Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření organizace

Domova Na Hrádku, poskytovatele
sociálních služeb
IČO 00873624
zastoupeném ředitelkou Mgr. Janou Pilnou

v roce 2011

A. Základní informace o organizaci
Organizace:

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem:

Červený Hrádek 45
285 04 Uhlířské Janovice
tel.: 321 796 232, tel.+ fax: 321 796 046, mobil: 603 885 726
e-mail: info@usphradek.cz
www.usphradek.cz

forma :

příspěvková organizace od 1.8.1991

zřizovatel:

Středočeský kraj

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Středočeského kraje – odbor sociálních
věcí rozhodl dne 23.5.2007 o registraci sociální služby – domov pro osoby se zdravotním
postižením. 17.6.2008 byla zaregistrována nová sociální služba – chráněné bydlení. Obě
sociální služby obsahují tyto základní činnosti:
•

poskytnutí ubytování

•

poskytnutí stravy

•

sociální péči

I. Sociální služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
Poslání: DOZP poskytuje lidem se sníženou soběstačností pomoc a podporu při zvládání
každodenních činností, nahrazuje jim domov, umožňuje těm, kteří mají předpoklady
k samostatnému životu žít v přirozeném

prostředí a pomáhá jim při začleňování do

společnosti a podporovaného zaměstnávání.
Cíl: DOZP poskytuje lidem se sníženou soběstačností, lidem se zdravotním postižením,
lidem, kteří nemají vlastní domov a těm, kteří o ně pečují tyto služby: sociální služby –
sociální poradenství – podporu ve vzdělávání – nácvik denních činností pro soběstačnost –
možnost chráněného bydlení – podporované zaměstnávání – rehabilitační činnosti –
společensko kulturní aktivity – rozvoj pracovních činností – terapeutické činnosti – pomoc při
uplatňování práv.
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Cílová skupina DOZP: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným
postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se
zdravotním postižením.
Věková struktura cílové skupiny - mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší
senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).
Uživatelé DOZP
Kapacita zařízení je 44 lůžek s celoročním pobytem a všechna lůžka byla pokryta. Za rok
2011 byli přijatí 3 klienti, 1 klient zemřel a 1 klient přešel do jiného sociálního zařízení. A 1
uživatelka se vrátila do rodiny. Přestože je zařízení koedukované, v současné době zde žije 44
žen.
Průměrný věk je 52 let.
Věkové složení uživatelů
věk
19 – 26
27 - 49
50 - 59
60 - 64
65 - 80
nad 80 let

počet
0
17
15
9
3
0

Chráněné bydlení (CHB)
Poslání: CHB poskytuje všestrannou podporu lidem s mentálním postižením tak, aby
se mohli začlenit do běžné společnosti. Společným přáním je vést co nejsamostatnější život,
klidný domov a zvládnout samostatně dovednosti spojené s bydlením a každodenním životem
za minimální podpory.
Cíl CHB:
•

vytvářet „domácí“ prostředí, pocit bezpečí, zázemí a soukromí

•

podporovat rozvíjení dovedností a schopností, které uživatelům umožní samostatnost,
nezávislost, individuální rozvoj

•

poskytovat podporu skutečně tam, kde uživatelé nejsou schopni danou oblast sami
zvládnout

•

pomoci při uplatňování práv a zájmů uživatelů tak, aby byli přijímáni ve společnosti
se všemi právy a povinnostmi, uměli si poradit s rizikovými situacemi

•

udržovat přirozené sociální vztahy a vazby, podporovat uživatele v aktivitách,
zájmech, vztazích a kontaktech mimo chráněné bydlení
Cílová skupina CHB: osoby s mentálním postižením.
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Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let). Služba je
určena osobám se speciálními potřebami a těm, kteří mají o tuto službu zájem a procházejí
socializačním programem. Služba není poskytovaná osobám s akutním nebo infekčním
onemocněním, osobám s těžkým smyslovým, tělesným a psychiatrickým onemocněním a
lidem závislým na návykových látkách.
Uživatelé sociální služby - chráněné bydlení
Kapacita v chráněném bydlení byla zvýšena o 1 uživatele – z 19 na 20 a je zcela naplněna.
Jedno chráněné bydlení máme přímo v areálu Domova Na Hrádku, kde žije v rodinném
jednopatrovém domku 6 uživatelů - 2 muži a 4 ženy. Další chráněné bydlení máme
v Cerhenicích, kde žije 6 uživatelek v rodinném domě se zahradou. V chráněném bydlení
v Kolíně žije 8 uživatelů 2 muži a 6 žen ve dvou bytech 3+1. V každém bytě po 4 uživatelích.
Průměrný věk je 49 let.
Věkové složení uživatelů
věk
19 – 26
27 - 49
50 - 59
60 - 64

počet
0
9
8
3

Zaměstnanci
K 31.12.2011 měla organizace 43,4 přepočtených zaměstnanců. Během roku 2011 odešlo
celkem 7 zaměstnanců. Z toho 1 pradlena do starobního důchodu, 2 PSS odešly do starobního
důchodu, 1 PSS ve zkušební době a 3 PSS měli pracovní smlouvu na dobu určitou.
Nastoupilo celkem 10 zaměstnanců – 1 uklízečka, 7 pracovnic sociální služby, 1 údržbář
nastoupil za dlouhodobě nemocného a 1 pradlena nastoupila na poloviční úvazek. Celkem
měla organizace k 31.12. 2011 46 zaměstnanců, z toho 2 pracovníci byli placeni ÚP v Kolíně.
V DOZP bylo 40 zaměstnanců s úvazkem 36,2 a v CHB 17 zaměstnanců s úvazky 8,8.
Celkově bylo v zařízení k 31.12. 2011 zaměstnáno 46 zaměstnanců s 45 úvazky.
Kromě 2 PSS v přímé péči mají všichni rekvalifikační kurz. Tyto dvě pracovnice si kurz
doplní v roce 2012. Celkem v přímé péči pracuje 31 zaměstnanců. Ostatních zaměstnanců je
15. V čele zařízení je ředitelka Mgr. Jana Pilná, která byla jmenována Radou Středočeského
kraje na základě výběrového řízení.
Počet pracovníků dle jednotlivých úseků:
a) ekonomický

-

personalista, provozní technik – zástupce řed., mzdová účetní,
účetní - ekonomka, hospodářka – celkem 4 /3,5 úvazku/
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b) zdravotně sociální -

1 vedoucí zdravotně sociálního úseku, 2 zdravotní sestry, 5
pracovnic sociální služby – přímá obslužná péče, 4 PSS základní
výchovná nepedagogická činnost– celkem 12

c) sociální

– sociální pracovnice – celkem 2

d) přímá péče

– 1 vedoucí přímé péče, 13 pracovníků sociální služby –
základní výchovná nepedagogická činnost, 3 pracovnice
sociální služby ZVNČ pro volnočasové aktivity -celkem 17

c) stravovací

– kuchařky - celkem 3

d) provozně tech.

– 3 údržbáři, 2 pradlena a šička, 2 uklizečky - celkem 7 /úvazků 5,5/

V nepřetržitém provozu pracuje 5 zaměstnanců. Na Dohodu o provedení práce pracovalo
v průběhu roku 2011 celkem 10 pracovníků. 1 pracovnice pracovala v archivní spisové
službě, 2 pracovnice v prádelně – z řad uživatelů, 1 uživatel pomáhal v zahradní a údržbářské
činnosti, 1 pracovnice v prádelně, 1 pracovnice úklid, 3 pracovaly jako PSS v přímé péči, 1
nutriční terapeutka.
Se zařízením spolupracovali 4 dobrovolníci – doprovody na rekreace, při společenských a
kulturních akcích. V oblasti dobrovolnictví spolupracujeme s Oblastní charitou Kutná Hora.
FKSP – dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne
27. 3. 2002, ve znění vyhlášky č.510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky
č.355/2007 Sb. a vyhlášky č.365/2010 Sb.č.365/2010 Sb., je FKSP tvořen 1% z ročního
objemu mezd a platů. Z FKSP je přispíváno zaměstnancům na obědy, na rekreace, dále na
vitamíny, na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek. Zaměstnanci mají možnosti získávat
informace odběrem tisku. Uskutečnilo se sportovně relaxační odpoledne pro zaměstnance,
společné setkání s důchodci – bývalými zaměstnanci v Jindicích. Zaměstnancům je přispíváno
na vstupenky do Městského divadla v Kolíně. Organizace uskutečnila pro 9 zaměstnanců
třídenní rehabilitační pobyt v Nesuchyni. Žádná půjčka nebyla uskutečněna. V roce 2011
byly poskytnuty finanční dary 2 zaměstnancům k životnímu jubileu a 2 zaměstnancům
k odchodu do starobního důchodu. Pro zaměstnance se uskutečnil dvoudenní zájezd do
Mnichova spojený s vánočními trhy v Chiemsee. Hospodaření FKSP je dle schválených
zásad.

II. Péče a služby
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Bydlení
v DOZP – tím, že se 20 uživatelů odstěhovalo do chráněného bydlení, může většina uživatelů
bydlet ve dvoulůžkových pokojích.

typ pokoje

počet pokojů

ubytováno osob

jednolůžkový

3

3

dvoulůžkový

14

28

třílůžkový
čtyřlůžkový a více

3
1

9
4

V chráněném bydlení rovněž převážná část uživatelů bydlí ve dvoulůžkových pokojích, 12
jich bydlí v rodinných domcích, kde mají obývací pokoje, kuchyňky, sociální zařízení. Domy
jsou podsklepené a mají svou zahradu. Domy jsou na venkově. Jeden je mezi běžnou zástavbou. 8 uživatelů bydlí ve městě v bytech 3+1 v běžné zástavbě.
typ pokoje

počet pokojů

ubytováno osob

jednolůžkový

1

1

dvoulůžkový

8

16

třílůžkový

1

3

Stravování DOZP - zařízení má svoji kuchyň, kde se připravují snídaně, obědy a večeře. Obědy si mohou
jak uživatelé, tak i zaměstnanci vybrat dva dny v týdnu ze dvou druhů jídel. Vaří se dietní
strava č. 2 a č. 9 a 3x v týdnu i teplé večeře.
V roce 2011 odebíralo stravu bez diety v průměru 33 klientů, dietu č. 2 odebíralo 9 klientů a
č. 9 jedna uživatelka. Uživatelé, kteří žijí v Kolíně a pracují v Domově Na Hrádku, odebírají
ve všední den obědy z centrální kuchyně. Ostatní jídlo si připravují ve své domácnosti. Tuto
centrální kuchyni také využívají ve všední den uživatelé z chráněného bydlení, které se nachází v areálu Domova Na Hrádku. Rovněž ostatní jídlo si připravují ve své domácnosti.
V chráněném bydlení v Cerhenicích obědy dováží Pečovatelská služba městyse Cerhenice a
ostatní stravu si klienti připravují sami pod dohledem pracovnice sociálních služeb. Za celý
rok 2011 se v DOZP v průměru stravovalo bez diety 33 klientů a 10 klientů odebíralo dietní
stravu. Pitný režim je dodržován – čaj, šťáva a nápoje z Bonnomatu, kde je výběr 4 různých
džusových nápojů dle příchutě. Na zdravotně sociálním úseku je pod kontrolou zdravotního
personálu. Uživatelé jsou rozděleni do skupin a každá skupina má svoji kuchyňku s jídelnou,
kde se klienti mají po celý den možnost stravovat. V centrální jídelně se stravují klienti ze III.
skupiny, uživatelé, kteří jsou z chráněného bydlení a v domově pracují. Dále se v jídelně
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stravují zaměstnanci. Na jídelně je také přístroj Bonomat, který slouží k pitnému režimu. Pro
uživatele a zaměstnance je přímo v zařízení možnost zakoupení minerálních vod v originálním balení.V době letních měsíců jsou k využití automaty na pitnou vodu. Jídelníček sestavuje nutriční terapeutka ve spolupráci s hospodářkou a vedoucí zdravotně sociálního úseku.
Jednou za měsíc se scházela stravovací komise ve složení: 5 zaměstnanců a 5 uživatelů. Průměrný počet denně odebraných obědů za rok 2011 byl 75 obědů. Zaměstnanců se stravuje 40,
v průměru denně v počtu 23 zaměstnanců.
Sociální služby
Uživatelé jsou rozděleni do 3 skupin – dle jejich schopností a postižení, z toho jedna je
zdravotní, kde jsou uživatelé, kteří vyžadují ošetřovatelskou péči, jsou imobilní nebo částečně
imobilní.
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Jeden klíčový pracovník má v průměru 3 – 5
uživatelů. Tím je docíleno, že uživatelé mají možnost bližšího kontaktu a důvěry ke své
pracovnici sociální služby. Pracovnice si vytvářejí společně s uživatelem individuální plán,
který je zaměřen na jejich osobní cíl a přání.
Sociální poradenství – je poskytováno ze zákona základní. Sociálním poradenstvím se
zabývají dvě sociální pracovnice.
Pracovní činnosti – uživatelé jsou zapojováni podle svých schopností. Tyto pracovní terapie
jsou prováděny formou individuální nebo kolektivní v závislosti na aktuálním zdravotním
stavu – např. v prádelně, v kuchyni, při úklidu, při péči o zvířata - ovce, psa, hrdličky, kočky.
Dále při práci v parku domova a na zahradě - hrabání listí, úklidu dvora, sběru ořechů a
ovoce, pěstování květin, pěstování zeleniny ve skleníku, apod. Ostatní uživatelé, pro něž není
vzhledem k jejich postižení vhodná pracovní činnost, jsou zaměstnáni procvičováním jemné
motoriky, rehabilitací, ergoterapeutickými činnostmi. Mimo domov se uživatelé zúčastnili
brigádnické pomoci při zemědělských pracích – okopávání cukrové řepy, sběr brambor, kde
měli možnost získat pro sebe finanční prostředky.
Podpora při vzdělávání
Vzdělávání probíhá individuální formou – fixování rozumových schopností, vytváří se jim
podpora v soběstačnosti, v sebeobsluze a v sociálních vztazích.
Terapeutické činnosti
V domově mají uživatelé možnost pracovat ve čtyřech řemeslných dílnách
- keramické, suché vazby, košíkářské, textilní.
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Dále je podporována práce na výrobu svíček, výroba adventních a vánočních věnců. V DOZP
probíhá pod vedením odborníků zoorehabilitace a ergoterapie. Jedna pracovnice, která prošla
základním kurzem, provádí u uživatelů bazální stimulaci.

Zaměstnávání
Na Dohodu o provedení práce pracovali v domově 3 uživatelé – 2 v prádelně a 1 v údržbě a
na zahradě.1 uživatel pracuje v Kolíně v autosalonu – má uzavřenou pracovní smlouvu.
Jedna uživatelka pracuje na částečný úvazek v Domově Na Hrádku jako uklizečka. Dva
uživatelé jezdí do Kutné Hory do Agentury podporovaného zaměstnávání – Rytmus o.s.
Benešov.
Volnočasové aktivity – v odpoledních hodinách se využívá různých zájmových aktivit, které
si uživatelé vybírají dle vlastní volby – ruční práce /pletení, vyšívání, háčkování/ výtvarné
činnosti, keramika, taneční činnosti, dramatické činnosti, vaření, pečení, návštěvy místní
knihovny - literární pásma apod.
Uživatelé mohou využívat sledování televize,videa, poslouchat rozhlas, hudbu, poslech četby,
společenské hry, vycházky, sportovní činnosti, návštěvy divadla, kina, oslavit své narozeniny
a svátek dle svého výběru. V zařízení mají uživatelé možnost zapojit se do pěveckého sboru
Hrádeček, který vystupuje na různých společenských akcích, soutěžích, výstavách,
v domovech pro seniory apod.
Podpora v samostatnosti
Uživatelé v DOZP a v chráněném bydlení se učí samostatnosti, dovednosti a soběstačnosti.
Učí se připravovat jednoduchá jídla, vykonávat jednoduché činnost, učí se vést domácnost
např. obsluhu myčky, stírání podlahy atd. – vše pod dohledem PSS. U těžších postiženích jsou
vedeni co nejdéle k soběstačnosti v hygieně, péči o svou osobu, stravovacích návycích.
Společensko kulturní aktivity mimo zařízení
Datum

Název akce

uživatelů

3.2. 2011

Ples seniorů Kostelec n.Č.l.

8

8.3. 2011

Masopust – průvod v maskách v Červeném Hrádku

25

Cirkus Kolín

14

4.4. 2011

Matějská pouť

20

4.4. 2011

divadlo Kolín

25

19.4. 2011

Praha - koncert – Chceme žít s Vámi

14

20.4. 2011

Miss čarodějnice

30

20.3. 2011

8

Datum

Název akce

uživatelů

30.4. 2011

Rej čarodějnic v Cerhenicích

6

7.-8.5. 2011

Hrnčířské trhy Beroun – ukázky řemeslných prací

4

13.5. 2011

Hašlerky - koncert

30

17.5. 2011

vystoupení ke Dni matek DS Kolín

6

17.5. 2011

vystoupení ke Dni matek DS Hačka se sídlem v Olešce

6

20.5. 2011

návštěva psího útulku v Kolíně

6

25.5. 2011

Kverneland Bečváry – návštěva výstavy zem.strojů

6

27.5.2010

Den otevřených dveří – vystoupení p. Kubce

64

11.6. 2011

Pohádkový les - Chlístovice

6

21.6. 2011

Předání ceny Ď –panu Pavlovi v ND Praha

2

23.6. 2011

Kavárnička ve stacionáři Cerhenice

6

28.6. 2011

Výlet ZOO Dvůr Králové

30

29.6.2011

Sportovní den Na Hrádku

25

2.7. 2011

Otvírání prázdnin v Cerhenicích

6

2.7. 2011

Hasičský den na Hrádku

6

3.7. 2011

Výlet Domov Vraný

8

6.7. 2011

Dětský den v Červeném Hrádku

15

20.7. 2011

Pod tou naší starou lípou – kulturní pořad

30

27.7.2011

Kino Kolín

6

7.8. 2011

Taneční zábava na Hrádku

30

28.8. 2011

Posvícení v Kolíně

6

10.- 11.9.2011

Hrnčířské trhy – ukázka řemesel

2

19.9. 2011

Zlatá posvícenská zábava

15

22.9. 2011

Posvícenská Zásmuky

8

24.9. 2011

Domov Kurovodice – kulturní akce

8

30.9. 2011

Otevření altánu Kolín - Prostor

8

5.10. 2011

My dva a čas – kult. pořad

30

8.10. 2011

Podzimní diskotéka na Hrádku

30

12.10. 2011

Benefiční koncert v Novém Strašecí

4

17.10. 2011

XI. Podzimní ples ČR Praha

20

29.10. 2011

Kino Kolín

6

25.11. 2011

Rozsvícení vánočního stromu v Kolíně

14

3.11. 2011

Mikulášská na Hrádku

44

5.12. 2011

Divadlo Kolín Kocour Garfield

8

7.12. 2011

Vánoční besídka na Hrádku

44

13.12.2011

Divadlo Poděbrady – benefiční koncert

29
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Datum

Název akce

uživatelů

14.12.2011

Vystoupení pěveckého sboru – DD Kolín

7

14.12. 2011

Vystoupení pěveckého sboru – DD Oleška

7

15.12. 2011

Ples pro důchodce v Kolíně

8

Soutěže a výstavy:
7.-8.5.
13.5.
31.5. – 3.6.
16.6. – 19.6.
19.6.
10.- 11.9.
22.11.
23.11.-31.12.
25.11.
30.11.
12.- 13.12.
15.12.
15.12.
Rekreace:

Hrnčířské trhy Beroun – prodej
Velikonoční prodej O2
Sportovní hry – Trhová Kamenice
Senior handicap Lysá n. Labem
.
Senátorky Praha – CHB Kolín a Cerhenice
Hrnčířské trhy Beroun - prodej
Praha – KÚSK vánoční výstava + prodej
Výstava a prodej výrobků v Galerii Příbram
Kolín – řemeslný trh – prodej výrobků
Plavecké závody Louny pro MP
Poděbrady – divadlo -prodej výrobků
Kolín -vánoční trh, prodej
Kutná Hora Gask – výstava a prodej

20.6. – 25.6. Rekreace Zbýšov - chr. bydlení Kolín + DOZP
21.8. – 23.9. Rekreace Chorvatsko
Ostatní akce:
12.10. DOD
12.10. slavnostní předávání zvedací plošiny
13.10. národní ocenění Pracovník v sociálních službách Tábor – Lada Tvrdíková
fakultativní služby
–

kadeřnice – jedenkrát za měsíc

–

kosmetička 1x za dva měsíce

–

pedikúra – 1x týdně odvoz do uživatelů do kutné Hory

–

rehabilitační služby – 1x týdně dovážíme uživatele do Suchdola

–

zooterapie – 1x za měsíc

další fakultativní služby :
doprava pro soukromé účely, větší opravy oděvů, odběr tisku, hromadné zájezdy, rekreační
pobyty, výstavy, poplatky za telefonování

na žádost uživatele, drobné opravy vlastního

nábytku, televizní poplatek, revize a opravy osob. elektr.spotřebičů, doprava k lékaři.

III.

Zdravotní péče a rehabilitace

Zdravotní péče
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- ambulantní péče – počet ošetření
praktická lékařka MUDr. Beranová ordinuje v domově

1x týdně po dvou hodinách

psychiatr MUDr. Brock - 1x měsíčně
ambulance mimo zařízení: kožní (28) chirurgické (12), gynekologická (49), Rtg (5), oční
(10), ORL (6), stomatologická (47), ortopedie (10), zdr. stř.Bečváry - odběry (42), EEG (2),
předoperační vyšetření (9), neurologie (5), protetika (3), mamograf (28),cévní ambulance (2),
urogologická amb. (1), kolonoskopie (2),urogynekologie(2), RHB(56), SONO (8), plicní (2)
masáže(123)
hospitalizace: ARO odd.(1), interní odd (2),ortopedické odd.(1), gynekologické odd. (2),
oční (2), psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod (2)
hygiena provozu sledována KHS územní pracoviště Kolín
úklid provádějí 2 uklízečky, je používáno desinfekčních roztoků, úklidových vozíků,
Vaporely, kvalitu úklidu sleduje vedoucí zdravotně sociálního úseku.
V zařízení je zajištěno praní a žehlení prádla vlastní prádelnou, velké prádlo je sjednáno 1x za
14 dní firmou z Kutné Hory – Blažejovská – praní prádla.

IV.

Vzdělávání

vzdělávání pracovníků / ZS + pracovníci sociální služby + ostatní/
Vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci se pravidelně zúčastní všech seminářů pořádaných
zřizovatelem, dále seminářů pořádaných o.s. VIA HUMANIA, Abena Untraco, firmou
Hartmann, APSS, Českou asociací sester, KÚ SK, IreSoft, ARJO atd.
Hodnocení a přenos z akcí a seminářů je na pravidelných poradách (všechny zdravotnice a
pracovníci sociální služby - 1x za dva měsíce.
Další formy vzdělávání: samostudium, časopis Sestra, Zdravotnické noviny, Sociální služby,
Rezidenční péče, Zpravodaj In, odborná literatura pro jednotlivé pracovníky, denní tisk Mladá
fronta Dnes, Kolínský deník.
Pracovníci v přímé péči měli možnost se 4x za rok zúčastnit supervize.
Číselný přehled o vzdělávání zaměstnanců
- školení o požární ochraně

40

- školení bezpečnosti práce

40

- školení – mimořádné události a krizové situace

40

- požární hlídky

15

- supervize 4x

10

- školení referentských vozidel

24
11

- centralizace účetnictví

3

- odměňování zaměstnanců

1

- seminář pro ředitele a ekonomy

2

- spisová služba

1

- odborná konference farmaceutická a zdravotnická

1

- změny v ZP

1

- mzdy

1

- konference Transformace

2

- reálný pohled na redukční diety

2

- standard č. 14

4

- inventarizace

1

- konference k sociální práci

2

- odborná konference pro PSS

2

- konference ke stravování

2

- seminář –Arjo

2

- 6. kongres E.D.E. Strasbourg

1

- akreditovaný seminář pro PSS – ochrana práv uživatelů

31

- školení křovinořez, pily

3

- konference ZS

1

- novelizace zákona v sociálních službách a změny systému v odměňování

2

- kulatý stůl s radními krajů

2

- seminář k legislativě

1

- seminář ZS

1

- konference SQSS

2

- školení účetní

1

- konference MPSV + APSS ČR Dlouhodobá péče II

2

- OK systém

3

- seminář pro PSS a ZS rizika a řešení konfliktů

31

- kulatý stůl – infantilizace a nálepkování

2

- seminář nakládání s odpady

1

- seminář stress

2

- studijní cesta Švýcarsko

1

- seminář Abena

3

- konference ROP

2
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- školení mzdy Avensio

2

- kongres E.D.E.

1

- konference stravování

2

- konference APSS kompetence obcí

1

- III.výroční kongres Tábor

5

- školení inkontinence

31

- konference transformace Praha

2

- výživa ve zdraví a nemoci

3

- seminář bazální stimulace

2

- seminář zoorehabilitace

10

- školení účetní, ekonom Zlenice

1

- Profesní svaz APSS ČR

1

Dále 4 zaměstnanci absolvovali školení pomocí E-learningu.

V. Hospodaření
Přehled nákladů a výnosů za rok 2011

–

viz příloha

Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2011 – viz příloha
Přehled čerpání dotací – viz příloha
Přehled investiční činnosti za rok 2011 - viz příloha
Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu - viz příloha
Rozpisy nákladových účtů – viz 3x příloha
Protokol o provedené fyzické inventuře – viz příloha
Výsledovka + Rozvaha – viz příloha
Za rok 2011 nebyl žádný movitý a nemovitý majetek pronajímán ani prodáván.
Veškerý majetek včetně vozidel je pojištěn na základě výběrového řízení přes zřizovatele.

VI.

Kontrolní činnost
- vlastními zaměstnanci
kontroly prováděli tito pracovníci: ředitelka, zástupce ředitelky, vedoucí zdravotně
sociálního úseku, vedoucí přímé péče, sociální pracovnice, hospodářka
• audity zaměřené na dodržování hygieny
• kontroly prováděné vedoucími pracovníky na základě Plánu kontrol
• dodržování pracovní doby
• pracovní náplně
• přístup k uživatelům a individuální plány
• volnočasové aktivity
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• finanční kontroly na základě vnitřního kontrolního systému
• kontroly práce neschopných zaměstnanců
– závady byly ihned projednány, určen termín odstranění a následně zkontrolováno
odstranění
- pracovníky KÚ SK Praha
• 21.7. metodická návštěva - přešetření stížnosti na pracovní postupy
poskytování sociální služby, individuální plánování průběhu sociální služby a
rizikové situace a stížnosti
- jinými kontrolními orgány
• 7.10. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín –
kontrola plnění povinností stanovených provozním řádem – zákon č. 258/2000
sb., vyhláška č. 195/2005 Sb.,
• 7.10. KHS - kontrola provozního řádu kuchyně

VII. Rozvoj zařízení
Byly podány projekty na Středočeský Humanitární fond a Středočeský Fond hejtmana a
zmírnění následků živelných katastrof v rámci „Podpory hejtmana“. Z Humanitárního fondu
se pokračuje v investičním projektu „Vybudování bezbariérového přístupu na zahradu –
vycházkové zóny pro osoby se zdravotním postižením.“ Celkové náklady činí 716 000,- Kč
z toho vlastní zdroje činí 36.000,- Kč. Tento projekt bude pokračovat ještě v roce 2012.
Z Fondu hejtmana se čerpalo na nákup zvedací plošiny – 60 000,- Kč. Pomocí podání
projektu o.s. Hrádeček – Červený Hrádek na TPCA jsme získali dalších 60.000 Kč a mohli
jsme tak díky těmto dvěma projektům zakoupit elektrickou zvedací plošinu do Mastera
Tranzita včetně schůdků v hodnotě 120.000,- Kč. Na druhé skupině byla opravena místnost a
vznikly tak prostory pro kuchyňku včetně jídelny. Byla vybavena myčkou, mikrovlnnou
troubou a sporákem a kuchyňskou linkou. Celkové náklady na opravu byly 30.000,- Kč. Pro
klienty díky těmto úpravám vznikla kuchyňka s jídelnou. Rovněž byla provedena oprava
jídelny – výměna podlahy, snížení stropů, nová elektroinstalace, přestěhování průmyslové
myčky, která byla velmi hlučná do přízemí v kuchyni a nahrazení 2 myček pro domácnost.
Vzniklo velmi hezké prostředí nejen pro stravování, ale pro možnost konání společenských a
kulturních akcí. Celkové náklady na opravu činily 210.000,- Kč
V prosinci byla provedena výměna starého plynového kotle za dva nové kondenzační plynové
kotle – dosud byl v zařízení pouze jeden kotel, který byl zastaralý a nebyla tak zajištěna další
rezerva v případě poruchy. Tato investice byla zajištěna z investičního fondu zařízení
v hodnotě 437.800,- Kč.
Zakoupením vany v ceně 142. 890,- Kč se tak zajistila možnost koupání imobilních nebo
částečně imobilních uživatelů. Dosud tito klienti neměli možnost používat vanu. Je nutné
v dalším roce ještě zakoupit vakuový zvedák.
Získání darů a finančních prostředků na vybavení – vitamínové a farma doplňky, sportovní
vybavení zahrady – bazén, pingpongový stůl, vysázení zeleně v celkové částce 148.558,- Kč.
Velmi dobrá je spolupráce s o.s. Hrádeček-Červený Hrádek, které nám pomáhá v zajišťování
a finančního podporování při různých aktivitách, dále spolupráce s Potravinovou bankou –
doplnění potravin, nápojů, cukrovinek na různé akce pořádané domovem.
Realizace investic: schválení projektu RK v hodnotě 5 mil. Kč na rekonstrukci pokojů a soc.
zařízení pro imobilní klienty – čekáme na výběrové řízení KÚ – zatím nebylo možné tuto
rekonstrukci uskutečnit. Pro zařízení je tato investiční akce velmi nutná, vzhledem ke
zdravotnímu postižení uživatelů.
Pro CHB Cerhenice byl podán grant na Nadaci Jistota na nákup 7 místného auta.
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VIII. Závěr
V roce 2011 byl vykázán přebytek ve výši 34. 953,34 Kč.
Příloha – návrh na zaúčtování hospodářského výsledku z roku 2011.
V Červeném Hrádku 11.2. 2012

Mgr. Jana Pilná
ředitelka Domova Na Hrádku
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