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I.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I.1. Management
I.1.1 Základní údaje
Název organizace:

Paprsek, příspěvková organizace

Adresa:
IČ:

K Čihadlu 679
679 63 Velké Opatovice
00838420

Telefon vrátnice:

516 478 444

ID datové schránky:

myjk6xe

www stránky:

www.paprsek.eu

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Adresa:

Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

I.1.2 Údaje o vedoucích zaměstnancích
Pracovní pozice
vedoucích pracovníků
Ředitel

Jméno
Mgr. Jan Přichystal

Vedoucí ekonomického
úseku
Vedoucí zdravotnického
dispečinku
Vedoucí pracovníků
v sociálních službách – I.
oddělení
Vedoucí pracovníků
v sociálních službách –
II. oddělení
Vedoucí pracovníků
v sociálních službách –
III. oddělení
Vedoucí stravování

Jana Dokoupilová

Vedoucí údržby

Dušan Kozelek

Iveta Lexmanová
Bc. Radka Chemčuková,
DiS.

e-mail, telefon
reditel@paprsek.eu
516 478 444, klapka 102
ekonom@paprsek.eu
516 478 444, klapka 101
vrchnisestra@paprsek.eu
516 478 444, klapka 204
oddeleni1@paprsek.eu
516 478 444, klapka 118

Marcela Davidová, DiS.

oddeleni2@paprsek.eu
516 478 444, klapka 217

Lucie Seidlová

oddeleni3@paprsek.eu
516 478 444, klapka 119

Lydie Jurková

stravovani@paprsek.eu
516 478 444, klapka 123
udrzba@paprsek.eu
516 478 444, klapka 215
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I.1.3 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce
ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče
 zapojení zařízení do procesu transformace sociálních služeb –
teoretická část, vzdělávání zaměstnanců, praktické nácviky v
tréninkovém bytu, registrace služby chráněné bydlení
 pravidelná spolupráce s různými odborníky při poskytování služeb pro
uživatele např. skupinové terapie s psychologem, speciálním
pedagogem nebo lékařem z oboru psychiatrie aj.,
 spolupráce a využívání služeb dalších poskytovatelů sociálních služeb
např. aktivizační služby pro osoby ve spolupráci se sdružením Lamák
/lamoterapie, hipoterapie, canisterapie/, Sociální služby Šebetov
 v oblasti kapacity zařízení – snaha o naplnění obložnosti lůžek v zařízení
přijetím nových uživatelů služby
 snaha o dosažení vyrovnaného rozpočtu ve spolupráci se zřizovatelem
– deficitní plán hospodaření byl eliminován navýšením příspěvku na
provoz od zřizovatele a úsporou nákladů
 důraz na hospodárnost v oblasti energií, pohonných hmot,
kancelářských potřeb, úklidových a prcích prostředků atd.
 v oblasti příspěvku na péči – pravidelné přehodnocování zdravotního
stavu uživatelů služby a tím snaha o zvýšení stupně příspěvku na péči u
jednotlivých uživatelů
 nastavení optimálních úhrad za pobyt a stravu pro uživatele zařízení

I.1.4 Informace o průběhu transformace
Organizace se aktivně zapojila do procesu transformace sociálních služeb –
transformace částečné. I v tomto roce pokračujeme vzděláváním personálu
formou akreditovaných kurzů, vzdělávacích workshopů, supervizí, odborných
konzultací a dalších forem vzdělávání.
V Paprsku provozujeme tréninkový byt pro čtyři uživatele. Cílem tréninkového
bytu je umožnit uživatelům vyzkoušet a naučit se činnostem souvisejícím se
samostatným bydlením. Zjistit stav dovedností uživatelů a jejich následný
rozvoj. Následuje přechod do nové služby chráněné bydlení. Rozhodující je
zvládnutí činností pro samostatné bydlení a zjištění míry potřebné podpory pro
samostatné bydlení.
V rámci transformace jsme provedli registraci služby chráněné bydlení pro 4
klienty. Současně se nám podařilo pronajmout zrekonstruovaný byt 3+1 ve

5

Velkých Opatovicích, do kterého se v lednu 2017 přestěhují uživatelé
z tréninkového bytu.
V roce 2016 pokračovaly jednání se zřizovatelem a zástupci Městyse Svitávka
za účelem koupě pozemku na výstavbu dvou domků pro službu chráněné
bydlení. Zajištění sestavení hrubého projektu na domky včetně parkovacích
míst.
I.1.5 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace
-

zprávy a fotografie z uskutečněných aktivit během roku v regionálním
tisku - RegionPress, Blanenský deník
webové stránky www.paprsek.eu – pravidelná aktualizace, virtuální
prohlídka zařízení
založení účtu na facebooku
v rámci kulturních akcí ve městě a okolí prodej výrobků z aktivizačních
dílen klientů v Jevíčku, Velkých Opatovicích, Kunštátě, Konici,...
prezentace zařízení v rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb
– Den otevřených dveří v Paprsku pro veřejnost – říjen 2016
účast na prodejních jarmarcích pořádaných zřizovatelem – vánoce a
velikonoce
spolupráce s místní základní školou
možnost vykonávání odborné praxe studentům středních a vysokých
škol
významné kulturní akce „Majáles“ a „Paprskový ples“

I.1.6 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů
Mimorozpočtovým zdrojem jsou peněžní dary, úspěšně se daří oslovovat
sponzory. V roce 2016 se podařila získat částka cca 157 tis. Kč.

I.2. Sociální a výchovná péče
Paprsek, příspěvková organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb. Nabízí služby sociální péče typu domova pro osoby se zdravotním
postižením v nepřetržitém celoročním provozu.
Kapacita zařízení

108 lůžek

Počet uživatelů k 31.12.2016

105 osob
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Obložnost lůžek
Měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Počet uživatelů

107,00

107,00

107,32

108,00

106,52

103,57

103,61

104,00

104,63

104,13

105,10

105,42

Obložnost (%)

99,07

99,07

99,37

100,00

98,63

95,90

95,94

96,30

96,88

96,42

97,31

97,61

Průměrná obložnost za rok 2016 je 97,70 %.
Příjem uživatelů za sledované období:
Ukončení pobytu: úmrtí
odchod
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Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů k 31.12.2016
Počet odmítnutých žadatelů
(dle § 88 písm. g zákona 108/3006 Sb.)
Věková struktura uživatel
ve věku
19 – 26 let
27 – 65 let
66 – 75 let
76 – 85 let
86 – 95 let
nad 95 let

31
4

3
71
30
1
0
0

Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období - 58,7 let.
I.2.1 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování
Členění pokojů
Pokoje

I. oddělení

II. oddělení

III. oddělení

Tréninkový
byt

Celkem

1 lůžkový
2 lůžkový
3 lůžkový

4
6
5

1
8
6

1
6
8

2

6
22
19

Počet
uživatelů

31

35

38

4

108

Ubytovací prostory jsou rozděleny na tři oddělení ve třech nadzemních
podlažích. Každé oddělení je dále členěno na dvě části A a B. Tyto části jsou
propojeny společnými prostorami. Je tu kuchyňka, denní místnost pro
personál, šatna pro personál se sociálním zařízením, čistící místnost, sklad
čistého prádla a šatna pro uložení sezónního oblečení, místnost pro uložení
obuvi, sociální zařízení a koupelny. V části A i B se nachází společenská
místnost.
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Pokoje jsou standardně vybaveny – postele, šatní skříně, noční stolky, stůl,
židle, stolek na televizi, šatní stěna s botníkem, poličky. Uživatelé si mohou
pokoje vybavit i vlastním nábytkem a různými předměty – křeslo, televizní
přijímač, rozhlasový přijímač, videorekordér, DVD přehrávač, lednička,
rychlovarná konvice, stolní lampa. Výzdoba pokoje závisí na přání a
potřebách uživatele - výrobky vyrobené v rámci aktivizačních činností,
namalované obrázky, fotografie kamarádů či rodiny, diplomy ze soutěží,
květiny, dekorační předměty.
Na všech pokojích jsou rozvody signalizačního zařízení – část uživatelů
signalizaci používá přes den nebo v noci. Někteří v rámci jemné motoriky
nezvládnou signalizační zařízení obsluhovat, někteří nemají potřebu zařízení
využívat.
Zařízení Paprsek provozuje vlastní prádelnu. Pracovníci prádelny provádí
označení, praní, žehlení a opravy veškerého prádla uživatelů.
Úklid ubytovacích prostor je rovněž zajištěn vlastními pracovníky.
Tréninkový byt – nachází se v přízemí zařízení Paprsek, samostatný vchod,
ubytování ve dvou dvoulůžkových pokojích, společná kuchyňka, společné
sociální zařízení, společenská místnost. Nácvik prvků běžného života sebeobsluha, pracovní návyky, vaření, praní, žehlení, úklidové práce,
nakupování, cestování.
Ve sledovaném roce se úhrada za výše uvedené poskytované služby
nezměnila.
Výše úhrady za ubytování
leden - prosinec
Denně
Měsíčně
Jednolůžkový pokoj

ubytování

156,00

4 680,00

Dvoulůžkový pokoj

ubytování

145,00

4 350,00

Třílůžkový pokoj

ubytování

137,00

4 110,00

8

I.2.2 Úroveň poskytovaných služeb – stravování
Stravování uživatelů je zajišťováno vlastním stravovacím provozem, počet
pracovníků stravovacího provozu – 1 vedoucí stravování, 4 kuchaři, 4
pomocní kuchaři. Strava se podává 5x denně v doporučených hodinách.
Zařízení má k dispozici vlastní moderní kuchyň. Strava se připravuje podle
schváleného jídelního lístku. Na jeho tvorbě se mohou podílet uživatelé svými
podněty a připomínkami. Jídelní lístek pro uživatele je viditelně vyvěšen. Dietní
strava se podává dle doporučení lékaře, např. šetřící a diabetická nebo
diabetická s druhou večeří, bezlepková. Jídlo se podává v centrální jídelně,
v jídelnách na odděleních, svačiny a studené večeře také na společenských
místnostech na odděleních, nebo na pokojích např. v případě onemocnění
uživatele. Tekutiny (čaj) jsou k dispozici po celý den. Teplá strava je na
oddělení dovážena v termosetech nebo formou tabletového systému.
Uživatelé mají možnost jeden den v týdnu výběru ze dvou druhů jídel - slané
nebo sladké, rovněž mají právo volby přílohy k hlavnímu jídlu. Personál
oddělení každou neděli individuálně u každého klienta zjišťuje a zapisuje
výběr druhu jídla na středu. Seznamy jsou v pondělí odevzdány sociálním
pracovníkům, kteří zajistí zapsání výběru u jednotlivých klientů v IS Cygnus.
Tréninkový byt
Snídaně a večeře – samostatná příprava
Obědy - ve všední dny možnost odběru oběda v jídelně Paprsku, o víkendech
samostatná příprava
V roce 2016 se úhrada za celodenní stravu nezvýšila.
Výše úhrady za stravování
Strava normální, racionální, dietní
leden - prosinec
Denně
Měsíčně
potraviny
režie

75,00
61,00

Celkem

136,00

4 080,00

Strava diabetická, bezlepková
leden - prosinec
Denně
Měsíčně
potraviny
režie

78,00
61,00

Celkem

139,00
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4 170,00

Strava enterální
leden - prosinec
Denně
Měsíčně
potraviny
režie

0
57,00

Celkem

57,00

1 706,00

Tréninkový byt – strava normální, racionální, dietní, diabetická
Oběd + večeře
Denně
Měsíčně
potraviny
režie

89,00

Celkem

Snídaně
Dopolední svačina
Oběd
Odpolední svačina
Večeře

75,00 Celkem

Měsíčně

31,00
26,00
2 670,00

Náklady na potraviny - hlavní a vedlejší jídla
Strava normální,
Strava diabetická,
racionální, dietní
bezlepková
14,00
4,00
31,00
9,00
17,00

Denně

48,00
41,00

Celkem

Snídaně
Dopolední svačina
Oběd
Odpolední svačina
Večeře

Oběd

16,00
5,00
31,00
9,00
17,00

57,00

1 710,00

Strava diabetická +
2. večeře
Snídaně
Dopolední svačina
Oběd
Odpolední svačina
Večeře
2. večeře

78,00 Celkem

14,00
4,00
31,00
9,00
16,00
4,00

78,00

Jak vyplývá z provedeného rozboru nákladů na stravování za rok 2016,
skutečné měsíční náklady za celodenní stravu uživatelů činí 4 890 Kč.

Uživatelům nabízíme další základní činnosti dle jejich požadavků a potřeb:
-

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
aktivizační činnosti, dle individuálního plánu uživatele,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
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Mezi základní činnosti při poskytování sociálních služeb patří poskytování
bezplatného základního sociálního poradenství o možnostech řešení
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
Další služby pro uživatele:
Zdravotní péče
Poskytovatel dle §36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění, poskytuje zdravotní péči, tj. ošetřovatelskou a rehabilitační péči
prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání. Tato ošetřovatelská a rehabilitační péče je
poskytována na základě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře.
Fakultativní služby
Poskytovatel v případě dostatečné personální kapacity nabízí uživatelům
fakultativní činnosti. Úhrada za fakultativní činnosti je provedena následující
měsíc po jejich využití, nejpozději do 15. dne v měsíci.
I.2.3 Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
S ohledem na cílovou skupinu klientů se snažíme s týmem kvalitních
pracovníků zajišťovat profesionální služby. Naším cílem je udržet základní
dovednosti a schopnosti klientů, vytvořit jim pocit bezpečí s respektováním
osobnosti klienta a plnohodnotného naplnění jejich života.
K pravidelným činnostem patří nácvik jednoduchých pracovních činností,
upevňování již získaných dovedností, vědomostí a návyků.
V aktivizačních místnostech jsou nabízeny následující výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti:
Aktivizační místnost I.NP

-

navlékání korálek a výroba šperků
příprava papíru, který se používá na výrobu papírových briket
malování, kreslení, vybarvování
práce s PC – poslech hudby, internet, hraní her
společenské hry
tkaní koberců na tkalcovském stavu
výroba svíček

Aktivizační místnost II.NP keramická

-

aktivizační činnosti zaměřené na práci s hlínou (vykrajování, modelování,
glazování)
výroba keramiky technikou vylévání sádrových forem
práce s PC – poslech hudby, internet, hraní her
malování, kreslení, vybarvování
11

-

batikování
příprava papíru, který se používá na výrobu papírových briket
společenské hry

TKALCOVSKÁ A KERAMICKÁ DÍLNA

Aktivizační místnost II.NP tkalcovská

-

tkaní koberců na tkalcovských stavech
tkaní sedáků na kolíkových stavech
drobné ruční práce
vyšívání
pletení
háčkování
pletení košíků
příprava papíru, který se používá na výrobu papírových briket
výroba obrázků z nití
práce s PC – poslech hudby, internet, hraní her

Aktivizační místnost III.NP

-

-

aktivizační činnosti zaměřené na procvičování jemné motoriky. Jedná se o
výrobu předmětů z různých materiálů jako je papír /výroba papírových
briket/
dřevo/výroba vařeček/
látka/výroba polštářů, tašek/
společenské hry zaměřené na procvičení a udržení paměti, pohotovosti a
pozornosti
pohybové hry, doprovázené hudbou (procvičování celého těla, hra
s míčem)
k dispozici PC s internetem, počítačové hry
výrobky ze sena
výroba dřevěných svícnů
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V zařízení je knihovna s čítárnou a společenská místnost, ve které se pořádají
kulturní akce a uživatelé tady sledují každý pátek různé filmy na přání.
V prostoru aktivizačních místností mohou klienti využívat internet.
Nabídka dalších činností:
- práce na zahradě – pěstování květin, zeleniny, udržování parku v zařízení
- účast na kulturních (divadla, kina, vystoupení) a sportovních aktivitách
(sportovní soutěže, pochody) v zařízení i mimo něj
- nácvik kulturních vystoupení, která reprezentují zařízení při různých
příležitostech
- účast na pěveckých soutěžích
- účast na výtvarných soutěžích
- vycházky do města a okolí
- tematické výlety po ČR
- aktivní a relaxační trávení volného času v parku zařízení (fotbal, kuželky,
poslech hudby, opékání párků, petanque)
- hraní stolního tenisu

PRÁCE NA ZAHRADĚ

Pravidelná činnost nabízená pro uživatele:
- posezení s evangelickým farářem (každý čtvrtek)
- posezení s katolickým farářem (každou středu)
- schůzka se speciálním pedagogem a psychologem (1x měsíčně)
- canisterapie ( 2x měsíčně)
- práce s uměleckým keramikem (3x měsíčně)
- muzikoterapie (2. a 4. pátek v měsíci)
- lamoterapie, canisterapie, hipoterapie v Ústupu
- návštěva solné jeskyně v Jevíčku
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HIPOTERAPIE, LAMOTERAPIE

Přehled akcí během roku 2016
LEDEN
26.1. Divadlo ve Svitavách „O Bodříkovi“
28.1. Kino v Boskovicích „Babovřesky 3“
ÚNOR
10.2. Valentýnský ples ve Svitavách
18.2. Kino v Boskovicích „Decibely lásky“
19.2. Bowling Boskovice
BŘEZEN
10.3. Turnaj ve stolním tenise s klienty ze Svitav /pořádané v Paprsku/
15.3. Velikonoční prodej výrobků v Brně na JMK
17.3. Návštěva velikonoční výstavy – Svitavy Domov na Rozcestí
19.3. Prodej výrobků v kartografickém centru ve Velkých Opatovicích
19.3. 1. Turistický pochod ve Velkých Opatovicích
20.3. Prodej výrobků v Linharticích
21.3. Prodej výrobků v Jevíčku
23.3. Divadlo ve Svitavách – „O neposedné pomlázce“
25.3. Návštěva pštrosí farmy v Doubravici
28.3. Velikonoční pomlázka v Šebetově
DUBEN
6.4. Kino v Boskovicích – „Řachanda“
8.4. Ochotnické divadlo – „Rodina je základ státu“ ve Velkých Opatovicích
15.4. Kino Ve Velkých Opatovicích - „Wilsonov“
20.4. Vystoupení v MŠ ve Velkých Opatovicích
21.4. Návštěva pouťových atrakcí
23.4. Prodej výrobků v Jaroměřicích

14

25.4. Výstava zahrádkářů ve Velkých Opatovicích
28.4. Návštěva ZOO Jihlava
KVĚTEN
1.5. – 4.5. Dovolená na Vranově
3.5. Návštěva borotínského arboreta
18.5. Návštěva zámku v Boskovicích
21.5. Zvěřinové hody v Jevíčku
27.5. Kino ve Velkých Opatovicích – „Hodný dinosaurus“
30.5.-3.6. Dovolená na Baldovci
ČERVEN
2.6. Návštěva zámku – Náměšť na Hané
8.6. Turnaj přátelství v Bystrém u Poličky
9.6. Divadlo v podání ZUŠ Velké Opatovice – Zlatá rybka
11. – 12.6. Prodej výrobků v Kunštátě – Svátky řemesel
11.6. Putování za šamotovým plátkem – turistický pochod ve V. Opatovicích
13.6. Návštěva mini farmy u Jasanských – Brdo u Luže
19.6. Tradiční Majáles v Paprsku
23.6. Přátelské posezení v Betany v Boskovicích
ČERVENEC
4.7. Výlet do Dolní Rožínky
13.7. Výlet na zámek „Čechy pod Kosířem“ a do muzea kočárů
15.7. Kino v Boskovicích – „Děda“
SRPEN
4.8. Divadlo Slunečnice v Paprsku
8.8. Přednáška o cyklopouti do Říma
11.8. Kino ve Velkých Opatovicích „Jak vycvičit draka“
27.-28.8. Prodej výrobků u příležitosti Mezinárodní výstavy jiřin v kartografickém
centru ve Velkých Opatovicích
ZÁŘÍ
7.9. Bowling v Boskovicích
10.9. Myslivecké posezení v Jevíčku
13.9. Vernisáž k výtvarné soutěži – Nad oblaky aneb každý může být hvězdou
v Olomouci
16.9. Kino ve Velkých Opatovicích – Rio 2
17.9. Den otevřených dveří v Šebetově
20.9. Výlet do ZOO Brno
21.9. 1. Ročník přátelského posezení s petanquem v Paprsku
28.9. Návštěva leteckého muzea ve Vyškově
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30.9. Návštěva Prahy
ŘÍJEN
3.10. Návštěva chráněných dílen ve Svitavách
5.10. Den otevřených dveří v Paprsku
7.10. Divadlo ve Svitavách – „Klaun Pingu“
12.10. Vernisáž výtvarné soutěže „Vy a my“ v Šebetově
13.10. Kino v Boskovicích – „Na půdě“
19.10. Návštěva diakonie v Letovicích
20.10. Návštěva pštrosí farmy v Doubravici

VÝLET NA ZÁMEK ČECHY POD KOSÍŘEM

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

LISTOPAD
3.11. Mezinárodní folklorní festival Tradice Evropy ve Svitavách
9.11. Svatomartinské veselí v Moravské Třebové
10.11. Hudební festival „Zpívejte s námi“ v Rájci- Jestřebí
22.11. Taneční odpoledne v Šebetově
26.11. Prodej výrobků v kartografickém centru ve Velkých Opatovicích
27.11. Prodej výrobků v Jevíčku
21.-25.11. Lázeňský pobyt Lázně Slatinice
PROSINEC
1.12. Prodej výrobků v Brně na JMK
4.12. Prodej výrobků v Černovicích
5.12. „Ještě trochu tance“ s Dr. Veletou
8.12. Tradiční paprskový ples
13.12. Kino v Boskovicích „ Anděl páně 2“
14.12. Turnaj ve stolním tenise se žáky ZŠ
16.12. Divadlo ve Svitavách „A do třetice“
21.12. Hudební vystoupení Paleta Band Letovice v Paprsku
23.12. Vystoupení Malohanačky
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I.3. Zdravotní péče a rehabilitace
I.3.1 Zajištění lékařské péče
Zdravotní péče je klientům našeho zařízení poskytována praktickým lékařem,
a to v běžných ordinačních hodinách pro registrované pacienty. V případě
imobilních klientů, klientů v aktuálně zhoršeném zdravotním stavu, lékař
vykoná vyšetření klienta v zařízení. Preventivní prohlídky s celkovým vyšetřením
probíhají též v rámci zařízení.
Akutní stavy mimo ordinační hodiny, vyžadující vyšetření, či ošetření klienta
řeší službu konající zdravotní sestra cestou tísňové linky 155.
Návštěvy lékaře psychiatrické ambulance probíhají 1x měsíčně. Objednávání
klientů do specializovaných ambulancí k pravidelným kontrolám zajišťuje
dispečink ZD. V případě nutnosti akutního ošetření klienta na specializované
ambulanci v době ordinačních hodin, je zajištěno odeslání k vyšetření cestou
praktického lékaře zařízení. V době čerpání řádné dovolené lékaře zařízení
je vždy k dispozici kompetentní zastupující lékař.
Předpisy léků, kompenzačních pomůcek, či zajištění pomůcek pro
inkontinentní klienty je prováděno v ordinaci praktického lékaře nebo po
domluvě s ním, v zařízení.
I.3.2 Vykazování výkonů za zdravotnickou péči
Poskytování a úhrada zdravotní péče pojištěncům, umístěným v zařízeních
sociálních služeb s pobytovými službami je smluvně ošetřena s všeobecnou
zdravotní pojišťovnou. Vykázané výkony jsou pojišťovnou hrazeny měsíčně na
základě předložené faktury.
I.3.3 Výskyt dekubitů, prevence
Minimalizace rizika vzniku dekubitů je v zařízení zajišťována používáním
polohovacích a podkládacích pomůcek, aktivních antidekubitních matrací,
kvalitní péčí o predilekční místa a pravidelným polohováním imobilních
klientů. Zdravotní sestry se pravidelně zúčastňují odborných seminářů
vztahujících se k problematice prevence dekubitů, hojení ran, péče o
inkontinentní klienty.
V roce 2016 v našem zařízení nedošlo ke vzniku dekubitů, pouze v jednom
případě byl u klienta zjištěn dekubitus po propuštění z hospitalizace. Péče o
dekubity, rány, chronické defekty je vždy prováděna dle ordinace
praktického lékaře nebo lékaře kožní, či chirurgické ambulance.
I.3.4 Rehabilitace
Rehabilitační místnost v zařízení je vybavena pomůckami pro individuální a
skupinové cvičení, nácviky zachování stávající soběstačnosti, nácviky jemné
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motoriky, protahovací cviky, dále masážními přístroji, masážní vanou,
rotopedem, chodítky, míče, kruhy.
V současné době není v zařízení k dispozici fyzioterapeut, procvičování chůze,
prstů ruky k zachování jemné motoriky, úchopu, cviky k zachování stávajících
schopností klienta a základní masáže jsou prováděny zdravotní sestrou za
asistence pracovníka oddělení. V případě potřeby zajištění rehabilitační péče
po operačních výkonech nebo po traumatech je odborná RHB péče
prováděna ambulantně nebo za hospitalizace v zařízeních poskytující RHB
péči.

II.

Plnění úkolů v personální oblasti

II.1 Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb
zaměstnanců v roce 2016

ředitel
ekonom, provozní účetní
technický pracovník
mzdový účetní, personalista
manažer kvality
ostatní
THP celkem
všeobecná sestra bez odborného
dohledu
všeobecná sestra pod odborným
dohledu
zdravotnický asistent
nutriční terapeut
fyzioterapeut
masér
ošetřovatel
sanitář

platová
třída
k
1.1. 2016
12
10, 8
7
9

10

počet
zaměstnanců
(fyzický)

kategorie

změna třídy v
průběhu roku

příloha OSV
změna počtu
zaměstnanců

průměrný
přepočtený
stav
přírůstky úbytky zaměstnanců
za celý rok

1
2
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

1,0
2,0
1,0
1,0
0
0

5

0

0

5,0

7

1

1

7,0
0
0
0
0
0
0
0

zdravotničtí pracovníci celkem
vychovatel
vychovatel
vychovatel

7
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1

1

7,0
0
0
0

pedagogičtí pracovníci celkem
pracovník v soc. službách –
nepedagogická, aktivizační
činnost
pracovník v soc. službách – přímá
obslužná péče
pracovník v soc. službách asistenční služby
sociální pracovník
sociální pracovník

0

0

0

0

7, 8

7

0

0

7,0

5

38

2

2

38,0

9

2

0

0

2,0
0

5,6
4
8

47
4
4
1

2
0
0
0

2
0
0
0

4
2
5,6

5
5
3

1
2
0

1
2
0

2

3

1

1

47,0
4,0
3,5
1,0
0
4,5
5,2
3,0
0
0
1,3

provozní zaměstnanci celkem

25

4

4

22,5

CELKEM zaměstnanci

84

7

7

81,5

pracovníci sociální péče celkem
kuchař
pomocný kuchař
provozář
pradlena
krejčí – dělník prádelny
uklizečka
údržbář - řidič
údržbář
skladník
vrátný
ostatní, výše neuvedení
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III.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III.1 Výnosy – grafy

Podíl jednotlivých položek výnosů v % na celkových výnosech
organizace v roce 2016 - srovnání s rokem 2015

60

Název osy

50
40
30
20
10
0

tržby od
uživatelů

příspěvek
účelový

příspěvek
neúčelový

tržby od VZP

použití
fondů

rok 2015

54,21

26,67

rok 2016

53,54

33,75

14,53

2,6

7,64

2,74

Název osy
rok 2015
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rok 2016

strava
zaměstnanci

ostatní
výnosy

0,72

0,9

0,37

0,9

0,88

0,55

III.2 Náklady – grafy

Podíl jednotlivých položek nákladů v tis. Kč na celkových nákladech
organizace v roce 2016

189
600
1 633

831

196
564

87
50

39
platy zaměstnanců

6

ZP + SP
materiál

1 705

energie

odpisy

4 045

ostatní služby
20 990

opravy a udržování

zákonné sociální náklady

7 112

náklady z DDM
OON

jiné sociální náklady
ostatní náklady+poplatky

cestovné
náklady na reprezentaci
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III.2.5 Nákladovost na lůžko
Průměrné měsíční náklady na lůžko
z toho: neinvestiční náklady
investiční náklady

I.

29 624 Kč
29 358 Kč
266 Kč

Základní ekonomické údaje

Údaje z rozvahy k 31.12.2016
Aktiva celkem
Stálá aktiva
z toho Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
z toho Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
z toho Jmění účetní jednotky
Fondy účetní jednotky
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
z toho Krátkodobé závazky

tis. Kč
108 981
104 518
0
104 518
4 463
229
400
3 834
108 981
106 017
104 844
1 172
1
2 964
2 964

Velké Opatovice 24.2.2017

Jana Dokoupilová
pověřena zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitele
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