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ÚVODNÍ ČÁST
Rok 2020 nás zřejmě měl naučit pokoře a přijetí neměnného. Většina na něj bude vzpomínat
jako na rok krize. Ano, všechno to, co nás potkalo, rozhodně nebylo snadné zvládnout. Byl
poznamenán několikerými mimořádnými opatřeními, která slouží k úspěšnému zvládnutí
epidemie onemocnění způsobené koronavirem, a která nás, občany této země velmi omezuje
v běžném životě. Téměř celý rok se potýkáme s touto krizí, na kterou nikdo z nás nebyl
připraven a nikdo s ní nepočítal. Učíme se s tím žít, vyrovnat se a zvládnout ji. A právě v těch
nejtěžších dobách epidemie přišla pomoc ze strany APSS ČR , MPSV , KÚ Olomouce a
v neposlední řadě od Magistrátu města Prostějova , představitelům různých společností, kteří
nás ze začátku zásobovali ochrannými a desinfekčními pomůckami, aby nám pomohli
zvládnout celou situaci.
Chtěla bych všem, kdo se podíleli na zvládnutí výzev, které nás v loňském roce potkaly,
upřímně poděkovat.
Velké díky patří i všem zaměstnancům organizace za jejich profesionální přístup k celé
situaci a jejich odhodlání zabezpečit každodenní provoz poskytovaných sociálních
služeb v této nelehké době.
Děkuji Vám všem.
Hana Galetková
předsedkyně spolku Lipka

1.1

POSLÁNÍ A CÍLE ČINNOSTI LIPKA, z.s.

Posláním spolku LIPKA, z.s. je sdružování občanů na základě společného zájmu, kterým je
pomoc, podpora a vyvíjení aktivit směřujících ku prospěchu osob se zdravotním postižením.
Cílem této hlavní činnosti je vytváření odpovídajícího zázemí, podmínek a prostředí pro
výchovu, vzdělávání, zájmové a terapeutické činnosti směřující k jejich všestrannému rozvoji,
socializaci a integraci do každodenního života společnosti. Naplňování hlavního poslání
činnosti LIPKA, z.s. je realizováno prostřednictvím poskytování služeb sociální péče pro děti,
mládež, dospělé osoby se zdravotním postižením a seniory. Sociální služby poskytujeme ve
dvou střediscích:
- středisko Tetín – zde je sídlo LIPKA, z. s. a Centrum denních služeb, kde tradičně
poskytujeme sociální službu denní stacionář a sociálně aktivizační službu pro seniory,
- středisko Vrahovice – tady poskytujeme ambulantní sociální službu sociálně terapeutická
dílna (cukrárna) a pobytovou službu - chráněné bydlení.
2

Výroční zpráva 2020

1.2

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2020

LIPKA, z.s.
Prostějov
zakladatel
MS, ZŠ A SŠ
JISTOTA, o.p.s

zakladatel
SENZA družstvo,
chráněn dílna

provozovatel

provozovatel

středisko

středisko Tetín

Vrahovice

CENTRUM DENNÍCH
SLUŽEB

SOCIÁLNĚTERAPEUTICK
Á DÍLNA

CHRÁNĚNÉ
BYDLENÍ

ODĚLENÍ
PRO MLÁDEŽ
A DOSPĚLÉ

DENNÍ
STACIONÁŘ

SAS
PRO SENIORY

ODDĚLENÍ
PRO DĚTI

NZZ

KLINICKÁ
LOGOPEDIE

REHABILITACE

1.3 ČLENSKÁ ZÁKLADNA
K 31. 12. 2020 bylo ve spolku celkem 37 členů. Členy jsou především rodiče uživatelů
sociálních služeb, pracovníci zařízení, příznivci spolku a uživatelé – podílejí se tak na
rozhodování o poskytovaných službách, programovém zaměření spolku v současnosti i
budoucnosti.
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1.4. ŘÍZENÍ SPOLKU LIPKA, z. s.
Na řízení a vedení se dle platných stanov LIPKA,z. s. podílí výkonný výbor a kontrolní
komise.
Výkonný výbor
Činnost spolku řídí členové výboru a revizní komise, kteří byli zvoleni na členské schůzi
dne 14. 12. 2015.
Předsedkyní a statutárním zástupcem spolku je Mgr. Renata Čekalová, ostatní členové výboru
jsou:
 pí. Ivana Přikryl Fládrová
 p. Bc. Pavel Smetana
 pí. Soňa Reschová
 p. Jiří Vejvoda
 pí. Ivet Zedková
V roce 2020 se členové výboru LIPKA, z. s. na svých jednáních zabývali zejména těmito
nejdůležitějšími okruhy otázek, které ovlivňovaly činnost naší NNO:
 Otázky, souvisejícími s provozem všech čtyř sociálních služeb - finanční zabezpečení
Centra denních služeb, chráněného bydlení, sociálně terapeutické dílny a sociálně
aktivizačních služeb pro seniory, optimalizace sítě sociálních služeb v Olomouckém
kraji a Akční plán sociálních služeb v OK pro rok 2020, s tím související neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu, projektové záměry i konkrétní projekty a žádosti, letní
aktivity.
 Poptávka dotací a investičních prostředků na opravu budovy Tetín 1, Prostějov. Jednalo
se především o zajištění finančních prostředků na výměnu oken a zpracování projektu
na zajištění bezbariérovosti – výměna výtahu.
 Byla projednána změna organizační struktury LIPKA, z. s. a personálního obsazení.
Revizní komise
V revizní komisi pracuje 1 zaměstnanec organizace LIPKA, z. s. a 2 dobrovolní
spolupracovníci:
 pí. Jana Drmolová
 pí. Mgr. Michaela Straková
 p. Alois Růžička
Členové výboru a revizní komise spolku za uplynulé roky vytvořili tvůrčí tým. Nezištně věnují
svůj čas, zkušenosti, schopnosti a vědomosti ku prospěchu postupného naplňování poslání
naší nestátní neziskové organizace. Oceněním jejich obětavé práce je funkčnost
zařízení a především spokojenost všech stálých uživatelů. Patří jim naše uznání a upřímné
poděkování.
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Členská schůze
Schází se pravidelně 1x ročně, v roce 2020 se schůze nekonala, nedovolovala to vládní
nařízení. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v podzimních měsících 2020 včetně
výrazných epidemiologických opatřeních a omezení setkávání osob Výroční zpráva byla
projednána a schválena členy řídícího výboru LIPKA, z.s. Prostějov elektronicky v průběhu
měsíce listopadu 2020.

2.

LIPKA, z. s.

2.1 POSLÁNÍ
1. Centrum denních služeb Tetín je denní docházkové zařízení poskytující ambulantní služby
dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním, konkrétně dvě sociální
služby a nestátní zdravotnické zařízení:




denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
nestátní zdravotnické zařízení – denní stacionář (rehabilitace a klinická logopedie).

2. Středisko Vrahovice poskytuje dvě sociální služby, a to pobytovou a ambulantní:



chráněné bydlení s kapacitou 14 uživatelů v 5 bezbariérových bytech,
sociálně terapeutická dílna v podobě nevýdělečné cukrárny pro veřejnost s kapacitou
6 uživatelů.

2.2 DENNÍ STACIONÁŘ
POČET UŽIVATELŮ DENNÍHO STACIONÁŘE V ROCE 2020
Kapacita registrované sociální služby denní stacionář je 90 uživatelů. Za celé období
sledovaného roku služby pravidelně využívalo celkem 36 dětí, 44 mládeže a dospělých osob
se zdravotním postižením, celkem tedy 80 uživatelů. Za celé sledované období roku 2020
využívalo rehabilitačních služeb 65 uživatelů.
denní stacionář pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením, jehož služby
v průběhu roku 2020 využívalo celkem 44 uživatelů. Počet uživatelů s uzavřenou smlouvou
k 31. 12. 2020 byl 42, dva uživatelé v průběhu roku ukončili smlouvu o poskytování sociální
služby.
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Denní
stacionář
– Počet
mládež a dospělí
uživatelů
počet uživatelů denního
80
stacionáře celkem

36
44

stacionář

z toho denní pobyt

44

rehabilitace

36

rehabilitace

denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami ve věku od 7 do 18-ti let, jehož služby
v průběhu roku 2020 pravidelně využívalo celkem 36 dětí, z okresů Prostějov, Olomouc a
Přerov. Počet uživatelů s uzavřenou smlouvou ke dni 31. 12. 2020 byl 34.

Počet uživatelů denního stacionáře k 31. 12. 2020,
dle věku:

Věková kategorie

Počet
uživatelů

%

věk do 6ti let

3

5%

věk 7 – 18 let

27

35%

věk 19 – 26 let

13

16%

věk 27 – 45 let

35

42%

Věk 46 – 55 let
Celkem

2%

2
80

(v grafu jsou uvedeny údaje o počtu uživatelů vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku)
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Počet uživatelů denního stacionáře k 31. 12. 2020 dle stupně závislosti:

Stupeň závislosti

Počet uživatelů

35

4

7
17

18

stupeň 0
žádná závislost
stupeň 1
lehká závislost
stupeň 2
středně
těžká
závislost
stupeň 3
těžká závislost
stupeň 4
úplná závislost

Počet
uživatelů

%

4

6%

6

8%

17

20%

18

24%

35

42%
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Vývoj počtu uživatelů denního stacionáře od roku 2010 :

80 77 82 80 82 82 83 77 81 84 80

38

stacion ář p ro mlá dež

42 37 40 37 41 41 4048
42 43 41 41 43
40

40
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38
40
42
43
41
41
43
48
45
44
44

stacion ář p ro děti

42

37

40

37

41

41

40

29

36

40

36

celkem

80

77

82

80

82

82

83

77

81

84

80

Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 byl 892, z toho v roce 2020 bylo 44 žen a 36 mužů.
Sociální služba denní stacionář je zpravidla poskytována v pracovní dny, v celkovém rozsahu
50 hodin týdně (v případě jednorázových aktivit je služba poskytována déle). Provozní doba
sociální služby denní stacionář v roce 2020 byla 191 dní. Služba nebyla poskytována celkem 60
dní, 45 dnů byl stacionář uzavřen nařízením vlády a zbývajících 15 dnů z důvodu čerpání řádné
dovolené.
V průběhu roku 2020 docházelo do stacionáře 44 uživatelů, kteří využívali nabídky 8
terapeuticky zaměřených zájmových činností, mimo tyto aktivity mimo to také využívali jak
skupinové tak také individuální činnosti v jednotlivých pracovních skupinách. Samotný chod
denního stacionáře byl poznamenán opatřeními souvisejícím s pandemií onemocnění COVID–
19. V období od 13. 3. Do 25. 5. 2020 byl stacionář prostřednictvím vládního nařízení uzavřen.
V tuto dobu jsme nemohli poskytovat sociální službu. Pracovníci se pustili do šití roušek a
distribuovali je mezi potřebné. V měsíci červnu uživatelé začali pozvolna docházet do
stacionáře. Všichni se obávali možné nákazy a ovládl je strach z neznámého onemocnění.
V tomhle období jsme museli omezit nabídku terapeutických aktivit, abychom uživatele a
pracovníky nevystavili riziku nákazy. Všichni se snažili program stacionáře připravit tak aby
odpovídal všem hygienickým požadavkům. V roce 2020 jsme byli nuceni po dlouhých letech
přerušit pravidelný letní program a zaměřili jsme se převážně na vycházky do přírody v okolí
stacionáře. Všechny aktivity jsme směřovali k ochraně zdraví jak uživatelů tak také pracovníků.
Všem patří velký dík za zvládnutí této pro nás nové a náročné situace.
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2.3

NZZ – DENNÍ STACIONÁŘ

Odborná rehabilitační péče je nedílnou součástí poskytovaných služeb. Nestátní zdravotnické
zařízení má omezenou registraci rehabilitační a logopedické péče pro uživatele denního
stacionáře. Odborné péče tří plně kvalifikovaných fyzioterapeutů a rehabilitačního lékaře
využívalo v roce 2020 celkem 759 dětí, mládeže a dospělých uživatelů. Zdravotní výkony pro
uživatele denního stacionáře nejsou v plné výši hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Komplexní a cílená rehabilitační péče pod vedením odborného lékaře, realizovaná třemi
profesionálními, vysoce erudovanými fyzioterapeuty je zaměřená na zvyšování pohybových
schopností, včetně zvyšování soběstačnosti při chůzi a pohybu ve známém prostředí, zlepšování
jemné i hrubé motoriky, apod. Rehabilitační péči využívalo v průběhu roku 2020 celkem 65
uživatelů.
Poskytování klinické logopedie bylo v roce 2020 pozastaveno z důvodu personálního obsazení.
Klinická logopedie se rozběhla od září 2020.
2.4

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

Sociální služba SAS pro seniory má v našem spolku dlouhodobou tradici. Dlouhodobým cílem
sociálně aktivizační služby pro seniory je motivace seniorů k činorodému způsobu trávení
volného času a k aktivnímu životnímu stylu, prostřednictvím podpory jejich osobních možností
a společenského začleňování. V roce 2020 se senioři scházeli na pravidelných schůzkách od
pondělí do čtvrtku. V úterý se navíc konají pravidelná setkání Akademie seniorů, což je cyklus
přednášek, besed nebo setkávání seniorů se zajímavými lidmi z našeho regionu.
Bohužel jsme museli službu v důsledku vládního nařízení uzavřít, a to od 16. 3., kdy byl
vyhlášen nouzový stav, poskytování služby bylo obnoveno až 22. 6. 2020. Přes všechnu snahu
jsme každoroční program letních aktivit museli omezit. Ruce nám svazovala jak vládní nařízení
v podobě dodržování různých protiepidemických opatření, tak také obavy o zdraví ze strany
seniorů.
Sociálně aktivizační služba pro seniory - nabízí celkem 7 zájmových útvarů, jedná se
především o aktivity zaměřené na zlepšení pohyblivosti seniorů, dechová cvičení, kardio
cvičení, cvičení s pomůckami a keramiku. Na tyto aktivity v roce 2020 docházelo pravidelně
92 seniorů.
Akademie seniorů - v roce 2020 se uskutečnilo pouze dvanáct setkání, na kterých se sešlo 285
seniorů.
V rámci akademie seniorů pořádáme také poznávací výlety - i tady bohužel v důsledku
pandemie COVID 19 došlo k výraznému omezení. Uskutečnil se pouze jeden poznávací výlet,
a to na Letiště Václava Havla do Prahy. Této exkurze se zúčastnilo 26 seniorů.
V průběhu roku 2020 využilo sociálně aktivizační službu pro seniory celkem 377 osob, což je
oproti roku 2019 osob o 60% menší účast. Doufáme, že se tato situace zlepší a vše se vrátí do
starých kolejí.
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V souvislosti s pandemií COVID 19 jsme seniorům poskytovali také telefonické konzultace,
jednalo se především o poradenství v oblasti vládních nařízení. Seniorům a zaměstnancům
chráněné dílny Senza jsme distribuovali roušky, které našili zaměstnanci spolku LIPKA.
2.5

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Rok 2020 byl poznamenán pandemií onemocněním SARS-COVID19, která zasáhla celý svět.
V měsíci květnu jsme všichni stáli před novou situací, došlo k vyhlášení celorepublikové
karantény, nesmělo se vycházet mimo své domovy s výjimkou cest do zaměstnání, návštěvy
lékaře a nezbytných nákupů. Došlo také ke značným omezením v sociálních službách,
s nastalou situací jsme se museli všichni vyrovnat. Bylo nutné vytvořit nová pravidla a krizové
plány v sociálních službách.
Na počátku roku 2020 jsme měli ve službě chráněné bydlení 13 klientů, a to tři muži a deset
žen. V měsíci únoru byla uzavřena smlouva o poskytování sociální služby s další klientkou.
V prvním pololetí roku využívalo službu 14 klientů. Během léta ukončila jedna klientka
smlouvu, volné místo bylo ihned obsazeno. Na konci roku 2020 byla kapacita chráněného
bydlení
zcela
plná,
sociální
službu
využívalo
10
žen
a
4
muži.
Přestože v určitém období bylo vládním nařízením individuální plánování omezeno na
nezbytnou míru a kladl se důraz na poskytnutí základních činností zajišťující zdraví
a bezpečnost klientů. Nejprve bylo nutné klientům vysvětlit vhodným způsobem celou situaci
ohledně pandemie COVID -19. Klienti byli pravidelně seznamováni s novými nařízeními
a opatřeními vydávanými vládou. Chod chráněného bydlení bylo nutné přizpůsobit. Základní
změnou bylo zajišťování nákupů potravin. Jelikož došlo k omezení hodin pro nakupování
a také k omezení počtu osob v obchodě, bylo rozhodnuto, že nově budou zajišťovány nákupy
on- line z důvodu ochrany zdraví klientů. Nákupy byly zajišťovány sociální pracovnicí přes
internet. Klienti jednou týdně odevzdali nákupní seznam. Zboží jim bylo objednáno a dovezeno
na chráněné bydlení. Klienti tak nemuseli navštěvovat obchody. V průběhu roku bylo zrušeno
pořádání všech kulturních a společenských akcí, byl omezen provoz divadel, kin, knihoven
galerií atd. Tato situace měla dopad na pořádání volnočasových aktivit nejen na chráněném
bydlení, ale i ve zbývajících službách LIPKA, z. s.
Dlouhodobým cílem sociální služby chráněné bydlení je vytvářet podmínky pro optimální
rozvoj soběstačnosti a rozšíření osobních možností uživatelů směrem k postupnému snižování
jejich závislosti na službě.
I přes složitou situaci jsme se snažili plnit dlouhodobé cíle naší služby. V roce 2020 docházelo
do zaměstnání 5 klientů a jedna klientka roznášela letáky pro distribuční společnost. V rámci
podpory ostatních klientů jsme plnili cíle stanovené v jejich individuálních plánech
Bližší informace o sociální službě chráněné bydlení jsou dostupné na internetových stránkách
www.oslipka.cz a také na stránkách www.chranene-bydleni-lipka.netstranky.cz Dále jsou
dostupné informace o naší službě v registru poskytovatelů sociálních služeb.
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2.6

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Službu sociálně terapeutická dílna v roce 2020 navštěvovalo celkem 12 uživatelů. Z toho 3
uživatelé využívali denního svozu a ostatní uživatelé služby dochází samostatně. Posláním
služby sociálně terapeutická dílna je rozvoj individuality každého uživatele směrem
k rozšiřování jejich osobních možností, které vedou k seberealizaci a začlenění do běžného
způsobu života. Dlouhodobým cílem služby je rozšíření osobních možností uživatelů,
osvojování pracovních návyků a dovedností, které vedou k zvýšení jejich samostatnosti,
soběstačnosti a učí je odpovědnosti za sebe sama se zachováním života v jejich přirozeném
prostředí.
Uživatelé dochází do sociálně terapeutické dílny od pondělí do pátku a střídají se dle určeného
rozpisu. Tři uživatelé k dopravě do sociálně terapeutické dílny využívají svozové vozidlo
Centra denních služeb. Sociálně terapeutická dílna slouží uživatelům k osvojování pracovních
návyků
a k integraci na trh práce. Uživatelé mají možnost si v bezpečném prostředí za podpory
kvalifikovaných pracovníků osvojit pracovní návyky. Podílejí se na chodu cukrárny - obsluze
zákazníků a výrobě dezertů, podílejí na výrobě pralinek a dárkových krabiček na pralinky.
V roce 2020 bylo poskytování služby velmi ztíženo současnou situací okolo pandemie COVID
– 19. Byly kladeny požadavky v podobě dodržování všech vládních nařízení, což se
samozřejmě
promítlo
i do organizace provozu, museli jsme pro naše uživatele zajistit bezpečné prostředí. Bohužel
jsme od 16. 3. 2020 museli službu, v důsledku vládního nařízení - zavedení nouzového stavu,
uzavřít. Provoz byl obnoven 25. 5 2020. V letních měsících byl provoz cukrárny ve standartním
režimu, na podzim však došlo ke zhoršení epidemiologické situace a služba fungovala pro
veřejnost pouze formou výdejového okénka. Z hlediska vedení služby byl rok 2020 velmi
náročný.
Klienti,
zaměstnanci
i opatrovníci se obávali onemocnění Covid - 19. V důsledku všech těchto okolností bylo nutné
přistoupit k novému konceptu poskytování služby - uživatelé zkoušeli nové recepty, pekli
vánoční cukroví, dokončili projekt 12 interaktivních programů. Rok 2020 nám přineslo mnohá
úskalí, ale také nové zkušenosti. Naučili jsme se rychleji reagovat na potřebné změny a provoz
služby přizpůsobit novým vládním opatřením.
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2.7

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY A JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY V ROCE 2020

Nejvíce využívanou, celoroční a nezbytnou fakultativní službou je každodenní svoz
uživatelů z místa bydliště do denního stacionáře a zpět do místa bydliště, z chráněného bydlení
do stacionáře a zpět na chráněné bydlení, z denního stacionáře do sociálně terapeutické dílny –
cukrárny a zpět, do denního stacionáře – službu denního svozu v roce 2020 využívalo
pravidelně 14 uživatelů.
Jednorázové akce jsou nedílnou součástí programu denního stacionáře – uživatelé je vnímají
jako určité programové zpestření a vyvrcholení jejich práce i příprav na danou konkrétní akci.
Vytváří prostor pro rozšíření individuálních schopností a dovedností uživatelů, pro zvýšení
jejich sociálních dovedností, atd.

Přehled fakultativních a jednorázových aktivit v roce 2020
Datum

Název akce

13. 2.

Kavárenský tréninkový program

20. 2

Zapoj smysly

6. 3.

Maškarní bál

6. 7.

Náměšť na Hané

9. 7.

Výlet na Loupežníka

14. 7.

Výlet Olomouc

16. 7.

Kuželky Drozdovice

21. 7.

Čechy pod Kosířem

23. 7.

Výlet Skalka

11. 8.

Výlet Konice

13. 8.

Koupaliště

18. 8.

Bělecký mlýn

20. 8.

Velké Losiny

25. 8.

Seloutky
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26. 8.

Tréninkový program obsluhování

27. 8.

Rozloučení s prázdninami
Matematický tréninkový program

9.9.
23. 9.

Program ,,Jak si najít práci“

29. 9.

Tréninkový program pracovně právní minimum

8. 12.

Tréninkový program odborného poradenství při hledání a udržení si
nového zaměstnání

9. 12.

Tréninkový program simulace fiktivního výběrového řízení

10. 12.

Tréninkový program finanční gramotnost

15. 12.

Tréninkový program nealkoholických míchaných nápojů

21. 12.

Tréninkový program příprava tabule

VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ PRO OBDOBÍ 2020

2.8
1.

Rozšíření individuálních schopností a dovedností uživatelů


Zapojení všech uživatelů do terapeuticky zaměřené zájmové činnosti dle zvoleného
druhu sociální služby (kroužky mohou uživatelé využívat ve službách denní stacionář,
sociálně aktivizační služby pro seniory a chráněné bydlení). V roce 2020 se zájmově
zaměřené činnosti konaly pouze individuálně v jednotlivých pracovních skupinách,
jednalo se o preventivní opatření zamezení možného výskytu onemocnění COVID 19



Sebeobsluha - v každodenní činnosti a podle druhu zvolené služby je kladen důraz na
nácvik péče uživatelů o svůj zevnějšek, osobní hygienu, výběr a vhodnost oblečení,
stravování, apod.



Péče o domácnost - příprava a podávání jídla, péče o květiny, úklid prostřednictvím
pravidelného nácviku, rozvoj dovedností a zvyšování soběstačnosti při vedení
domácnosti.



Ochrana zdraví- jednalo se především o edukaci v oblasti používání ochranných a
desinfekčních prostředků. Vysvětlení situace kolem pandemie COVID 29. Pomoc a
podpora uživatelů se v dané situaci orientovat.
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2. Zvýšení sociálních dovedností a posílení vhodných způsobů chování uživatelů v
různých životních situacích


V programu všech služeb se snažíme využívat dostupné vnější zdroje k přirozenému
sociálnímu učení (výlety, poznávací výjezdy, exkurze, návštěvy divadelních
představení a hvězdárny, výstav v okresním vlastivědném muzeu apod. Tato činnost
byla v roce 2020 v důsledku pandemie výrazně omezena, museli jsme se naučit novým
způsobům učení a komunikace, které probíhaly především formou on-line.



Všechny naše služby byly zaměřeny na soběstačnost uživatelů v oblasti obstarávání
osobních záležitostí a uplatňování práv a oprávněných zájmů. Zvláště u uživatelů
služby chráněné bydlení se nám úspěšně daří podporovat uživatele ve vyřizování
osobních záležitostí.



Ke vzdělávání, zájmové a terapeutické činnosti směřující k všestrannému rozvoji
uživatelů našich sociálních služeb a jejich integraci do každodenního života většinové
společnosti dochází ve všech činnostech, které náš spolek vyvíjí. Důkazem toho je, že
5 uživatelů našich služeb si našlo zaměstnání (šlo převážně o uživatele služeb
chráněného bydlení a sociálně terapeutická dílna – cukrárna).

3. Vybudování moderního, pro uživatele podnětného a funkčního prostředí.




Zapojení uživatelů do spoluutváření prostředí denního stacionáře, STD – cukrárny
a chráněného bydlení (výzdoba, návrhy na rozšíření či doplnění vybavení na základě
požadavků uživatelů).
Postupné rozšiřování technického zázemí rehabilitačního a logopedického pracoviště
(drobné rehabilitační a cvičební pomůcky, apod). V roce 2020 se nám podařilo zakoupit
elektrický zvedák
Výměna oken z vnitřního traktu budovy na ulici Tetín 1506/1.

4. Rozšíření informovanosti odborné i široké veřejnosti o možnostech i potřebách osob
se zdravotním postižením


Pravidelná obsahová aktualizace webových stránek www.oslipka.cz, kde jsou
prezentovány všechny naše služby.



Pravidelná obsahová aktualizace webových
www.chranene-bydleni-lipka.netstranky.cz.



Distribuce informačních letáků o denním stacionáři a činnosti Centra denních služeb na
veřejnosti – sociální odbor MMPV, informační nástěnky a panely ve vstupních
prostorách budovy, apod.

stránek

chráněného

bydlení
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2.9

PREZENTACE ČINNOSTI NA VEŘEJNOSTI

V průběhu roku 2020 byla činnost naší NNO prezentována především prostřednictvím
webových stránek: www.oslipka. cz a na Facebooku - Cukrárna Lipka a Centrum denních
služeb LIPKA, z. s.

2.10

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI LIPKY

Struktura a počet pracovních míst
V našem spolku se v posledních letech podařilo vytvořit ustálený, plně odborně kvalifikovaný,
erudovaný, tvůrčí a profesionální pracovní tým, jehož složení a počet pracovníků odpovídá
poskytovaným sociálním službám. Vysoká kvalifikovanost, vstřícný zájem o práci a odbornost
jednotlivých pracovníků jsou výchozími atributy kvality i komplexnosti poskytovaných služeb.

Pracovní tým
Složení pracovního týmu je přímo závislé na potřebách a skladbě uživatelů služeb, rozsahu a
náplní činnosti zařízení. Při výběru pracovníků je kladen důraz nejen na kvalifikaci, odborné
znalosti a schopnosti, ale současně na aktivním přístupu zaměstnance k výkonu své práce,
asertivitě, komunikativnosti, schopnostech vcítit se do potřeb uživatelů, vztahu k osobám se
zdravotním postižením apod.
Evidenční počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru včetně pracovníků s uzavřenou
pracovní smlouvou k 31. 12. 2020 činil 38 osob a 1 pracovnice je na rodičovské dovolené.
Z celkového počtu 38 zaměstnanců se jednalo o 26,125 přepočtených pracovních úvazků.
Dále se na zajištění poskytovaných služeb podíleli pracovníci s uzavřenými DPP, v roce 2020
bylo uzavřeno celkem 50 smluv. Z tohoto celkového počtu bylo 37 smluv uzavřeno v rámci
projektu „Jak si najít práci“, projekt byl realizován z finančního daru KB Nadace Jistota.
Zbývajících 13 smluv bylo uzavřeno zejména s externími vedoucími zájmových útvarů,
lektorská činnost, přímá péče, řidič svozového vozidla, práce údržby apod.
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Pracovní zařazení

Fyzický
počet

Přepočteno
na celé
úvazky

1.

Pracovníci v přímé péči denní stacionář,
15
z toho:

12,275

1.1

Sociální pracovníci

3

2,75

1.2

Pracovníci v soc. službách

12

9,525

2.

Pracovníci v přímé péči, SAS pro seniory, z
2
toho

0,5

2.1

Sociální pracovník

1

0,1

2.2

Pracovník v soc. službách

1

0,4

3.

Pracovníci v přímé péči, chráněné bydlení

6

5,2

3.1

Sociální pracovník

1

0,6

3.2

Vedoucí služby

1

0,6

3.3

Pracovník v soc. službách

4

4

4.

Pracovníci v přímé péči, STD

4

2,8

4.1

Sociální pracovník

1

0,4

4.2

Vedoucí služby

1

0,4

4.3

Pracovník v soc. službách

2

2

5.

Zdravotnický personál

5

2,015

6.

Ostatní pracovníci

7

5,85

6.1

Vedoucí pracovníci

1

1,6

6.2

Administrativní pracovníci

2

1

6.3

Ostatní pracovníci

4

3,25

Celkem

39

28,64
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2.11

ZASTOUPENÍ LIPKY, z. s. V KOMISÍCH, ORGANIZACÍCH, NNO.

LIPKA,z. s. je členem některých neziskových subjektů na regionální, krajské či celostátní
úrovni, které jsou nápomocni v naší každodenní činnosti. Vzhledem k potřebě zachování
kontinuity naši organizaci na jednáních těchto subjektů zastupují určení pracovníci:
 Národní, Krajská rada humanitárních organizací

Mgr. Renata Čekalová

 Řídící štáb komunitního plánování

Mgr. Renata Čekalová

 Vedení pracovní skupiny KP SS pro OZP

Mgr. Renata Čekalová

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Mgr. Renata Čekalová

3.

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOST

3.1

PROJEKTY, GRANTY, DOTACE

Každá nezisková organizace se profiluje společným zájmem svých členů formulovaným do
předmětu činnosti. Jeho naplňování je do značné míry závislé na společenském klimatu,
vstřícnosti, pochopení a sounáležitosti veřejnosti, jednotlivců i nejrůznějších subjektů. Naše
cíle by nemohly být naplňovány bez podpory Magistrátu města Prostějova, Olomouckého kraje,
státní správy, malých i velkých firem a především desítek lidí, kteří nám poskytují pomoc a
podporu. Jejich schopnost být nápomocen činem či slovem je pro naši každodenní práci
neocenitelnou oporou. Všem těm konkrétním i bezejmenným lidem mnohokráte děkujeme.
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Poskytovatel

částka

Účel

Město Prostějov

Dotace Magistrátu města Prostějova – Dotace na výměnu
oken na budově Tetín 1506/1 , která zajistila zlepšení
550 000 podmínek pro poskytování sociální služby pro 72 uživatelů
a snížila energetickou náročnost provozu denního
stacionáře

Město Prostějov

150 000

Dotace Magistrátu města Prostějova – zajištění provozu
Centra denních služeb – denního stacionáře

Město Prostějov

90 000

Dotace Magistrátu města Prostějova – zajištění provozu
aktivizační služby pro seniory

Město Prostějov

75 000

Dotace Magistrátu města Prostějova – zajištění provozu
sociálně terapeutické dílny

5 877 000

Dotace na poskytování sociální služby centra denních
služeb- denní stacionář

KÚ Olomouckého kraje

KÚ Olomouckého kraje

KÚ Olomouckého kraje

MPSV

890 000 Dotace na poskytování
terapeutické dílny

sociální

služby

sociálně

1 960 000 Dotace na poskytování sociální služby chráněné bydlení

52 000 Dotace na zvýšené provozní náklady

MPSV

472 000 Dotace na výpadek příjmů

MPSV

219 000 Dotace na mimořádné odměny
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5.2

DÁRCOVSTVÍ A SPONZORSTVÍ V ROCE 2020

Friendly𝛼Loyal, s. r. o.

50 000

Šek na podporu provozu Centra denních služeb

Tomáš Lázna

15 000

Podpora vzdělávání pracovníků

V roce 2019 jsme obdrželi významný dar od Nadace Jistota – Komerční banky. Nadace
Komerční banky podpořila náš projekt v rámci sociálně terapeutické dílny – 12 pracovně
interaktivních tréninkových programů. Tyto programy jsou zaměřeny na oblast běžného
pracovního života. Principem pracovně interaktivních tréninkových programů, bylo získat
ucelené představy o svých právech a povinnostech běžném pracovním procesu, zvýšení míry
soběstačnosti v oblasti přirozeného trhu práce., osobní participace a možnost vyzkoušet
nové činnosti, které byly zaměřeny na gastronomii, testování pracovních a sociálních
dovedností a předpokladů pro získání vhodného zaměstnání a tyto dovednosti dále rozvíjet.
Projekt byl zahájen na podzim roku 2019 a pokračovat měl v roce 2020, bohužel na jaře přišla
pandemie onemocnění COVID-19 a došlo prostřednictví vládního nařízení k přerušení
poskytování ambulantních služeb, projekt byl pozastaven. V letních měsících se
epidemiologická situace zlepšila a v projektu se pokračovalo. V prosinci 2020 byl projekt
ukončen. Projekt měl u uživatelů velký ohlas a byl pro ně přínosem.

5.3

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Dne 22. 2. 2018 nám byla na základě naší žádosti povolena veřejná sbírka na opravy budovy
Tetín 1506/1, Prostějov. Tato veřejná sbírka vznikla po požáru kotelny na Tetíně dne 18. 1.
2019. Sbírka se provádí shromažďováním finančních příspěvků na sbírkovém účtu vedeném u
KB a.s. s číslem 115-6812430257/0100. Celková darovaná částka v roce 2020 byla 15 297,Kč. Prostředky z veřejné sbírky budou v následujícím období využity na opravu vnitřních
prostor budovy Tetín 1506/1, Prostějov.
Děkujeme všem dárcům.
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5.4

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

Stav finančních prostředků
Pokladna
Ceniny
Běžný účet KB
Účet záloh CHB
Sbírkový účet
CELKEM

k 1. 1. 2020

k 31. 12. 2020

1 738

19 559

0

0

1 158 227,99

1 529 863,37

2 423,13

2 423,13

12 943,00

17 735,00

1 175 332,12

1 569 580,50

Výkaz zisku a ztrát a rozvaha jsou přiloženy k výroční zprávě jako příloha, stejně jako zpráva
revizní komise.
Zpracovala dne 26. 3. 2021 a za správnost odpovídá:

Bc. Michaela Minaříková
účetní LIPKA, z. s.

Výroční zpráva byla projednána a schválena členskou schůzí LIPKA, z. s. Prostějov konanou
dne 27.10.2021.
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