VÝROČNÍ ZPRÁVA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZÁMEK BŘEŽANY
za období: 2018

Zámek Břežany, příspěvková organizace
Břežany 1, 671 65 Břežany

Obsah:












Základní informace
Cílová skupina, poslání a předmět činnosti
Historie zařízení
Sociální péče
Zdravotní péče
Aktivizační činnosti
Personální zabezpečení
Ekonomické údaje
Organizační členění
Členství ve společnostech a organizacích
Sponzorské aktivity

Základní informace
Název organizace:
Sídlo organizace:
IČ:
Zřizovatel:

Zámek Břežany , příspěvková organizace
Břežany 1, 671 65
Břežany 1, 671 65 Břežany
45671788
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 BRNO
Ič: 70888337

Vedoucí pracovníci
ředitel:
vedoucí úseku ekonomického a provozního:
vedoucí úseku sociální péče:
vedoucí úseku zdravotní péče:
vedoucí úseku aktivizačních činností:
sociální pracovnice:

Mgr. Ing. Vít Janků
Ing. Miluše Musilová
Bc. Denisa Nejedlá
Ludmila Kutláková
Mgr. Zdeňka Protivínská
Eva Cuperová
Bc. Pavla Hrabalíková Dis.

Telefon: 515277111 - ekonomický úsek, ústředna
515277512 - úsek soc. a zdravotní péče, 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
Kapacita poskytovaných sociálních služeb
Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany - kapacita celkem 147 klientů
Služba Chráněné bydlení Šanov - kapacita celkem 13 klientů
Služba Denní stacionář Břežany - kapacita celkem 7 klientů

Cílová skupina, poslání a předmět činnosti
Předmět činnosti
Zámek Břežany poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a to:
• omov pro osoby se zdravotním postižením v obci Břežany
• denní stacionář v obci Břežany
• chráněné bydlení v obci Šanov
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
Poslání
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
Uchazeči mohou být z celé republiky, přednostně přijímáme uchazeče z Jihomoravského kraje.
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 chráněné bydlení
Poslání
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.
- Začlenit se 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.
- Poskytnout uživateli podporu 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
Poslání
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.
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.

Sociální péče
Členění, počet příjmů a ukončení pobytů
V domově pro osoby se zdravotním postižením bylo v průběhu roku 2018 uzavřeno pět nových
smluv o poskytování sociální služby, došlo k úmrtí 5 klientů a nebyla prodloužena jedna smlouva
V chráněném bydlení ani ve stacionáři nedošlo v průběhu roku 2018 k žádným změnám.
Počet uživatelů sociální služby k datu 31. 12. 2018 byl následující:
- v domově pro osoby se zdravotním postižením žilo celkem 146 klientů
- v chráněném bydlení žilo celkem 11 klientů
- denní stacionář navštěvovalo na základě uzavřené smlouvy 8 klientů.

Rozdělení obyvatel podle věkových skupin dle poskytovaných služeb
Rozdělení klientů v jednotlivých službách podle věkových skupin:
DOZP
CHB
DS
do 6 let
od 7 - do 12 let
od 13 - do 18 let
1
od 19 - do 26 let
3
4
od 27 - do 65 let
122
10
4
nad 65 let
20
1
celkem
146
11
8
K datu 31. 12. 2018 činil průměrný věk u klientů:
• domova pro osoby se zdravotním postižením - 48,8 roků.
• chráněného bydlení - 50,8 roků.
• denního stacionáře - 26,6 roků.

Celkem
1
7
136
21
165

Úroveň bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením
V domově jsou klienti ubytováni na 39 pokojích a 4 pokojích vybudovaných na galeriích a v dvou
samostatných bytech, které mají celkem 4 pokoje. Z celkového počtu 47 místností pro ubytování je
sedm jednolůžkových, devět dvojlůžkových a 19 trojlůžkových. Ostatní pokoje jsou vícelůžkové.
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 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 postupné rekonstrukce domácností, s cílem vybudování menších pokojů
pro klienty.
Chráněné bydlení
Ve službě chráněné bydlení jsou klienti ubytování v 5 jednolůžkových pokojích a ve čtyřech
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.
Úhrady za pobyt
Celková měsíční úhrada se vypočítá jako násobek denní úhrady a příslušného počtu dnů v měsíci.
K datu 31.12.2018 byly platné tyto úhrady za bydlení a služby za jeden ubytovací den:
Domov pro osoby se zdravotním postižením:
Pokoj 1- 3 lůžkový
96 Kč denně
Pokoj vícelůžkový
91 Kč
Pokoj v samostatném bytě
106 Kč
Služby
71 Kč
Chráněné bydlení:
Samostatná garsoniéra - 1 osoba
Samostatná garsoniéra - 2 osoby
Individuální ubytování – pokoj

170 Kč denně
150 Kč
130 Kč

Stravování klientů
Zařízení zajišťuje stravování vlastním stravovacím provozem. V DOZP je stravování celodenní –
poskytována je 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.
Organizace se aktivně zapojila do projektu Bon Apetit. Klientům s hlubokým postižením je strava
podávána tzv. tabletovým systémem, kdy pracovníci kuchyně připravují pro klienty jednotlivá jídla
do termoboxu. Důraz je také kladen na způsob podávání stravy. Je možný výběr ze dvou příloh
k hlavním jídlům.
K datu 31. 12. 2018 byly platné tyto finanční normy průměrných nákladů na potraviny na jeden
ubytovací den v korunách:
Strava
Strava dia
Strava
Režie
CELKEM
normální a
bezlepková
denně
dietní
Klienti ve věku do 18 let

79

50

129

Klienti ve věku od 18 let

79

50

129

50

129

50

150

Klienti ve věku od 18 let

79

Klienti ve věku od 18 let

100

V chráněném bydlení je v pracovních dnech dodavatelsky zajištěn oběd, 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
dia
bezlepková
denně
dietní
Klienti ve věku od 18 let

88

Klienti ve věku od 18 let

92

Klienti ve věku od 18 let

103

37

125

38

130

37

140

V denním stacionáři je klientům nabízena strava v rozsahu 3 jídel denně – tj. snídaně, oběd, svačina
vlastním stravovacím provozem.
K datu 31. 12. 2018 byly platné tyto finanční normy průměrných nákladů na potraviny na jeden den
v korunách:
Strava normální,
Strava bezlepková
dietní a diabetická

Režie

CELKEM
denně

Klienti ve věku do 18 let

62

38

100

Klienti ve věku od 18 let

62

38

100

38

120

Klienti ve věku od 18 let

82

Doba návštěv
Návštěvy klientů v domově i v chráněném bydlení jsou možné v pracovních dnech i ve dnech
pracovního volna.
Návštěvní neděle v domově je každá druhá neděle v měsíci. V tento den je zajištěna v dopoledních
hodinách přítomnost ředitele zařízení nebo jeho zástupce, sociální pracovnice a vedoucích úseků
sociální a zdravotní péče.

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 rámci tradičního Duhového dne – Dne otevřených dveří, konaného tradičně poslední neděli
v měsíci červnu, mají rodiče a ostatní hosté možnost volného pohybu po celém areálu zařízení,
čehož využívají v hojné míře.
Sociální péče
Úsek sociální péče během celého roku 2018 realizoval stanovené cíle související s posláním
a cílem služby. Každá ze čtrnácti domácností si nastavila svůj společný plán pro celý rok
a podporovala uživatele v samostatnosti a soběstačnosti, začleňování do společnosti a zvyšování
jejich kompetencí. V souhrnu cílů domácností jsme se zaměřili na vaření, nákupy v místním
obchodě, nákupy věcí osobní potřeby v obchodech mimo obec Břežany, a to v Hrušovanech nad
Jevišovkou a ve Znojmě, vycházky a účast na společenském a kulturním dění v obci, individuální
výlety, hospodaření s penězi, alternativní a augmentativní komunikace.
Po celý rok všechny pracovnice z dom. 9 a 9A společně s uživatelkami vařily a pekly na domácnosti.
Na domácnost 9A byla zakoupena a instalována elektrická trouba, která je velkým přínosem pro
domácnost. Z nových receptů pekly a vařily např. hranolky, pečené brambory, koktejly, palačinky,
bramborové placky, kuřecí řízky, vývar, aj. Ve vaření opakovaly také některé recepty, které si
klientky vybraly z „Naší kuchařky“ sami. Největší chuť měly na roládu
a bábovku. Také několikrát připravovaly různé koktejly, poháry a ovocné pyré. Příprava pokrmů
uživatelky velmi baví a pokaždé mají z její přípravy radost. Často si o pečení řeknou samy a pak si
na tom pochutnají. Je vidět, že vaření není přínosné pouze v psychické pohodě, ale přichází
i zlepšení samotných dovedností – krájení, míchání, šlehání, mazání, rozbíjení vajíčka, některé si
i pamatují složení jednoduchých receptů.
Uživatelé bytu a cvičné domácnosti se zapojili do přípravy jednoduché večeře. Našim cílem je, aby
uživatelé připravili jednoduchou večeři spojenou s nákupem surovin v obchodě nejdříve
s pomocí a podporou pracovníka a později z části sami. Na nákup potřebných surovin na vaření
chodí pracovnice s jedním uživatelem, aby se mu mohla individuálně věnovat. Uživatelé se začínají
již orientovat v místním obchodě a přibližně ví, kde se dané suroviny nachází. Větší pomoc je
potřeba při zapnutí a manipulaci s varnou deskou, sporákem a též při obracení jídla na vařiči. Naopak
jsou činnosti, při kterých jsou uživatelé samostatní a naši pomoc nepotřebují - umí oloupat, nakrájet
brambory, zeleninu, nakrájet salám, nastrouhat sýr, obalit salám a sýr, rozklepnout a rozkvedlat
vejce.
Klíčovým pracovnicím z domácnosti s klienty s hlubokou mírou podpory se podařila zakoupit
fotoalba pro všechny uživatele, která během roku doplňovala fotografiemi. Při vytváření fotoalb pro
některé uživatelé se podařila spolupráce s příbuznými, kteří pracovnicím přiváželi fotografie
uživatelů z dětství, fotografie rodičů a jiných příbuzných. Pracovnice si fotografie s uživateli
prohlížejí a o fotografiích si povídají.
Každý uživatel má své měsíční kapesné v určité, soudem stanovené výši, se kterým mu pomáháme
hospodařit, peníze jsou uživatelům kdykoliv k dispozici. S pomocí klíčového pracovníka
doprovázíme uživatele alespoň jedenkrát v měsíci do obchodu a podporujeme je při výběru nebo při
placení s penězi u pokladny. Kapesné uživatelé využívají i na kávu z automatu, který rovněž sami
obsluhují nebo například na výlety a rekreační pobyty.
Na hospodaření
s kapesným se zaměříme i v dalších letech.
V bazální stimulaci se na dvou domácnostech pokračuje v nastavených cílech. Bazální stimulace je
prováděna každému uživateli individuálně podle jeho přání a potřeb, podle toho co se uživateli líbí,
co mu dělá dobře. V domácnostech se využívají prvky optické (např. vnímání barev, světla, tmy),
auditivní – sluchové (např. hudba, zpěv, vyprávění) a taktilně haptické stimulace (schopnost lidské
ruky poznávat předměty), otevření spastické ruky, vnímání nových chutí, vůní.

Vybraní uživatelé využívají pravidelně jedenkrát týdně aktivitu snoezelenu. V této aktivitě se pracuje
se stimulací smyslů, bazální stimulací, ale také pomáhá uživatelům ke zklidnění těla
a mysli. Aktivita je také nabízena uživatelům z Denního stacionáře a uživatelům, kteří navštěvují
Praktickou školu.
Také v roce 2018 bylo umožněno našim uživatelům změnit prostředí a strávit týdenní dovolenou na
chatě Bítov. V letních měsících se uskutečnilo 9 rekreačních pobytů v pětidenních turnusech, těchto
pobytů se zúčastnilo 85 uživatelů, včetně uživatelů s vysokou mírou podpory.

Zdravotní péče
Uživatelé sociálních služeb jsou v zařízení dle svých fyzických a mentálních schopností, věku a
pohlaví rozděleni do 14 domácností, z toho 2 domácnosti jsou určeny pro klienty s hlubokým
stupněm postižením.
V průběhu roku je klientům poskytována komplexní ošetřovatelská péče, kterou vyžaduje jejich
zdravotní stav, tak aby se mohli co nejvíce zapojit do každodenního života a do chodu domova.
Péče je zajišťována v souladu se standardy ošetřovatelské péče jednotlivých výkonů a individuálními
ošetřovatelskými plány, které umožňují individuální řešení vzniklých problémů.
Preventivní léčebnou péči zajišťovala praktická lékařka, dojíždějící do zařízení 2 x týdne / v pondělí
a ve čtvrtek/. Dalšími odbornými lékaři, kteří ordinují přímo v zařízení jsou psychiatr / 1x za 14 dní/
a kožní lékařka /1x měsíčně/. Odborné ordinace lékařů navštěvují klienti mimo objekt poskytování
služby.

Aktivizační činnosti
Na úseku aktivizačních činností pracovalo celkem 12 pracovníků, v nabídce bylo 13 druhů aktivit.
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 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 s uživatelem.
Zůstala posílena osobní odpovědnost pracovníků dílen a dalších aktivit za jejich provoz
a programovou náplň, a zároveň zůstávají pracovníci aktivizačních činností součástí pracovních
kolektivů na sedmi domácnostech a plní si i zde své pracovní povinnosti, vyplývající z jejich
pracovní náplně.
Zároveň jsme si stanovili na úseku AČ pro rok 2018 realizaci krátkodobých ročních cílů, kterými
chceme přispět k rozvoji kvality poskytované služby a její prezentaci na veřejnosti.
Nabídka aktivit v roce 2018
Klientům byly nabízeny pracovní činnosti v pěti rukodělných dílnách se zaměřením - keramická,
rukodělná, výtvarná, dřevařská, tkalcovská dílna. Z volnočasových aktivit je nabízeno cvičné vaření,
práce s PC, muzikoterapie, wellness terapie, práce v hospodářství okolo zvířat, kontakt se zvířátky v
hipo a animoterapii, odpolední sportovní aktivity a pro klienty s vysokou mírou podpory techniky
bazální stimulace.
Harmonogram nabízených činností byl nastaven na požadavky a schopnosti uživatelů. Při podpoře
bylo v co nejvyšší míře využíváno změny prostředí /přechod z hlavní budovy do venkovních dílen/
a pohybu – využívalo se především rozsáhlého lesoparku v okolí domova, vybaveného sportovního
areálu, hřiště, vycházek do přilehlé okolní přírody a vesnice. V průběhu roku to byla ještě nabídka
sezónních pohybových činností – jízdy na kole, tříkolce, dvoukole, plavání ve venkovním bazénu,
cvičení na trampolíně, venkovní i vnitřní stolní tenis, hry s míčem, ruské kuželky, kulečník, šipky a
jiné. Prostory pro realizaci aktivit jsou převážně umístěny v hospodářské části objektu domova,
každá dílna, aktivita má své specifické vybavení pomůckami, uspořádání prostoru na průběh
činnosti. Všechny prostory pro aktivizační činnosti jsou bezbariérové.

Práce s kvalitou – co se u nás uskutečnilo v roce 2018
Cílem naší služby a pořádaných akcí je i nadále rozvoj kvality služby s rozmanitou nabídkou aktivit
a činností, které přispívají jak k rozvoji a podpoře soběstačnosti a samostatnosti, k seberealizaci
uživatele tak i k sociálnímu začleňování uživatele.
Pravidelností se staly samostatné i skupinové vycházky do místní cukrárny, nákupy v obchodech,
návštěvy a výpůjčky knih v místní obecní knihovně, využívání služby místní pošty, účast na
společenských akcích v obci jako jsou např. rybářské závody, tradiční hodová veselice, vánoční
rozsvícení stromu a s tím spojený jarmárek. V roce 2018 se uskutečnilo celkem 44 plánovaných
a 4 neplánované akce, což představovalo v průměru 3-5 akcí měsíčně viz příloha č. 2.
Z naplánovaných 46 akcí se nerealizovali jen dvě, a to z důvodů chřipkové karantény.
I v roce 2018 jsme se aktivně zapojili do dění v místní obci při rozsvěcování Adventního stromu, kde
vystoupila naše Zámecká kapela a prodejním jarmárku při téže akci, kde byl velký zájem
o výrobky z našich rukodělných dílen. Jarmárky a prodej výrobků z dílen se nově realizovaly na
pozvání starostky obce ještě v Pravicích a v Hodonicích, kde nás kontaktují zástupci firmy Saint
Gobain.
Zámecká kapela byla opět pozvána jako host s hudebním vstupem na finálovém večeru
celorepublikové soutěže “Nad oblaky aneb každý může být hvězdou“ v Olomouci a kapela taktéž
hrála na rozsvícení adventního stromu v Pravicích.
Z dalších akcí mimo Domov to byly ještě např. prezentace naší služby na Dni sociálních služeb ve
Znojmě, účast ve 3 výtvarných soutěžích /Olomouc, Křesťanský institut Vranov nad Dyjí, Domov
Šebetov/, odkud si klienti našich služeb vždy dovezli ocenění za medailové umístění, účast ve
fotografické soutěži v Olomouci, prezentace našich sportovců ve sportovních kláních – např. námi
pořádaný již 20. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenise pro region Jihomoravského kraje,
Krajské sportovní hry Zubří a Střelice, cyklozávody Břežany open, turnaje v bocce, stolním tenise a
v plavání, kterých se pravidelně účastníme.
Všechny tyto akce přispívají nejen k radosti a seberealizaci uživatelů, ale mnohé i k otevření se naší
služby veřejnosti a propagaci Zámku Břežany.
Po celý rok je otevřena pravidelně každý pátek odpoledne videopůjčovna. K zapůjčení jsou videa
z natočených akcí – Duhové dny, sportovní hry, společenské plesy, rekreace, vánoční besídky,
benefiční koncerty ale taktéž je možné si půjčit filmy různých žánrů, pohádky, hudební DVD.
Po dvou letech intenzivní práce se podařilo ukončit archivaci fotografií z let minulých /cca od 80.
let/. Formou fotoalb si uživatelé mohou zavzpomínat na společenské, sportovní a kulturní akce nejen
na Zámku, na různé rekreace, pobyty u moře, na horách, výlety, setkání s přáteli, kamarády z jiných
Domovů.
Spolupráce se subjekty, odborníky, komunitou
Majitelem hotelu Vltava v Luhačovicích, naším dlouholetým sponzorem p. Michalem Kolaříkem,
byl v měsíci březnu a listopadu nabídnut a uskutečněn sponzorský týdenní rekreační pobyt pro naše
uživatele. Celkem se jej ve dvou termínech zúčastnilo 53 uživatelů.
Příjemní a milí lidé a celková vysoká úroveň služeb /výběr jídel, masáže, večerní živá hudba/
a další nabídka jako kuželky, solné jeskyně, plavecký bazén, to vše přispívá k tomu, že se naši
uživatelé na pobyt velice těší a užívají si jej. Velkou výhodou je i umístění hotelu v centru města bezpečná zóna kolonády na vycházky do cukráren, vlastní nákupy,… Stejně tak nezištně
a obětavě už po několik let přispívají lidé z farnosti Štítná, kteří k nám do Břežan pravidelně na
Mikuláše přijíždí na přátelské setkání se spoustou dárků a dobrot pro naše uživatele a se
sponzorským finančním darem, za který jsme zorganizovali pro uživatele dva tematické výlety po
krásách naší vlasti.
Našim věrným sponzorem zůstává i Znojemský komorní orchestr, pokračuje spolupráce
s Kongregací sester sv. Hedviky /majitelem objektu/, která při pořádání vlastních akcí má volný
vstup i pro uživatele naší služby, a která tradičně zajišťuje akci Mikuláš v kapli.

I v roce 2018 probíhala velice pěkná spolupráce s místním obecním úřadem, především s paní
starostkou, která nikdy neodmítla pozvání na naše akce a přišla uživatele podpořit v jejich ať už
sportovním nebo hudebním zápolení.
O našich službách, našich úspěších i obyčejném životě v nich si může každý přečíst na webu či
facebooku, který pravidelně doplňujeme o novinky. V průběhu roku 2018 se o nás mohli dočíst i
čtenáři Znojemských listů či Znojemska. Stejně tak služby chráněné bydlení a denní stacionář
aktualizují kroniku, kterou se založili při vzniku služeb.
Zaměstnávání uživatelů
Velkým úspěchem je zaměstnání 7 uživatelů na pracovní poměr v sociální firmě Myjómi
v Miroslavi, kam dojíždí od měsíce března na ranní a odpolední směnu, Pracují 4 hodiny denně
v jednoduchých manuálních montážních a demontážních pracích. Ranní směna se dopravuje do
zaměstnání veřejnou dopravou. Pravidelnost zaměstnání a s ní spojené povinnosti /ranní vstávání,
nákup a příprava svačiny, plánování dovolené, propustek k lékaři apod. / 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. Taktéž se podařilo přijetí 2 uživatelů na dohodu o provedení práce
pod obecní úřad, a to na úklidové práce v obci od měsíce března do listopadu, a na DPP v Zámku,
kde bylo zaměstnáno 14 uživatelů. Jednalo se o pomocné práce v hospodářství, údržbě, prádelně,
úklidu, administrativě a při rozvozu plen.
Informace o průběhu transformace
Organizace postupuje dle schváleného Transformačního plánu – přesun 30 klientů ze současného
DOZP do komunitních služeb.
V roce 2018 proběhly tyto aktivity:
Projekt Transformace DOZP Zámek Břežany p. o. „Otevřený zámek“,
- Začala výstavba 4 domků pro službu komunitních DOZP. Předpokládané dokončení výstavby
v obci Hostěradice a Hrušovany nad Jevišovkou je 10 - 12/2019. Služba komunitních DOZP
začne cca od 5/2020 ( dle lhůt formálního začlenění do sítě, registrace služeb a předání k užívání
Zámku Břežany p. o).
- Schválená kupní smlouva na nákup trojdomku v Šanově pro 6 klientů služby chráněného bydlení
s menší mírou podpory. Proběhl výběr klientů, schválení opatrovníky, naplánováno personální a
technické nastavení služby, vstup do sítě a financování služby. Předpokládané poskytování služby
1. 7. 2019.
- Pravidelně se schází transformační tým a každý projekt má svého vedoucího, který za něj
zodpovídá.
- Pět klientů DOZP je připravováno ve cvičné domácnosti na přechod do chráněného bydlení.
Dobrovolnictví
V projektu dobrovolnictví, které u nás zaštiťuje organizace ADRA, u nás bylo za rok 2018
odpracováno celkem 262 hodin a proběhlo 99 návštěv. Za uživateli Domova docházelo celkem sedm
dobrovolníků, z toho 2 dobrovolnice svoji činnost ukončili v polovině roku, od prázdnin vstoupila do
dobrovolnictví 1 osoba.
Čas strávený s uživateli většinou vyplňovali povídáním u kafíčka, vycházkou, čtením z knížky,
společenskými hrami, sportem, ale i výletem do blízkého okolí. Naši uživatelé se na setkání a čas
strávený s dobrovolníky velmi těší a tento nový kontakt a způsob vzájemného sdílení je pro ně
obohacením jejich osobního života a dobrou zpětnou vazbou pro nás stálé pracovníky.
Sociální služba Chráněné bydlení Šanov
Službu celoročně využívalo 11 uživatelů, provoz služby je personálně zajištěn 3 pracovnicemi PSS –
ZVNČ.
V čem byli uživatelé služby úspěšní a co se nám podařilo
Zaměstnávání uživatelů naší služby bylo jednou z priorit. Všichni klienti jsou zaměstnání, dokonce
se podařilo získat dvě pracovní místa i v rámci obce Šanov, přímo pod obecním úřadem.

Na stálý pracovní poměr jsou i nadále zaměstnány 3 uživatelky, všechny mají smlouvu na dobu
neurčitou, ostatní pracovní nabídky jsou práce na DPP a brigády. Paleta pracovních pozic je pestrá –
od uklízečky, přes pracovnice na vinici, pomocné šičky, pomocníka v údržbě až po roznáškovou
službu.
Téměř všichni za prací dojíždí a to nejen do Znojma, ale i např. do vzdálenějších Pohořelic.
K cestování využívají integrovaný systém dopravy, jezdí jak vlakem, tak autobusovou dopravou.
Jelikož se nám podařilo získat průkazky ZTP pro více než polovinu uživatelů, není cestování
finančně náročné a díky slevě na ceně jízdného nezatěžuje jejich finanční rozpočet.
Celý rok naši uživatelé plně nacvičovali v oblasti přípravy stravy, nákupu potravin a sestavování
jídelníčku. Tento rok jsme započali se samostatnou přípravou stravy u všech uživatelů. S tím bylo
spojeno i efektivní hospodaření s danou finanční částkou a sestavování jídelníčku /psaných,
obrázkových/ – každý uživatel podle svých chutí. Všichni se do práce pustili s chutí a vervou,
zvládnout to a tím být větší krok k samostatnosti. Někomu se dařilo lépe, někde byly chybičky, ale i
to patří k běžnému životu, ne vše se hned povede. Pro uživatele, kteří projevili zájem
o následnou službu s menší mírou podpory, probíhaly v tomto směru nácviky intenzivnějšího
charakteru.
Při všech těchto „povinnostech“ všedního dne jsme si uživatelé služby našli čas i na zábavu. Nejenže
nevynechali žádnou z akcí pořádanou v rámci obce Šanov, ale rádi se účastnili i akcí nabízených
Zámkem Břežany. Prožili nezapomenutelnou dovolenou na sponzorském pobytu v Luhačovicích,
krásný týden odpočinku na chatě Bítov, nechyběli jsme na Dni otevřených dveří na Emině Zámku,
na Pouti ke sv.Jiří v Klentnici, na Pálení čarodějnic v Šanově, Noc kostelů v Lechovicích, Dni
sociálních služeb ve Znojmě, Krojovaných hodech v Šanově, Lampionovém průvodu v Šanově, na
turnaji ve stolním tenise pořádaném obcí Šanov, Mikulášském turnaji ve stolním tenise v Břežanech,
na rozsvěcení vánočního stromu v Břežanech, Šanově i ve Znojmě. Pět klientů se také podívalo
k moři, s kamarády z Hodonína se zajeli vykoupat do Itálie do městečka Rimini.
Nevynechali ani akci pořádanou ke stému výročí vzniku republiky ve Znojmě, kde se přímo ve
středu města ocitli v době první republiky. Aktivně klienti letos již podruhé podpořili mobilní
hospicovou péči na Znojemsku, kterou provozuje spolek Konipaska, a to na akci – „Dejte vejce
malovaný“ – vyráběli jsme velikonoční kraslice a pomlázky na charitativní prodej.
I letos proběhlo společné setkání s opatrovníky. Sice účast ze strany opatrovníků nebyla velká, ale
ceníme si vzájemných pěkných vztahů, jejich pomoci, kterou nám při poskytování služby pomáhají
zvládat náročnější situace s uživatelem.
Hledání vhodného objektu se podařilo v závěru roku, realizace rozšířené služby se však přesune do
roku následujícího.
I přesto během roku probíhala jednání ohledně přechodu nových uživatelů ze Zámku, na společných
setkáních byly předloženy návrhy a jmenný seznam možných kandidátů. Dokonce se vybraní
uchazeči o naši službu přijeli osobně k nám podívat, aby se seznámili s životem ve službě, většina
z nich byla v chráněném bydlení prvně. Odjížděli nadšeni a s ještě větší chutí přejít
z DOZP do služby CHB. Nadále se zájemci o přechod do služby s menší mírou podpory intenzivně
připravují na větší samostatnost, aby splňovali kritéria pro tento typ služby.
Velkým překvapením a dárkem pro nás všechny bylo dotištění 40 kusů výtisků naši kuchařky
„Vaříme s láskou“. I letos nás naše dlouholetá sponzorka v době vánoční mile překvapila a osobně
dovezla tento vánoční dárek. Za neutuchající aktivitu, dlouhodobou podporu této věci
a ekonomické zajištění projektu jí patří veliké poděkování.
Všichni uživatelé mají za sebou kus poctivé práce, někteří jsou samostatní více, jiní méně. Daří se
zaměstnávání, soužití v blízké komunitě, to, že někteří uživatelé nabyli jak zdravého sebevědomí,
tak i trochu toho nezdravého /nárůst suverenity, neakceptace společenských pravidel,…/ to přece
také patří k životu a v podstatě se není čemu divit. Společnost je dnes taková a proto přejímají do
svého „nového“ života nejen to dobré, ale i to špatné. Každý z nás si občas vybere tu schůdnější a
jednodušší cestu…

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 pedagogičtí pracovníci. I v
letošním roce nás potkala jedna změna, a to v personálním obsazení služby. Mateřské povinnosti
odešla plnit jedna vychovatelka, za kterou na konci srpna nastoupila nová posila.
Co se nám v roce 2018 podařilo
Tak jako v loňském roce i letos jsme úspěšně pokračovali v práci s novinami a papírovým pletením.
Díky novinám vznikají krásné výrobky, které úspěšně prodáváme na zámeckých akcích. Je dobré, že
klienti vidí celý postup výroby. Od nastříhaných novin, přes ruličky, moření – barvení, upletení
košíku a nakonec natření lakem. Mimo košíků se klienti vyzkoušeli i jiné výrobky z ruliček. Čím je
však výrobek menší, vyžaduje více jemné motoriky, se kterou mají trochu problém. Protože každý
z klientů vyžaduje jinou činnost a ne všechny baví tvoření papírových ruliček a pletení košíků,
zařadili jsme s úspěchem další aktivitu, více s fyzickou prací. Je to bylinková zahrádka, péče o ni a
také pěstování bylinek v květináčích a truhlících. I zde vidí celý postup vypěstování rostliny, kterou
pak využíváme buď při vaření jídla (např. oregano na pizzu) nebo při přípravě mátové limonády.
Daří se i ve vaření, nově jsme zavedli individuální vaření pro 3 klienty, kteří si samostatně vyberou
recept, sepíšou suroviny, jdou nakoupit a pak si pěkně vaří vybrané jídlo jen s malou dopomocí
pracovnice. Aktivně hlavně s pomocí dobrovolnice v letních měsících začali jezdit 3 klienti na kole a
tříkolce na veřejných komunikacích, úspěšně byl zakončen několikaletý nácvik fotografování velkou
vernisáží fotografií pořízených uživateli na Duhový den, a to jak v prostorách stacionáře, tak i ve
venkovních prostorách.
Povedlo se uskutečnit všechny plánované akce a možná i něco navíc. Byli jsme v Luhačovicích,
navštívili jsme Znojmo – naši oblíbenou akci Úsměvy. Zasportovali jsme si v Zubří. Jeli jsem si
zaplavat do Božic a do nedalekého Šanova na kuželky. Zatančili jsme si na plese v Hodonicích.
Největší akcí pro nás byly adventní trhy v Brně. Mimo tyto akce jsme se účastnili také spousty jiných
jako: Fitness den, Mikulášského turnaje, Duhového dne, pálení čarodějnic, plaveckých závodů a bylo
toho ještě mnohem více. Vše co jsme zažili a viděli nám zůstalo ve vzpomínkách, a ty nám nikdo
nikdy nevezme. Veškerý kontakt se společností nám dělá radost a rádi tuto radost sdílíme
s ostatními.
Spolupráce s rodiči, opatrovníky
Rodiče jsou nám nápomocni jak při řešení běžných problémů, tak i svou účastí na plánovaných
akcích a svým vstřícným chováním vytváří při akcích příjemnou a domácí atmosféru. Povedly se
nám uspořádat dvě taková setkání. Jedním z nich byl táborák a druhým kreativní odpoledne s rodiči.

Personální záležitosti
Stav zaměstnanců k 1.1.2018 ………………………………….. 133 osob
Stav zaměstnanců k 31.12.2018………………………………… 135 osob
Počet pracovníků dle kategorií k 31.12.2018
Správní zaměstnanci
Všeobecná sestra
Pracovnice sociální péče – přímá obslužná činnost
Sociální pracovnice
Vychovatel
Pracovnice sociální péče – výchovná činnost
Údržbář
Kuchař
Pradlena + krejčí
Uklízečka

7
12
60
3
5
23
5
9
4+1
6

Ekonomické údaje
Přehled o plnění rozpočtu v roce 2018 /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
CELKEM VÝNOSY

60
32325
1100
391
26979
5732
2480
6803
75870

60
32325
926
391
27067
5906
2130
6803
75608

75
33735
86
435
27067
4614
2130
6803
74945

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

6940
2400
400
955
70
40
3801
59523
43200
150
0
14688
1304
181
800
30
0
900
11
75870

6988
2400
400
955
70
80
3801
52523
43200
150
0
14688
1304
181
800
30
0
550
11
75608

6978
2299
326
434
75
83
3696
59524
42900
150
300
14595
1404
175
758
28
0
727
16
74944
1

Údaje z rozvahy k 31.12.2018 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
krátkodobé závazky

27 529
14 138
13 391
661
606
12 124
27 529
19 832
14 878
4 953
1
7 697
0
7 697

Organizační členění
-

úsek zdravotní péče - všeobecné sestry + ordinace
úsek sociální péče - 14 domácností
úsek aktivizačních činností – terapie a dílny, chráněné bydlení, denní stacionář
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

Děkujeme všem našim podporovatelům za jejich sponzorské aktivity a podporu:
Česká provincie Kongregace sester svaté Hedviky, Břežany
Essity Czech Republic s.r.o.
Hrušovanská lékárna s.r.o. Hrušovany n. Jevišovkou
Martin Hříbek, Dyjákovice
Nadace Agrofert, Praha
Obec Břežany
Pan Michal Kolařík, Luhačovice
Paní Anny Vitkovska, Rakousko
Paní PhamDr. Jana Bršlicová, Hrušovany n. Jevišovkou
Paní Kateřina Dobešová, Brno
Paní Pavla Velecká a přátelé z Valtic
Paní Zdeňka Bajková, Krkovice
Pekařství Maja, Dolní Dunajovice
PEREX a.s. Brno
Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří
SCA Hygiene Products s.r.o. Praha
Sdružení rodičů a přátel Zámek Břežany p.o.
Paní Paedr. Šplíchalová Anna, Jedovnice
Žák Jiří – cukrárna, Břežany

Břežany 31. 3. 2019
Vyhotovila: ing. Miluše Musilová
Mgr. Ing. Vít Janků
ředitel zařízení

