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Milí přátelé,
výroční zpráva občanského sdružení Rodinná pohoda za rok 2011, kterou se nyní chystáte přečíst,
Vám zkráceně představí činnosti, které naše organizace nabízí.
Každoročně připomínám poslání našeho sdružení, se kterým vzniklo. Jedná se o pomoc rodinám,
které se rozhodly starat o své blízké příbuzné v jejich přirozeném domácím prostředí a daří se jim tak
zabránit jejich umístění do pobytových zařízení.
Základ naší práce tvoří tyto registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
registrovaných u Krajského úřadu Jihomoravského kraje:
• Odlehčovací služby – poskytované formou terénní od r. 2007
• Centrum denních služeb - Pohoda – poskytovaná služba ambulantně od r. 2008
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – ambulantní a terénní forma od r.
2010
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením- terénní
forma od r. 2010

Financování těchto služeb je zajišťováno prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu, měst a obcí,
vlastních prostředků z plateb od uživatelů služeb, grantů, sbírek a sponzorských příspěvků.
Moje poděkování patří všem, kteří nám pomáhají finančně, svou odbornou pomocí, či
dobrovolnictvím. Prostě všem lidem, kterým není naše práce lhostejná.
Děkuji také všem zaměstnancům občanského sdružení, bez kterých by naše pomoc potřebným
občanům také nebyla možná.
Snad máte stejný názor jako já, že pokud má mít naše práce smysl, je nutná spolupráce nejen našich
zaměstnanců, ale všech organizací, jak poskytujících, tak i podporujících sociální služby.

Mgr. Jana Kubaláková
ředitelka Rodinné pohody, o. s.

Odlehčovací služby
-

poskytujeme formou terénní po celém Jihomoravském kraji
všem věkovým kategoriím
v době od 7.00- 22.00 hod., včetně víkendů a svátků
ve výjimečných případech jsme schopni zajistit celodenní péči (24 hod.)

V rámci poskytování odlehčovacích služeb nabízíme:
a, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- zahrnuje pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo
vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
b, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- zahrnuje pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
c, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
-zajištění stravy a pomoc při přípravě stravy
d, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity a jiné sociální
služby, instituce a doprovázení zpět, pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob
e, pomoc při uplatňování práv
f, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

V průběhu roku 2011 jsme pomohli 38 rodinám, proběhlo u nich 2892 návštěv a bylo jim
poskytnuto 12577 hodin péče.
Uživatelé služby mají od nás možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek (např. mechanické vozíky,
elektrické polohovací postele) k usnadnění poskytování péče.

Centrum denních služeb - Pohoda
- služba je poskytována formou ambulantní
- ve Slavkově u Brna
- dětem a mládeži ve věku od 7 – 26 let
- v pracovní dny, od 8.00 – 12.00 hod.
Cílem denního centra je:
umožnit odpočinek pečujícím, dát jim možnost vyřídit si své soukromé věci
- podpořit tedy rodinu nejen fyzicky, ale i psychicky = optimalizovat rodinné prostředí, udržet normální chod
domácnosti
- zkvalitnění života postižených lidí
- začlenění hendikepovaných do běžného života (integrace) a zabránění vyloučení klienta ze společnosti
(izolace), jejímž předpokladem u dětí je školní integrace
při své práci nabídnout sociálně právní poradenství, zvýšit tak informovanost klientů o svých právech

K uživatelům služby je přistupováno individuálně, na základě diagnózy a aktuálního zdravotního stavu.
Pracovníci zajišťující přímou obslužnou péči pomáhají při oblékání, osobní hygieně, podporují soběstačnost
klienta a vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb.
Pracovníci vykonávající základní výchovnou nepedagogickou činnost se věnují výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti – nácviku a upevňování motorických dovedností prostřednictvím nabízených
volnočasových aktivit v individuálním a skupinovém programu.
Cílem jejich práce je zajistit klientům pocit bezpečí, posílit kladné sebehodnocení a přispět k větší socializaci
do běžného života.
Klienti se zúčastňují canisterapie, muzikoterapie, pořádáme pro ně výlety, víkendové a celotýdenní pobyty,
zúčastňují se různých akcí. Ve spolupráci s Centrem denních služeb pro seniory si vzájemně uživatelé služeb
chystají dárečky, naše mládež pro ně nacvičila divadelní představení apod.
V průběhu roku jsme řešili problém s prostory pro Centrum denních služeb – Pohoda, protože jsme
obdrželi výpověď nájemní smlouvy z původního působiště. Díky spolupráci s městem Slavkov u Brna se nán
podařilo získat a opravit prostory nové, na Tyršově ulici.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zaměřené na činnost s dětmi s postižením, v rámci integrace
začleňujeme do aktivit rodiče a sourozence těchto dětí, takže i jedince zdravé. Dále pracujeme s rodinami, které
se nacházejí v krizové životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte.
Služba je poskytována převážně v terénu a ambulantně, formou pravidelných a jednorázových aktivit.
V rámci poskytování sociálně aktivizační služby jsme se nejvíce mohli zaměřit na:
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doporučení dalších služeb a podpora při jejich
kontaktování, podpora kontaktu se zdravotnickými, školskými zařízeními, zařízeními pro trávení volného
času dětí…doprovody do těchto zařízení apod.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc a podpora kontaktů s rodinou, doprovázení k jednání na úřadech, vyjednávání
na úřadech, institucích a jiných organizacích v zájmu uživatele služby, pomoc při vyplňování formulářů a
dotazníků
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- podpora a stabilizace vztah v rodině, nácvik každodenních činností potřebných v životě (nákupy, práce s
bankomatem…),podpora adekvátního zapojení do chodu domácnosti,podpora ve vedení domácnosti a
hospodaření, podpora zvládání povinnosti školní docházky a aktivního přístupu rodičů i dětí ke vzdělávání
(návyky dítěte k včasnému a pravidelnému příchodu do školy, bez strachu, napomoci mu začlenit se, event.
adaptovat na nové prostředí, kamarády, dále je důležité si rozdělit ve dni čas na učení a na volný čas.)
- nácvik postupů řešení v konkrétních situacích (základní návyky slušného chování, hygienické návyky,
vhodné ošacení…)
- podpora vztahu s rodiči v případě odloučení
- podpora aktivního přístupu rodičů k trávení volného času dítěte (mnoho rodičů si neumí poradit s aktivním
trávením volného času s dítětem, snažíme se najít vhodné volnočasové aktivity pro rodinu v souladu se
situací rodiny)
• Sociálně terapeutické činnosti
- podpora a rozvoj osobních a sociálních schopností a dovedností rodičů a dětí (podpora sebevědomí dítěte,
získání vzájemné podpory, pocitu jistoty rodič x dítě, podpora přijetí dítěte)
Jednotlivé činnosti jsou doplněny podle potřeb uživatelů o pomoc specializovaných odborníků –
např.psychologa, finančního poradce aj.
Pravidelné volnočasové aktivity:
- plavání 1x týdně ve spolupráci Plavecké školy Tempo, muzikoterapie 2 x měsíčně,canisterapie pro děti
do 3let – 1x měsíčně ve spolupráci s Mateřským centrem Radost, arteterapie – 1x měsíčně ambulantně
(podpůrná sebereflexní skupina),canisterapie pro rodiny v azylových domech – dle poptávky + v terénu
1-2x měsíčně
Jednorázové aktivity:
- víkendové odlehčovací pobyty pro děti, víkendové pobyty pro rodiny s dětmi, příměstské tábory,
vzdělávací semináře, přednášky, kurzy, návštěvy kulturních akcí, divadel

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V rámci sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsme navštěvovali
především pobytová zařízení našeho kraje, kde se snažíme seniory a osoby se zdravotním postižením více
zaktivizovat, zapojit do každodenního života začleněním do společného soužití v kolektivu - provádíme
s nimi trénování paměti formou hry, povídáním, vzpomínáním, oživením je pro ně přítomnost pejsků – zde
využíváme metody canisterapie.
Spolupráci jsme navázali například s Domovem pro seniory Jevišovice,p.o., Domovem pro seniory
Sokolnice,p.o., Domem s pečovatelskou službou v Moravském Krumlově, Domem s pečovatelskou službou
v Drnovicích, Domem s pečovatelskou službou v Bosonohách v Brně, Domovem „Na zámku“
Nezamyslice,p.o., Domovem u rybníka Víceměřice, p.o.….

Další aktivitou v rámci sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou
svépomocné skupiny, které jsou určeny pečovatelům, kteří pečují o své blízké s jakýmkoliv typem
zdravotního postižení. Tato setkání umožňují:dozvědět se nové informace o daném problému, jsou zde
nabídnuté různé formy možné pomoci, napomáháme zde řešit vzniklou krizovou situaci, pečující rodiny
získávají zkušenosti v péči, dále zde dochází k psychické podpoře pečujících.
V rámci komunitního plánování ve městech Jihomoravského kraje pořádáme přednášky, které umožňují
předat naše získané zkušenosti při péči o lidi s postižením dál nejen široké veřejnosti, ale i zdravotním
sestrám a pracovníkům v sociálních službách.

HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RODINNÁ POHODA
NÁKLADY
Spotřeba materiálu

VÝNOSY
259 000

Tržby z prodeje služeb

1597 000

Spotřeba energie

33 000

Příspěvky sponzorů

Opravy, udržování

15 000

Provozní dotace

1707 000

Cestovné

33 000

Výnosy celkem

3318 000

Výsledek hospodaření

124 000

Ostatní služby

376 000

Osobní náklady

2 414 000

Ostatní náklady

16 000

Odpisy DNM a DHM

48 000

Náklady celkem

14000

3 194 000

PŘEHLED DOTACÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí

916 000

Jihomoravský kraj

387 000

Město Vyškov

200 000

Město Slavkov u Brna

145 000

Ostatní (ÚP, obce, nadace Tři brány, firmy)

59 000

Podpořili nás
Nadace Tři brány
JMK,MPSV
Města Vyškov, Slavkov u Brna, Moravský Krumlov, Obec Drnovice
ZUŠ Vyškov, ZUŠ Veselí na Moravě – koncerty pro Vážku
PPG Industries Czech Republic s.r.o., Brno

Děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podpořili, všem dárcům, sponzorům…….i těm, co nebyli
jmenovaní.

