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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, lavičky k posezení. Jedna z částí zahrady je
vyhrazena pro záhony, na nichž klienti za podpory pracovníků přímé péče pěstují
levanduli, na okrasném záhoně - skalce 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
dětských jeslí, 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
vytypováváním vhodných klientů, jejich motivováním atd. jsme v roce 2016 navýšili
kapacitu o 4 klienty a poskytovali tuto službu 8 uživatelkám.
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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 musela rozdělit do dílčích, menších částí, což v roce 2021 byla
rekonstrukce tří koupelen v podkroví.

EPIDEMIE COVID-19 A JEJÍ DOPAD NA CHOD P. O.
Bohužel i v roce 2021 měla epidemie Covid-19 vliv na celý chod naší organizace.
Sestavený krizový štáb se řídil hlavně nařízeními a opatřeními Vlády ČR a aktuálně
reagoval na situaci přímo v zařízení.
Počátkem roku byly omezeny návštěvy našich uživatelů v zařízení i uživatelů
u rodinných příslušníků. Dle nařízení Vlády byli po většinu roku testováni klienti
i zaměstnanci na přítomnost viru Covid-19. V okamžiku, kdy byla dostupná vakcína
proti Covid-19, byla většina uživatelů i zaměstnanců očkována proti viru a poté
i dvakrát přeočkována. Přesto měla pandemie vliv na nemocnost, zástupy
za pracovní neschopnost zaměstnanců, stejně jako na výši mezd v naší organizaci.
Žádali jsme o dotace ve dvou 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. 2021
Celková kapacita zařízení je 64 míst, z čehož míst s ubytováním je 46.

druh služby
DOZP
CHB

TS

DS

celkem
za PO

Kapacita k 31.12.2021

13

17

16

18

64

Počet uživatelů k 31.12.2021

13

17

16

18

64

z toho: věkové rozpětí 3 - 26 let

2

3

1

6

12

věkové rozpětí 27-65 let

11

14

15

12

52

věkové rozpětí 66-75 let

0

0

0

0

0

věkové rozpětí 76-84 let

0

0

0

0

0

věkové rozpětí nad 85 let

0

0

0

0

0

Průměrný věk klientů

32

42

40

31

36,25

Obložnost v roce 2021 v %

94

100

100

0

98

Počet nových klientů v roce 2021

2

2

0

2

6

Počet ukončení pobytu, důvod

2

1

0

2

5

2
12
0
2
Aktuální stav žádostí o přijetí k 31.12.2021
Evidence odmítnutých žádostí, důvod
plná kapac. plná kapac. plná kapac. plná kapac.
odmítnutí
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Komentář:
V průběhu roku 2021 bylo provedeno 20 sociálních šetření, a to formou osobní
návštěvy sociálních pracovnic v přirozeném prostředí žadatele, resp. návštěvy
žadatele v dané sociální službě Zeleného domu pohody. Četnost uskutečněných
šetření byla ovlivněna opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19, kdy byly
omezeny návštěvy v zařízení i cestování za žadateli do místa jejich bydliště.
TS: Důvodem ukončení pobytu jednoho uživatele soc. služby byl jeho přechod
do přirozeného sociálního prostředí. Další uživatel byl v TS jen krátce z důvodu
projevů fyzické agresivity směřující proti uživatelům a PSS.
DOZP: Důvodem ukončení pobytu uživatelky byl přechod do DOZP v jiném kraji –
blíže rodině.
DS: Dva uživatelé ukončili sociální službu z důvodu dlouhodobých zdravotních
(psychických) problémů a nevyužívání sociální služby.
Evidence žádostí o umístění je pravidelně aktualizována. Každý rok jsou obvoláváni
žadatelé, resp. jejich opatrovníci, příp. sociální pracovníci obcí, kteří žádosti podali,
zda má ještě žadatel zájem o umístění v konkrétním typu sociální služby.
Pozn.: Žádosti do pobytových sociálních služeb hodnotíme s ohledem na nepříznivou
sociální situaci žadatelů.
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Žádosti do CHB (žadatelů ze služby DOZP ZDP) byly naposledy uspokojeny v lednu
2018. V roce 2021 máme plnou kapacitu CHB. Zájemci o poskytnutí služby CHB,
kteří nejsou uživateli sociální služby DOZP, resp. TS Zeleného domu pohody (DOZP
a TS) zatím podávat žádosti nemohou.
Počty žádostí v námi poskytovaných pobytových službách odpovídají počtu
odmítnutých žadatelů dle § 88 písm. g zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Úroveň poskytovaných služeb – ubytování
Týdenní stacionář – členění pokojů:
jednolůžkové
7
dvoulůžkové
3
Domov pro osoby se zdravotním postižením – členění pokojů:
jednolůžkové
7
dvoulůžkové
5
Regionální karty JMK – změny v organizaci související s jejich implementací
Vnitřní postupy týkající se zjišťování potřebné míry podpory při jednání se zájemcem
o sociální službu a rovněž mapování potřeb v rámci individuálního plánování nám
korespondovaly se zněním Regionálních karet JMK. Nebylo proto třeba jejich obsah
doplňovat či jinak upravovat.
Především uživatelé sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením
využívají dle svých potřeb kompenzační pomůcky. Jde např. o chodítko či invalidní
vozík, který se využívá hlavně v případě delších procházek.
Na webových stránkách organizace máme rozepsány oblasti potřeb, které
poskytováním sociální služby uživatelům pokrýváme.
Sociálně terapeutické, vzdělávací, aktivizační činnosti
Zelený dům pohody poskytuje svým klientům možnost aktivizace v pracovně
terapeutické činnosti, která je realizována v dílnách – dvou keramických, košíkářské
a šicí dílně. Dílny fungují každý všední den dopoledne, zájemci pak mohou do dílen
docházet i v odpoledních hodinách.
Kvalita a lidská práva
V roce 2021 byly podány 2 stížnosti:
První stížnost byla podána pracovnicí v sociálních službách. Ta si stěžovala
na nevhodné chování klientky k ní, k dalším pracovníkům a ke klientům. Stížnost byla
vyhodnocena jako oprávněná – klientka se k chování přiznala.
Druhá stížnost byla podána pěti klienty (z DOZP a TS) na chování klienta služby
DOZP, který měl dotčené v noci budit chozením po pokojích. Stížnost byla
vyhodnocena jako oprávněná. Klient byl poučen a zvýšila se intenzita dohledu
ze strany pracovníků nad klienty v nočních hodinách.
Ve všech případech byli účastníci seznámeni s výsledky řešení stížností.
Ani v jednom případě nešlo o stížnost anonymní.
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Inspekce poskytování sociálních služeb
V roce 2021 neproběhla v žádné ze sociálních služeb Zeleného domu pohody
inspekce za účelem zjištění plnění povinností poskytovatele (dle § 88 a 89) a kvality
poskytovaných sociálních služeb.
Přechod uživatelů do jiných typů služeb
Do jiného typu sociální služby nepřešel v r. 2021 žádný uživatel Zeleného domu
pohody.
Kontakt uživatelů s dalšími poskytovateli služeb (sociálních, zdravotních či jiných) byl
v roce 2021 velmi omezen z důvodu pandemie onemocnění Covid-19.
Úpravy materiálně technického vybavení sociálních služeb
Pro zkvalitnění pobytových sociálních služeb - domova pro osoby se zdravotním
postižením a týdenního stacionáře byly provedeny rekonstrukce koupelen a toalet
v podkroví. Jednalo se o dvě koupelny se sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou
patřící k pokojům a dále přebudování koupelen na 2 samostatné prostorné toalety
pro uživatele.

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 – 6 pracovníků v sociálních službách v přímé obslužné
péči, 11 pracovníků v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická
činnost a 8 pracovníků v sociálních službách – aktivizační služba
e) vedoucí stravování – vede čtyři kuchařky
f) vedoucí provozního úseku – vede 2 uklízečky + 1 uklízečku na DPČ
(poloviční úvazek), 1 pradlenu a 1 provozního pracovníka
Naše zařízení spolupracuje s Úřadem práce ČR při organizování veřejné služby.
Pracovníci v sociálních službách, všeobecné sestry (pracovníci v přímé péči)
a sociální pracovnice jsou plně kvalifikovaní dle zákona č. 108/2006 Sb.
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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. V souvislosti s výskytem onemocnění Covid_19 bylo pořádání seminářů
pro pracovníky v sociálních službách obtížné (zástup za pracovní neschopnost atd.)
Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice absolvovali v uplynulém roce
2021 níže uvedené semináře:
 Asertivita a efektivní komunikace
 Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření
 Základy psychohygieny a její podoby
Dále byla provedena:
 Stáž v zařízení sociálních služeb Zámeček Střelice
V naší organizaci se uskutečnilo:
 Školení BOZP
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 i přes ztíženou situaci ve všech
možných formách (stáže, semináře, konference) splnili povinné vzdělávání 24 hodin,
navíc byli odborně proškoleni zkušenými lektory a získali nové poznatky, které zúročí
v další práci na standardech, metodikách a především při péči o uživatele.
Praxe studentů
Bohužel jsme nemohli ve větší míře poskytnout možnost praxe kvůli již mnohokrát
zmiňovaným důvodům, ať již studentům ISŠ nebo praktikantkám různých kurzů.

Kontrolní činnost
V průběhu roku byl naplňován plán kontrolní činnosti naší organizace. Kontrolní
činnost byla prováděna na jednotlivých úsecích dle vypracovaného plánu.
Byly kontrolovány jednotlivé úseky, a to následovně:
Výchovný úsek:
 vypracování individuálních plánů klientů, jejich vyhodnocování
8

 písemné vypracování osobních cílů uživatelů
 metody výchovné práce s uživateli, přístup k uživatelům
 dodržování a využití pracovní doby
 dodržování Domácího a Provozního řádu a dalších vnitřních předpisů
 dodržování denního rámcového režimu
 dodržování dalších pokynů vedoucího vychovatele, vrchní sestry a ředitele
zařízení
 dodržování zásad BOZP a PO při práci, především vzhledem k bezpečnosti
a ochraně zdraví uživatelů
 uplatňování standardů sociální péče
Zdravotní úsek:
 dodržování harmonogramu práce zdravotních sester a pracovníků sociální péče
 dodržování využití čisté pracovní doby
 provádění osobní hygieny
 podávání léků, plnění léčebných a diagnostických úkonů
 provádění rehabilitační činnosti
 dodržování dietního režimu, výdej a kvalita stravy
 kontrola vedení lékárny, doplňování léků, sledování exspirace léků
 manipulace s čistým a znečištěným prádlem
 provádění dezinfekce
 dodržování hygienických a epidemiologických předpisů
 dodržování denního rámcového režimu
 dodržování Domácího a Provozního řádu
 dodržování dalších pokynů vrchní sestry a ředitele zařízení
 spolupráce s vychovateli při aktivizačních činnostech
 vedení zdravotní dokumentace uživatelů
 vedení písemných záznamů, předávání služeb atd.
 veškeré další práce uložené prac. náplní a harmonogramem práce zdr. sestry
 dodržování zásad BOZP a PO při práci, zvláště se zřetelem k bezpečnosti
a ochrany zdraví uživatelů
 uplatňování standardů sociální péče
Stravovací úsek:
 dodržování harmonogramu práce kuchařek
 dodržování technologických postupů a dietního systému
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 dodržování Úklidového a Sanitačního řádu
 kontrola skladu potravin – uložení potravin, záruční lhůty
 vedení kompletní dokumentace
 kvalita stravy a úroveň podávání jídel
 kontrola dodržování norem
 kontrola čistoty pracoviště i oblečení kuchařek
 kontrola likvidace zbytků jídel
 dodržování bezpečnostních předpisů pro práci v kuchyni
 dodržování pracovní doby
 kontrola při odchodu kuchařek ze směny (vynášení či zcizení potravin)
Sociální agenda:
 vedení spisů uživatelů
 uložení dokladů ve spisech
 kontrola úhrad za pobyt
 vedení účtů uživatelů, vedení tzv. osobní hotovosti uživatelů
 vedení agendy klientů omezených ve svéprávnosti
Provozní úsek:
 dodržování pracovní doby
 dodržování Úklidového a Sanitačního řádu
 dodržování harmonogramu úklidových prací, kvalita úklidu
 uložení čisticích prostředků a ekonomické nakládání s nimi
 dodržování předpisů o nakládání s čistým a znečistěným prádlem
 úklid prádelny a skladu prádla
 dodržování zásad BOZP a PO, používání OOPP
 dodržování předpisu o provozu vozidla
 údržba vozidla a garáže dle předpisu
 hospodaření s pohonnými hmotami
 dodržování povinností souvisejících s bezpečným zajištěním objektu
 provoz bazénu
Ekonomický úsek:
 dodržování vnitřních předpisů příspěvkové organizace
 věcná správnost a úplnost podkladů
 dodržování zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
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 dodržování účetních zásad a postupů dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném
znění
 soulad finančních operací s platnými právními předpisy
 nezbytnost uskutečněných finančních operací
 dodržování předpisů stanovených zřizovatelem, především Zásad vztahů orgánů
Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací
Ostatní kontrola:
 uložení písemností mzdové účetní, skladnice, vedoucí stravování
 kontrola docházky zaměstnanců
 dodržování všech platných řádů a předpisů zařízení

Zájmové činnosti klientů
V roce 2021 bylo ve srovnání s „předcovidovými“ roky samozřejmě méně, ale v rámci
možností jsme se snažili zpestřit klientům jejich činnosti a život co nejvíce.
V průběhu celého roku byli mobilní uživatelé aktivizováni téměř každodenně v rámci
kondičních procházek po městské části Bažantnice anebo v blízkém lesoparku.
Měsíc

Akce

Leden
Únor

Lednové sněhohrátky – 28. 1. 2021
Benefiční ples BENATURA elektronicky (XI. ročník) – 27. 2. 2021
Mezinárodní den žen v ZDP – 8. 3. 2021
Karnevalová připomínka benefičního plesu Benatura (2. 3. 2021)
Úklid lesa v rámci akce Samo se to neuklidí (11. 3. 2021)

Březen

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Prosinec

Vzpomínkový výlet do Vřesovic (22. 4. 2021)
Jarní grilování v ZDP (30. 4. 2021)
Poděkování pracovníkům v 1. linii (tanec Jerusalema) – 26. 5. 2021
Kontaktní návštěva v Ekocentru - 27. 5. 2021
Canisterapie v zahradním areálu ZDP – 3. 6. 2021
Koncert Petra Bendeho v Hodoníně – 18. 6. 2021
Koncert hudební skupiny Oáza v ZDP – 16. 7. 2021
Srpnové grilování na zahradě zařízení s písničkami u táboráku – 9. 8. 2021
Pánská tematická výprava do osady Ropák s táborákem – 20. 8. 2021
Cyklosoutěž pro uživatele denního stacionáře – 16. 9. 2021
Výlet do veselského přístaviště – 23. 9. 2021
Taneční vystoupení v rámci Dne seniorů (DK Hodonín) – 2. 10. 2021
Ozdravný pobyt v Malé Morávce (Beskydy) – 3. – 8. 10. 2021
Slavnostní akademie 30 let ZDP Hodonín – 22. 10. 2021
Předvánoční večer pro uživatele ZDP Hodonín s mini diskotékou – 14. 12. 2021

Sport, tělesná průprava, turistika a pohybové aktivity
V průběhu roku 2021 jsme se snažili o pravidelné sportování a pohybové aktivity,
abychom našim uživatelům zpestřili pobyt v zařízení. Pro zájemce o stolní tenis jsme
v zimním období instalovali přenosný pingpongový stůl v jednom z uvolněných
pokojů, sportovně nadanější klienti se dokonce během ledna, února a března
pravidelně bavili ledním hokejem a závodivými hrami na ledu na přírodním kluzišti
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v nedalekém lesoparku.
Za náročné sportovní výkony lze jistě pokládat i aktivity spojené s odklízením
následků červnového ničivého tornáda, které postihlo část města vzdálenou jen pár
stovek metrů od našeho zařízení. Především mužská část našich uživatelů se
s velkou chutí zapojovala do úklidu v okolí domů našich pracovníků a později také
do odstraňování náletových předmětů v bažantnickém lesoparku.
Naopak dámská složka uživatelek ZDP se od měsíce května začala na dvoře
jednoho z domů chráněného bydlení pravidelně zapojovat do kondičního cvičení
a aerobiku s cílem protáhnout těla a shodit nadbytečné kilogramy. Nadšení
a spokojenost účastnic se pak koncem října proměnily v humorně laděné sportovní
vystoupení v rámci Akademie 30 let Zeleného domu pohody.
Začátkem března se sportovně zaměření klienti začali pravidelně připravovat
na tradiční sportovní hry s účastí desítky dalších zařízení Jižní Moravy a Vysočiny,
které se uskutečnily tzv. online formou začátkem června a naši zástupci v rámci
Atletických a sportovní her Zubří online 2021 vybojovali dvacet medailových kovů.
Přehled sportovních aktivit v roce 2021:
Měsíc
Leden
Únor
Květen
Červen
Červenec
Září
Listopad
Prosinec

Akce
Miniturnaj ZDP ve stolním tenisu – 11. 1. 2021
Lední hokej a závodivé hry na ledu (lesopark Bažantnice): 7. 2. – 28. 2. 2021
Zahájení kondičního cvičení a aerobiku na dvoře domu chráněného bydlení – 1. 5.
2021
45. Atletické a sportovní hry pro mentálně postižené (Zubří) online formou: 7. 6. - 9.
6. 2021
Branný závod u rekreační přehrady Lučina: 10. 6. 2021
Výlet a koupání s plaveckým výcvikem v Moravské Nové Vsi: 11. 6. 2021
Výprava do koupacího biotopu v Bohuslavicích – 27. 7. 2021
Boccia turnaj ve Střelicích u Brna – 23. 9. 2021
Rekreačně sportovní pobyt v Beskydech (Kunčice p. O.) – 28. 9. 2021
24. ročník Atletické olympiády ve Frýdku-Místku – 29. 9. 2021
Závodivé hry v areálu ZDP – 21. 11. 2021
Mikulášský turnaj ve stolním tenise (Břežany) - 6. 12. 2021

Aktivizační činnost na odděleních
Terapeutické dílny byly provozovány v omezeném provozu, ať již časovém nebo
prostorovém. Důsledně jsme dbali na to, aby se klienti jednotlivých služeb
nepotkávali a neohrožovali sebe ani ostatní.
Spolupráce s rodiči uživatelů
Chtěli bychom využít i této možnosti k poděkování rodičům i opatrovníkům
za spolupráci v nelehké době roku 2021. Rodiče i opatrovníci byli trpěliví, tolerantní
a chápali situaci např. při omezení návštěv a dalších nutných opatření. Bez jejich
empatie a pochopení by se nám situace zvládala mnohem hůře.
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 informacemi vyvěšenými v zařízení.
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Význačné akce roku
Kromě již zmiňovaného benefičního plesu v elektronické formě jsme uspořádali
tradiční Aukci výrobků našich klientů. Tentokrát bohužel jen opět elektronicky
a zejména kvůli tomu, abychom zachovali tradici, na kterou jistě navážeme v osobní
„rovině“. Byli jsme velmi příjemně překvapeni zájmem a samozřejmě i konečnou
částkou cca 73 tisíc, kterou dali dražitelé dohromady. Patří jim velký dík!!!
Ale největší akcí roku pro Zelený dům pohody byla slavnostní společenská
Akademie, při níž jsme si připomněli 30. výročí založení. Na ní nechyběla nostalgie
vzpomínání, ale také divadelní vystoupení, humor a ocenění. Prostě vše, co k oslavě
tak významného jubilea patří.

Zajištění lékařské péče
Nezbytnou součástí chodu Zeleného domu pohody je rovněž zprostředkování
a zajištění lékařské péče a rehabilitace. Zabezpečujeme ji prostřednictvím
praktického lékaře MUDr. Merlíčka a kvalifikovaných všeobecných sester.
Jelikož je ordinace lékaře cca 5 minut chůze od našeho zařízení, je jakýkoliv
zdravotní problém řešen okamžitou návštěvou u lékaře, kde uživatele vyšetří
a naordinuje potřebnou léčbu.
Uživatelům denního a týdenního stacionáře zajišťují lékařskou péči praktičtí lékaři
v místě trvalého bydliště, ostatní péči jim zajišťují specializovaná pracoviště.
Dle vystavených doporučení těchto ošetřujících lékařů zajišťujeme plnění ordinací,
spočívající především v pravidelném podávání léků, aplikací kožních či očních forem
léků apod., které nám rodiče do zařízení dodávají. Naše péče taktéž spočívá
v ošetření drobných poranění. Vyžaduje-li to pak náhle vzniklé onemocnění či úraz přivolání RZP.
MUDr. Merlíček nám zajišťuje dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
v platném znění hygienicko-epidemiologické náležitosti, jako např.: hygienickoepidemiologický dozor, preventivní a vstupní prohlídky, posudky o zdravotním stavu
uživatelů, očkování uživatelů, apod.
Praktický lékař, přímo v našem zařízení, ordinaci nemá. Ordinační hodiny jsou
denně. Předpisy léků a poukazy na inkontinenční pomůcky, které využívá 5 uživatelů,
nám zajišťuje pravidelně MUDr. Merlíček. Pro klienty Domova pro osoby se
zdravotním postižením máme zajištěnou stálou péči zubní lékařky MUDr. Pruklové
a psychiatra MUDr. Holoubkové, dále pak gynekologa, oční lékařky MUDr. Křenové,
diabetologa MUDr. Křena, neurologa MUDr. Hudečkové a MUDr. Koliby, kožní
lékařky MUDr. Pavelekové a MUDr. Kraľovičové.
Veškerou péči klientům chráněného bydlení zajišťuje praktický lékař MUDr. Piknová,
ostatní péči zajišťují odborní lékaři, kteří poskytují péči i klientům DoZP.
Vykazování výkonů za zdravotnickou péči
Pro vykazování výkonů za zdravotnickou péči má naše zařízení uzavřenou Zvláštní
smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky a řídí se jí
a příslušnými dodatky, které z této smlouvy vyplývají. Zdravotnickou péči, dle
ordinace praktického lékaře a odborných specialistů, zajišťují v našem zařízení
4 všeobecné sestry v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní
dobou a 1 vrchní sestra, rovněž začleněná do nepřetržitého provozu.
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Základní ekonomické ukazatele za rok 2021
ROZVAHA k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
k 1. 1. 2021

k 31. 12. 2021

Aktiva celkem

24 476

24 336

Stálá aktiva
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Ostatní aktiva

19 368
174
609
4 325
0

19 190
255
795
4 096
0

Pasiva celkem

24 476

24 336

Jmění účetní jednotky
Finanční a peněžní fondy
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje

19 424
2 084
0
2 968

19 246
1 507
0
3 583

NÁKLADY A VÝNOSY za rok 2021 (v tis. Kč)
Náklady celkem

35 907

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

1 678
256
786
231
1 331
22 620
7 524
772
552
157

Výnosy celkem

35 907

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

10
11 487
262
86
24 062
0
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Vážení a milí podporovatelé našeho zařízení,
díky i vaší podpoře jsme v červnu roku 2021 zrekonstruovali další část koupelen; naši
uživatelé si užili ozdravný pobyt v Jeseníkách a mnoho dalších potřebných věcí.
Za dary a podporu v roce 2021 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 v roce 2021, který byl
velkou měrou poznamenán opětovným výskytem nemoci COVID-19. Budeme pevně
doufat, že BUDE LÍP. :-)
Další podrobnější informace je možné najít na www.zelenydumpohody.cz.
V Hodoníně, dne 28. dubna 2022

Mgr. Petr Srnec
ředitel zařízení a kolektiv vedení
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