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Statutární zástupce: Mgr. Petr Srnec – ředitel
Ing. Kateřina Wolfová – zástupce ředitele
Zřizovatel: Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
602 81 Brno
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.
Posledním krokem Transformačního plánu Zeleného domu pohody mělo být
vytvoření dvou tzv. „skupinových domácností“ vždy pro 5-6 klientů menší přestavbou
a rekonstrukcí stávajících oddělení. Bohužel vlivem Covidu 19 se tato etapa
Transformace odsouvá na neurčito.

Epidemie Covid_19 a její dopad na chod zařízení
Epidemie Covid_19 měla vliv na celý chod naší organizace. Poslední běžný provoz
probíhal do začátku března. Následně se již chod řídil mimo jiné nařízeními a
opatřeními Vlády ČR. Byl sestaven krizový štáb ZDP, který vytvořil potřebná vnitřní
nařízení a pravidla pro organizaci, jež určovala postupy při výskytu nemoci Covid_19
přímo v našem zařízení. Poslední pořádanou/spolupořádanou akcí byl benefiční ples
Benatura (konec února).
Poté bylo období nouzového stavu a uzavření téměř na dva měsíce služeb
Týdenního a Denního stacionáře. Dále nebylo možno v podstatě pořádat žádné větší
akce. Proto i tradiční aukce výrobků, jež se pravidelně uskutečňuje na konci listopadu
daného roku, byla pořádána elektronickou formou.
Pandemie měla vliv i na nemocnost, zástupy za pracovní neschopnost zaměstnanců,
stejně jako na výši mezd v naší organizaci. Žádali jsme o dotace ve čtyřech
dotačních titulech spojených s epidemií Covid_19 – jednak na odměny zaměstnanců
a též na provozní výdaje.
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Kapacita a spektrum nabízených služeb
Kapacita zařízení k datu 31. 12. 2020
Celková kapacita zařízení je 64 míst, z čehož míst s ubytováním je 46.
V roce 2020 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. 2020:
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
Věková struktura uživatelů a jejich průměrný věk ve sledovaném období
(k 31. 12. 2020)
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

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

34 let
43 let
39 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

5

Denní
stacionář
6
10

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
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. Účastí na dalším vzdělávání si pracovníci v sociálních službách
doplňují a prohlubují kvalifikaci.
Pracovníci v sociálních službách absolvovali níže uvedené semináře v
uplynulém roce 2020:
 Motivace a sebe-motivace
 Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního
systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
 Pohybová a taneční terapie v práci s klientem
Vedoucí vychovatel se zúčastnil níže uvedeného semináře:
 Právo v praxi v sociálních službách (e-learning)
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Sociální pracovnice se zúčastnila níže uvedeného semináře:
 Zákon o sociálních službách
Vrchní sestra se zúčastnila níže uvedeného semináře:
 Vykazování péče na zdravotní pojišťovny
Mzdová účetní se zúčastnila níže uvedeného semináře:
 Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
V naší organizaci se uskutečnilo:
 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.

Zájmové činnosti klientů
V roce 2020 jsme stačili jen spolu uspořádat oblíbený ples BENATURA, který se
konal těsně před vypuknutím pandemie COVID 19 29. 2. 2020. Organizace obdržela
od dobrovolného spolku BENATURA a jejich členů částku 135 tisíc za což jim
mnohokrát děkujeme!!!
V další části roku byly všechny aktivity kvůli vládním opatřením ve velké míře
omezeny.

Význačné akce roku
Kromě již zmiňovaného benefičního plesu jsme uspořádali tradiční Aukci výrobků
našich klientů. Tentokrát samozřejmě jen v elektronické podobě a zejména kvůli
tomu, aby tradice zůstala zachována. Byli jsme velmi příjemně překvapeni zájmem
(40 dražitelů) a samozřejmě i konečnou částkou 122 tisíc, kterou dali dražitelé
dohromady. Patří jim velký dík!!!

Aktivizační činnost na odděleních
Terapeutické dílny byly provozovány v omezeném provozu, ať již časovém nebo
prostorovém. Důsledně jsme dbali na to, aby se klienti různých služeb nepotkávali a
neohrožovali sebe i ostatní.
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Individuální plány
Tvorba, revize a plnění IP bylo po dobu pandemie pozastaveno, protože i
v sociálních službách docházelo k práci v mimořádných podmínkách a s různými
omezeními.

Spolupráce s rodiči uživatelů
Chtěli bychom využít i této možnosti k poděkování rodičům i opatrovníkům za
spolupráci v nelehké době minulého roku. Byli trpěliví, tolerantní a chápali naši situaci
např. při omezování poskytování služeb. Bez jejich empatie a pochopení by se nám
situace zvládala mnohem hůře.
A nadále platí: 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
Bohužel jsme nemohli poskytnout možnost praxe kvůli již mnohokrát zmiňovaným
důvodům, ať již studentům ISŠ nebo praktikantkám různých kursů.

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.
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.
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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 2020
ROZVAHA k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

k 1. 1. 2020

k 31. 12. 2020

Aktiva celkem

24 274

24 476

Stálá aktiva
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Ostatní aktiva

19 919
205
575
3 575
0

19 368
174
609
3 575
0

Pasiva celkem

24 274

24 276

Jmění účetní jednotky
Finanční a peněžní fondy
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje

19 975
1 717
0
2 582

19 424
2 084
0
2 968

NÁKLADY A VÝNOSY za rok 2020 (v tis. Kč)
Náklady celkem

32 048

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

1 711
304
585
430
1 251
19 602
6 484
706
551
424

Výnosy celkem

32 048

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

15
10 476
102
102
21 353

Výsledek hospodaření

0
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Vážení a milí podporovatelé našeho zařízení,
díky i vaší podpoře (nejen finanční) jsme v závěru roku 2020 upravili koupelnu
v podkroví, obnovili sedací nábytek na odděleních.
Za dary v roce 2020 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 shrnutí činnosti Zeleného domu pohody Hodonín v roku 2020,
který byl velkou měrou poznamenán výskytem nemoci COVID. Budeme pevně
doufat, že BUDE LÍP..:-)
Další podrobnější informace je možné najít na www.zelenydumpohody.cz.
V Hodoníně, dne 28. května 2021

Mgr. Petr Srnec
ředitel zařízení a kolektiv vedení
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