Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření organizace

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

v roce 2012

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. Od 2.
dubna 2012 jsme zaregistrovali další dvě sociální služby a to domov pro seniory a
pečovatelskou službu. Domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a
domov pro seniory obsahují tyto základní činnosti:
•

poskytnutí ubytování

•

poskytnutí stravy

•

sociální péči

Pečovatelská služba nabízí terénní a ambulantní 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 sociální péči, základní sociální poradenství, podporu ve vzdělávání,
rozvoj rozumových, pohybových, komunikačních a praktických dovedností, rehabilitační
činnosti, pomoc při uplatňování práv

a

zajišťuje soukromí, kulturní aktivity – rozvoj

pracovních činností – terapeutické činnosti.
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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
2012 bylo přijato 5 klientů, 2 klienti zemřeli a 3 klienti byli propuštěni. Přestože je zařízení
koedukované, žije zde 44 žen.
Průměrný věk je 53 let.
Věkové složení uživatelů
věk
19 – 26
27 - 49
50 - 59
60 - 64
65 - 80
nad 80 let

počet
0
15
14
9
5
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 je 20 lůžek. 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 3 muži a 5 žen ve dvou bytech 3+1.
V každém bytě po 4 uživatelích. Průměrný věk je 50,5 let.
Věkové složení uživatelů
věk
19 – 26
27 - 49
50 - 59
60 - 64

počet
0
7
10
3

Domov pro seniory (DS)
Posláním domova pro seniory

v Domově Na Hrádku je zajistit seniorům důstojný a

spokojený život, vytvořit podmínky co nejvíce blízké běžnému životu, umožnit prožití
plnohodnotného života na základě individuálních potřeb v důsledku zhoršeného zdravotního
stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situaci.
Cílová skupina
-

mladší a starší senioři, kteří se z důvodu snížené soběstačnosti ocitli v obtížné sociální
nebo zdravotní situaci,

-

senioři, kteří před umístěním do domova žili ve společné domácnosti se synem, dcerou
nebo sourozenci či jiném příbuzenském vztahu, jejichž zdravotní stav odpovídá cílové
skupině

Cíle služby
1) podporování a poskytování takových služeb, které vedou k prodloužení soběstačnosti
klientů, a tím dosáhnout toho, aby tato služba byla vnímána klienty jako pozitivní podpora
2) zajistit celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči
3) zajistit kvalitní a smysluplné vzdělávání pracovníků dle jejich potřeb
Uživatelé domova seniorů
Kapacita domova seniorů jsou 4 lůžka.
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Věkové složení uživatelů : 60 – 64 let 0 klientů,

65 – 80 let

4 klienti

Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby Domova Na Hrádku je poskytnutí přiměřené míry pomoci a
podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci
zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití
plnohodnotného života ve svém domácím prostředí.
Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase
v domácnostech klientů nebo v Domově Na Hrádku – zdravotně sociální úsek.
Cílová skupina
jsou senioři a osoby, které jsou příjemci plného invalidního nebo starobního důchodu a



žijí v obci Bečváry, Červený Hrádek, Jindice a přilehlých obcí,
osoby, které potřebují přiměřenou míru pomoci a podpory v úkonech, které sami
nezvládají z důvodu snížené soběstačnosti

V roce 2012 jsme službu poskytovali 5 uživatelům.
Zaměstnanci
K 31.12.2012 měla organizace 45,8 přepočtených zaměstnanců. Během roku 2012 odešlo
celkem 9 zaměstnanců. 7 PSS – z toho 1 starobní důchod, 1 invalidní důchod, 1 ve zkušební
době, 1 PSS je na rodičovské dovolené, 2 zdravotní sestry, z toho jedna ve zkušební době.
Nastoupilo celkem 11 zaměstnanců – 7 PSS, 2 ZS, 1 adm. pracovnice, která má část úvazku
jako PSS, 1 kuchařka. Protože máme 4 sociální služby, řada pracovníků vykonává
kumulované funkce. Celkově bylo v zařízení k 31.12. 2012 zaměstnáno 51 zaměstnanců s 45
úvazky. Pracovnice v přímé péči jsou kvalifikované, 3 si doplní rekvalifikační kurz v zákonné
lhůtě.
V čele zařízení je ředitelka, která byla jmenována Radou Středočeského kraje na základě
výběrového řízení.
Počet pracovníků dle jednotlivých úseků:
a) provozně technický – vedoucí tohoto úseku je zároveň zástupcem ředitelky zařízení. Pod
tento úsek spadá údržba – 3, prádelna – 2 a úklid -2 – celkem 8 zaměstnanců
b) ekonomický

-

vedoucí úseku je ekonomka, řídí 1 mzdovou účetní a 1

administrativní pracovnici – celkem 3 zaměstnanci
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c) zdravotně sociální - vedoucí zdravotně sociálního úseku, 3 zdravotní sestry, 4 pracovnice
sociální služby – přímá obslužná péče, 4 PSS základní výchovná nepedagogická činnost–
celkem 12 zaměstnanců
d) sociální – 1 vedoucí sociální pracovnice řídí tento úsek a spadá pod něho sociální služba
chráněné bydlení a pečovatelská služba, vedoucí řídí 1 sociální pracovnici, 7 PSS základní
výchovná nepedagogická činnost – celkem 9 zaměstnanců
e) úsek přímé péče – pod tento úsek spadají PSS nejen z DOZP, ale i z domova seniorů –
funkce jsou kumulované. Úsek řídí 1 vedoucí přímé péče a spadá pod ní 8 pracovníků sociální
služby – základní výchovná nepedagogická činnost, 4 pracovníci sociální služby ZVNČ pro
volnočasové aktivity - celkem 13 zaměstnanců
f) úsek stravovací a zásobovací – vedoucí hospodářka a řídí 4 kuchařky - celkem 5
zaměstnanců
Na Dohodu o provedení práce pracovalo v průběhu roku 2012 celkem 14 pracovníků, z toho
5 uživatelů DOZP (2 pracovnice v prádelně, 1 uživatel pomáhal v zahradní a údržbářské
činnosti, 2 uživatelky v kuchyni –pomocné práce), 8 pracovníků pracovalo jako pomocníci a
asistentské práce v přímé péči, 1 nutriční terapeutka.
Se zařízením spolupracoval 1 dobrovolník – práce se suchou vazbou, kde byly zapojeny
klientky domova a výrobky vystavovány. 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 bylo přispíváno za rok 2012 zaměstnancům na obědy, na
dopravu na kulturní akci – divadlo. Zaměstnanci mají možnosti získávat informace odběrem
tisku. Uskutečnilo se sportovně relaxační odpoledne pro zaměstnance, společné setkání
s důchodci – bývalými zaměstnanci v Jindicích. Organizace zajistila pro 9 zaměstnanců
třídenní rehabilitační pobyt v Krkonoších. V roce 2012 byly poskytnuty finanční dary 3
zaměstnancům k životnímu jubileu. Hospodaření FKSP je dle schválených zásad.

II. Péče a služby
Bydlení - v domově pro osoby se zdravotním postižením je kapacita 44 lůžek.
typ pokoje

počet pokojů

jednolůžkový

2

2

dvoulůžkový

7

14

třílůžkový

8

24
6

ubytováno osob

čtyřlůžkový a více
1
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

V domově pro seniory klienti bydlí ve dvoulůžkových pokojích . Každý pokoj má sociální
zařízení a pro oba pokoje slouží vybavená kuchyňská linka a jídelní kout.
Stravování
Zařízení má svoji kuchyň, kde se připravují snídaně, obědy a večeře a kterou plně využívá
DOZP, domov seniorů a ve všední dny pečovatelská služba a někteří klienti z chráněného
bydlení, kteří pracují nebo jsou v terapeutických dílnách a nebo bydlí v domě č. 84. Obědy si
mohou jak uživatelé, tak i zaměstnanci vybrat od pondělí do pátku ze dvou druhů jídel. Vaří
se dietní strava RVD (redukční výživa) a č. 9. Od pondělí do pátku se vaří teplé večeře, o
sobotách nedělích a svátcích studené večeře.
V roce 2012 odebíralo stravu bez diety v průměru 38 klientů, dietu RVD 2 odebíralo 12
klientů a č. 9 dvě uživatelky. Klienti z CHB si jídlo

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 2012 se v DOZP v průměru stravovalo bez diety 28 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 pitný režim 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 zaměstnanci a uživatelé, kteří jsou z chráněného bydlení a v domově pracují. Na
jídelně je také přístroj Bonnomat, 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.
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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 2012 byl 80 obědů.

Zaměstnanců se stravuje 40, v průměru denně v počtu 25 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 – sběru brambor, kde měli možnost získat pro
sebe finanční prostředky. Výrobky, které si vyrobili v některé z terapeutických dílen, nabízejí
na různých výstavách a trzích přes o.s. Hrádeček – Červený Hrádek.
Podpora při vzdělávání
Uživatelé se vzdělávají v rámci Kurzu pro získání základního vzdělání v Základní a Praktické
škole v Kostelci nad Černými lesy, které probíhá jedenkrát týdně. Vzdělávání se účastní 5
uživatelů z chráněného bydlení a jedna uživatelka v domova pro osoby se zdravotním
postižením.
Vzdělávání u ostatních klientů 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. Dvě pracovnice, které prošly
základním kurzem, provádějí u uživatelů bazální stimulaci.
Zaměstnávání
Na Dohodu o provedení práce pracovalo v domově 5 uživatelů – 2 v prádelně, 2 v kuchyni a 1
v údržbě a na zahradě. Jeden 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 na Sebeobhájce – 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, DS a v chráněném bydlení se učí samostatnosti, dovednosti a
soběstačnosti. Učí se připravovat jednoduchá jídla, vykonávat jednoduché činnosti, 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

20.1.2012

Muzeum-Kolín

6

5.3.2012

Benefiční koncert-Kolín

40

8.3.2012

Kavárnička ve stacionáři Cerhenice

6

24.4.2012

Praha-koncert-Chceme žít s Vámi

14

28.4.2012

Rej čarodějnic v Cerhenicích

6

30.4.2012

Miss čarodějnice

34

5.5.2012

Hrnčířské trhy Beroun – ukázky řemeslných prací

2

8.5.2012

Den záchranářů-Kolín

6
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Datum

Název akce

uživatelů

19.5.2012

Cena Ď -Příbram

8

20.5.2012

Letiště-Beroun

6

21.5.2012

Pouť- Cerhenicích

6

25.5.2012

Den otevřených dveří – vystoupení p. Kubce

64

12.6.2012

Sportovní hry-Svojšice

4

20.6.2012

Sportovní den v Bystřici

4

20.6.2012

Pěvecký sbor vystoupení-Domov Seniorů,Kolín

5

20.6.2012

Pěvecký sbor vystoupení-Domov Seniorů,Oleška

5

21.6.2012

Olešecký den

3

24.6.2012

AQUPARK-Kolín

3

26.6.2012

Kavárnička ve stacionáři Cerhenice

6

27.6.2012

Smečenská Lyra

5

27.6. 2012

Sportovní den Na Hrádku

35

5.7.2012

Hasičský den na Hrádku

7

7.7. 2012

Dětský den v Červeném Hrádku

17

16.7.2012

Výlet-Poděbrady

6

17.7.2012

ZOO-Praha

16

31.7.2012

Muzeum-Kolín

6

20.7. 2012

ZOO-Jihlava

12

3.8.2012

Výlet-Polepy

6

6.8. 2012

Poděbrady- výlet

6

14.8.2012

Sudějický les- výlet

8

18.8.2012

Výlet-Iváň

6

19.8.2012

Taneční zábava- na Hrádku

40

22.8.2012

Poděbrady-výlet

16

23.8.2012

Loučeň-výlet

12

25.8.2012

Pouť-Kolín

6

29.8. 2012

ZOO-Chleby

10

12.9.2012

Háje-sportovní den

8

20.9.2012

Teplice-výlet

12

25.9.2012

Posvícenská zábava-Zásmuky

7

26.9.2012

Kačina zámek-výlet

9

8.10. 2011

Podzimní diskotéka na Hrádku

30

15.10. 2012

XII.Podzimní ples ČR Praha

15

15.10.2012

Kino Kolín

26

10

Datum

Název akce

uživatelů

11.11.2012

JO-JO Cirkus-Kolín

6

17.11.2012

Háje výlet

8

22.11.2012

Kavárnička ve stacionáři Cerhenice

6

30.11.2012

Rozsvícení vánočního stromu-Kolín

12

2.12.2012

Rozsvícení vánočního stromu v Cerhenicích

6

3.12.2012

Koncert Hany Zagorové-Kutná Hora

14

4.12.2012

Besídka Mikulášská-Kostelec n.Č.l.

6

6.12.2012

Mikulášská na Hrádku

47

7.12. 2012

Divadlo Poděbrady – benefiční koncert

24

11.12. 2012

Vánoční besídka na Hrádku

47

10.12.2012

Ples pro důchodce v Kolíně

6

Soutěže a výstavy:
5.3.

Benefiční koncert Kolín –prodej výrobků

26.3.-29.3.

Velikonoční výstava - Kutná Hora

29.3.

Velikonoční výstava-Praha O2

4.4.

Velikonoční výstava KÚ-Praha

5.4.

Velikonoční prodej-Kolín

20.4.

Farmářské trhy-Kolín

5.-6.5.

Hrnčířské trhy Beroun – prodej

13.6. – 17.6.

Senior handicap Lysá n. Labem

8.9. - 9. 9.

Hrnčířské trhy Beroun – prodej

20.11.-31.12.

Výstava a prodej výrobků v G Příbram

28.11.

Praha – KÚSK vánoční výstava + prodej

27.11.

Plavecké závody Louny pro MP

30.11.

Kolín -vánoční trhy

7.12.

Poděbrady – divadlo - prodej výrobků

13.12.

Kolín-vánoční trh a prodej

.

Rekreace:
12.3.- 17.3.

Rekreace Jánské Lázně - chr.bydlení Cerhenice + DOZP

29.5-

Rekreace Třemošnice sportovní hry

1.6.

10.6. - 15.6.

Rekreace Mšené lázně

23.7. - 27.7.

Rekreace Příchovice-chr.bydlení 84

23.7. – 28.7.

Rekreace Zbýšov - chr. bydlení Kolín

31.8. – 8.9.

Rekreace Itálie –chr. Cerhenice+DOZP
11

7.9. -

9.9.

Bezdědice seznamovací pobyt

Ostatní akce:
18.9. zahájen Kurz vzdělávání pro uživatele
Od 7.10. do

11.10. Týden sociálních služeb –Den otevřených dveří a různé akce

fakultativní služby
–

kadeřnice –

1x za měsíc

–

kosmetička - 1x za měsíc

–

pedikúra –

–

rehabilitační služby – 1x týdně dovážíme uživatele do Suchdola

–

zooterapie – 1x za měsíc

–

masáže -

1x týdně odvoz do uživatelů do Kutné Hory

1x za 14 dní

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
- 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 (31) chirurgické (11), gynekologická (54), Rtg (8), oční
(17), ORL (12), stomatologická (47), ortopedie (17), zdr. stř.Bečváry - odběry (23), EEG (2),
předoperační vyšetření (2), neurologie (7), protetika (6), mamograf (12),cévní ambulance (6),
urogologická amb. (1), urogynekologie (1), RHB(24x 1RHB = 4 uživatelé, SONO (8), plicní
(3) masáže (17x po 8 uživatelích), onkologie (1), kardiologie (1), DIA poradna (5), EPI
poradna (3), CT (3), pedikura 22x po 7 uživatelích, nutriční poradna (5),
hospitalizace: Interna ( 6) ortopedie (2) ARO (1) gynekologie (1) PL Havlíčkův Brod (1)
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.
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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 seminářů

pořádaných

zřizovatelem, dále seminářů pořádaných o.s. VIA HUMANIA, Abena Untraco, firmou
Hartmann, APSS ČR, Českou asociací sester, KÚ SK, IreSoft, ARJO, MUDr. Beranovou,
VISK atd.
Hodnocení a přenos z akcí a seminářů je na pravidelných poradách (všechny zdravotní sestry
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 3x za rok zúčastnit supervize.
Číselný přehled o vzdělávání zaměstnanců
- školení o požární ochraně

43

- školení bezpečnosti práce

43

- školení – mimořádné události a krizové situace

3

- požární hlídky

17

- supervize 3x

16

- školení referentských vozidel

22

- základy první pomoci

40

- stáže v zařízeních

15

- odměňování zaměstnanců

2

- seminář pro ředitele a ekonomy

3

- spisová služba

1

- konference ke stravování

3

- obsluha zvedacích zařízení

19

- Co vám napoví lidská neverbální komunikace

17

- řešení konfliktů a vyjednávání

12

- kvalifikační kurz PSS

2

- koučování jako manažerský styl

4

13

- Deinstitucionalizace

4

- zákoník práce

2

- kinesiotaping

1

- semínář Gastro Tour

2

- novelizace zákona o DPH

2

- reforma účetnictví státu

1

- závěr roku v účetnictví

1

- konference Budoucnost

1

- konference Sociální reforma I. a II.

2

- dvoudenní zážitkový kurz

2

- konference o změnách v sociál.oblasti

2

- řízení transformace pobytových služeb

2

- IV. kongres APSS ČR

4

- problematika ošetřovatelské péče

2

- techniky ergoterapie

1

- muziterapie v práci s klienty

1

- práva uživatelů soc.sl.

1

- kulatý stůl – Jak změnit přístup k lidem se ZP

2

- konference profesního svazu zdrav.prac.

1

- konference vedouc.pracovníků

1

V. Hospodaření
Přehled nákladů a výnosů za rok 2012 – viz příloha
Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2012 – viz příloha
Přehled čerpání dotací – viz příloha
Přehled investiční činnosti za rok 2012 - 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 2012 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
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• pracovní náplně
• přístup k uživatelům a individuální plány
• volnočasové aktivity
• 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
• 6.11. KÚ SK – kontrola věcného i finančního plnění dotace z Humanitárního
fondu Středočeského kraje poskytnuté pro rok 2011
- jinými kontrolními orgány
• 26.února OSSZ – kontrola pojistného a provádění nemocenského a
důchodového pojištění
• 25.dubna Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj – práva a povinnosti
v pracovně právních vztazích, dodržování pracovně právních předpisů,
evidence pracovní doby, plat, přesčasová práce
• 12. července KHS Středočeského kraje se sídlem v Kolíně – administrativní
kontrola proočkovanosti klientů dle §45 odst. 2 a §48 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
• 12.7. KHS Středočeského kraje se sídlem v Kolíně – kontrola plnění
povinností stanovených provozním řádem
• leden 2012 – červenec 2012 – VZP – správnost a oprávněnost vyúčtované péče
v informačním systému VZP ČR

VII. Rozvoj zařízení
V roce 2012 byly dokončeny projekty, které byly podány na Středočeský Humanitární fond a
Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci „Podpory
hejtmana“. Z HF se dokončila investiční akce „Vybudování bezbariérového přístupu na
zahradu – vycházkové zóny pro osoby se zdravotním postižením.“ Celkové náklady činily
716 000,- Kč z toho vlastní zdroje činí 36.000,- Kč. Z FH byl podán projekt na nákup 7
místného osobního vozu pro chráněné bydlení Cerhenice v částce 249 400,- Kč a částku
119 400,- Kč jsme získali z daru o.s. Hrádeček – Červený Hrádek, který uskutečnil na tento
projekt Benefiční koncert v Městském divadle v Kolíně.
Byl podán nový projekt na HF, z něhož se pokrývaly za rok 2012 náklady na energii –
k překlenutí nedostatku financí na základě dotace.
Z vlastního IF byl zakoupen vakový zvedák v hodnotě 148 551,- Kč, aby byla zajištěna
možnost koupání uživatelů ve vaně a z důvodu havarijní situace také zásobník teplé užitkové
vody v hodnotě 61 699,- Kč.
Získali jsme věcné dary v podobě vitamínových přípravků a bylinných čajů, textilního odpadu
na pracovní terapii a kuchyňského nádobí v celkové hodnotě 157 837,70 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 již od roku 2009. Pro zařízení je tato investiční akce velmi nutná,
vzhledem ke zdravotnímu postižení uživatelů.
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VIII. Závěr
V roce 2012 byl vykázán přebytek ve výši 36 089,77 Kč.
Příloha – návrh na zaúčtování hospodářského výsledku z roku 2012.
V Červeném Hrádku 11.2. 2013

PhDr. Jana Pilná - ředitelka Domova Na Hrádku
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