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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

0

Motto:
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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 plném
znění.
Zřizovatelem je Krajský úřad Vysočina Jihlava.
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Domov důchodců Proseč u Pošné v rámci své činnosti:
• poskytuje celoroční pobytové sociální služby seniorům, 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
a s podporou začlenění do běžného života.
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Domov důchodců Proseč u Pošné poskytuje dle výše uvedeného zákona
dvě sociální služby:

1. Domov pro seniory (dle § 49 Zákona) – kapacita 41 klientů
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.
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2. Domov se zvláštním režimem (dle § 50 Zákona) – kapacita 28
klientů
Posláním domova se zvláštním režimem je zajistit klientům nezbytnou péči,
dohled, aktivizaci a pravidelný režim s respektováním jejich individuálních
potřeb při zachování jejich důstojnosti s podporou začlenění do běžného života.
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.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
Kategorie zaměstnanců dle
katalogu prací
ředitel
ekonom
mzdová účetní
finanční účetní
vedoucí úseku přímé péče
všeobecná zdravotní sestra
sociální pracovnice
pracovník sociální péče
pracovník soc.péče aktivizace
vedoucí úseku stravování
pracovníci kuchyně
vedoucí úseku provozu údržby
údržbář-topič-řidič
uklízečky
pradlena
CELKEM

Přepočtený počet
zaměstnanců-úvazky
1
1
1
1
1
7
1
19,75
1
1
4
1
2
2,75
1
45,5

Počet pracovníkůfyzické osoby
1
1
1
1
1
7
1
20
1
1
4
1
2
3
1
46

Stav zaměstnanců k 31.12.2009:

• počet zaměstnanců fyzické osoby
• přepočtený evidenční počet zaměstnanců
• průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců

46
45,5
44,22

V průběhu roku jsme přijali do pracovního poměru celkem 9 zaměstnanců,
pracovní poměr u naší organizace ukončilo 7 zaměstnanců, z toho:
1 odchodem do starobního důchodu, 2 výpovědí podanou zaměstnancem,
1 odchodem do invalidního důchodu, 1 ukončil pracovní poměr ve zkušební
době, 1 dohodou a 1 pracovník (starobní důchodce) dohodou.
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Důraz je v naší organizaci kladen na profesionalitu v poskytování
služeb a zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců. Součástí
vzdělávání je účast pracovníků na různých kurzech a školeních, samostudium,
předávání získaných dovedností a vědomostí dalším pracovníkům. Pracovníci
absolvovali mimo jiné školicí akce a semináře na téma:
„Motivace a hodnocení pracovníků“
„Etika a etické kodexy v sociální praxi“
„Individuální plánování sociálních služeb“
„Inkontinence v kontextu ošetřovatelské péče“
„Klienti se syndromem demence“
„Trenér paměti“
„Komunikace s nekomunikativním klientem“
„Inspekce kvality sociálních služeb“
„Standardy kvality sociálních služeb“
„Novela zákona o sociálních službách“
„Restriktivní opatření a opatrovnictví v sociálních službách“
„Stravování v zařízeních sociálních služeb“
„Reminiscenční techniky jako aktivizační prostředky v péči o seniory“
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HOSPODAŘENÍ
Rozbor hospodaření za rok 2009 v tis.Kč
hlavní činnost

doplňková
činnost

Výnosy z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Dotace

12061
307
7286

0
0
0

Výnosy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy

19654
3171
1200
869
185
41
1058
12329
177
608

0
0
0
0
0
0
0
0
0

19654
3171
1200
869
185
41
1058
12329
177
608

Náklady celkem

19638

0

19638

Hospodářský výsledek

16

0

16

16

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM

Přehled některých příjmových ukazatelů:

• dotace z MPSV Kč 5. 627. 000,-- , tj. Kč 81.550,--na 1 lůžko
• příspěvek od zřizovatele 1.619 tis.Kč
• dotace od Úřadu práce 40 tis.Kč
• příjmy od zdravotních pojišťoven 781 tis.Kč
• úhrady od klientů
- úhrady za pobyt a stravu 6.141 tis.Kč
- příspěvek na péči 4.901 tis.Kč
- fakultativní služby 35 tis.Kč
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celkem
12061
307
7286

POŘÍZENÉ INVESTICE:
• hydraulický zvedák s váhou pro klienty
• rehabilitační chodník

FINANČNÍ DARY
• Obec Pošná
• Pan Skalický Jaroslav, Počátky

Kč 5.000,-Kč 1.000,--

Upřímně si vážíme těch, kteří nám finanční dary poskytli.
Tyto finanční prostředky jsme využili ke zkvalitnění poskytovaných služeb
klientům.
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AKTIVIZAČNÍ ČINNOST PRO KLIENTY
Pro klienty jsou v našem zařízení organizovány různé aktivity, z těch
kulturních a sportovních to byly v průběhu roku mimo jiné:
Masopustní veselí
Svátek Josefa při hudbě
Vystoupení dětí ze ZUŠ
Vystoupení pěveckého sboru Sluníčko ZŠ Pacov
Velikonoční vystoupení CMŠ Pacov
Vystoupení agentury „Iva“ ke dni matek
Ples „Vítání jara“
Oslava čarodějnic spojená s opékáním a hudbou
Výlet do Třeboně a okolí
Výlet do Poděbrad a okolí
Sportovní klání „Prosečkiáda“
Ples „Prosečské táčky“
Vánoční vystoupení žáků ZUŠ Pelhřimov
Silvestr v domově s hudebním vystoupením
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Klienti domova se zúčastnili i akcí pořádaných jinými organizacemi
,mezi ně patřily například :
Ples seniorů v Telči
Posezení s Květou Fialovou ve Ždírci
Soutěžní klání „O zlatou Budislavskou perlu“ Budislav
Pouť v Těchobuzi, Proseči-Obořišti,Humpolci a Pacově
Setkání seniorů v Třešti
Sportovní klání „Telčský desetiboj“ v Telči
Kulturní vystoupení „Kavárnička Marie Rottrové a Ljuby Skořepové“ ve Ždírci
„Srdce na dlani“ – akce pořádaná krajem Vysočina
„Barevné vánoce“ – akce pořádaná krajem Vysočina

10

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 a
vyšívání, četba na pokračování, muzikoterapie – zpěv, hra na hudební
nástroje, poslech hudby, posezení u kávy, společenské hry, promítání filmů,
pobyty v přírodě, procházky, a řada dalších.
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SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI ZAŘÍZENÍMI V ZAHRANIČÍ

Nadále rozvíjíme spolupráci 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. Výměnnými stážemi
zaměstnanců obohacujeme naši práci o nové poznatky a zkušenosti a věříme,
že i my jim přinášíme řadu nových poznatků, zkušeností a nápadů do další
práce.

Foto:podpis smlouvy o spolupráci s ředitelem zařízení ve Vinohradivu a oblastním zástupcem sociální péče
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ZÁVĚREM

bychom chtěli zdůraznit náš velký cíl,
kterým je vybudování přístavby pro
klienty s Alzheimerovou chorobou, a tím
zkvalitnění služeb všem uživatelům
našich služeb.

Ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné,p.o.
Jiří H o r m a n d l
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