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Úvodní slovo ředitele 

 

Vážené dámy a pánové, 

po roce se opět setkáváme zde, na stránkách Výroční zprávy nestátní neziskové organizace Vila 

Vančurova o.p.s. V uplynulém roce se událo mnoho událostí, ušli jsme kus cesty a to díky 

objetavé práci všech zaměstnanců a veřejné podpoře, která se nám dostala. 

 

Dovolte, abych zde zmínil nejdůležitější milníky uplynulého roku. Za významné považuji, že 

se nám podařilo zcela zaplnit kapacitu domova pro seniory, registrovali jsme novou sociální 

službu a to pečovatelskou, která pomáhá nájemníkům v bytech a také jsme stabilizovali 

personální složení. 

 

Oblastí, ve které se nám částečně podařilo uspět, je oblast finanční. Jako nestátní nezisková 

organizace nemáme právní nárok na finanční prostředky z veřejných zdrojů. S úsilím se nám 

podařilo získat dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy, a v důsledku toho jsme v roce 2015 

poprové mohli čerpat finanční prostředky z rozpočtu MPSV. Díky tomuto jsou naše služby více 

zabezpečeny po finanční stránce. Avšak i přes tyto finanční prostředky jsme odkázáni na další 

zdroje – především dary od firem a jednotlivců. Proto bych rád vyzval všechny, firmy i 

jednotlivce, kterým není osud seniorů lhostejný a zaujal je náš koncept péče, podpořte naši 

nestátní neziskovou organizaci. 

 

 

Miroslav Glos, MBA 

ředitel Vila Vančurova o.p.s.  
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Vila Vančurova o.p.s. 

Základní údaje o Vile Vančurově o.p.s. 

Vila Vančurova je nestátní neziskovou obecně prospěšnou společností, jež byla založena MG 

Senior Centrem OP s.r.o. za účelem poskytování sociálních a zdravotních služeb, přechodných 

a dlouhodobých pobytových služeb pro seniory se zajištěním stravování,  včetně zajištění 

ošetřovatelských, rehabilitačních, zdravotních a obslužných činností. 

Dalšími obecně prospěšnými aktivitami by v budoucnu mělo být poskytování  poradenství v 

oblasti kompenzačních pomůcek, zvláštních pomůcek a úprava bydlení s ohledem na zdravotní 

stav osoby, půjčování kompenzačních pomůcek; rehabilitace, ergoterapie, fyzioterapie; 

poskytování terénních služeb pro seniory; podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory; 

osvěta v oblasti seniorské problematiky, gerontologie a gerontopsychologie; příprava, 

distribuce a prodej darovaného šatstva a darovaných předmětů určených pro běžnou spotřebu; 

pořádání benefičních akcí 

 

Název:   Vila Vančurova o.p.s. 

Sídlo:   Vančurova 5, Opava, 746 01 

Statutární zástupce: Miroslav Glos, MBA - ředitel 

IČO:   02250152 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

Registrace:  Krajský soud Ostrava, rejstřík obecně prospěšných společností, 

   spisová značka O 1224 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:  2110062850/2700 

 

Správní rada: 

 Ing. Miroslav Bradna - předsedda 

 Ing. Jiří Noháček – člen 

 MUDr. David Besta – člen  

  

Dozorčí rada: 

 Ing. Mgr. Matěj Lejsal 

 MUDr. Jan Šula 

 Ing. Monika Hronová 
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Domov pro seniory Vila Vančurova 

Základní údaje 

Zřizovatel:   Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 5, Opava 

Druh poskytované služby: domoc pro seniory, pobytová sociální služba 

§ 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Datum registrace:  1. 1. 2014 

Sídlo:    Vančurova 5, Opava, 746 01 

Provozní doba:  nepřetřžitě 

Kapacita:   35 lůžek 

Cílová skupina:  mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

 

Odpovědnný vedoucí: Miroslav Glos 

Telefon:   602 540 755 

Web:    www.vilavancurova.cz 

E-mail:   recepce@vilavancurova.cz 

 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank 

Číslo účtu:   2110062850/2700 

 

Poslání 

Posláním Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. je poskytovat vysoce kvalitní, 

profesionální služby domova pro seniory (celoroční pobyt) seniorům s chronickým postižením, 

se zdravotním a jiným postižením, kteří vyžadují 24 hodinovou péči druhé osobě, s cílem 

zajistit jim v co nejvyšší míře kvalitní prožití stáří na základě biografického modelu péče. 

Posláním je také dosáhnout úrovně vzdělávání pracovníků tak, abychom v budoucnu byli 

schopni poskytovat komplexní psychobiografický model péče E. Böhma.  

 

Posláním je podporovat klienty tak, aby se cítili co nejvíce jako doma a byla jim zajištěna 

vysoce kvalitní a profesionální péče na základě jejich potřeb. 

 

Posláním je také být otevřeným a živým zařízením, v němž se budou setkávat generace a 

vzájemně budovat společenskou odpovědnost. 

 

Cíle 

Cíle Domova pro seniory Vila Vančurova jsou dlouhodobé a krátkodobé. 

 

Dlouhodobé cíle: 

Poskytováním sociálních služeb domova nabízíme možnost uspokojovat klientům (seniorům) 

bio-psycho-sociální a spirituální potřeby, které si již nejsou schopni, vzhledem k jejich věku, 

zdravotnímu stavu či sociální situaci, uspokojit sami nebo za pomoci svých blízkých. 

 

mailto:recepce@vilavancurova.cz
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Cílem je umožnit prožít seniorům kvalitní a spokojené stáří v přijímajícím a bezpečném 

prostředí pobytové sociální služby, která seniora podporuje k co nejvyšší míře samostatnosti 

soběstačnosti. Cílem je podporovat klienta v jeho kompetencích, schopnostech a dovednostech 

a v zachování rodinných vazeb. 

 

Cílem je také poskytovat vysoce kvalitní služby na základě důkladného poznání historie klienta 

a přizpůsobit péči nejen jeho zdravotnímu stavu, ale především jeho zvyklostem. Poskytovaná 

sociální služba je zabezpečována na principech biografického modelu péče. 

 

Krátkodobé cíle: 

Krátkodobé cíle jsou stanovovány v souladu se strategií organizace na následující strategické 

období. Jednotlivé krátkodobé cíle jsou uvedeny ve strategii organizace na následující 3 roky. 

 

Zásady a principy poskytované služby 

Každého klienta respektujeme jako jedinečnou lidskou bytost s právem na důstojnost, osobní 

autonomii, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty a vyznání. 

 Individuální přístup 

 Holistický přístup 

 Svobodné rozhodování 

 Podpora využívání běžných zdrojů 

 Principy normality a běžného života 

 Principy domácího prostředí a soukromí 

 Partnerství 

 Podpora samostatnosti klienta 

 Princip bezpečí 
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Odlehčovací služba 

Základní údaje 

Zřizovatel:   Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 5, Opava 

Druh poskytované služby: odlehčovací služba, pobytová sociální služba 

§ 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Datum registrace:  1. 6. 2014 

Sídlo:    Vančurova 5, Opava, 746 01 

Provozní doba:  nepřetřžitě 

Kapacita:   2 lůžka 

Cílová skupina:  osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením 

dospělé osoby od 50 let, mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři 

 (nad 80 let) 

 

Odpovědnný vedoucí: Miroslav Glos 

Telefon:   602 540 755 

Web:    www.vilavancurova.cz 

E-mail:   recepce@vilavancurova.cz 

 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank 

Číslo účtu:   2110062850/2700 

 

Poslání 

Posláním odlehčovací služby je zajištění osobních potřeb klientů v oblasti péče. Jedná se o 

klienty, kteří si nejsou schopni tyto potřeby zajistit sami, a to z důvodu zdravotních či 

sociálních, v přirozeném prostředí. Posláním odlehčovací služby je také umožnit pečující osobě 

odpočinek a regeneraci fyzických i psychických sil. 

 

Cíle 

Cílem odlehčovací služby ve Vile Vančurově je zajistit klientům, kteří potřebují péči druhé 

osoby z důvodu snížené soběstačnosti pobytovou službu na přechodnou dobu, kdy se o ně není 

schopna postarat pečující osoba např. z důvodu náhlé indispozice, vyčerpání, odcestování apod. 

Cílem je tedy zabezpečit potřeby klienta a umožnit pečující osobě odpočinek v náročné péči. 

 

Poskytováním odlehčovací služby podporujeme domácí péči v rodinách. 

 

Zásady a principy poskytované služby 

Odlehčovací služba se řídí následujícími principy: 

 pomáhat a podporovat člověka v co největší míře k soběstačnosti; 

 respektovat člověka jako jedinečnou lidskou bytost s různorodými potřebami 

a osobitým životním příběhem; 

mailto:recepce@vilavancurova.cz
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 respektovat klienta a jako jedinečnou lidskou bytost s právem na důstojnost, svobodné 

rozhodování, osobní autonomii, zvyky, hodnoty a vyznání; 

 spolupracovat s rodinou na co nejvíce individualizované péči o klienta - zapojení všech 

generací; 

 individuálního přístupu ke každému klientu zvlášť. 

 

 

 

Pečovatelská služba 

Základní údaje 

Zřizovatel:   Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 5, Opava 

Druh poskytované služby: pečovatelská služba, terénní sociální služba dle zákona č.  

    108/2006 Sb., o sociálních službách 

Datum registrace:  26. 6. 2015 

Sídlo:    Vančurova 5, Opava, 746 01 

Provozní doba:  Pondělí až neděle od 6:00 do 22:00 

Kapacita:   3 klienti 

Cílová skupina:  Pečovatelská služba je určena lidem ve věku od 50 let se sníženou 

    soběstačností z důvodu jejich věku (senioři), chronického  

    onemocnění či zdravotního postižení, kteří potřebují pomoc 

    druhé fyzické osoby. 

Odpovědnný vedoucí: Miroslav Glos 

Telefon:   602 540 755 

Web:    www.vilavancurova.cz 

E-mail:   recepce@vilavancurova.cz 

 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank 

Číslo účtu:   2110062850/2700 

 

Poslání a cíle 

Posláním pečovatelské služby je zajištění osobních potřeb klientů v oblasti péče, kteří si nejsou 

schopni tyto potřeby zajistit sami, a to z důvodu zdravotních či sociálních, v přirozeném 

prostředí a podporovat klienty v co nejvyšší míře samostatnosti s cílem zůstat co nejdéle 

v domácím prostředí, včetně podpory klientů v sociální integraci (předcházení sociálnímu 

vyloučení) 

 

Cílem pečovatelské služby Vila Vančurova je zajistit klientům, kteří potřebují péči druhé osoby 

z důvodu snížené soběstačnosti uspokojení základních potřeb, které nejsou schopni uspokojit 

si vlastními silami či za pomoci druhé osoby blízké. Cílem pečovatelské služby je umožnit 

klientům zůstat co nejdéle v domácím prostředí do chvíle, kdy to již vzhledem ke zdravotnímu 

stavu není možné a vzniká nová potřeba hospitalizace či umístění do pobytového zařízení. 

mailto:recepce@vilavancurova.cz
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Cílem je také usnadnit péči pečující rodině. Poskytováním pečovatelské služby podporujeme 

domácí péči v rodinách. 

 

Principy 

Pečovatelská služba se řídí následujícími principy: 

 podpora soběstačnosti a setrvání v domácím prostředí; 

 podpora samostatnosti klienta (předcházení zneschopňování klienta); 

 respektovat člověka jako jedinečnou lidskou bytost s různorodými potřebami 

a osobitým životním příběhem; 

 respektovat klienta jako jedinečnou lidskou bytost s právem na důstojnost, svobodné 

rozhodování, osobní autonomii, zvyky, hodnoty a vyznání; 

 spolupracovat s rodinou na co nejvíce individualizované péči o klienta  - zapojení 

všech generací; 

 partnerství klienta a pracovníka; 

 holistického zaměření – uspokojování bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb; 

 individuálního přístupu ke každému klientu zvlášť. 

 

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba a to v bytech klientů. Pečovatelská 

služba Vila Vančurova působí ve městě Opava a v okolí. Zázemí služby se nachází v objektu 

Vily Vančurovy o.p.s. 
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Aktuality v roce 2015 

Registrace pečovatelské služby 

V červnu 2015 jsme na základě požadavků seniorů bydlících v bytech Vily Vanrčurovy o.p.s. 

registrovali sociální službu terénnní – pečovatelskou, která má za cíl pomáhat klientům při 

zhoršujícím se zdravotním stavu setrvat v prostředí, ve kterém žijí a nepřesouvat se jinam. 

Kapacita pečovatelské služby v jeden okamžik byla nastavena na 3 klienty. 

 

Financování 

Podařilo se nám získat podporu Statutárního města Opava a získali jsme také dotaci z MPSV 

kapitoly 313, skrze Moravskoslezský kraj. Avšak stále podpora z veřejných zdrojů, na kterou 

mimochodem nestátní neziskové organizace nemají právní nárok, nedosahuje průměrné výše, 

kterou obdržely jiné domovy pro seniory v okolí. Proto je pro nás velmi významná podpory jak 

od malých dárců tak také od firem. 

 

Akce a aktivity pro klienty 

V průběhu roku 2015 jsme nabízeli klientům možnost účastnit se pravidelných aktivit jako je 

strečink, posilování, relaxace, trénování paměti, tvořivé díly, muzikoterapie, kroužek pečení a 

čtení. 

Klienti v průběhu roku několikrát navšítivili divadelní představení, ve Vile Vančurově se 

několikrát konal kulturní program s vystoupením různých uskupení a škol, koncerty, 

cestovatelské besedy. 

Dbáme také na mezigenerační diskusui a spolupráci, proto se snažíme spolupořádat aktivity ve 

spolupráci s mísními mateřskými a základními školami. Takto podporujeme budoucí 

mezigenerační dialog a spolupráci. 

 

Plánované aktivity na rok 2016 

Z hlavních plánů na rok 2016 v oblasti sociálních služeb je další rozvoj služeb a to do oblasti 

registrace domova se zvláštním režimem, který bychom zřídili s kapacitou 8 lůžek. Tento typ 

služby bude vznikat v souvislosti s podanými evropskými projekty a na základě potřebnosti 

služby. 

Významným úkolem pro rok 2016 je stabilizovat finanční situaci, personální poměry a dále 

pracovat na zvyšování kvality poskytované péče. 

V neposlední řadě a neméně důležitou oblastí naší práce v roce 2016 bude práce na zvyšování 

odbornosti pracovníků prostřednictvím vzdělávání. 
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Přehled hospodaření za rok 2015 
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Finanční ztráta v roce 2015 byla způsobena významnými investicemi do dovybavení Vily 

Vančurovy o.p.s. tak, aby vzniklo kvalitní a tolik potřebné zázemí pro sociální služby a 

personál. Významnou část ztráty za rok 2015 tvoří také odpisy majetku. 
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Dárci a donátoři 

V roce 2015 se nám podařilo získat následující dárce a donátory: 

 

Magistrát města Opava 

MPSV kapitola 313 

Drobní dárci a sponzoři 

 

Rádi bychom také poděkovali všem drobným dárcům a donátorům, kteří poskytli hmotné dary 

na vybavení našeho domova či na zpříjemnění prostředí květinami, ale i těm, kteří věnovali 

svůj čas pro dobro našich klientů. 

 

Vám všem patří náš velký dík. 

 

Za tým Vily Vančurovy o.p.s. 

 

Miroslav Glos 

Ředitel 

 


