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Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl Pr. vložka 1266.
Hlavní činnost a poslání Zeleného domu pohody Hodonín je dána zřizovací listinou,
která byla schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17. 12. 2002.
V souladu s předmětem činnosti dle zřizovací listiny poskytuje sociální služby lidem
s mentálním postižením, a to od 18 - 64 let věku ve službách Denní a Týdenní
stacionář, Domov pro osoby se zdravotním postižením ve věku od 18 – 99+ let a
v Chráněném bydlení od 19 – 64 let věku, zajišťuje jim podporu, pomoc a péči,
pomáhá uspokojovat základní životní potřeby pomocí odborného personálu, a to
s uplatňováním principu individuálního přístupu, s ohledem na druh a stupeň
postižení uživatelů, i specializované úkony zdravotní péče, poskytování výchovy a
vzdělávání v rozsahu schopností uživatelů, vedení k využívání veřejných služeb.
Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem je
dán Zřizovací listinou a jejími dodatky vydanou Jihomoravským krajem a platnou
od 1. 1. 2007.
Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, jež se v důsledku
svého zdravotního postižení, ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni
překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb a potřebují
pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou
soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.
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Popis objektu
Zelený dům pohody leží ve starším sídlišti Bažantnice ve městě Hodoníně, v klidné
a příjemné zóně a v bezprostředním dosahu MHD. Jeho hlavním sídlem je
třípodlažní budova s částečnou půdní vestavbou, ve které se nacházejí pokoje
klientů a další nezbytné zázemí. Moderně vyhlížející objekt je obklopen zahradním
areálem s mnoha stromy, které v létě skýtají příjemný chládek. V areálu zahrady je
i celá řada vybavení pro sportovní aktivity a relaxaci klientů: krytý bazén pro plavce
o rozměru 4 x 6 m, ruské kuželky, betonový stůl na stolní tenis, ohniště, oddychový
altánek, hřiště pro míčové hry, hřiště na petanque, lavičky k posezení, a také
nenáročná stezka pro jízdu na kole či invalidní trojkolce. Jedna z částí zahrady je
vyhrazena pro záhony, na nichž klienti za podpory pracovníků přímé péče pěstují
zeleninu, na okrasném záhoně se zase starají o květiny a v celém areálu pečují
o trávníky a ovocné stromy. V rozích zahrady jsou 2 menší stavby - zahradní domek
a garáž, v zadním traktu se pak nachází přístřešek pro druhý služební automobil.
Velkým plusem polohy Zeleného domu pohody je blízkost městského lesoparku,
smíšeného lesa i rozlehlé zoologické zahrady.

Něco z historie
Naše zařízení nejprve fungovalo jako ústav se vznikem v roce 1991, a to přestavbou
nevyužitých jeslí pro batolata, o což se za podpory referátu sociálních věcí
a zdravotnictví při Okresním úřadu v Hodoníně nejvíce zasloužila tehdejší
předsedkyně okresního svazu SPMP, později ředitelka zařízení Mgr. Ludmila
Švachová. SPMP samotné vložilo cca 600.000 Kč do úprav a základního vybavení
objektu, který v té době sloužil jen tzv. týdennímu pobytu, a to na základě
dlouhodobého symbolického pronájmu od Města Hodonína. V té době fungoval ústav
jako součást Okresního ústavu sociálních služeb v Hodoníně se sídlem v Kyjově.
Od 1. ledna 1993 začal tento objekt působit jako samostatná organizace s právní
subjektivitou, kterou zřizoval Okresní úřad v Hodoníně.
V roce 1999 se podařilo prosadit myšlenku přístavby ústavu a rozšíření péče o další
klienty starší 26 let tak, aby později nemuseli měnit prostředí a přecházet do jiných
zařízení. Okresní úřad získal částečnou dotaci od státu a v letech 1999 - 2000
proběhla přístavba a rekonstrukce v celkových nákladech cca 14 milionů Kč.
Po tomto rozšíření služeb fungoval ústav od října 2000 jako týdenní zařízení se
souběžným celoročním pobytem pro ženy (nyní Domov pro osoby se zdravotním
postižením).
Od 1. ledna 2003 je jeho zřizovatelem Jihomoravský kraj.
Od února 2005 jsou v celoročním pobytu zařazení i muži (nyní DOZP).
V roce 2012 jsme se zapojili do procesu Transformace
Od ledna 2015 poskytujeme službu Chráněné bydlení.

Proces Transformace
Současným trendem sociálních služeb v České republice je jejich transformace
na menší komunity, osamostatnění klientů ve službě Chráněné bydlení.
Transformační proces započal v našem zařízení měkkou formou, tzn. vzděláváním
zaměstnanců, získáváním informací a zkušeností z již transformujících se organizací,
osvětou klientů, opatrovníků a veřejnosti v okolí apod. v roce 2012. Postupným
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vytypováváním vhodným klientů, jejich motivováním atd. jsme v roce 2016 navýšili
kapacitu o 4 klienty a poskytovali tuto službu 8 uživatelkám.
Rozhodli jsme se, že pro naše zařízení bude nejvhodnější formou pronájem bytů
v městské zástavbě od komerčních pronajímatelů (bohužel město byty k těmto
účelům nemá nebo má sociální byty v lokalitách nevhodných pro naše uživatele).
V rámci chráněného bydlení nyní fungují čtyři dvoupokojové byty celkem pro osm
uživatelů a dva čtyřpokojové byty, z nichž v každém bydlí 4 uživatelé vyžadující již
vyšší míru podpory. Byty jsou pronajaty ve městě Hodoníně od fyzických osob a
přešli do nich uživatelé z domova pro osoby se zdravotním postižením a z týdenního
stacionáře.
Posláním chráněného bydlení Zeleného domu pohody je umožnit dospělým lidem
s mentálním postižením žít v bytech ve městě Hodoníně, podporovat je a pomáhat
jim v nezbytné míře a podle jejich individuálních potřeb tak, aby mohli, s ohledem na
své schopnosti, přebírat odpovědnost za vlastní život.
Uživatelé chráněného bydlení mohou v Zeleném domu pohody využívat společně
s ostatními uživateli i prostory Zeleného domu pohody - především jídelnu, šatnu a
sociální zařízení. Pokud se nevěnují výdělečné činnosti v rámci zaměstnání,
docházejí i do dílen na pracovišti ISŠ.

Kapacita a spektrum nabízených služeb
Kapacita zařízení k datu 31. 12. 2019
Celková kapacita zařízení je 64 míst, z čehož míst s ubytováním je 46.
V roce 2019 bylo určeno 14 lůžek pro týdenní stacionář, 16 pro domov pro osoby se
zdravotním postižením a 16 pro chráněné bydlení. Kapacita denního stacionáře byla
zachována na 18 uživatelů.
Počet uživatelů ke konci sledovaného období
Stav k 31. 12. 2019:
Denní stacionář: 18 uživatelů
Týdenní stacionář: 14 uživatelů
Domov pro osoby se zdravotním postižením: 16 uživatelů
Chráněné bydlení: 16 uživatelů
Celkem 64 uživatelů
z toho 18 bez nároku na lůžko
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Věková struktura uživatelů a jejich průměrný věk ve sledovaném období
(k 31. 12. 2019)
Věkové
kategorie
uživatelů
19 - 26
27 - 65

Počty uživatelů v jednotlivých věkových kategoriích
Týdenní
stacionář
3
11

Domov pro osoby
zdravotním postižením
2
14

se Chráněné
bydlení
3
13

Denní
stacionář
6
10

Průměrný věk uživatelů
v týdenním stacionáři
v domově pro osoby se zdravotním postižením
chráněné bydlení
v denním stacionáři

33 let
42 let
38 let
30 let

Úroveň poskytovaných služeb – ubytování
Týdenní stacionář – členění pokojů:
jednolůžkové
7
dvoulůžkové
4
Domov pro osoby se zdravotním postižením – členění pokojů:
jednolůžkové
8
dvoulůžkové
4

Zaměstnanci
Kolektiv pracovníků tvoří v celkovém počtu 47 zaměstnanců (z toho 3 na částečný
úvazek) a v souladu s organizační strukturou zařízení jsou zařazeni v těchto
úsecích:
a) ředitel – řídí úseky – zdravotní, ekonomický, výchovný, provozní, stravovací a
sociální (2 sociální pracovnice)
b) rozpočtář – zastupuje statutární orgán, tj. ředitele a dále vede mzdovou účetní +
personalistku a skladnici
c) vrchní sestra – vede čtyři všeobecné sestry
d) vedoucí vychovatel – vede 6 pracovníků v sociálních službách v přímé obslužné
péči, 11 pracovníků v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická
činnost a 8 pracovníků v sociálních službách – asistenční služba
e) vedoucí stravování – vede čtyři kuchařky
f) vedoucí provozního úseku – vede 2 uklízečky + 1 uklízečku na DPČ (poloviční
úvazek), 1 pradlenu a 1 pomocného provozního pracovníka
5

Dále naše zařízení spolupracuje s Úřadem práce ČR ohledně organizování veřejné
služby. Jedná se o zaměstnávání pracovníků přes Úřad práce v Hodoníně ohledně
pomocných prací při údržbě zahradního areálu.
Pracovníci v sociálních službách, všeobecné sestry (pracovníci v přímé péči) jsou
plně kvalifikovaní dle zákona č. 108/2006 Sb.

Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Postupujeme dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, který stanovuje další vzdělávání pro pracovníky v sociálních
službách a sociální pracovníky v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok. Účastí na
dalším vzdělávání si pracovníci v sociálních službách doplňují a prohlubují kvalifikaci.
Všichni pracovníci v sociálních službách byli proškoleni a absolvovali níže uvedené
semináře v uplynulém roce 2019:






Rozvoj týmové spolupráce zaměstnanců soc. služeb
Práce s rizikem v soc. službách
Emoce a komunikace v zátěžových a stresových situacích
Sebeobrana pro pracovníky působící v soc. službách – základní kurz
Sexualita lidí s hendikepem

Vedoucí vychovatel se zúčastnil níže uvedeného semináře:
 Personální minimum pro vedoucí pracovníky v soc. službách
Sociální pracovnice se zúčastnila níže uvedených seminářů:
 Informace k zavádění Regionálních karet sociálních služeb do praxe
poskytovatele soc. služeb v Jihomoravském kraji
 Financování soc. služeb
 Transformace v soc. službách
Ředitel zařízení, rozpočtářka a mzdová účetní se zúčastnili níže uvedených
seminářů:
 Informace k zavádění Regionálních karet sociálních služeb do praxe
poskytovatele soc. služeb v Jihomoravském kraji
 Krajské zasedání APSS
 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2019/2020
 Nemocenské a důchodové pojištění aktuálně
 Sociální služby v Evropě
 Aktuality v účetnictví PO v roce 2018
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Dále byla provedena stáž v zařízení sociálních služeb:
 Domov Horizont, příspěvková org., Kyjov
 Zámek Břežany, příspěvkový org., Břežany
 SRDCE V DOMĚ, příspěvková org., Mikulov
V naší organizaci se uskutečnilo:
 školení BOZP
 školení První pomoci
Stále se snažíme rozšiřovat nabídku vzdělávacích kurzů, odborných stáží, školících
akcí a konferencí, abychom zlepšili kvalitu poskytovaných služeb a zajistili
pracovníkům potřebné prohlubování kvalifikace pro praxi a další vzdělávání.
Pracovníci v sociálních službách mají zpracovaný roční plán vzdělávání a jeho
evidenci (přehled kurzů) si vedou v indexu institutu vzdělávání APSS ČR. Plnění a
vyhodnocování plánu probíhá jednou ročně.
Zúčastňujeme se i seminářů, které pořádá JMK pro ředitele zařízení, rozpočtářky,
mzdové účetní, sociální pracovníky atd.
Každý pracovník Zeleného domu pohody má vypracovaný plán vzdělávání. Vystihuje
potřeby dalšího zdokonalování profese.
Všichni naši pracovníci v sociálních službách tímto splnili povinné vzdělávání 24
hodin, navíc byli odborně proškoleni zkušenými lektory a získali nové poznatky, které
zúročí v další práci na standardech a především při péči o uživatele.
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Zájmové činnosti klientů
Akce, které pořádal nebo spolupořádal Zelený dům pohody
Měsíc

Akce

Leden
Únor
Březen

Lednové sněhohrátky – 16. 1. 2019
Benefiční ples BENATURA (XI. ročník) – 23. 2. 2019
Mezinárodní den žen v ZDP – 8. 3. 2019
Vystoupení hud. skupiny MOREczech na Festivalu Tolerance v Dolních Bojanovicích
– 5. 4. 2019
Ukliďme Česko v Mutěnicích – 6. 4. 2019
Prezentace v rámci Miniekojarmarku Hodonín – 17. 4. 2019
Úklid bažantnického lesa společně se SZ a MŠ – 23. 4. 2019
Úklid břehů ramene řeky Moravy v rámci Dne země – 25. 4. 2019
Pálení čarodějnic s grilováním – 30. 4. 2019
Vystoupení folkové skupiny Oáza v ZDP – 5. 4. 2019
Ozdravný pobyt v Jeseníkách (Hotel Brans, Malá Morávka): 19. - 24. 5. 2019
Festival Fimfárum Olomouc: 21. – 22. 6. 2019
Výlet na zámek v Holíči a do Zlatnické doliny – 9. 7. 2019
Dálkový pochod na koupaliště Cihelna v Lužicích – 17. 7. 2019
Letní kinematograf Pohoda (zahradní areál ZDP): 30. 7. – 1. 8. 2019
Srpnové grilování na zahradě zařízení s písničkami u táboráku – 7. 8. 2019
Pánská tematická výprava do osady Ropák – 18. 8. 2019
Ozdravný pobyt u moře v Itálii (letovisko RIMINI): 30. 8. – 7. 9. 2019
Plavba lodí Konstancie s hudebním vystoupením skupiny MOREczech – 12. 9. 2019
Dny mobility v ZDP Hodonín (cyklozávody pro žáky MŠ a ZŠ za spoluúčasti Města
Hodonína a Městské policie Hodonín) – 16. 9. 2019
Taneční a hudební vystoupení v rámci Dne seniorů (DK Hodonín) – 27. 9. 2019
Den otevřených dveří ZDP Hodonín s ochutnávkou salátů – 16. 10. 2019
Brigáda v areálu ZOO Hodonín – 25. 10. 2019
Svatomartinské skotačení (družební akce v areálu ZDP) – 15. 11. 2019
Cirkus Metropol – 22. 11. 20219
Prezentační prodej výtvarných výrobků v Domově seniorů - 21. 11. 2019
16. ročník Aukce výtvarných výrobků uživatelů ZDP Hodonín - 28. 11. 2019
Mikulášské setkání v ZDP - 5. 12. 2019
Taneční vystoupení pro seniory v Rohatci – 6. 12. 2019
Prezentační prodej dílenských výrobků v ČS a JMK - 9. 12. 2019
Pomoc zvířátkům v hodonínské ZOO – 9. 12. 2019
Předvánoční večer ZDP Hodonín (aula ISŠ Hodonín) – 13. 12. 2019
Zpívání sboru uživatelů CHB na vánočním jarmarku – 17. 12. 2019

Duben

Květen
Červen
Červenec

Srpen

Září
Říjen

Listopad

Prosinec
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Sport, tělesná průprava, turistika a pohybové aktivity
Cíle pravidelného sportování, tělesné průpravy a pohybových aktivit zaměřujeme
převážně na rozvoj takových vlastností klienta, které napomáhají vyrovnat jeho
rozumový deficit. Aktivity jsou nepovinné a zcela dobrovolné a jsou směřovány do
různých oblastí - např. mravní, emociálně volní a motivační (posilujeme
houževnatost, vytrvalost, cílevědomost, cvičíme vůli, nabádáme ke snižování
nadváhy).
Dobrovolná sportovní a pohybová průprava je dvakrát týdně zařazena především
jako součást dopolední aktivizační činnosti, ve které se uživatelé učí kondičním
cvičením rozvíjet obratnost, sílu, rychlost i vytrvalost. Vše přitom motivujeme
směřováním k celkové fyzické pohodě a zdatnosti, ke znalosti mnoha sportovních
disciplín a zvládání nenáročných pohybových her a aktivit. Sportovní přípravu
přizpůsobujeme ročním obdobím – na jaře a v létě pravidelně vyrážíme do přírody
a sportujeme na venkovních hřištích, na podzim a v zimních měsících klademe důraz
na rehabilitační koupání a plavecký výcvik v krytém bazénu (Lázně Hodonín).
V pravidelném týdenním plaveckém sledu, který organizujeme od poloviny září do
poloviny dubna, nabízíme aktivity jak pokročilým plavcům, tak i méně zdatným nebo i
úplným neplavcům. Plavce motivujeme ke zvyšování kondice pravidelným měřením a
srovnáváním časů ve zvolených distancích, čehož následně využívají v rámci účasti
na jarních plaveckých závodech ZDP Hodonín, a také na každoročním přeboru
republiky ve Zlíně. Méně zdatné plavce trénujeme s pomocí plovacích vest a
postupně je připravujeme na přechod do hlubší vody, načež následně se rovněž
realizují v oficiálních soutěžích (kat. neplavců).
Neplavcům jsou vedle využití moderního rehabilitačního zázemí (vířivky, masážní
trysky) nabízeny závodivé hry, výcvik s plaveckými pomůckami (vesty, desky, nudle)
nebo i podvodní potápění v malé hloubce (lovení drobných předmětů s pomocí
plaveckých brýlí, šnorchlů a ploutví).
V případě příznivého počasí přibližujeme uživatelům i zimní sporty, jakými jsou hry na
ledě, lední hokej, sáňkování a lyžování (běžkařský výcvik a závody na horách). Při
nepříznivém počasí směřujeme do tělocvičny (VK Hodonín) a cvičíme i uvnitř našeho
zařízení, kde mají klienti k dispozici různé rotopedy, moderní fitness přístroj Power
Plate, posilovací stroj, gymbally, steppery aj. Pro uživatele všech služeb jsme
z vlastních prostředků pořídili moderní stůl na stolní tenis, což se odráží v úspěšných
medailových vystoupeních na soutěžích hendikepovaných sportovců.
Ve spolupráci s Veslařským klubem VK Hodonín pravidelně zařazujeme ergometrické
posilování na veslařských trenažerech a plánovaně vyrážíme i na zdravotní vycházky
nebo na výcvik severské chůze se speciálními holemi (nordic walking). V létě
využíváme ke sportu a pohybu i vlastní zahradní areál s venkovní hrací plochou na
basketbal, přehazovanou či aerobic, s menším bazénem, hřištěm na petanque,
s trampolínou nebo sektory pro stolní tenis a ruské kuželky. Celoročně můžeme
využívat i lesní stezku zdatnosti, která je častým místem pravidelných kondičních
procházek.
Turistiku a s ní spojené ozdravné pobyty bereme jako nedílnou součást pohybových
aktivit a ekologické výchovy. Naši uživatelé tak prošli Vysočinu, Beskydy či Jeseníky
a stanuli i na nejvyšším vrcholu Moravy na hoře Praděd. V roce 2019 jsme pro pět
vybraných odvážlivců uspořádali mezinárodní plavbu na raftu po řece Moravě.
Během šestihodinové plavby z Hodonína do slovenských Gbelů jsme zažili všechny
možné přírodní nástrahy – ostré spalující slunce, prudký vítr, silný déšť, bouřku a
hromy i velké zpětné vlny. Doslova mega vlny, dosahující výšky až téměř dvou metrů,
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jsme zažili i během ozdravného pobytu u moře v Itálii, a opět jsme je využili
k adrenalinové jízdě na raftu (s plovacími vestami). Do všech sportovních aktivit
pořádaných ZDP Hodonín se v průběhu roku 2019 dobrovolně zapojovali i někteří
uživatelé služby Chráněné bydlení, kteří tak i nadále mohou aktivně trávit svůj volný
čas anebo udržovat svoji fyzickou i duševní kondici.
Přehled sportovních aktivit v roce 2019:
Měsíc
Leden
Únor
Březen

Duben
Květen
Červen
Červene
c
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Akce
Zimní regata ZDP – interní závody uživatelů na veslařských trenažérech
(areál Veslařského klubu Hodonín) – 23. 1. 2019
Přebory běžeckého lyžování v Beskydech (Morávka): 8. 2. – 10. 2. 2019
SPORTparáda Zeleného domu pohody (6. ročník setkání pro družební
zařízení z Hodonína, Břeclavi, Kyjova a slovenské Skalice) - 27. 3. 2019
22. ročník Pepíkovského turnaje ve stolním tenise (VÍCEMĚŘICE) - 19. 3.
2019
XIV. Jarní plavecké závody ZDP Hodonín (mezinárodní akce pro uživatele
z 12 zařízení Moravy, Slezska a Slovenska) - 16. 4. 2019
Jarní sportovní hry v rámci Dne bez tabáku v areálu ZDP – 14. 5. 2019
44. Atletické a sportovní hry pro mentálně postižené (Zubří): 3. 6. - 7. 6.
2019
Plavba na raftu z Hodonína do slovenských Gbelů – 19. 6. 2019
Koupačka na štěrkovišti v Moravské Nové Vsi – 17. 7. 2019
Výprava do koupacího biotopu v Bohuslavicích – 26. 7. 2019
XXIII. Sportovní hry pro závodníky s těžkým stupněm postižení (Klentnice Mikulov) – 25. 9. 2019
XXII. Sportovní olympiáda SPMP (Frýdek – Místek): 12. - 13. 9. 2019
Fotbalový turnaj v Kyjově – 2. 10. 2019
Zábavné posilování v areálu VK Hodonín – 20. 11. 2019
Mikulášský turnaj ve stolním tenise (Břežany) - 3. 12. 2019
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Význačné akce roku
I v uplynulém roce jsme spolupořádali benefiční ples Benatura. O tuto akci je mezi
hodonínskou veřejností velký zájem a sál kulturního domu s kapacitou bezmála 700
lidí bývá pravidelně zaplněn. Ples je nejen velmi pozitivní prezentační akcí celého
zařízení, ale přinesl i finanční výtěžek pro Zelený dům pohody ve výši 120.000,- Kč.
Poslední listopadový čtvrtek se v Zeleném domu pohody pořádal již 16. ročník
předvánoční Aukce výrobků klientů. Na tradiční akci dorazili dražitelé z různých
podnikatelských odvětví regionu (např. z dřevovýroby, strojírenství, výroby
garážových vrat, finančnictví a dalších). Mezi účastníky byl také zástupce vedení
města Hodonína - pan starosta Libor Střecha se svojí manželkou. Tak jako každý rok
se role licitátora tradičně zhostil pan Jiří Janda, který akci rok co rok moderuje a
zároveň po celou dobu vytváří skvělou náladu při dražení výrobků. Všichni, ať už
opakovaně nebo poprvé, přišli vyjádřit svou podporu lidem s mentálním postižením,
jež využívají sociální služby organizace se sídlem v Hodoníně.
Klienti připravili k dražbě 25 výrobků z našich dílen (košíkářská, šicí, keramická a
kutilská dílna). Překvapením oproti loňskému roku bylo přichystaných dalších 5
bonusových výrobků. Díky skvělému licitátorovi a zejména vřelým otevřeným
srdíčkám dražitelů se povedlo vydražit všechny přichystané výrobky, kdy keramický
sněhulák od autorů F. Nešpora a D. Žallmana se podařil vydražit za úžasných
10.000,-Kč. Celý večer se nesl v přátelské, ale někdy i trošku „konkurenční“
atmosféře, což přispělo k vyšší vydražené částce. Dražba skončila výtěžkem na
zaokrouhlených 88.000,- Kč, za což všem zúčastněným patří velký dík. Navíc někteří
z tradičních či pozvaných podporovatelů se nemohli osobně účastnit, a přesto přispěli
finanční částkou, takže výtěžek akce byl bezmála stošedesát tisíc korun.
V minulých letech získané finanční prostředky přispěly na nákup keramické pece a
vícemístného automobilu. Tento rok je použijeme na materiál a další pomůcky do
veškerých aktivit, aby se naši klienti mohli i nadále s úspěchem realizovat
v činnostech, které je baví a naplňují, dále na modernizaci a obnovu zařízení.
Aktivizační činnost na odděleních
Hlavním cílem aktivizačních činností je podpora klienta v rozvoji schopností
a v běžných dovednostech, které vedou ke spokojenosti, seberealizaci a především
k samostatnosti. Organizaci a vedení zajišťuje tým přímé péče. Tzn., vychovatelé,
pracovní instruktoři, pracovníci v sociálních službách, a také všeobecné zdravotní
sestry. Klienti si mohou svobodně vybrat ze spousty dopoledních aktivit, které je
zaujmou a osloví (pěstitelské práce, keramická dílna, výtvarná dílna, sportovní
kroužek, taneční a pohybový kroužek, ergoterapii - košíkářskou dílnu, šicí dílnu atd.).
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Pracovní terapie
Hlavním cílem pracovní terapie je aktivizovat uživatele, naplnit jeho volný čas
a uplatnit jej v rámci možností na pracovním trhu.
V ergoterapeutických činnostech se zaměřujeme na upevnění základních
pracovních návyků. Snažíme se rozvíjet manuální i intelektové pracovní dovednosti
a schopnosti. K tomuto účelu využíváme dvou detašovaných pracovišť (košíkářské
dílny a dílny pro šití), které provozujeme v sousední budově Střední integrované
školy v ulici P. Jilemnického. Dále pro výcvik využíváme prostorů hlavní budovy
zařízení a zahradního areálu, kde provádíme s uživateli domácí práce (úklid, vaření,
praní apod.) i pěstitelské práce (sázení a sklízení zeleniny, pěstování okrasných
rostlin apod.). Dle potřeby a na základě dodržování zásad bezpečnosti práce
využívají např. šicí stroj, vysavač, pračku, mikrovlnnou troubu, vařič, varnou konvici,
keramickou pec, sekačku na trávu či další vybavení zařízení. Záměrem terapie
je zaktivizovat klienty, vést je k naplnění času, pracovním návykům a samostatnosti.
Individuální plány
Plánování je systematický nástroj ve spolupráci s uživatelem, který má posilovat
uživatelovo sebevědomí a dynamizovat spolupráci. V tomto smyslu se snažíme
podporovat uživatele při začleňování do běžného života a naplňování jejich životních
představ. Vycházíme z osobních cílů a potřeb uživatelů, které jsou postaveny
především na jejich individuálních možnostech, schopnostech, dovednostech,
zálibách, přáních a z toho, co je uživatel schopen zvládnout sám nebo s čím
potřebuje pomoci. Klíčoví pracovníci a pracovní tým sestavuje s uživateli jejich
individuální plány a cíle, jež přispívají k rozvoji a udržení jejich nezávislosti
a zodpovědnosti.
Zájmová a kulturní činnost
Umožňuje aktivizovat uživatele, pomáhá mu i nám objevit i skryté schopnosti, záliby
a dovednosti. Je nesporně významným doplňkem výchovné a vzdělávací práce
v našem zařízení. Rámcový režim dne umožňuje rozdělení činností do dvou částí,
zájmovou činnost provádíme v odpoledních hodinách, zatímco vlastní výchovná
činnost se soustřeďuje do dopoledních hodin.
V rámci co nejširší integrace považujeme za naprosto přirozené to, že se snažíme
vytvářet kladný vztah našich uživatelů k veřejnosti a naopak zdravé populace ke
zdravotně postiženým. Běžně se zúčastňujeme kulturních a společenských akcí
města, a tím podporujeme přirozenou integraci mentálně postižených do společnosti.
Návštěva koncertů, divadelních a filmových představení, pěveckých a dalších akcí
jsou pro naše uživatele samozřejmostí a s povděkem pozorujeme, že se stáváme
nenásilně součástí nejen „hodonínské“ společnosti.
Spolupráce s rodiči uživatelů
Našim posláním je posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské
výchovy. Důležitým prvkem je komunikace s rodiči a příbuznými uživatelů.
K pravidelným setkáním s rodinnými příslušníky dochází během předávání klientů do
služby nebo naopak ze služby. Při této příležitosti pracovníci přímé péče informují
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o důležitých změnách stavu uživatele. S rodiči a opatrovníky se setkáváme
minimálně 4x ročně při schůzkách, informujeme je o všem, co je aktuální, důležité
a rozhodující, jak ve sféře sociální péče, v legislativě, v komunikaci s úřady, v životě
zařízení a v souladu se zákonem 108/2006 Sb. jim poskytujeme sociální poradenství.
Rovněž od nich dle znění Standardu č. 7 přijímáme jejich stížnosti, postřehy
a připomínky. Jednou ročně vypisujeme tzv. „dotazníkové šetření“, při kterém
zjišťujeme spokojenost s poskytováním sociální služby. Tento systém zjišťování je
samozřejmě anonymní a zapojují se do něj rodiče, opatrovníci, klienti i zaměstnanci.
Pravidelně první zářijový týden tráví klienti hodonínského Zeleného domu pohody,
kamarádi z kyjovského Domova Horizont, nově i uživatelé chráněného bydlení ze
Šanova, rodinní příslušníci a nezbytný pedagogický doprovod v italském přímořském
letovisku Viserba. Nejinak tomu bylo i v roce 2019.
Ani v roce 2019 nemohlo chybět v kalendáři prezentačních akcí naše hojně
navštěvované Předvánoční odpoledne pro přátele a kamarády. Svůj prostor v něm
získali všichni, kteří měli chuť nabídnout něco originálního a dosud neviděného. Tedy
uživatelky s nejvyšší mírou podpory, klienti z našeho chráněného bydlení, pracovníci
z přímé péče nebo i zástupkyně kancelářského úseku. Podle ohlasů publika jejich
snaha nebyla marná.
Rodiče i veřejnost se na vedení či další pracovníky Zeleného domu pohody mají
možnost obracet i prostřednictvím našich pravidelně aktualizovaných internetových
stránek (www.zelenydumpohody.cz). Zde mohou najít veškeré informace
o zařízení a aktuality co se děje v ZDP. Potřebné informace jsou zveřejňovány i
prostřednictvím letáků a prospektů nebo také vývěsnými tabulemi v zařízení.
Praxe studentů
V našem zařízení se setkáváme se značným zájmem studentů o vykonávání praxe
z různých typů škol a rovněž i o absolvování praktických stáží absolventek
rekvalifikačních kurzů. Studenti získávají kromě odborných zkušeností i obecné
informace o problematice lidí se zdravotním postižením a oceňují zpravidla péči
v zařízení našeho typu. V uplynulém roce v našem zařízení vykonávalo pracovní
činnost 5 dobrovolníků. Velmi si přínosu těchto lidí vážíme a rádi přivítáme další
zájemce, pro něž bychom zajisté našli uplatnění. Praxe a dobrovolnická práce je také
přínosem pro naše uživatele, protože umožňuje zlepšení individuálního přístupu ke
klientům, takže tuto činnost bereme jako oboustrannou výhodu.
Zajištění lékařské péče
Lékařskou péči uživatelům denního a týdenního stacionáře zajišťuje ošetřující lékař
v místě trvalého bydliště nebo na specializovaných pracovištích. My zajišťujeme dle
vystavených předpisů ošetřujících lékařů plnění těchto ordinací, spočívající
především v pravidelném podávání léků, aplikace inzulinu, injekcí, kožních či očních
forem léků apod., které nám rodiče do zařízení dodávají. Naše péče taktéž spočívá
v ošetření drobných poranění, vyžaduje-li to náhle vzniklé onemocnění či úraz přivolání RZP.
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Uživatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením mají svého praktického
lékaře. Pokud mají nějaký zdravotní problém, docházíme s nimi do ordinace lékaře
(cca 10 minut chůze od našeho zařízení). Přímo v našem zařízení samostatnou
ordinaci lékař nemá.
S praktickým lékařem máme smluvní vztah, na základě kterého plníme a zajišťujeme
povinnosti vyplývající ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném
znění a další hygienicko-epidemiologické náležitosti, jako např.: hygienickoepidemiologický dozor, léčebná výživa, preventivní prohlídky, posudky o zdravotním
stavu uživatelů, očkování, apod.
Ordinační hodiny jsou denně (kdykoliv potřebujeme) mimo pracovní dobu nám lékař
vychází plně vstříc a v případě nutnosti změny zdravotního stavu klienta, je lékař
dostupný na mobilu.
Předpisy léků a poukazy na pleny (či vložné pleny), kterých využívají 4 uživatelky,
nám zajišťuje pravidelně praktický lékař. Pro klienty Domova pro osoby se
zdravotním postižením máme dále zajištěnou stálou péči zubní lékařky, psychiatra,
gynekologa, oční lékařky, diabetologa, neurologa a kožní lékařky.
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Základní ekonomické ukazatele za rok 2019
ROZVAHA k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
k 1. 1. 2019

k 31. 12. 2019

Aktiva celkem

24 169

24 274

Stálá aktiva
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Ostatní aktiva

19 350
206
590
4 023
0

19 919
205
575
3 575
0

Pasiva celkem

24 169

24 274

Jmění účetní jednotky
Finanční a peněžní fondy
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje

19 406
2 158
0
2 605

19 975
1 717
0
2 582

NÁKLADY A VÝNOSY za rok 2019 (v tis. Kč)
Náklady celkem

28 394

spotřeba materiálu
spotřeba energie
jiné neskladovatelné dodávky
opravy a udržování
služby
mzdové náklady
sociální a zdravotní pojištění
ostatní sociální náklady
odpisy dlouhodobého majetku
ostatní náklady

1 696
301
448
418
1 285
17 253
5 788
510
485
210

Výnosy celkem

28 394

tržby za vlastní výrobky
tržby z prodeje služeb
čerpání fondů
ostatní výnosy
příspěvky a dotace na provoz

83
9 919
3
8
18 381

Výsledek hospodaření

0
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Vážení a milí podporovatelé našeho zařízení,
díky vaší podpoře (nejen finanční) jsme v roce 2019 mohli našim uživatelům opět
dopřát tradiční pobyt u moře v italské Viserbě – předměstí Rimini, kam se vždy velmi
těší, mohli si užít zimních sportů na horách, na jaře pobyt v přírodě a krom toho se
zúčastnit různých sportovních a kulturních akcí.
V roce 2019 jsme zakoupili nový devítimístný vůz s klimatizací pro naše uživatele.
V budově ZDP jsme obnovili zastaralý nábytek, sedací soupravy, vyměnili podlahy,
kde bylo potřeba a mnoho dalšího.
Sponzoři nám ale pomáhají i s provozními věcmi. Např. servis služebních
automobilů, materiální zajištění jako je občerstvení nebo drobné ceny při akcích,
které pořádáme, a nebylo jich v minulém roku málo.
Proto si i této pomoci nesmírně vážíme, poněvadž účastníci odjížděli vždy nadšení
skvělou organizací, zázemím i s drobnými upomínkovými dárečky a radostné
pohledy lidí s handicapem jsou pro nás tou nejlepší odměnou a víme, že k ní
přispíváte i VY…

Za dary v roce 2019 v jakékoli formě díky!
Věřte, milí podporovatelé, že Vaše pomoc je využita smysluplně a hospodárně
v zájmu našich uživatelů!! Velmi si jí vážíme a srdečně za ni DĚKUJEME!!!
Toto je jen stručné nastínění bohaté činnosti a nabídky Zeleného domu pohody
Hodonín.
Všechny zájemce ze široké veřejnosti i případné potencionální klienty rádi přivítáme
u nás v zařízení a ukážeme jim vše, co je zajímá.
Další podrobnější informace je možné najít na www.zelenydumpohody.cz.
V Hodoníně, dne 28. května 2020

Mgr. Petr Srnec
ředitel zařízení a kolektiv vedení
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