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

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

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, 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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KONTAKTY:

Tel./Fax 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.: 565442926

Jiří HORMANDL

Vedoucí ekonom – zástupce ředitele:
talichova@ddprosecposna.cz
mobil: 603545229
Tel.: 565383096

Bc. Alena TALICHOVÁ

Vedoucí úseku přímé péče:
ruzkova@ddprosecposna.cz
mobil: 731760966
Tel.: 565442295

Milena RŮŽKOVÁ

Vedoucí úseku sociálně aktivizačního:
Ing.Bc.Michaela CHALUPOVÁ, Dis.

chalupova@ddprosecposna.cz
mobil: 603545769
Tel.: 565383097
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Domov důchodců Proseč u Pošné poskytoval v roce 2011 dle výše
uvedeného zákona dvě sociální služby:

1. Domov pro seniory (dle § 49 Zákona) – kapacita 41 klientů,
od 1. září 2011 kapacita 42 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 (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.
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KLIENTI
Věková struktura uživatelů k 31.12.2011
Věková struktura
27 - 65 let
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 95 let

Domov pro seniory
6
8
22
4
1

Domov se zvláštním režimem
0
5
14
9
0

PNP k 31.12.2011
Příspěvek na péči
0
I (lehká závislost)
II (středně těžká závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)

Domov pro seniory
1
7
14
11
8

Domov se zvláštním režimem
2
1
6
5
14

V roce 2011 jsme uzavřeli smlouvu o poskytování sociálních služeb
s 9 zájemci o službu v Domově pro seniory a s 8 zájemci o službu v Domově
se zvláštním režimem. Celkem jsme v roce 2011 obdrželi 61 nových žádostí
o umístění do našeho zařízení, z toho 36 žádostí na poskytování služby
v Domově pro seniory a 25 žádostí v Domově se zvláštním režimem.
Odmítnuté či zrušené žádosti v tomto roce:
5 – nespadající do cílové skupiny
13 – zrušená žádost žadatelem – umístnění v jiném zařízení
9 – zrušená žádost kontaktní osobou z důvodu úmrtí žadatele
1 – ztráta možnosti kontaktu
2 – zrušení žádosti žadatelem bez udání důvodu
Ukončení poskytování služby – 17 klientů z důvodu úmrtí, 1 klient odchod
do jiného zařízení
Aktuální stav žádostí o umístění k 31.12.2011 byl 41.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
Organizační schéma:

Pracovníci:
Kategorie zaměstnanců dle katalogu
prací
ředitel
ekonom
mzdová účetní
finanční účetní
vedoucí úseku přímé péče
všeobecná zdravotní sestra
sociální pracovnice
pracovník sociální péče
pracovník sociální 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
6,83
1,25
19,98
1
1
4
1
1,5
3,33
1
45,89
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Počet pracovníků-fyzické
osoby
1
1
1
1
1
7
2
20
1
1
4
1
2
4
1
48

V průběhu roku jsme přijali do pracovního poměru celkem 8 zaměstnanců,
pracovní poměr u naší organizace ukončilo 6 zaměstnanců, z toho:
2 odchodem do starobního důchodu,
4 dohodou, z toho:
2 pracovníci dohodou ve zkušební době
2 pracovníci dohodou – změna zaměstnavatele

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Důraz klademe na 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:

„Kurz kognitivní aktivizace“
„Zařazování pracovníků do platových tříd“
„Vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám“
„Kongres sociální práce“
„Kongres pro pracovníky přímé péče v sociálních službách“
„Kvalita v sociálních službách“
„Komunikace s lidmi se syndromem demence“
„Paliativní péče a jak ji poskytnout“
„Odborná konference zdravotnických pracovníků v sociálních službách“
„Dlouhodobá péče v ČR“
„Dokumentace v sociálních službách“
„Práce s klienty s Alzheimerovou chorobou“
„Nutriční péče o nemocné v průběhu jejich léčby“
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„Umění doprovázet – co víme o paliativní péči“
„Péče o klienty s inkontinencí“
„E-Qualin v domovech pro seniory“
„Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace“
„Základy stomatologie, úvod do problematiky zdravotního postižení a základy
onemocnění ve stáří“
„Kongres bazální stimulace“
„Rehabilitační ošetřovatelství-geriatrická fyzioterapie“
„Bible očima současného člověka“
„Komunikace“
a další.
Vzdělávací akce APSS ČR (Vysočina):
„Vztahy a stavy – bludný kruh“
„Etiketa“
„Hypnóza“
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HOSPODAŘENÍ
Skutečnost k 31.12.2011 v tis.Kč
6498
6153
36
2361
196
4850
1222
0
290

Úhrady
Příspěvek na péči
Fakultativní služby
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Tržby za obědy zaměstnanců
Dotace MPSV
Příspěvek od zřizovatele
Dotace úřad práce
Ostatní příjmy
PŘÍJMY CELKEM
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Voda, vodné stočné
Spotřeba paliva
Služby, cestovné, reprezentace
Opravy
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady

21606

NÁKLADY CELKEM

21570

3137
508
100
323
1602
1087
13965
661
187
+36

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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POŘÍZENÉ INVESTICE
• sprchový panel
• sprchové lůžko pro klienty
• automobil osobní

Kč 45.500,-Kč 75.900,Kč 390.800,--

• technické zhodnocení – zastřešení pergoly, krbový ventilátor
Kč 91.846,-•oprava sociálního zařízení
Kč 186.186,--

DOTACE
Dotace z MPSV
Celkem pro obě služby

Kč 4.850.000,--

Pro službu domov pro seniory
Schválená výše
Přijatá výše
Čerpáno
z toho:
- pracovní smlouvy
- energie
Pro službu domov se zvláštním režimem
Schválená výše
Přijatá výše
Čerpáno
Z toho:
- pracovní smlouvy
- energie

Kč 1.520.000,-Kč
50.000,--

Příspěvek na provoz z Kraje Vysočina
Celková výše pro obě služby

Kč 1.222.000,--
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Kč 3.280.000,-Kč 3.280.000,-Kč 3.280.000,-Kč 3.030.000,-Kč 250.000,-Kč 1.570.000,-Kč 1.570.000,-Kč 1.570.000,--

FINANČNÍ DARY:
• Obec Pošná
Kč 5.000,-• Pan Skalický Jaroslav, Počátky
Kč 1.000,-• Česká pošta s.p.
Kč 50.000,-Účelový finanční dar od České pošty jsme využili k nákupu 2 ks elektrických
pečovatelských lůžek Terno Plus pro klienty.

KONTROLY:
V roce 2011 byly v našem zařízení provedeny tyto kontroly:
• Vnitřní audit stravovacího provozu
• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina – stravovací provoz
• Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov – kontrola pojistného a
plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Vykazovaná zdr.péče zdravotním
pojišťovnám v roce 2011 v tis.Kč
33
568

656

VZP
ZPMV
Vojenská

331
468

ČPZP
OZP

305

Metal-Aliance
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AKTIVIZAČNÍ ČINNOST
Pro klienty jsou v našem zařízení organizovány různé aktivity, z těch
kulturních a sportovních to byly v průběhu roku mimo jiné:
Masopust se živou hudbou
Hudební vystoupení „Abeceda od A do Z“
Svátek Josefa při hudbě
Velikonoční vystoupení CMŠ Pacov
Oslava čarodějnic s opékáním špekáčků a harmonikou
Vystoupení ke dni matek „Byl večer májový“
Ples „Vítání jara“
Oslava čarodějnic spojená s opékáním a harmonikou
Procházka Prahou s Karlem Hašlerem
Výlet do ZOO Jihlava a na hrad Roštejn
Odpoledne s Černovickou kapelou
Zábavný pořad na nádvoří zámku
Výlet – výlov rybníka Dvořiště u Třeboně, zámek v Třeboni
Návštěva pouti v Pacově
Hudebně zábavné vystoupení Duo Kondor
Mikulášská nadílka
Vánoční koledování – hudební produkce souboru Iva
Vánoční vystoupení – pěvecký komorní sbor CantoBello z Pacova
Silvestr v domově s hudebním vystoupením

Akce pořádané současně pro jiná zařízení:
Jarní ples v Pošné „Vítání jara“ – účast klientů z 9 zařízení
Domovní pouť sv. Zdislavy – účast klientů ze 2 zařízení
Sportovní akce „Prosečkiáda“ – účast klientů z 8 zařízení
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Klienti domova se zúčastnili i akcí pořádaných jinými organizacemi,
mezi ně patřily například :
Hudební vystoupení „Babouci“ v Hořepníku
Květinový bál v Třešti
Pacovské hry seniorů
Univerzita třetího věku – Velké Meziříčí - přednáška
„Sejdeme se na Markétě“ v Těchobuzi
„Budihry“ v Budíškovicích
Zámecká poutní slavnost sv.Rocha v Proseči-Obořiště
„Telčský desetiboj“
Svátek seniorů – City Park Jihlava
Podzimní ples v Budislavi
Ples seniorů v Pacov
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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. 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.

Spolupráce s partnerskými zařízeními v Polsku a na Ukrajině
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ZÁVĚREM :

Nadále usilujeme o vybudování přístavby
pro klienty s Alzheimerovou chorobou a tím
zkvalitnění služeb pro seniory s touto
nemocí.
Od 1. ledna 2012 jsme zaregistrovali
novou službu pro osoby se zdravotním
postižením s kapacitou 8 klientů.

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