít Janků
Ing. Miluše Musilová
Mgr. Ludmila Marxová
Mgr. Zdeňka Protivínská
Eva Cuperová
Bc. Pavla Hrabalíková Dis.
Mgr. Martina Řezáčová

Telefon: 515277111 - ekonomický úsek
515277512 - ordinace
515277478 - ředitel
515277457 - veřejný telefonní automat
Fax:
515277111
e-mail:
info@zamekbrezany.cz
www:
zamekbrezany.cz
ID dat.schránky:
c9mmvmx
bankovní spojení: KB Znojmo, expozitura Hrušovany nad Jevišovkou
číslo účtu: 30431741/0100
Zámek Břežany je příspěvkovou organizací. Zřizovatelské funkce vůči ní vykonává Rada
Jihomoravského kraje, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 129/2000 Sb. O krajích,
v platném znění.
Kapacita poskytovaných sociálních služeb
Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany - kapacita celkem 117 klientů
Služba Chráněné bydlení Šanov - kapacita celkem 17 klientů
Služba Denní stacionář Břežany - kapacita celkem 7 klientů
Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Hrušovany nad Jevišovkou – kapacita 12 klientů
Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Hostěradice – kapacita 12 klientů

Cílová skupina, poslání a předmět činnosti
Předmět činnosti
Zámek Břežany poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a to:
 domov pro osoby se zdravotním postižením v obci Břežany, Hrušovany nad Jevišovkou a
Hostěradice
 denní stacionář v obci Břežany
 chráněné bydlení v obci Šanov
Uchazeči mohou být z celé republiky, přednostně přijímáme uchazeče z Jihomoravského kraje.
Poskytováním sociální služeb se rozumí:
- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

V závislosti na stupni mentálního postižení poskytujeme :
- zdravotní, ošetřovnou a rehabilitační péči
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředním
- sociálně terapeutické činnosti
- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost
- pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany
Zámek Břežany je domov pro osoby s mentálním postižením všech stupňů. Posláním je vytvořit
plnohodnotný náhradní domov, kde se život přibližuje co nejvíce přirozenému životu a kde podpora
rozvíjí individualitu a schopnosti obyvatel.
Cílová skupina
- mládež od 16 let a dospělé osoby - s mentálním postižením
- s kombinovanými vadami, vždy v kombinaci s mentálním
postižením
Kvalitní služby nemůžeme poskytnou zájemcům:
- jejichž aktuální zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
- s autistickými rysy
- s těžkými psychiatrickými onemocněními / např. schizofrenie ../
- s agresivními sklony, ohrožujícími sebe nebo své okolí
- s těžkým stupněm specifických smyslových vad / zrakové postižení, sluchové postižení, vady řeči /
- s nasogasterickou sondou
- alkoholikům a osobám, které mají problémy s jinými návykovými látkami
Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením Hrušovany n. J.
Posláním služby DOZP Hrušovany nad Jevišovkou je poskytování nezbytné podpory lidem
s mentálním postižením na cestě k běžnému způsobu života s ohledem na jejich individuální potřeby
a možnosti.
Cílová skupina
Služba je poskytována dospělým lidem od 19 let, s lehkým a středním mentálním postižením a
přidruženým lehkým kombinovaným postižením.
Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením Hostěradice
Posláním služby DOZP Hostěradice je poskytování 24 hodinové péče a podpory lidem s mentálním a
kombinovaným postižením. Naší vizí je propojení ošetřovatelské, sociální a zdravotní péče na
vysoké úrovni s důrazem na kvalitu, úctu a individuální potřeby.
Cílová skupina
Dospělí lidé od 18 let, s těžkým a hlubokým mentálním postižením, imobilní, v kombinaci
s tělesným a smyslovým postižením.
Sociální služba chráněné bydlení
Posláním chráněného bydlení Šanov je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním
postižením od 19 let věku, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Služba je
poskytována s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti uživatelů. Usilujeme o
co největší samostatnost uživatelů, snižování závislosti uživatelů na službě a podporujeme
maximální možné využívání veřejných služeb a institucí.
Cílová skupina
Služba je poskytována osobám s mentálním postižením, které potřebují individuální podporu
v každodenním životě. Věková hranice pro přijetí je 19 let.

Cílem služby je:
- podpora samostatnosti, nezávislosti, individuálního rozvoje - snažíme se, aby se každý uživatel
naučil využívat maximum svých schopností a stal se co nejméně závislý na pomoci svého okolí.
- začlenění do běžného života v přirozeném prostředí - podporujeme uživatele, aby své aktivity,
zájmy, kontakty a vztahy nacházeli mimo chráněné bydlení.
- podpora uživatelů v uplatnění se na volném trhu práce - snažíme se společně s uživateli najít
vhodné pracovní uplatnění formou brigád v obci nebo podporovaného zaměstnání ve firmách na
Znojemsku.
- poskytnutí podpory uživateli na jeho cestě k samostatnému bydlení
Službu neposkytujeme:
- osobám, které nespadají do cílové skupiny /osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního
postižení/
- osobám, které spadají do cílové skupiny, ale
 zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 chování osoby by z důvodu duševní poruchy nebo poruchy chování závažným způsobem
narušovalo kolektivní soužití
Sociální služba denní stacionář
Posláním sociální služby denní stacionář je podpora samostatnosti uživatelů, nabídka aktivního a
zajímavého naplnění času a začlenění uživatelů do běžného způsobu života svých vrstevníků. V
průběhu poskytování služby klademe důraz na individuální potřeby uživatele, za pomoci
vzdělávacích, terapeutických a volnočasových činností podporujeme a rozvíjíme jeho dovednosti a
schopnosti.
Cílová skupina
Sociální služba je poskytována dětem od 6 let věku, mladým lidem a dospělým osobám ve věku do
40 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu a poskytování ambulantní
sociální služby.

Historie zařízení
Původem barokní zámek, přebudován ve stylu empirickém, se nachází v malé vesničce Břežany na
jižní Moravě, nedaleko státních hranic s Rakouskem. Zámek stojí na vyvýšenině, je dvoupodlažní a
postavený do tvaru čtyřúhelníku. Obklopuje jej rozsáhlý anglický park o rozměrech 6 ha.
Jeho součástí jsou přilehlé hospodářské budovy.
Historie zámku se datuje k roku 1490, kdy patřil klášteru Velehradskému, více už není známo. Až
roku 1713 udávají prameny jako pána Adama z Lichtensteina. Které jiné šlechtické rody se na zámku
vystřídaly, není nikde zaznamenáno. V roce 1926 byl zámek odkoupen Kongregací sester sv.
Hedviky od barona Wambolta – Umstadta, za účelem zřízení ústavu pro oligofrenní dívky.
V roce 1947 byla budova zestátněna, majitelem se stala Česká katolická Charita a zařízení načas
sloužilo přestárlým lidem. Od roku 1952 však bylo rozhodnuto o umísťování pouze dětí mentálně
postižených. Účel využití – domov pro mentálně postižené – už nikdy nebyl změněn.
Přestavba zámku pro sociální účely byla dlouhodobá a trvá s menšími přestávkami až do současné
doby. Obnova vybavení a modernizace bydlení je realizována etapovým způsobem, dle
stanovených priorit a finančních možností zařízení a majitele objektu. Spolupráce s majitelem
objektu – Českou provincií Kongregace sester sv. Hedviky je na odpovídající úrovni. Částku za roční
pronájem majitel objektu vkládá do modernizace zařízení a oprav budovy v celém rozlehlém areálu.

Sociální péče a aktivizační činnosti
Členění, počet příjmů a ukončení pobytů
Sociální služba
Stav klientů k 1.1.
DOZP Břežany
DOZP Hrušovany
DOZP Hostěradice
CHB Šanov
DS Břežany

110
12
12
17
8

přijato

ukončeno

Stav klientů k 31.12.

9
1
-

5
1
-

114
12
12
17
8

Rozdělení obyvatel podle věkových skupin dle poskytovaných služeb
DOZP Břežany DOZP Hruš.
DOZP Host.
CHB Šanov
do 6 - do 18 let
od 19 - do 26 let
7
od 27 - do 65 let
86
12
12
13
nad 65 let
21
0
0
4
celkem
114
12
12
17

DS Břežany
1
7
8

Úroveň bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany
V DOZP Břežany jsou klienti ubytováni na 44 pokojích a v dvou samostatných bytech, které mají
celkem 4 pokoje. Z celkového počtu 44 místností pro ubytování je šest jednolůžkových, devatenáct
dvojlůžkových a 12 trojlůžkových. Ostatní pokoje /celkem 7/ jsou vícelůžkové – čtyř nebo
pětilůžkové. Všechna oddělení byla již zrekonstruována na typ tzv. rodinného bydlení, tj. na jednom
místě je soustředěna celá domácnost – pokoje, pracovna a sociální zařízení. Pokoje jsou bez
sociálního zařízení / kromě jednoho jednolůžkového pokoje a samostatných bytů/, sociální zařízení/
jedno nebo dvě/ je vždy společné pro celou domácnost. Klienti mají možnost vybavit si pokoje svým
vlastním nábytkem a drobnými elektrospotřebiči. Ve spolupráci s majitelem objektu – Kongregací
sester sv. Hedviky probíhají další postupné rekonstrukce domácností, s cílem vybudování menších
pokojů pro klienty a modernizace ubytovacích prostor.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Hrušovany n. Jevišovkou a Hostěradice
Obě nově vzniklé sociální služby DOZP v Hostěradicích a Hrušovanech n. Jevišovkou jsou
poskytovány v nově postavených nízkoenergetických domcích s přilehlou zahradou, každá služba
má dva domky po 6 samostatných jednolůžkových pokojích, s velkou společnou kuchyni s jídelnou,
2 šatnami a dvěma technickými místnostmi. Každý pokoj má výstup na samostatnou terasu.
V Hrušovanech je všech 12 pokojů s příslušenstvím, v Hostěradicích je 6 pokojů s příslušenstvím, 6
pokojů se společným příslušenstvím – vzhledem ke klientele s hlubokým stupněm postižení.
Oba objekty jsou plně vybaveny. I v těchto službách mají klienti možnost dovybavit si svoje pokoje
dle vlastního požadavku. Na službách /praní, žehlení, úklid/ se klienti v sociální službě Hrušovany
podílejí , ve službě v Hostěradicích tuto činnost vykonávají pracovnice v přímé péči.
Chráněné bydlení
Ve službě Chráněné bydlení Šanov I. na ulici Viniční jsou klienti ubytování v 9 jednolůžkových
pokojích a ve dvou samostatných bytech, o velikosti 1 + kk. I v této službě mají klienti možnost
dovybavit si tyto místnosti dle vlastního požadavku, mohou volně s nábytkem manipulovat.
Jednolůžkové pokoje mají sociální zařízení společné na patře, samostatné byty jsou včetně sociálního
zařízení. Na službách /praní, žehlení, úklid/ se klienti podílejí nebo si je vykonávají svépomoci,
pouze s dohledem asistenta.

Ve službě chráněné bydlení II. v Šanově na ulici Leberova je 6 klientů ubytováno ve třech
samostatných bytech 3+kk s příslušenstvím. Stravu si klienti zajišťují sami s dopomocí pracovníků
služby, rovněž tak i ostatní služby. I v celé této službě mají klienti možnost dovybavit si místnosti
dle vlastního požadavku, mohou volně s nábytkem manipulovat.
Úhrady za pobyt
Celková měsíční úhrada se vypočítá jako násobek denní úhrady a příslušného počtu dnů v měsíci.
K datu 31.12.2021 byly platné tyto úhrady za bydlení a služby za jeden ubytovací den:
Domov pro osoby se zdravotním postižením:
DOZP Břežany DOZP Hrušovany
Pokoj 1 lůžkový s příslušenstvím
160 Kč
Pokoj 1 lůžkový bez příslušenstvím
Pokoj 1 - 3 lůžkový
110 Kč
Pokoj vícelůžkový
105 Kč
Pokoj v samostatném bytě
120-130 Kč
Služby
90 Kč
50 Kč
Služby v samostatném bytě
30-40 Kč
Chráněné bydlení:
CHB I - samostatná garsoniéra,1 osoba
CHB I - samostatná garsoniéra,2 osoby
CHB I - individuální ubytování, pokoj
CHB II – byt č. 1,3 – menší pokoj
CHB II – byt č. 1,3 – větší pokoj
CHB II – byt č. 2 – menší pokoj
CHB II – byt č. 2 – větší pokoj

DOZP Hostěradice
145 Kč
140 Kč

65 Kč

210 Kč
180 Kč
160 Kč
176 Kč
190 Kč
196 Kč
210 Kč

Stravování klientů
K datu 31. 12. 2021 byly v DOZP Břežany platné tyto finanční normy průměrných nákladů na
potraviny na jeden ubytovací den:
Strava normální
Strava
Strava
Režie
CELKEM
a dietní
diabetická
bezlepková
denně
Klienti ve věku do 18 let
90
61
151 Kč
Klienti ve věku od 18 let

90

92

Klienti ve věku od 18 let

114

61

151/153 Kč

56

170 Kč

V denním stacionáři je klientům nabízena strava v rozsahu 3 jídel denně – tj. snídaně, oběd a
odpolední svačina vlastním stravovacím provozem. K 31.12.2021 byly platné tyto normy:
Strava normální
Strava
Strava
Režie
CELKEM
a dietní
diabetická
bezlepková
denně
Klienti ve věku do 18 let
71
46
117 Kč
Klienti ve věku od 18 let
Klienti ve věku od 18 let

71

73
91

46

117/119 Kč

42

133 Kč

Zařízení zajišťuje v DOZP Břežany a denním stacionáři stravování vlastním stravovacím provozem.
V DOZP je celodenní stravování poskytováno v rozsahu 4 jídel - snídaně, oběd, večeře a odpolední
svačina.

Strava je expedována z kuchyně v uzavřených elektrických ohřívacích jídelních termovozících
s gastronádobami a klientům je podávána na jednotlivých domácnostech. Klientům s hlubokým
postižením je strava podávána tzv. tabletovým systémem. Důraz je kladen na individuální přípravu
stravy a způsob podávání stravy, je možný výběr ze dvou příloh k hlavním jídlům
V chráněném bydlení je v pracovních dnech dodavatelsky zajištěn oběd odběrem od firmy
Stravování Masař s.r.o. z obce Zaječí, ostatní stravu / snídaně, večeře a víkendové obědy / si klienti
zajišťují svépomoci ve spolupráci s asistenty nebo úplně sami.
Strava
Strava
Strava
Režie
CELKEM
normální a
diabetická
bezlepková
denně
dietní
Klienti ve věku od 18 let

93

Klienti ve věku od 18 let

97

Klienti ve věku od 18 let

113

37

130 Kč

38

135 Kč

37

150 Kč

Stravování v DOZP Hrušovany je částečně řešeno dodavatelským způsobem – klienti odbírají
v pracovních dnech oběd od dodavatelské firmy Stravování Masař s.r.o. z obce Zaječí. Ostatní jídla a
obědy ve dnech pracovního volna a klidu připravují zaměstnanci služby, společně s klienty.
Strava
Strava
Strava
Režie
CELKEM
normální a
diabetická
bezlepková
denně
dietní
Klienti ve věku od 18 let

135

Klienti ve věku od 18 let

140

Klienti ve věku od 18 let

140

30

165 Kč

30

170 Kč

30

170 Kč

Stravování v DOZP Hostěradice je rovněž částečně řešeno dodavatelským způsobem – klienti
odbírají v pracovních dnech oběd od dodavatelské firmy Restaurace na Náměstí přímo z obce
Hostěradice. V sobotu, v neděli a ve svátky jim obědy zajišťuje stravovací provoz DOZP Břežany.
Ostatní jídla připravují zaměstnanci služby.
Strava
normální a
dietní
Klienti ve věku od 18 let
Klienti ve věku od 18 let
Klienti ve věku od 18 let

Strava

Strava

diabetická

bezlepková

135
140
140

Režie

CELKEM
denně

30

165 Kč

30

170 Kč

30

170 Kč

Doba návštěv
Návštěvy klientů v domovech i v chráněném bydlení jsou možné v pracovních dnech i ve dnech
pracovního volna. Návštěvy klientů se přijímají na místech k tomu vymezených – vestibul, chodba
v přízemí, jídelna, malá zasedací místnost, návštěvy nemocných klientů mohou být uskutečněny u
lůžka.
Návštěvy mají možnost pohybu po celém areálu domova. V době epidemie COVID-19 byla pro
návštěvy klientů vyhrazena místnost mimo hlavní budovu a návštěvám nebyl umožněn vstup do
hlavní budovy.

Kvalita a rozsah poskytované péče
I rok 2021 byl částečně velmi negativně poznamenán dodržováním protiepidemiologických opatření
v souvislosti s epidemií COVID-19.
Ve všech 5 poskytovaných službách podporujeme princip denního rytmu, podpory samostatnosti,
normality života a co nejčastější kontakt klientů s běžnou společností, včetně využívání běžně
dostupných služeb v okolních obcích.
Naším cílem je maximálně sjednotit způsob a kvalitu poskytování služby ve velkém DOZP Břežany
a komunitních službách. Tomu nahrává jednak úbytek klientů v DOZP Břežany a jednak rozčlenění
služby na 14 samostatných domácností. Cílem je tedy přiblížit se standardům MPSV, a to je 6 – 8
klientů v jedné domácnosti a nastavit v ní podobný způsob péče, jako v komunitní službě. Limity
budou dány jen personálním obsazením.
Celkově je kvalita práce každého zaměstnance je pravidelně hodnocena 2 x ročně v rámci
hodnotících rozhovorů s přímým nadřízeným. 2x ročně je také setkání zaměstnanců s ředitelem, kde
jsou představeny v lednu cíle a vize organizace na celý rok. Tyto cíle se pak promítají do cílů
jednotlivých služeb.
Sociální služba DOZP Břežany

Oblast deinstitucionalizace
V roce 2021 došlo ke stavebním úpravám na jedné domácnosti, a současně se vytvořila domácnost
další. Tím se podařilo snížit kapacitu poslední z nejvíce početných domácností a vytvořit životní
podmínky podobné rodinnému prostředí. V současné době nabízí DOZP Břežany svým uživatelům
život ve 14 domácnostech a dvou externích bytech.
V sociální práci na domácnostech jsme rozvíjeli a upevňovali dovednosti v oblasti domácích prací.
V loňském roce jsem zaměřili především na praní a žehlení.
Většina domácností byla dovybavena kuchyňskými spotřebiči, díky kterým byly umožněny přípravy
různých pokrmů téměř ve všech domácnostech. Vaření a pečení se stalo velmi oblíbenou činností a
součástí každodenního života uživatelů. Vařily se pokrmy slané i sladké, pekly se moučníky a
cukroví k různým příležitostem, jako jsou Velikonoce, Vánoce, připravovali se chuťovky k oslavám
narozenin i Nového roku. Po celý rok se vařila jednoduchá jídla z různých surovin a pekly se buchty
i moučníky. Individuální přístup ke klientům reflektoval možnost volby pokrmů, uživatelé se mohli
sami rozhodnout a domluvit, kdy si připraví večeři nebo si upečou moučník k nedělní kávě. Ve
vzájemné kooperaci mohl každý klient uplatnit své schopnosti ve všech fázích příprav – od nákupů
surovin, krájení, míchání, loupání, odměřování až po vaření a pečení. Letním zpestřením bylo
grilování masa, klobás a zeleniny na venkovním grilu.
Individuální metody práce, terapeutické přístupy a metody vhodné pro osoby se zdravotním
postižením
Do každodenní práce s uživateli byly začleněny Prvky bazální stimulace jako koncept, který je
stěžejní pro uživatele s těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením. Klientům s
nižší mírou podpory byly z konceptu nabídnuty prvky, které napomáhají k relaxaci a ke zklidnění.
Tyto metody práce se staly součástí ročních cílů domácností s tím, že budou prováděny pouze u
některých uživatelů, dle zájmu a individuálních potřeb.
V roce 2021 jsme rozšířili možnost využívání snoezellenu pro všechny uživatele. S konceptem
multismyslového působení na člověka pracují ZVNČ i pracovnice přímé obslužné péče. I tento
koncept jsme implementovali do každodenní práce s klientem. Aktivita je mezi uživateli velmi
oblíbená a dle informací je využívána k relaxaci, ale také ke zklidnění a k prevenci afektů. Praxe
uplynulého roku ukázala, jak důležité jsou oba uvedené koncepty a metody sociální práce pro osoby
se zdravotním postižením, a jak jim zkvalitňují a naplňují jejich život.
Paliativní péče
Prostor pro paliativní péči je v současné době vybaven všemi potřebnými zařízeními a pomůckami. Z
prostorových důvodů však zatím nemůže být využíván dočasně ke svému účelu. Přesto v Domově

paliativní péči realizujeme. V uplynulém roce jsme tuto péči poskytovali 2 uživatelkám. Jednalo se o
intenzivní zdravotní péči doplněnou o prvky bazální stimulace a práci s mobilním snoezelenem.
Vzdělávací, aktivizační a zájmové činnosti

Na úseku AČ pracovalo celkem 13 pracovníků, od listopadu byl počet snížen na 12 pracovníků.
Uživatelům bylo nabídnuto 16 druhů aktivit.
Uživatelům byly nabízeny pracovní činnosti v šesti rukodělných dílnách se zaměřením - keramická,
pletení z pedigu a papíru, výtvarná, dřevařská, tkalcovská dílna a tvořivá dílna. Z volnočasových
aktivit bylo nabízeno práce s PC, muziko, wellness, snoezelen, práce v hospodářství okolo zvířat,
kontakt se zvířátky v hipo a animo, odpolední sportovní aktivity a pro klienty s vysokou mírou
podpory techniky bazální stimulace a individuální vycházky.
V platnosti zůstává manuál aktivizačních činností, který slouží jako návod pro nabídku činností
v jednotlivých dílnách a aktivitách pracovníkům úseku AČ.
Spolu s obrázkovými manuály v jednotlivých dílnách (určenými především pro uživatele) tvoří
základní osnovu aktivizačních činností a pracovníci AČ z něj čerpají při tvorbě písemných příprav na
denní činnosti. Součástí manuálu je i oblast sociálních dovedností a sportovních a pohybových
aktivit. Rozvoj těchto oblastí je základem každodenní práce pracovníka AČ s uživatelem.
Zůstala posílena osobní odpovědnost pracovníků dílen a dalších aktivit za jejich provoz a
programovou náplň, zároveň zůstávají pracovníci AČ součástí pracovních kolektivů na devíti
domácnostech a plní si i zde své pracovní povinnosti, vyplývající z jejich pracovní náplně.
Nabídka aktivit v roce 2021
 keramická dílna
 výtvarná dílna
 pletení z pedigu a papíru 2x týdně odpoledne
 dřevařská dílna
 tkalcovská dílna – 4x týdně odpoledne
 wellness
 hipo
 animo
 bazální stimulace
 muzikorelax
 sportovní aktivity
 práce na PC
 tvořivá dílna
 snoezelen, mobilní snoezelen
 individuální vycházky
 nácvik a vedení v oblasti sociálních dovedností a pracovních návyků /např. samostatné
nakupování, telefonování, učení se vzájemné pomoci a toleranci, jednoduché úklidové
domácí práce a práce manuální venkovního charakteru např. hrabání listí, pletí květinových
záhonů/ práce s motyčkou, rýčem, plečkou/, úprava parkových cest, zametání chodníků
V roce 2021 se uskutečnily tyto akce:
Masopustní veselice, jednodenní sponzorské výlety – 4x, výlet na kolech, výlet koňáci, pobyty na
chatě Bítov, akce u bazénu – 4x, letní kino – 2x, turnaj v kuželkách v Rosicích a Sportovní hry Zubří,
které probíhaly online formou. Dále se uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu, Mikulášský turnaj
ve stolním tenise, Mikuláš na zámku, Sv. Martin, Sejdeme se u betléma – živý betlém a společné
akce ve společenském sále.
Během celého roku se tak uskutečnilo 31 akcí – některé byly navíc, jiné musely být kvůli koronaviru
zrušeny. V měsících lednu, únoru a říjnu se neuskutečnily žádné společné akce právě kvůli
onemocnění covid-19. O letních prázdninách byl hojně využíván venkovní bazén k relaxaci a
plavání, rozsáhlý lesopark, či prostory sportovního areálu. Pracovníci aktivizace zajistili jednodenní
výlety do Mikulova na sv. Kopeček, kam cestovali veřejnou dopravou. Další výlet byl do Starého

Města do KOVOZOO, do Brna na jízdu parníkem po přehradě. Pracovnice z hipo vyjeli do
Prosiměřic na klienty oblíbenou výstavu drobného zvířectva.
Kulturní a sportovní život
Letos jsme se opět účastnili výtvarné soutěže Sdružení ratolest a za naši kategorii jsme obsadili první
tři místa. Zapojili jsme se do Sportovních her Zubří, které letos probíhali online, také zde jsme
vyhrávali mnohé cenné kovy. Ve Střelicích se konal turnaj v bocce, kam jsme také vyrazili.
Prezentovali jsme se také skrze výrobky, které spolu s pracovníky aktivizace uživatelé vyrábějí a
následně prodávají při různých akcích. Letos nezahálela ani Zámecká kapela, která na Duhovém dni
a rozsvěcování vánočních stromů ukázala, co všechno umí zahrát a zazpívat.
O veškerých akcích, které se během roku uskutečnili, dáváme vědět na našem FB profilu a webových
stránkách i novinách (Znojemský deník). Reakce přátel a sledovatelů na sebe nedávají nikdy dlouho
čekat a děkují zaměstnancům, že se o uživatele takto starají. Krátká videa z akcí je možné shlédnout
na našem FB, youtube kanálu (Zámek Břežany), nebo také skrze iReportérku sestru Kláru na ČT
v pořadu iReportér.
Spolupráce se školami
V oblasti vzdělávání uživatelů služby jsme spolupracovali se Základní a Praktickou školou ve
Znojmě. V červnu 2021 ukončilo 7 uživatelů středoškolské vzdělání Praktické školy dvouleté. Tím
jsme ukončili vzdělávání tohoto typu na Zámku.
Zaměstnávání
V roce 2021 jsme úspěšně pokračovali v zaměstnávání našich uživatelů v sociálním podniku – ve
firmě SIMEVA z Brna. Jedná se o demontáž elektromotorů. Práce je v obci, uživatelé dochází do
zaměstnání samostatně, někteří pracují 5 dní v týdnu, někteří 3 nebo 2 dny v týdnu. Pro všechny je to
velký krok k samostatnosti, do práce chodí rádi, je to motivace.
Rovněž pokračuje zaměstnávání a spolupráce s firmou Myjómi v Miroslavi, kam dojíždí 1 uživatel
jednou týdně. Dvě uživatelky dochází do práce na obec. Pravidelnost zaměstnání a s ní spojené
povinnosti /ranní vstávání, nákup a příprava svačiny, plánování dovolené, propustek k lékaři/ vede
uživatele k větší samostatnosti a zodpovědnosti a především je to pro ně setkání s běžnou denní
realitou tak, jak ji zažívá většina lidí ve společnosti.
Dobrovolnictví
Také v tomto roce naše klienty navštěvovali dobrovolníci z ADRY, i když jejich setkávání bylo také
poznamenáno covidovou situací. Uskutečnilo se 20 návštěv. Docházeli za nimi 3 dobrovolníci a
celkem s nimi strávili 33 dobrovolnických hodin.
Sociální služba Chráněné bydlení Šanov
Službu celoročně využívalo 17 uživatelů, provoz služby je personálně zajištěn 4 pracovnicemi PSS –
ZVNČ a 1 vedoucí pracovnicí, ostatní úvazky jsou sdílené.
I v letošním roce jsme pokračovali s rekonstrukcemi objektu CHB I. Respektovali jsme požadavky
uživatelů na soukromí, které se ukázalo v tomto roce jako stěžejní téma a jako velice důležité téma i
pro další rozvoj a posílení samostatnosti uživatelů. Dvoulůžkové garsoniéry v přízemí domku se
v posledních měsících roku 2021 začaly předělávat na samostatné bytové jednotky se společným
vstupem a společným sociálním zázemím vždy pro 2 garsonky. Projekt jak stavebně, tak i celkovým
uspořádáním a vybavením byl zpracován architektem a výsledkem jsou celkem 4 jednolůžkové
garsoniéry vybavené menším kuchyňským koutem se zabudovanými elektrospotřebiči. Vzhledem
k čím dál větší samostatnosti některých uživatel a k nižší míře podpory pracovníkem, tato přestavba
přinesla velký úspěch. V druhé budově CHB I. typu komunitního bydlení tak zůstali uživatelé, kteří
potřebují vyšší míru podpory pracovníka a pořád prochází nácvikem v oblasti domácích prací,
cestování, získávání pracovních návyků apod.
Uživatelům CHB II. se zadařilo vlastními silami zapracovat a přizpůsobit své obydlí lokalitě tak,
aby jejich dům i oni sami zapadli mezi ostatní spolubydlící. Udržují si předzahrádky, prostory za

domem si zvelebují a snaží si vybudovat a udržet i dobré vztahy se sousedy. Je to velký úspěch a
změna v myšlení těchto lidí, chtít aby byli co nejméně závislí na pomoci služby. A tak jsme se i
v tomto roce snažili některé posunout dál k samostatnosti, a to i prostřednictvím nájmu nebo koupí
jiného objektu, kde by se vybudovalo další chráněné bydlení s minimální podporou pracovníků.
Možnosti se naskytly, hlavně nájmy v bytě i možnost nové výstavby, ale ani na jeden projekt jsme
nedosáhli finančně.
Za velký úspěch v tomto roce považujeme, že dva uživatelé s vyšší mírou podpory nám zvládají
cestování na delší trasy, dokonce jeden z nich i s přestupy. Také se nám podařilo dva uživatele
s vyšší mírou podpory uplatnit na trhu práce na pracovní smlouvu. V oblasti zaměstnanosti máme
pořád 6 uživatelů zaměstnaných na pracovní poměr a 5 uživatelů pracuje na dohodu o provedení
práce. Nezahálí ani uživatelky v seniorském věku a zapracovali jsme i na samostatném pohybu a
práci pro uživatele se zrakovým postižením, kteří pomáhají s roznášením letáků v obci. Stále však
narážíme při uplatňování uživatel naší služby na trhu práce. Bojujeme s legislativou a komunikací
s úřady a v sociálních podnicích se setkáváme s nepochopením podstaty mentálního postižení, a to
hlavně u uživatelů vyžadujících náročnější přístup např. kdy je potřeba více trpělivosti, určování si
hranic ve vztahu jak k uživateli tak i k nadřízeným.
Velký posun a úspěch máme ve využívání digitálních technologií, kdy klienti zvládají práci
s chytrou Smart TV nebo využívají chytré telefony, různé aplikace např. ohledně pandemických
opatření, nebo práce s QR kódy – vyzvedávání léků, kontakt přes sociální sítě.
U uživatelů, kteří neumí číst, pracujeme s různými alternativami jako např. komunikace hlasovými
zprávami, GIFY, fotografiemi ….. Také pracujeme na budování partnerského vztahu.
I když jsme stále čelili různým pandemickým opatřením, tak máme dobrý pocit z našeho zapojení do
projektu na pomoc lidem s Downovým syndromem, lidem z oblastí zasažených tornádem, stále jsme
v kontaktu s adopcí zvířátka na dálku a také jsme dali domov zvířátku, když jsme se ujali psího
štěňátka.
Podařily se nám i dvě společné akce s opatrovníky – Podzimní dýchánek a Vánoční cukroví pečou
opatrovníci s rozsvícením adventního stromu u nás v chráněném bydlení i v obci, které mělo velký
úspěch. Ani období pandemických opatření nás neodradilo od kulturního vyžití. Zavítali jsme opět
na chatu Bítov, zašli na turistické výlety, navštěvovali jsme různé kavárny s kamarády,
spolupracovníky, užívali si výlety a dovolené s našimi opatrovníky a podnikali různé akce přímo
v chráněném bydlení.
Někteří naši uživatelé nás pracovníky potřebují velmi málo nebo skoro vůbec, někteří si přijdou pro
radu jen občas a jiní naši pomoc potřebují neustále, protože jsou možná na hranici svých možností.
Ale to neznamená, že tato mez je konečná. Tam kde jsou dobří, baví je to, tam pokračujeme…
Sociální služba Denní stacionář Břežany
Kapacita služby je plně obsazena, službu využívá celkem 8 klientů, z toho jedna klientka chodí dva
dny v týdnu a jeden klient tři dny v týdnu. Uživatelé se vzájemně doplňují při různých činnostech a
aktivitách a stala se z nich velmi dobrá parta. Provoz služby zajišťují 2 pracovnice PSP-ZVNČ,
v roce 2021 bez personálních změn. Ostatní zaměstnanci jsou sdílení.
I v loňském roce si uživatelé mohli každý den vybrat ze dvou nabídek činností. Toto se nám plně
osvědčilo a tak jsme mohli uživatele zdokonalovat v dovednostech typu pletení z pedigu či
z papírových ruliček, tkaní podsedáků na stolních stavech, práce s keramickou hlínou a glazování,
výtvarné aktivity všeho druhu, vědomostní blok, nácviky vaření jednoduchých jídel, práce se
dřevem, pobyt ve wellness, snoezelenu, animo a hipo terapie, pohybové aktivity, PC.
Vaření je stále mezi uživateli velmi populární a stalo se nedílnou součástí života ve stacionáři.
Pokračujeme se „zdravým“ vařením a v psaní zdravé kuchařky, nově jsme si vyzkoušeli vypěstovat
ze semínek nejen bylinky ale i některé druhy ovoce /jahody/ a zeleniny /okurky, fazolky, hrášek,
dýně../. Jeden uživatel si dal za svůj osobní cíl sepisování Bylinkové kuchařky, kterou chceme
prezentovat na Duhovém dni. Stále se také staráme o naší bylinkovou zahrádku. Z vypěstovaných
bylinek jsme udělali sirupy, které se prodávaly na Duhovém dni. Dále jsme si také usušili bylinky,
které využíváme ve vaření a při vylepšování snídaňových pomazánek.

Věnovali jsme se intenzivně i ochraně přírody a třídění odpadu. Vytvořili jsme společnou prací
velkou nástěnku, kterou jsme v průběhu roku postupně doplňovali, tvořili koláže. Začali jsme
pravěkem a pokračovali tvořením koláží na téma „zvířátka v lese, zvířátka v zoo, zvířata v našem
hospodářství“. Vypracovali jsme pracovní listy, kde měli uživatelé za úkol přiřadit místa, kde
jednotlivá zvířátka žijí (např. les,voda..apod.). Protože se většina uživatelů ráda věnuje výtvarnému
bloku, využili jsme tuto činnost k tvoření zvířátek různými technikami. Poslední výtvarný počin byli
netopýři z ruliček od toaletního papíru v rámci recyklace nepotřebných materiálů. S blížícím se
koncem roku jsme začali chystat krmítko pro venkovní ptactvo. Chodili jsme, pokud nám to počasí
dovolilo, na menší i dlouhé vycházky do přírody, které máme propojené s úklidem přírody a sběrem
odpadků, ale taky si z přírody přinášíme různé materiály na naše tvoření.
S rodiči řešíme jejich starosti, problémy i připomínky. Jsme vůči sobě vstřícní a ochotní a za ta léta
společného setkávání máme mezi sebou moc pěkné vztahy. Tento rok proběhla dvě společná setkání
s opatrovníky, a to na chatě Bítov, kde jsme strávili společně hezký den a večer při táborovém ohni.
Dalším setkání proběhlo v září, kdy jsme pozvali rodiče na piknik k bazénu. Bohužel nám počasí
nepřálo a celý den pršelo, takže jsme společně piknikovali v prostorách stacionáře, ochutnali jsme
dobroty ze zdravé kuchařky a společně si popovídali. Tento rok ale proběhla i dvě neformální
setkání, a to při tvoření adventních věnců, kdy jsme uspořádali workshop pro pracovníky a uživatele
dalších služeb Zámku Břežany a kde se ke tvoření přidali i dva opatrovníci a strávili s námi ve
stacionáři celý den. Další setkání bylo těsně před Vánocemi. Toto setkání nebylo plánované, bylo
naprosto spontánní, rodiče se přijeli podívat na rozdávání dárečků u stromečku a všem nám bylo moc
dobře.
I když tento rok znovu úřadoval COVID, tak se některé akce, i když trošku pozměněné, uskutečnily.
Např. Sportovní hry v Zubří probíhali online a všichni naši sportovci vybojovali jednu medaili. Také
Mikulášský turnaj ve stolním tenise probíhal v komornější atmosféře a i když z ostatních zařízení
dorazili jen kamarádi z Hodonína, i tak jsme si to užili a pěkně si zasportovali. V únoru jsme si
udělali Masopust, o Velikonocích jsme uspořádali velikonoční odpoledne, kdy jsme si upekli
velikonoční nádivku a žitného beránka, zajeli jsme si zaplavat do bazénu v Hrušovanech i na výlet za
pamětihodnostmi do Znojma. Nesmíme zapomenout na již zmíněnou chatu na Bítově a náš týdenní
pobyt na ní. Celý týden jsme si sami vařili, chodili na procházky, vymýšleli bojovky /tentokrát na
téma setkání s pohádkovými bytostmi/ a nebo jen tak odpočívali. Jedinou akci co jsme nestihli návštěva ZOO v Brně. Počasí nám nepřálo /pršelo/ a termíny co jsme si naplánovali, ani jeden
nevyšel. Tak snad příští rok.
Sociální služba DOZP Hrušovany nad Jevišovkou
Kapacita služby je plně obsazena, službu využívá celkem 12 klientů. Provoz zajišťují 9 pracovnic
PSP-ZVNČ, 1 sociální pracovnice na zkrácený úvazek, ostatní zaměstnanci jsou sdílení. V roce
2021nedošlo k personálním změnám.
I když byl začátek našeho bydlení poznamenán pandemii COVID-19, všichni jsme věřili, že ne
nadlouho. Opak byl ale pravdou a s různými opatřeními spojenými s covid -19 jsme žili nejen v roce
2020, ale i po celý rok 2021.
K viditelným pokrokům došlo u našich uživatelů v oblasti domácích prací, samostatného cestování a
pohybu a zaměstnávání. Úspěšně se učíme formou nácviků, každý dle svých možností. Posun, i když
u každého v jiné míře, se dostavil. Praní prádla – zcela samostatně třídí prádlo, dávkují prášek a
podle obrázkových piktogramů ovládají manipulaci s pračkou a sušičkou 2 uživatelé. Ostatním
uživatelům pomáhají pracovníci radou a případnou dopomocí. Obrázkový systém se osvědčil i při
úklidových činnostech jak svého pokoje, tak i společných prostor. S pomocí obrázků a obrazového
jídelníčku si uživatelé spolu s pracovníky sestavují jídelní lístek na celý týden, chodí nakupovat
suroviny na přípravu snídaní, večeří a víkendových obědů ze kterých si pak společně připravují jídla,
na které mají chuť. Občas sice „bojujeme“ s obsluhou indukčního sporáku, ale s radou pracovníka i
to postupně odbouráváme. Úspěch jsme sklidili při založení bylinkové zahrádky, která nám za
odměnu dala spoustu bylinek, na kterých jsme si v kuchyni pochutnali. Velkou radost všem přinesla
podzimní sklizen ovoce a zeleniny. Všechno jsme poctivě zpracovali v kuchyni, ať už formou salátů,

pomazánek, příloh k hlavnímu jídlu, ale vařili jsme i marmelády, sirupy a připravili na vánoce
pečený čaj.
V letošním roce se nám rozrostly i řady zaměstnaných uživatelů, a to o 2 pracovníky. Všichni dojíždí
za prací mimo Hrušovany nad Jevišovkou. Zadařilo se a 4 uživatelé se zcela osamostatnili a po
počátečních nácvicích cestování s pracovníky jezdí sami autobusovou dopravou do Břežan do fa
SIMEVA. Dalších 5 uživatelů dojíždí za prací do fa MYJOMI v Miroslavi firemním autem.
Při všech těchto „povinnostech“ všedního dne jsme si našli čas i na zábavu. Jezdili jsme v létě do
bazénu v Břežanech, prožili jsme nezapomenutelný týden na chatě Bítov, zajeli jsme se podívat do
města Telč a Pohořelice a koncem roku jsme prožili neuvěřitelný týden v lázních Luhačovice. Velice
rádi jsme podnikali i poznávací výšlapy po Hrušovanech, při kterých pořád objevujeme nová zákoutí
a ještě pořád se seznamujeme s novým prostředním, ve kterém teď žijeme. Krásy Hrušovanska
objevujeme i na kole, místní cyklostezky už máme projeté a těšíme se, jak vyrazíme i dále do
okolních vesnic.
V rámci služby jsme si zažili taky spoustu zábavy. Podnikli jsme např. Čokoládovou show, Soutěž o
nejkrásnější pomlázku, Hledání velikonočních vajíček v zahradě, Soutěž v nakládání hermelínů,
Ochutnávky piv, salámů, klobás, zmrzlin…nezaháleli jsme i v oblasti vědomostních soutěží,
výtvarných a tvořivých dnů, kdy jsme si vyráběli výzdobu na velikonoce, advent.
V polovině roku 2021 jsme uspořádali Společné setkání s opatrovníky, a to formou grilovací party
s živou hudbou. Přípravy na akci i celý den jsme si všichni náležitě užili. Ceníme si pěkných vztahů
se všemi opatrovníky a těšíme se na další společné setkání.
Přátelské vazby jsme navázali i s panem starostou a paní místostarostkou města Hrušovan, kteří
přijali naše pozvání jak na setkání s opatrovníky, tak jsme společně vysázeli lípu v blízkosti našeho
bydlení a poseděli následně u pečeného čaje, který jsme sami připravili. Je to naše nová tradice, a tak
se už těšíme na příští rok.
V oblasti duchovního života máme 2 aktivní uživatele, kteří dochází každou neděli na mši svatou do
místního kostela a kdy jeden z uživatelů i ministruje. Využíváme služeb místní knihovny, kterou
navštěvují 3 uživatelé.
O naší službě, našich úspěších i obyčejném životě si může každý přečíst na webu či facebooku, který
pravidelně doplňujeme o novinky. V průběhu roku 2021 se o nás mohli dočíst i čtenáři Rovnosti či
Znojemska, článek nám vyšel i ve Zpravodaji města Hrušovany. Neustále aktualizujeme i naši
kroniku. Všichni uživatelé mají za sebou kus poctivé práce, někteří jsou samostatní více, jiní méně…
a cesta je před námi.
Sociální služba DOZP Hostěradice
Kapacita služby je plně obsazena, službu využívá celkem 12 klientů. Provoz zajišťují 12 pracovnic
PSP-POP, 2 pracovnice PSP-ZVNČ , 3 všeobecné sestry a 1 sociální pracovnice na zkrácený úvazek,
ostatní zaměstnanci jsou sdílení. V roce 2021nedošlo k personálním změnám.
V minulém roce tomu byl rok, co byla slavnostně otevřena nová pobytová služba v Hostěradicích pro
12 osob se zdravotním postižením, kteří jsou odkázáni výhradně na pomoc jiných. Do služby byla
vkládána velká očekávání a my můžeme po devatenácti měsících každodenního provozu říci, že se
nám daří naplňovat náš hlavní cíl – individuální přístup ke každému jednotlivému uživateli podle
jeho skutečných potřeb. Troufáme si říci, že spokojené tváře našich uživatelů jsou toho odrazem. Náš
přístup oceňují i opatrovníci, s kterými velmi dobře a úzce spolupracujeme, jejich slova uznání
svědčí o tom, že jsme se vydali tou správnou cestou.
Velký důraz klademe na plnohodnotnou pestrou stravu, která se převážně připravuje z čerstvých
surovin, s omezením konzervantů, s dostatkem vitamínů, minerálů, vlákniny a která zahrnuje velké
množství ovoce a zeleniny. Díky obětavosti a péči pracovníků nejsme odkázáni jenom na kupované
potraviny. Pěstujeme papriky, rajčata, celou řadu bylinek, jahody a zahradu jsme doplnili o ovocné
stromy. Naše výpěstky zároveň slouží i k trénování smyslů. V zimním období doplňujeme vitamíny
naklíčenou čočkou nebo fazolemi. Na našem facebookovém profilu informujeme širokou veřejnost o
všem podstatném, co se u nás děje a také jsme založili skupinu „Jdeme cestou zdravého životního
stylu“, kde pravidelně publikujeme fotografie našich jídel a jsme připraveni, při zájmu veřejnosti,

podělit se i o recepty. K trénování a podpoře smyslů jsou zaměřeny i denní aktivity uživatelů ve
snoezelenu a wellness.
Zdraví a spokojenost uživatelů je u nás na prvním místě. Díky novým kočárům, které jsou již
vybaveny boudou a pláštěnkou, tráví uživatelé každý den bez ohledu na počasí část dne na čerstvém
vzduchu – ať už v prostorách zahrady nebo na projížďkách po okolí. Větší, ale stále nedostačující
množství polohovacích pomůcek, zajišťuje tolik potřebné pohodlí uživatelů. Při komunikaci klademe
důraz na verbální i neverbální projev. Kontakt s uživatelem zahajujeme iniciálním dotekem, který je
součástí bazální stimulace, kterou v péči uplatňujeme, ale ne ještě v plné míře. Zde by bylo dobré
zapracovat na větším zavedení poznatků do praxe.
V uplynulém roce proběhla také celá řada pěkných a úspěšných akcí – např. vítání jara, námořnický
den, piknik v přírodě, grilování, oslavy dožínek, pobyt na chatě Bítov, vinobraní, dýňové slavnosti,
svatomartinské hodování, halloweenské odpoledne nebo zahájení adventu spojené se Setkáním
s opatrovníky při společné slavnostní večeři. Snažíme se i o pravidelné publikování článků v tisku,
aktuálně doplňujeme naše fb stránky. Uběhnuvší rok nebyl pro různá pandemická opatření
nejjednodušší, z plánovaných akci nešly 3 uskutečnit, nicméně jej oprávněně můžeme hodnotit jako
úspěšný.

Ekonomické údaje
Přehled o plnění rozpočtu v roce 2021 /v tis. Kč/
Sestavený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Použití fondů
Jiné ostatní výnosy
Příspěvek na provoz od JMK s úč.určením § 101 Sb.
Příspěvek na provoz od JMK s úč.určením § 105 Sb.
Příspěvek na provoz účelový
Příspěvek na provoz bezúčelový
Ostatní výnosy - covid
Výnosy z titulu časového rozlišení
CELKEM VÝNOSY

40
35 805
3 429
623
34 942
9 590
2 180
8 800
390
965
96 764

40
36 445
3 429
623
40 348
10 285
2 680
8 800
9 007
965
112 835

78
37 441
2 250
1 049
40 348
9 508
2 563
8 800
9 007
965
112 009

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba neskladovatelných dodávek
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Z toho: platy zaměstnanců
OON
náhrada mzdy za PN
soc. a zdravotní pojištění
zákonné sociální náklady
jiné sociální náklady
Odpisy majetku
Daně a poplatky
Finanční náklady
Náklady z majetku
Ostatní náklady
CELKEM NÁKLADY
Výsledek hospodaření

8 105
3 435
510
1 145
90
50
4 447
84 587
61 035
150

8 105
3 435
510
1 145
90
50
4 447
92 893
67 144
265

20 630
2 516
256
1 929
18
0
700
20
105 036
-8 272

22 712
2 516
256
1 929
18
0
700
20
113 342
- 500

7 858
2 577
403
614
69
11
4 425
92 762
65 997
258
1148
22 333
2 752
274
1 914
19
0
1 335
22
112 009
0

Údaje z rozvahy k 31.12.2021 / v tis. Kč/
Aktiva celkem
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
v tom: zásoby
krátkodobé pohledávky
krátkodobý finanční majetek
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
v tom: jmění účetní jednotky
fondy účetní jednotky
výsledek hospodaření
Cizí zdroje
v tom: dlouhodobé závazky

98 006
84 098
13 908
1 324
1 205
11 379
98 006
87 766
84 811
2 955
0
10 240
0

krátkodobé závazky

10 240

Personální záležitosti
Stav zaměstnanců k 1.1.2021 ………………………………….. 147 osob
Stav zaměstnanců k 31.12.2021………………………………… 150 osob
V průběhu roku ukončilo pracovní poměr 12 zaměstnanců a nové nastoupilo 15 zaměstnanců.
Počet pracovníků dle kategorií k 31.12.2021
Správní zaměstnanci
Všeobecná sestra
Pracovnice sociální péče – přímá obslužná činnost
Sociální pracovnice
Pracovnice sociální péče – výchovná činnost
Údržbář
Kuchař
Pradlena + krejčí
Uklízečka

8
13
64
5
36
4
9
4+1
6

Organizační členění
-

úsek DOZP Břežany – domácnosti + zdravotní péče + aktivizační činnosti
úsek komunitních služeb - chráněné bydlení, denní stacionář, domovy pro osoby se zdravotním
postižením Hrušovany a Hostěradice
úsek ekonomický a provozní – účtárna + sklad, provozy: kuchyně, prádelna, údržba, úklid,
sociální pracovnice

Členství ve společnostech a organizacích
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
České Hnutí speciálních olympiád Praha
Česká hudební společnost
Mezinárodní hudební festival Salva Charita a Salve Vita Strakonice
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MAJA s.r.o. Dolní Dunajovice
Musil Zdeněk, Břežany
Mountfield a.s. Mnichovice
Pan Michal Kolařík, Luhačovice
Paní Anny Vitkovska, Rakousko
Pan Karel Šubrt, Mirošovice
Paní Miroslava Dufková, Znojmo
Paní Milan Blumaier, Brno
Perfect Distribution a.s. Třinec
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