Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace
Proseč u Pošné 1
395 01 Pacov

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Motto:

Domov není místo, kde bydlíš,
ale místo, kde ti rozumějí.
Christian Morgenstern

VIZE:
Naším cílem je budování profesionální služby pro seniory, osoby s Alzheimerovou nemocí a dalším
zdravotním postižením. Plně respektujeme individuální potřeby našich obyvatel. Dbáme rovněž
zásad otevřenosti, rovného přístupu a spolupráce s nejbližším okolím.
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Domov důchodců Proseč u Pošné je příspěvkovou
organizací zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném
znění. Zřizovatelem je Kraj Vysočina.

Domov důchodců Proseč u Pošné v rámci své činnosti mimo jiné:
• poskytuje celoroční pobytové sociální služby seniorům, osobám
s Alzheimerovou nemocí a osobám se zdravotním postižením, kteří nemohou
žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím prostředí,
• podporuje klienty v zachovávání a rozvíjení jejich schopností, dovedností a
soběstačnosti ve vhodných a důstojných podmínkách zařízení,
• zajišťuje nezbytnou péči, dohled, aktivizaci a pravidelný režim
s respektováním individuálních potřeb klientů při zachování jejich
důstojnosti.
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KONTAKTY:

Tel. 565383096
IČ 00511897
Bankovní spojení: KB Pelhřimov
Číslo účtu: 15639261/0100
E-mail: info@ddprosecposna.cz
http://www.ddprosecposna.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
Ředitel:
hormandl@ddprosecposna.cz
mobil: 603515252
Tel.: 565383096
Vedoucí úseku ekonomicko provozního – zástupce ředitele:
Bc. Alena TALICHOVÁ
talichova@ddprosecposna.cz
mobil: 603545229
Tel.: 565383096
Vedoucí úseku přímé péče:
Dana VÍTOVSKÁ
vitovska@ddprosecposna.cz
mobil: 731760966
Tel.: 565442295
Vedoucí úseku sociálně aktivizačního:
Ing.Bc.Michaela CHALUPOVÁ, Dis.
chalupova@ddprosecposna.cz
mobil: 603545769
Tel.: 565383097
Jiří HORMANDL
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Domov důchodců Proseč u Pošné poskytoval v roce 2013 dle výše
uvedeného zákona tři sociální služby:
1. Domov pro seniory – DS (dle § 49 Zákona) – kapacita 30 klientů
(ženy i muži)
Posláním Domova pro seniory je poskytovat podporu klientům
v zachovávání a rozvíjení jejich schopností, dovedností a soběstačnosti
ve vhodných a důstojných podmínkách zařízení.
Cílová skupina zahrnuje mladší seniory (65-80 let), starší seniory (nad 80 let)
a seniory, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu,
aniž by starobní důchod pobírali, kteří z důvodu snížené soběstačnosti
a závislosti na pomoci druhé osoby nemohou setrvávat v domácím, přirozeném
prostředí.
2. Domov se zvláštním režimem – DZR (dle § 50 Zákona)
– kapacita 28 klientů (ženy)
Posláním Domova se zvláštním režimem je zajistit klientům nezbytnou péči,
dohled, aktivizaci a pravidelný režim s respektováním jejich individuálních
potřeb při zachování jejich důstojnosti v příjemném domáckém prostředí.
Cílová skupina zahrnuje ženy s lékařsky potvrzenou Alzheimerovou či jinou
demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
a zároveň patří do věkové kategorie: mladší senioři (65-80 let), starší senioři
(nad 80 let) a senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního
důchodu, aniž by ho pobírali.
Domov pro osoby se zdravotním postižením – DOZP
(dle § 48 Zákona) – kapacita 12 klientů (ženy i muži)
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je zajistit udržení,
případně zlepšení tělesného a psychického stavu klientům, jejichž zdravotní stav
vyžaduje celkovou celoroční sociálně-zdravotní péči. Poskytování služby vychází
z aktuálního stavu individuálních schopností a možností klientů zvládat úkony
sebepéče a soběstačnosti.
3.
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Cílová skupina - služba je určena:
• osobám po cévních mozkových příhodách,
• osobám s roztroušenou mozkomíšní sklerózou,
• osobám v poúrazových stavech,
• osobám s Parkinsonovou chorobou
ve věku od 40 let (případné přijetí mladší osoby, tj. ve věku 27-39 let, je možné
po individuálním posouzení), jejichž zdravotní stav je již plně kompenzovaný, a
které vzhledem k zdravotnímu stavu potřebují pomoc druhé fyzické osoby a
které zároveň nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních či
ambulantních služeb zůstat ve svém domácím prostředí.

KLIENTI
Věková struktura uživatelů k 31.12.2013
Věková struktura

DS

DZR

DOZP

27 - 65 let

4

0

11

66 - 75 let

12

4

1

76 - 85 let

11

17

0

86 - 95 let

2

7

0

nad 95 let

0

0

0

Příspěvek na péči

DS

DZR

DOZP

0

4

0

0

I (lehká závislost)

5

1

0

II (středně těžká závislost)

5

2

2

III (těžká závislost)

7

11

5

IV (úplná závislost)

8

14

5

PNP k 31.12.2013
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V roce 2013 jsme uzavřeli smlouvu o poskytování sociálních služeb s 27
zájemci o službu, z toho 9 do Domova pro seniory, 10 do Domova se zvláštním
režimem a 8 do Domova pro osoby se zdravotním postižením.
Ukončení poskytování služby – celkem 27 klientů – 22 klientů z důvodu
úmrtí (12 DS, 8 DZR, 2 DOZP), 2 klienti odchod do jiného zařízení, 1 klient
odchod domů, (1 DZR, 1 DOZP), 2 klienti přesun na jinou službu v rámci zařízení.
Celkem jsme v roce 2013 zaevidovali 86 nových žádostí o umístění do našeho
zařízení, z toho 23 žádostí na poskytování služby v Domově pro seniory a 41
žádostí v Domově se zvláštním režimem a 22 žádostí v Domově pro osoby se
zdravotním postižením.
Odmítnuté či zrušené žádosti v tomto roce (celkem 65):
9 – nespadající do cílové skupiny
35 – zrušená žádost žadatelem – umístění v jiném zařízení a jiné důvody
(9 DS, 23 DZR, 3 DOZP)
21 – zrušená žádost kontaktní osobou z důvodu úmrtí žadatele (8 DS, 13 DZR)
Aktuální stav žádostí o umístění k 31.12.2013 byl 65.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
Organizační schéma:
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Pracovníci:
Kategorie zaměstnanců dle katalogu
prací

Přepočtený počet
zaměstnanců-úvazky

Počet pracovníků-fyzické
osoby k 31.12.2013

ředitel

1

1

ekonom

1

1

mzdová účetní

1

1

finanční účetní

1

1

vedoucí úseku přímé péče

1

1

všeobecná zdravotní sestra

7

7

sociální pracovnice

2

2

24,12

25

1

1

0,88

1

pracovníci kuchyně

5

5

vedoucí úseku provozu údržby

1

1

údržbář-topič-řidič

1,5

2

uklízečky

3,5

4

pradlena

2

2

CELKEM

53

55

pracovník sociální péče
pracovník sociální péče aktivizace
vedoucí úseku stravování

V průběhu roku jsme přijali do pracovního poměru celkem 11
zaměstnanců, pracovní poměr u naší organizace ukončilo 7 zaměstnanců,
z toho: 1 dohodou ve zkušební době, 5 dohodou a 1 odchodem do důchodu.
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Důraz klademe na zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců. Součástí
vzdělávání je účast pracovníků na různých kurzech a seminářích, samostudium,
předávání získaných dovedností a vědomostí dalším pracovníkům. Celkem 22
pracovníků přímé péče absolvovalo „Nástavbový kurz bazální stimulace“ a 23
pracovníků přímé péče seminář „Prohlubující kurz bazální stimulace“. Mezi další
absolvovaná školení všech pracovních profesí patřily mimo jiné školicí akce a semináře
na téma:

„Empatie naslouchání“
„Péče o klienty s demencí“
„V. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb“
„Úvod do hospicové paliativní péče“
„Péče o kůži seniora-základy gerontodermatologie“
„Smyslová aktivizace podle Lore Wehner“
„Individuální plánování s obtížně spolupracujícím klientem“
„V. mezinárodní kongres Bazální stimulace“
„Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou“
„Práce s rodinou klienta“
„Syndrom vyhoření“
„Trénink kognitivních funkcí v péči o seniory“
„Zdravotní právo“
„Zákon o sociálních službách“
„Stravování a provoz v sociálních službách“
„Odpovědnost při poskytování sociálních služeb“
„Kvalita sociálních služeb“
„Nový občanský zákoník a jeho dopad na zdravotnictví“
„Komunikace v týmu“
„Bon Apetit – Radost z jídla v dlouhodobé péči“
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HOSPODAŘENÍ
Skutečnost k 31.12.2013 v tis.Kč
Úhrady

6.707

Příspěvek na péči

6.880

Fakultativní služby

43

Příjmy od zdravotních pojišťoven
Tržby za obědy zaměstnanců

2.601
224

Dotace MPSV

4.437

Příspěvek od zřizovatele

1.254

Dotace úřad práce

64

Ostatní příjmy

560

PŘÍJMY CELKEM

22.770

Spotřeba materiálu

2.888

Spotřeba energie

598

Voda, vodné stočné

114

Spotřeba paliva

404

Služby, cestovné, reprezentace
Opravy
Osobní náklady

1.513
692
15.600

Odpisy

573

Ostatní náklady

383

NÁKLADY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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INVESTICE 2013
• dlaha motorová pro klienty

Kč 97.829,--

• kotel elektrický gastro

Kč 90.278,--

• pec elektrická gastro

Kč 99.825,--

• dálkové ovládání vstupů do areálu
• oprava ohradní zdi
• opravy a údržba nemovitostí

Kč 104.900,95
Kč 197.478,-Kč 160.907,--

Celkem investice:

Kč 751.217,95
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DOTACE 2013
Dotace z MPSV
Celkem pro 3 služby
Pro službu domov pro seniory
Schválená výše
Přijatá výše
Čerpáno
z toho:
- pracovní smlouvy
- energie
- dlouhodobý majetek
Pro službu domov se zvláštním režimem
Schválená výše
Přijatá výše
Čerpáno
Z toho:
- pracovní smlouvy
Pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením
Schválená výše
Přijatá výše
Čerpáno
Z toho:
- pracovní smlouvy

Příspěvek na provoz z Kraje Vysočina
Celková výše pro 3 služby
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Kč 2.077.000,-Kč 2.077.000,-Kč 2.077.000,-Kč 1.820.000,-Kč 205.989,-Kč 51.011,--

Kč 1.605.000,-Kč 1.605.000,-Kč 1.605.000,-Kč 1.605.000,--

Kč
Kč
Kč

755.000,-755.000,-755.000,--

Kč

755.000,--

Kč 1.254.000,--
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DARY 2013:
• Obec Pošná-finanční dar
Kč 5.000,-• Karel a Milada Hronovi, Tábor
Kč 10.000,-• Metrostav a.s., Praha-finanční dar
Kč 30.000,-• Mariana Kujalová, Praha
– účelový finanční dar na nákup sedacího nábytku
Kč 5.000,-• Jana Michálková, Štoky – sprchové lůžko pro klienty
•Jana Žižková, Pelhřimov – mechanický vozík pro klienty, ochranné polstrování
postranic lůžka

KONTROLY:
V roce 2013 byly v našem zařízení provedeny tyto kontroly:
• MVDr.Dana Walterová, Bezručova 211, Rajhrad
-

vnitřní audit stravovacího provozu a funkčnosti HACCP

• Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
-

proočkovanost vyplývající ze zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhl.
č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění

• Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami, vládní nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných, v platném znění

• Krajský úřad Kraje Vysočina
-

veřejnosprávní kontrola – hospodaření s veřejnými prostředky

• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
-

platby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného

• Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Jihlavě
-

finanční kontrola – příjemce veřejné finanční podpory
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ZDRAVOTNÍ PÉČE
V roce 2013 jsme měli uzavřený smluvní vztah za účelem zajištění
věcného plnění při poskytování zdravotní péče hrazené veřejným zdravotním
pojištěním s těmito zdravotními pojišťovnami:
• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
• Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
• Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2013
Pojišťovna
111 - VZP
201 - VOZP
205 - ČPZP
207 - OZP bank a poj.
211 - ZP MV
Celkem:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Součet
52,4 41,1 53,7 55,7 54,7 58,8 68,8 74,0 81,1 74,2 77,7 85,1
777,3
51,6 39,2 44,5 38,2 38,7 41,5 43,4 45,8 41,0 40,5 40,6 41,6
506,6
62,7 39,9 47,4 41,8 46,6 37,7 38,9 39,2 39,0 44,3 43,9 47,1
528,5
37,6 29,6 31,2 26,3 31,8 28,7 25,0 25,0 24,3 25,2 19,4 16,1
320,2
48,6 39,3 44,8 45,0 45,6 42,4 41,6 37,6 38,6 39,5 36,9 40,5
500,4
252,9 189,1 221,6 207,0 217,4 209,1 217,7 221,6 224,0 223,7 218,5 230,4 2 633,0

Hodnoty jsou v tisících Kč
Čerpáno z programu Cygnus – manažerská část
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AKTIVIZAČNÍ ČINNOST 2013
Pro klienty jsou v našem zařízení organizovány různé aktivity, z těch
kulturních a sportovních to byly v průběhu roku mimo jiné:
Vystoupení církevní mateřské školy z Pacova ke Dni matek
Masopust s posezením při hudbě
Beseda se členem expedice „Špicberky 2000“
Hudební vystoupení Duo Kondor
Oslava čarodějnic – posezení pod pergolou
Vystoupení církevní mateřské školy ke Dni matek
Hudební pořad o Karlu Hašlerovi „Odkaz Karla Hašlera“
Vystoupení Černovické kapely
Hudební pořad Šimona Pečenky věnovaný M.Chladilovi
Přednáška „Toulky Táborskem“
Mikulášská nadílka
Vánoční vystoupení církevní mateřské školy Pacov
Vánoční výstava výrobků našich klientů
Silvestr u nás v domově – hudební vystoupení p. Hrušky z Pacova
Den otevřených dveří v našem zařízení

Akce pořádané současně pro jiná zařízení:
Jarní ples v Pošné „Vítání jara“
Domovní pouť sv. Zdislavy
Sportovní akce „Prosečkiáda“
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Klienti domova se zúčastnili i akcí pořádaných mimo zařízení,
mezi ně patřily například :
V. ročník Budislavské perly – vědomostní soutěž
Divadlo v Táboře „Evžen Oněgin“
Divadlo v Táboře „Bylo nás pět“
Návštěva pouti v Želivě
Den otevřených dveří na rybárně v Pacově
Tančíme a zpíváme se srdcem na dlani - Třešť
Pacovské hry seniorů
Kulturně společenský den v DS Pelhřimov
Kavárnička dříve narozených - Ždírec
Zámecká poutní slavnost sv. Rocha v DD Proseč-Obořiště
Telčský desetiboj
Ples seniorů Pacov
Vánoční výstava výrobků našich klientů – Kraj Vysočina

Mezi pravidelné aktivity klientů v zařízení patří ranní cvičení spojené
s paměťovými kvízy, zprávami z domova a ze světa, diskuzemi na různé téma,
sledování událostí týkající se našeho zařízení, výroba drobných dárečků,
malování, vybarvování, ruční práce jako například pletení, háčkování,
vyšívání, četba na pokračování, muzikoterapie – zpěv, hra na hudební
nástroje, poslech hudby, posezení u kávy, společenské hry, promítání filmů,
pobyty v přírodě, procházky, společné pečení či vaření a řada dalších aktivit.
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SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI ZAŘÍZENÍMI V ZAHRANIČÍ

Pokračuje naše spolupráce s partnerskými zařízeními podobného typu
jako je naše zařízení na Ukrajině a v Polsku.
Spolupráce je založena
na vzájemných návštěvách jak našich zaměstnanců a klientů v partnerských
zařízeních, tak obdobně i jejich pobytech u nás. V roce 2013 mimo jiné
absolvovalo v našem zařízení stáž 6 pracovníků z Ukrajiny a 2 pracovníci
z Polska se zúčastnili odborného Základního kurzu bazální stimulace.

Spolupráce s partnerskými zařízeními na Ukrajině a v Polsku

Ředitel DD Proseč u Pošné:
Jiří HORMANDL
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