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„ŽIJEME MEZI VÁMI, ALE JSME NĚKDY TROCHU JINÍ...“
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ

SENIORKLUB

Služby jsou poskytovány osobám s mentálním nebo kombinovaným posti-
žením, event. s přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou. Cílovou sku-
pinou jsou osoby ve věku 3 až 64 let převážně z okresu Ústí nad Orlicí.

Poskytuje služby v ambulantní i terénní formě na území města Ústí nad Orlicí a okol-
ním obcím, které patří pod PO III. města Ústí nad Orlicí. Cílovou skupinou jsou se-
nioři, osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním či rodi-
ny s dětmi, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí (dále jen „CSP města Ústí nad Orlicí“) je příspěvkovou organizací 

města Ústí nad Orlicí. V roce 2016 došlo ke sloučení dvou příspěvkových organizací města: Stacionáře a CSP 

města Ústí nad Orlicí. Veškeré právní závazky a povinnosti přešly na organizaci CSP města Ústí nad Orlicí, do 

které byl Stacionář sloučen. V současné době CSP města Ústí nad Orlicí zastřešuje tři služby: pečovatelskou 

službu, stacionář (denní a týdenní) a Seniorklub. Ředitelkou sloučených organizací byla radou města jmenová-

na Mgr. Radka Vašková.

Název organizace: Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Sídlo: Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí
IČ: 70857156
Zřizovatel: Město Ústí nad Orlicí
Bankovní spojení: 20835611/0100 (Komerční banka)
Datová schránka: jz7gyu

Sídlo stacionáře: T.G.Masaryka 123, 562 01 Ústí nad Orlicí
Sídlo pečovatelské služby: Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí

Sídlo Seniorklubu: Masarykova 105, 562 01 Ústí nad Orlicí („Sladkovna“)

CSP města Ústí nad Orlicí zastřešuje také Seniorklub, jehož cílem je přede-
vším aktivizace seniorů a příjemců jakéhokoliv důchodu města Ústí nad Orlicí. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STACIONÁŘI  

CSP města Ústí nad Orlicí poskytuje sociální služby pro osoby s mentálním postižením ve dvou registrovaných 
sociálních službách:

• Denní stacionář Človíček, 
• Týdenní stacionář Mezi vámi.

HISTORIE 

1992

2016

2007

• Od začátku svého založení až dodnes působilo zařízení pro klienty s mentálním postižením různého věku z 

celého okresu Ústí nad Orlicí, výjimečně (při nenaplněné kapacitě) i odjinud. 

•  Věková hranice se z 8 – 18 let rozšířila od 3 – 64 let a klienti s mentálním postižením se rozšířili o cílovou sku-

pinu osob s kombinovaným postižením, tzn. i s psychiatrickou diagnózou, poruchami osobnosti a poruchami 

chování s agresivitou. Tímto je zařízení výlučné v Pardubickém kraji. 

Zahájení činnosti Domov pro 

děti a mládež se speciální péčí  

(DDMSP) jako zařízení Okresní-

ho ústavu sociálních služeb.

Od 1.1.2007 se zařízení trans-

formovalo do dvou služeb - 

denní a týdenní stacionář. 

K 1.1.2016 došlo ke sloužení 

Stacionáře Ústí nad Orlicí a Cen-

tra sociální péče města Ústí nad 

Orlicí.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STACIONÁŘI  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STACIONÁŘI

POSLÁNÍ SLUŽBY 
Posláním denního a týdenního stacionáře je:
• Přibližovat své služby běžnému způsobu života s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatelů.
• Učit lidi s mentálním postižením, aby chápali tento svět a naučili se v něm žít.
• Poskytovat formativně terapeutické postupy u uživatelů s mentálním postižením v oblastech běžných rozumo-
vých vědomostí, dovedností a návyků, v oblastech rozvoje motoriky i zájmových činností.
• Snažit se o začlenění uživatelů s mentálním postižením do společnosti v co největší možné míře, zároveň s 
jejich ochranou před zneužitím a zesměšněním.
•  Zachovávat přirozené kontakty s rodinou.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, event. s přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou, od 
3 do 64 let věku, převážně z okresu Ústí nad Orlicí. Při nenaplněné kapacitě lze přijímat uživatele i z jiných obcí 
mimo okres Ústí nad Orlicí (v rámci především Pardubického kraje).

Zařízení nepřijímá uživatele bez mentálního postižení, nechodící (současné zařízení je bariérové) a 
uživatele s psychiatrickou diagnózou, kteří nejsou schopni dodržovat pravidla denního / týdenní-
ho stacionáře, jsou agresivní, potřebují celodenní dohled jedné osoby, poškozují sebe nebo ostatní.

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI
Denní a týdenní stacionář poskytují: 
• ubytování (pouze týdenní stacionář), 
• stravu, 
•  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
•  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
•  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
•  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
•  sociálně terapeutické činnosti, 
•  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

CÍLE SLUŽBY
1. pomocí formativně terapeutické práce s uživateli a jejich zájmové činnosti:
•  Předcházet sociálnímu vyloučení uživatele pomocí udržování kontaktu s okolní společností, při navazování 
sociálních kontaktů. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STACIONÁŘI  

•  Pomocí poskytovaných služeb rozvíjet motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti každého uži-
vatele podle jeho individuálních možností.
•  Poskytnout zkušenosti s pracovní činností, osvojit si pracovní návyky a spolupráci v kolektivu.
•  Posílit samostatnost v sebeobsluze a v péči o domácnost, v orientaci v okolí i každodenním rozhodování.
2. Podpořit v orientaci vlastních právních a sociálních nároků
•  Předcházet sociálnímu vyloučení uživatele pomocí udržování kontaktu s okolní společností, při navazování 
sociálních kontaktů.
•  Využívat dostupných služeb a zdrojů – lékař, úřady, kulturní a sportovní zařízení.
•  Vytvářet podmínky pro začlenění jednotlivce do kolektivu ostatních uživatelů a navázání komunikace.
•  Podpořit ve smysluplném trávení volného času dle představ uživatele, podpořit v získání praktických doved-
ností a sociálních návyků, v rozšíření znalostí nezbytných pro praktický život.
•  Udržovat pravidelný kontakt se společností a navazovat sociální vztahy.
•  Poskytovat fakultativní a zprostředkovat dobrovolnické služby.
•  Obohacovat společenský, kulturní a sportovní život uživatelů pomocí nabídky doprovodných aktivit.
3. Poskytovat nezbytnou ošetřovatelskou péči
•  Umět pečovat o sebe a své zdraví.
4. Zajistit úzkou spolupráci zařízení a rodiny v rámci SPMP
•  Poskytovat pomoc rodině s péčí o uživatele, poskytovat poradenství, předcházet sociálnímu vyloučení a 
izolaci rodiny.
5. Naplňovat individuální potřeby uživatelů při veškerých činnostech
•  Široký okruh uživatelů zohledňují pracovníci přímé péče a volí přiměřené individuální výchovné nebo forma-
tivní postupy, dle fyzického věku uživatele.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
• Přizpůsobujeme služby běžnému způsobu života.
• Přizpůsobujeme služby potřebám uživatele.
• Dodržujeme práva uživatelů.
• Respektujeme volbu uživatelů.
• Podporujeme uživatele individuálně.
• Podporujeme vytváření kvalitních mezilidských vztahů, včetně vztahů mezi uživateli a personálem.
• Dodržujeme empatické vztahy.
• Dbáme na týmovou spolupráci.
• Poskytujeme komplexní služby ve spolupráci s ostatními subjekty.
• Dbáme na kvalitní poskytování služeb.
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AKCE UŽIVATELŮZÁKLADNÍ ÚDAJE O STACIONÁŘI  

ÚČAST UŽIVATELŮ A PERSONÁLU NA AKCÍCH (za období leden – prosinec 2017)

DATUM  NÁZEV AKCE      DOPROVOD UŽIVATELÉ

17.1.  Akademie speciálních škol, Ústí nad orlicí   5  16

30.1.-3.2. Lyžování  na Vysočině ve Studnici    1  5

16.2.  Valentýnský ples, Svitavy     3  10

3.3.  SPMP - Muzikál, Praha      1  6

15.3.  Všichni na pódium, Zábřeh na Moravě    2  8  

30.3.  Duhové křídlo, oblastní kolo Polička     2  6

1.4.  SPMP  - Sportovní hry, Choceň      1  6

20.4.  SPMP -  Výlet na hrad Karlštejn     2  10

4.5.  ČHSO - Regionální hry, Brno     2  6

16.5.  Společný výlet se Týdenním stacionářem ČT, Velké Losiny 3  12

18.5.  Letohradská pouť      2  8

22.5.  Plaveme pro dobrou věc, Ústí nad orlicí   6  8

1.6.  Vlakem úsměvů na FF Zlín     4  13

8.6.  Město v pohybu, Ústí nad Orlicí    3  9

15.6.  Netradiční  olympiáda, Zábřeh na Moravě   2  9

21.6.  Výlet do Fajnparku s kamionem Šmídl, Chlumec n. Cidlinou 4  15

28.6.  Sportovní den ve Stacionáři     8  21

  Labyrint v Brandýse nad Orlicí     1  6

13.-15.9. ČHSO - Letní speciální olympiáda, Šumperk   2  6

18.-22.9. Rekondiční  podzimní  pobyt, Svratka na Vysočině  6  16

26.9.  Integrační den, Ústí nad Orlicí     3  9

podzim  Taneční  kurzy, Dlouhoňovice     5  15

26.10.  Věneček na ukončení  tanečních kurzů, Dlouhoňovice  3  12

22.11.  Konference Pro život, Praha     2  4

3.12.  Adventní  jarmark, Ústí nad Orlicí    2  -

6.12.  Vánoční  trhy, KÚ Pardubice     3  11

8.12.  Vánoční  trhy, Ústí nad Orlicí Nová Louže   1  2

12.12.  Štědrý  den  ve  stacionáři     12  23

19.12.  Vánoční  kamion Šmídl      4  15
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DENNÍ STACIONÁŘ  

KAPACITA
Celková kapacita:       13
Celkový počet uživatelů v roce 2017:     13
Počet přijatých uživatelů v roce 2017:     2
Počet odešlých uživatelů v roce 2017:     1
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů:   0 

OBLOŽNOST
Využití kapacity služby v roce 2017 dosáhlo 86,21 % (rok 2016 - 91,19 %).

Ambulantní sociální služba
Provozní doba: pondělí až čtvrtek 6.00 - 17.00 hod, pátek 6.00 - 15.00 hod

1. stupeňbez PnP 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

VĚK UŽIVATELŮ
Průměrný věk uživatelů v denním stacionáři  je 34,30 let (rok 2016 - 35,54 let).

POHLAVÍ UŽIVATELŮ
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TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Pobytová sociální služba
Provozní doba: pondělí 6.00  až pátek 15.00 hod

KAPACITA
Celková kapacita:       12 
Celkový počet uživatelů v roce 2017:     16
Počet přijatých uživatelů v roce 2017:     6
Počet odešlých uživatelů v roce 2017:     3
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů:   3 

OBLOŽNOST
Využití kapacity služby v roce 2017 dosáhlo 94,96 % (rok 2016 - 92,01 %).

2. stupeň 3. stupeň1. stupeň 4. stupeň

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

VĚK UŽIVATELŮ
Průměrný věk uživatelů v týdenním stacionáři  je 37,87 let (rok 2016 - 36,9 let).

POHLAVÍ UŽIVATELŮ

DENNÍ STACIONÁŘ  
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VZDĚLÁVÁNÍ, PRAXE, STÁŽE, DOBROVOLNICTVÍ

ROČNÍ PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ STACIONÁŘE A VEDENÍ CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

celoročně  Supervize  týmu, vedení  a ředitelky     

celoročně   Účast v pracovní skupině v rámci Komunitního plánování  sociálních služeb ÚO

19.1.   Role opatrovníka v sociálních službách, Olomouc

1.2.   Úvod do problematiky AAK a její praktické využití v soc. službách, Praha

20.2.   Práce s riziky při poskytování soc. služeb, Brno

21.2.   BOZP, CSP Ústí nad Orlicí

2.3.   Timemanagement v sociálních službách, Brno

6.3.   Nácvik manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem, CSP Ústí nad Orlicí

10.3   Úvod do zákona o sociálních službách, Praha

21.3.   Konference Proměny a příležitosti sociální práce v ČR, Praha

28.3   Etika v obrazech ve službách sociální péče, Žamberk

6.4.   Konference Pro Změnu, Praha

25.4.   Vzdělávání, kompetence a činnosti zdrav. pracovníků v soc. službách

17.5.   Obecné základy první pomoci, Ústí nad Orlicí

27.6.   Strategické řízení a plánování v sociálních službách, Praha

28.8.   Ohnisková skupina - výzkum, Chrudim

27.9.   Psychohygiena v pracovním procesu, Ústí nad Orlicí

29.9.   Základy specif. přístupu k lidem s MP v soc. službách, CSP Ústí nad Orlicí

2.10.   Standard číslo 1, CSP Ústí nad Orlicí

4.10.   IX. Odborná konference VOŠ a SZŠ Ústí nad Orlicí

5.10.   Beseda „Bláznit je normální, aneb může se to stát i Vám“, Ústí nad Orlicí

8.11.   VII. Mezinárodní Teatroterapeutická konference, Olomouc

17.10.   Ochutnávka k progr. „Co takhle jít cestou improvizace“, Koučink akademie Libchavy

23.10.   Servisní návštěva Iresoft - Cygnus, Ústí nad Orlicí

22.11.   Konference Život jako každý jiný, Praha

13.12.   Podpora  osob s mentálním postižením, Pardubice 
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VZDĚLÁVÁNÍ, PRAXE, STÁŽE, DOBROVOLNICTVÍVZDĚLÁVÁNÍ, PRAXE, STÁŽE, DOBROVOLNICTVÍ

PŘEHLED PRAXÍ A NÁSLECHŮ STUDENTŮ

5.1. – 16.3.  Třída 3.C, p. uč. Vacková VOŠ a SZŠ v Ústí nad Orlicí, obor Sociální  činnost  

5.1. – 25.5.  Třída 3.C, p. uč. Vacková VOŠ a SZŠ v Ústí nad Orlicí, obor Sociální  činnost  

3.2. – 31.3.  Třída 4.B, p. uč. Vacková VOŠ a SZŠ v Ústí nad Orlicí, obor Sociální  činnost  

6.2. – 31.3.  Třída 3.B, p. uč. Křížková VOŠ a SZŠ v Ústí nad Orlicí, obor Sociální  činnost  

5.10. – 15.11.  Třída 4.C, p. uč. Vacková VOŠ a SZŠ v Ústí nad Orlicí, obor Sociální  činnost  

7.12. – 6.3.(2018) Třída 4.C, p. uč. Vacková VOŠ a SZŠ v Ústí nad Orlicí, obor Sociální  činnost  

10.2. – 12.5.  Moravcová Veronika  SPŠE a VOŠ Pardubice, obor Sociální práce  

6.3. – 24.4.  Kostlánová Lucie  VOŠ a SŠT Česká Třebová, obor Sociální práce

10.4. – 14.4.  Šrámková Hana  Univerzita  Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

květen (56 hod) Kosková Karin   Masarykova univerzita

14.8. – 18.8.  Hájek Josef   Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Hradec Králové

14.8. – 18.8.  Dědková Eliška   Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Hradec Králové

1.9. – 8.12.  Langerová Lenka  Slezská Univerzita Opava, obo Sociální patologie a pre- 

       vence     

PŘEHLED ODBORNÝCH STÁŽÍ

27.11.    Fečková Alena   Odborná stáž, Týdenní Stacionář Česká Třebová

18.12.    Bergerová Pavlína  Odborná stáž, DOZP Pod hradem Žampach

PŘEHLED DOBROVOLNÍKŮ

Kučerová (11,5 hod), Gremlicová (15 hod)

CELKEM 26,5 hod
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EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ ROKU 2017 - CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

CELKOVÉ SKUTEČNÉ NÁKLADY A VÝNOSY (v tis. Kč)

Náklady celkem      15690 
Výnosy celkem        15690 
Čerpání fondů       219
Hospodářský výsledek      0
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců   33 

Pečovatelská služba      3650
Denní stacionář      1478 
Týdenní stacionář      1172

Pečovatelská služba      2169
Denní stacionář      270
Týdenní stacionář      360
Investiční dotace      753

Náklady celkem      2425
Výnosy celkem       2425
Hospodářský výsledek      0
Úhrady od uživatelů celkem     496

Náklady celkem      2856
Výnosy celkem       2856
Hospodářský výsledek      0
Úhrady od uživatelů celkem     1127
Úhrady od VZP       102

DOTACE MPSV POSKYTNUTÁ PROSTŘEDNICTVÍM ROZPOČTU PK ROZDĚLENÁ NA JEDNOTLIVÉ SLUŽBY 
(v tis. Kč)

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ZŘIZOVATELE MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ (v tis. Kč)

DENNÍ STACIONÁŘ - CELKOVÉ SKUTEČNÉ NÁKLADY A VÝNOSY (v tis. Kč)

TÝDENNÍ STACIONÁŘ - CELKOVÉ SKUTEČNÉ NÁKLADY A VÝNOSY (v tis. Kč)
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EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ FINANČNÍ PODPORA MĚST A OBCÍ

Města či obce, jejichž občané využívají služeb denního nebo týdenního stacionáře, žádáme o finanční spo-
luúčast na provoz stacionáře. Finanční spoluúčast je vypočítána poměrem na každého uživatele z částky, kterou 
přispívá Město Ústí nad Orlicí. V loňském roce to bylo 700.000 Kč. Na schůzce starostů bylo dohodnuto, že bu-
deme spoluúčast počítat vždy z loňské skutečnosti.

Průměrné náklady na uživatele v Denním stacionáři  na rok 2017 byly 186.538 Kč .
Průměrné náklady na uživatele v Týdenním stacionáři na rok 2017 byly  238.000 Kč.

PŘÍSPĚVKY JEDNOTLIVÝCH MĚST A OBCÍ

Město Česká Třebová                          
Město Jablonné nad Orlicí  
Město Lanškroun            
Město Letohrad   
Město Žamberk
Město Pardubice          
Obec Červená Voda       
Obec Libchavy             
Obec Hnátnice              
Obec Řetová    
Obec Orlické Podhůří   
Obec Rudoltice   
Obec Týnišťko    

CELKEM           

2.000 Kč (dotace)
10.000 Kč (dar)
45.000 Kč (dotace)
20.000 Kč (dar)
15.000 Kč (dotace)
žádost nepodpořena
5.000 Kč (dotace)
5.000 Kč (dotace)
10.000 Kč (dotace)
3.600 Kč (dar)
5.000 Kč (dar)
5.000 Kč (dar)
11.000 Kč (dar)

136.600 Kč 

Město 
Žamberk

Město 
Letohrad

Obec 
Libchavy

Obec 
Orlické 
Podhůří

Obec 
Týnišťko

Město 
Ústí nad Orlicí

Obec 
Rudoltice

Obec 
Červená Voda

Obec 
Hnátnice

Město 
Jablonné nad Orlicí

Město 
Lanškroun

Obec 
Řetová

Město 
Česká Třebová

DĚKUJEME.
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DÁRCI A SPONZOŘI

HMOTNÉ DARY 

Dárky Vanda 
Elektro Franc, s.r.o.

Ferrar CZ, s.r.o. 
Šmídl, s.r.o.

Soňa Dolečková - drogerie

Obec Týnišťko
Obec Řetová

Mudr. Jindřich Pernica
Rockování v Cakli
SBD ÚO, p. Čada

Jiří Sikora
SK Karate Ústí nad Orlicí

Spolek rockové hudby U Čerta
Svaz postižených civilizačními 

chorobami
Teta drogerie Ústí nad Orlicí

Život dětem

Advantech
Anonymní dárci

Beranovi
Cestovní agentura CAM

Elektro Sychra
Ing. Jan Čevona

Klub důchodců Elitex
Konzum - Společně za úsměv

Lékárna Galen
Město Jablonné nad Orlicí

Město Letohrad
Obec Orlické Podhůří 

Obec Rudoltice 

FINANČNÍ DARY

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM A SPONZORŮM ZA POSKYTNUTOU 
PODPORU. 
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 VYBRANÉ VÝSTUPY Z DOTAZNÍKŮ NA KVALITU SLUŽEBDÁRCI A SPONZOŘI

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  / OPATROVNÍKŮ PRO ROK 2017

• Uživatelé se  ve stacionáři naučili samostatnosti, zvykají si na pobyt mimo rodinu a získávají nové kamarády.
• Zákonní zástupci / opatrovníci nemají žádné nápady či připomínky, které by pro nový stacionář mohly být 
inspirací.
•  K otázce, jak jsou spokojeni s rozhodnutím o stěhování do nového stacionáře, se polovina zákonných zástup-
ců / opatrovníků nevyjádřila vůbec a druhá polovina nemá dostatek informací, co se týká stěhování do nových 
prostor, takže neumí posoudit, zda to pro uživatele bude lepší nebo ne.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ UŽIVATELŮ PRO ROK 2017

• Většina uživatelů navštěvuje stacionář ráda, ať jsou v denním nebo týdenním stacionáři.
• Těší se na kamarády, které tu mají, ale také zároveň na pracovnice a dobrovolníky.
• Uživatelé jsou velmi spokojeni s činnostmi a aktivitami, které jsou pro ně připravovány - zejména výlety.
• Většina uživatelů není moc spokojena s denní místností, přáli by si mít více místa.
• Na otázku, zda uživatelům chutná jídlo ve stacionáři se ve většině případů shodli, že jsou s jídlem spokojeni.
• Uživatelé jsou ve většině případů spokojeni se všemi dopoledními činnostmi. Někteří více preferují nacvičová-
ní tanečků a jiní zase pracovní činnosti.
• Týdenní uživatelé nejsou moc spokojeni na svých ložnicích, přáli by si mít pokoj sami pro sebe nebo bydlet ve 
dvou.
• Uživatelé rádi navštěvují kulturní a společenské akce a výlety.
• Uživatelé jsou spokojeni s chováním pracovníků.
• Uživatelé nejčastěji sdělují své připomínky, problémy a obavy svým klíčovým pracovnicím - vychovatelkám. 
Své připomínky, problémy mohou také napsat do schránky nebo se svěřit kterékoliv jiné pracovnici. 
• Uživatelé se ve stacionáři naučili spoustu nových věcí. Zmiňují zejména sešlapování plechovek, domácí práce 
(např. udržování si pořádku ve svých věcech, úklid, kroužek vaření).
• Otázkou, zda by měli zájem o týdenní pobyt nebo chráněné bydlení, si nebyli moc jistí. Někteří by se rádi pře-
stěhovali, jiní naopak nechtějí nebo ještě nejsou rozhodnuti.

Zdroj: dotazníky pro uživatele, dotazníky pro zákonné zástupce/opatrovníky a nástěnka připomínek v šatně 
uživatelů. 
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ZÁVĚR 

VYUŽITÍ STACIONÁŘE

• Uživatelé v loňském roce navštívili celkem 29 akcí (sportovní hry a olympiády , plesy a taneční kurzy, zimní 

a podzimní pobyt, taneční vystoupení, vánoční jarmarky a trhy, apod.). Jeden uživatel z denního stacionáře 

se svým sportovním výkonem ve skoku do dálky na Regionálních hrách ČHSO v Brně nominoval na hry v Abú 

Zabí, které se uskuteční v roce 2019. Podmínkou této nominace je však jeho účast na Letní speciální olympiádě 

pravděpodobně opět v Brně.

• Umožnili jsme praxi celkem 7-mi studentům, 7-mi třídám a stáž dvěma zaměstnancům z jiných organizací.

• Dobrovolníci odpracovali s uživateli celkem 26,5hodin.

ROZPOČET 

• Závazné ukazatele a schválený limit mzdových prostředků byl dodržen.

• Sponzorské dary činí po všechny roky existence zařízení významnou úsporu ve vybavení stacionáře pomůc-

kami pro uživatele: 

- rok 2016 = 178.093 Kč, včetně 55.561 Kč z měst a obcí Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Týnišťko,    

Koldín, Rudoltice a Orlické Podhůří na provoz zařízení pro své „domovské“ klienty;

- rok 2017 = 164.113 Kč, včetně 54.600 Kč z měst a obcí Letohrad, Jablonné nad  Orlicí, Řetová, Orlické  Podhůří, 

Rudoltice, Týnišťko na provoz zařízení pro své „domovské“ uživatele.

• Sponzorské dary jsou včetně příspěvků z vývěsních skříněk a umožňují uživatelům kontakt se společenským 

prostředím, různé aktivity a terapie. Zařízení se také každoročně účastní sbírek s názvem Srdíčkové dny, kde 50 

% zisku plyne na účet zařízení. Sponzorské dary získáváme jedině a pouze osobní aktivitou a nasazením perso-

nálu i uživatelů.

• Příspěvky „domovských“ obcí uživatelů nejsou ze zákona povinné, nicméně příspěvky za rok 2017 ze všech 

domovských obcí činí celkem 136.600 Kč. 

• Průměrné náklady na uživatele v Denním stacionáři ÚO na rok 2017 byly 186.538 Kč.

• Průměrné náklady na uživatele v Týdenním stacionáři ÚO na rok 2017 byly 238.000 Kč.

VZDĚLÁVÁNÍ PERSONÁLU

• Zaměstnanci s povinným vzděláváním absolvují semináře a kurzy v rozsahu min. 24 hodin za rok.

• Pro zaměstnance proběhlo 5 supervizních setkání a 24 vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí či akredito-

vaných vzdělávacích programů.
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VIZE DO BUDOUCNA

TRANSFORMACE STACIONÁŘE

Organizace vždy usilovala o rozšíření služeb, přestěhování do jiných prostor nebo o přístavbu a zajištění celo-

ročního provozu. Od roku 2012 vedení stacionáře intenzivně připravuje přestěhování stacionáře do objektu 

bývalého internátu SZŠ ÚO.

Díky podpoře města Ústí nad Orlicí bude tento záměr realizován, v říjnu roku 2016 byla podána žádost o čerpání 

finančních prostředků z programu IROP. Dle striktních omezení MPSV a rozhodnutí krajského zastupitelstva by 

mělo dojít k rekonstrukci objektu internátu SZŠ ÚO pro uživatele týdenního stacionáře v kapacitě 18 osob s vyšší 

mírou podpory. Přestavba by měla být zahájena v roce 2018.

Stávající objekt stacionáře na adrese 
T.G.Masaryka 123

Objekt bývalého internátu SZŠ ÚO na adrese Čs. 
armády 262
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KONTAKTY

Mgr. Radka Vašková
ředitelka Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí
+ 420 606 512 972
reditel@csp-uo.cz

Hana Zastoupilová, DiS.
vedoucí stacionáře
+ 420 732 163 104
vedouci.stac@csp-uo.cz

Ing. Petra Vyhnálková
účetní a mzdová účetní
+ 420 723 352 343
ucetni.stac@csp-uo.cz

Eva Kormanová
všeobecná sestra
+ 420 724 258 278
sestra.stac@csp-uo.cz

Bc. Luisa Milková, DiS.
sociální pracovnice
+ 420 721 250 359
socialni.stacionar@csp-uo.cz

+ 420 724 258 278 (denní místnost zaměstnanců)
stacionar@csp-uo.cz

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

V ROCE 2017 
UBĚHLO JIŽ 25 
LET OD ZALOŽENÍ 
STACIONÁŘE?
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KONTAKTY

+ 420 724 258 278 (denní místnost zaměstnanců)

T.G.Masaryka 123,
56201 Ústí nad Orlicí

www.csp-uo.cz Centrum sociální péče 
a Stacionář města 

Ústí nad Orlicí


