Nejchudší člověk není ten,
co nemá ani vindru, ale ten, který nemá žádné sny.
( Bill Newman)
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CELKOVÉ SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE ROKU 2011
v tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

43 762
43 491
271

Komentář k příjmům
Příjmy příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2011 ………………….. 9.087 tis. Kč
příjmy z ÚP …………….…………………………………………….. 16 tis. Kč
grant MÚ pro DPM ……….. ………………………..…………..…..…..10 tis. Kč
dotace kraje Vysočina na provoz denního stacionáře..……………..… 113 tis. Kč
dotace kraje Vysočina na provoz domova se zvláštním režimem ….... 400 tis. Kč
dotace kraje Vysočina na provoz domova pro seniory..……………… 540 tis. Kč
dotace kraje Vysočina na provoz pečovatelské služby..……………. 1.103 tis. Kč
dotace MPSV na provoz ………………..………………………….. 6.823 tis. Kč
dotace EU na IP projekt azylové ubytovny ……………………...... 1.403 tis. Kč
dotace EU na IP projekt denního centra ………………………........ 1.047 tis. Kč
dotace z Rady vlády na terén ……………………………………….. 192 tis. Kč
vlastní příjmy celkem ……………………………………………… 23.028 tis. Kč
Celkem příjmy……………………………………………………………… 43.762 tis. Kč
STRUKTURA VLASTNÍCH PŘÍJMŮ V ROCE 2011 v tis. Kč

Příjmy vlastní
tržby za ubytování a
ošetřovné
tržby od ZP
úroky
použití fondů vč. fondu
odměn
jiné ostatní výnosy
Celkem vlastní příjmy

skutečnost
21 012
1 603
17
299
97
23 028

STRUKTURA VÝDAJŮ V ROCE 2011 CELKEM

Výdaje
spotřeba materiálu
spotřeba energií
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
služby vč. stravování
mzdové náklady celkem
zákonné pojištění k mzdám
pojistné , poplatky a ostatní
drobné výdaje
Odpisy

CELKEM

skutečnost
1 948
1 980
248
48
7
8 528
22 431
7 498
567
236
43 491

2

v tis. Kč

ŘEDITELSTVÍ
Ředitelství zajišťuje po stránce personální, mzdové, finanční a organizační veškerou
administrativní a účetní činnost, koordinuje, sleduje a řídí hospodaření a provoz celé organizace se
všemi jejími službami.
Počet zaměstnanců:
Počet úvazků:
Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem
z toho: mzdy + pojistné
Příjmy celkem
z toho: příspěvek
města
úroky
jiné ostatní příjmy

4
3,7

Skutečnost 2011

2 203
1 785
2 203
2 121
17
65

Pro zaměstnance byla uspořádána v roce 2011 jedna společná sportovní akce hrazená z FKSP.
Prosinec – bowling a večeře v restauraci ve Žďáře nad Sázavou

DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Posláním domácí péče je poskytovat zdravotní úkony v domácnostech občanů města Žďár
nad Sázavou na základě ordinace ošetřujících lékařů a podle potřeb nemocných. Jde zejména
o aplikaci injekcí, odběry krve, převazy, rehabilitační péči aj. Úhrady jsou hrazeny na
podkladě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami: VZP a Metal Aliance.
Počet zaměstnanců:
Počet úvazků:

Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem
- mzdy + pojistné
Příjmy celkem
- příspěvek města
- příjmy od pojišťoven
- jiné ostatní příjmy
celkový počet ošetření
počet návštěv

5
1,7

Průměrný počet klientů v roce: 16
Počet klientů: do 64 let:
6
nad 65 let:
10

Skutečnost 2011

653
625
653
310
286
57
3 727
3 232
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Posláním pečovatelské služby je poskytování pomoci občanům v jejich vlastních bytech na území
města Žďár n. S., kteří jsou částečně soběstační, ale vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu
nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, péče o vlastní osobu, péče o domácnost
apod. Tato služba podporuje soběstačnost klientů za pomoci rodiny.
Cílová skupina: Osoby částečně soběstačné, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení vyžadují ve vymezeném čase pomoc jiné fyzické osoby.

Počet zaměstnanců:

26

Počet pečovaných osob: 331

- pečovatelky:
- řidiči:

24
2

z toho 10 členů odboje, kterým jsou základní
služby poskytovány zdarma

Počet úvazků:

23

Skutečnost 2011
Údaje v tis. Kč
6 663
Výdaje celkem
5 606
- mzdy + pojistné
6 663
Příjmy celkem
3 428
- příspěvek města
1 103
- dotace kraje Vysočina
700
- dotace z MPSV
1 396
- vlastní příjmy – ošetřovné
36
- jiné ostatní příjmy
351
Příjem na 1 peč./měsíc (v Kč)

Počet provedených úkonů
Pečovatelský úkon - nejčastější
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání vč. pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při použití WC
Dovoz nebo donáška jídla
Pomoc při přípravě jídla nebo pití
Příprava a podání jídla a pití
Běžný úklid a údržba domácnosti
Běžné nákupy a pochůzky
Počet úkonů celkem

Počet v r. 2011
3 170
3 551
1 799
4 534
3 833
42 269
2 699
2 004
2 264
1 700
71 744

Počet nadstandardních pečovatelských úkonů: 27 048

Důležité informace, významné události, akce:
Součásti pečovatelské služby jsou Kluby důchodců, které slouží seniorům, uživatelům pečovatelské
služby k využití jejich volného času. Jsou umístěny v prostorách domů s pečovatelskou službou, jeden
na ulici Brodská.

4

Pravidelné aktivity:
Společné cvičení v DPS L 11 a L 15 - v pracovní dny, 1x týdně cvičení paměti, cvičení tai-či
Mše katolická - 1x měsíčně
V klubu důchodců L 13 probíhá 1x týdně setkávání seniorů, kde měří odborník krevní tlak a
glykémie.
Kavárna pro seniory se koná pravidelně každou středu v klubu důchodců L 11
Kroužek ručních prací - obyvatelé DPS se scházeli se sociální pracovnicí v klubech důchodců a
vyráběli drobnosti k výzdobě všech klubů důchodců a chodeb v DPS - výroba dekorací z vlny,
papíru, výroba čertů, přáníček, vánočních dekorací, adventního věnce, ozdobení vánočního
stromečku, výrobky z papíru.

Březen – masopustní posezení s harmonikářem
přednáška policie ČR o bezpečnosti seniorů
Kouzelnické představení
Duben – setkání bývalých zaměstnanců Soc. sl. města
testování nízkopodlažního autobusu ZDARU – výlet do Škrdlovic
Květen - Festival sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou – Dům kultury
besídka 6. Mateřské školy ke Dni matek
Červen - DPS Libuš. 15 – nové vchodové dveře na fotobuňku
setkání seniorů v domě kultury v Novém Městě na Moravě
Zábava při čaji v klubu důchodců v DPS L 11 pořádaná studenty ŠECRu
Září – účast a výstava výrobků na Veletrhu soc. Služeb v Havl. Brodě,
oficiální otevření a předání posezení pro seniory – uzavřeného prostoru
Říjen - Den otevřených dveří v rámci akce Týden sociálních služeb
Přednáška pro sluchově postižené
Písničkové pásmo a povídání o Karlu Hašlerovi
Listopad - výroba vánočních přáníček a dekorací do všech klubů důchodců a do domovinky
Prosinec - vánoční posezení s uživateli s harmonikářem
vánoční kavárna s koledami
vybrána finanční hotovost 4.460,- Kč na zakoupení dárků pro klienty ÚSP a DD
– Strom splněných přání
Vzdělávání zaměstnanců :

Pečovatelky se zúčastnily odborné stáže v DPS Přibyslav a Velké Meziříčí
Konaly se pravidelné schůzky zaměstnanců s p. ředitelkou ke tvorbě a aktualizaci standardů.
Pečovatelkám je nabízena možnost supervize. Supervizi absolvovaly vedoucí PS a
koordinátorka PS. Pravidelně je plněno proškolování řidičů.

Půjčovna zdravotnických a rehabilitačních pomůcek - doplňková služba
pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče
Charakteristika služby:
Pomoc pro občany, kteří čekají na vyřízení žádosti o pomůcku, nebo ji potřebují jen na krátkou dobu.
Na půjčení jsou: chodítka, pojízdná klozetová křesla, pojízdné sprchovací židle, přenosné nástavce na
WC, mechanický invalidní vozík, pojízdný stolek k lůžku, polohovací lůžka.

-

poskytnutí pomůcky celkem 22 uživatelům, z toho 9 dlouhodobě
5

DENNÍ STACIONÁŘ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ OSOBY
Posláním denního stacionáře je poskytování péče a pomoci osobám s mentálním postižením
s přidruženými vadami tělesnými nebo smyslovými, která podporuje rozvoj a uchovávání
získaných psychických a fyzických schopností, dovedností a návyků, rozvoj samostatnosti a
soběstačnosti s přihlédnutím k intelektuálním možnostem a schopnostem uživatelů.
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí s mentálním postižením s přidruženými vadami
tělesnými nebo smyslovými ve věku od 3 do 45 let, ve výjimečných případech i starší, kteří
vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoby z města Žďáru n. S. V případě volné
kapacity osoby s trvalým bydlištěm ve správním území města Žďáru n. S. Osoby s trvalým
bydlištěm mimo správní území města Žďáru n. S. pouze na dobu určitou max.6 měsíců.
Kapacita: 25
Počet zaměstnanců:
Počet úvazků:

Průměrný počet uživatelů v roce: 24
Průměrný počet uživatelů denně: 15

7
7

Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem
z toho: mzdy + pojistné
Příjmy celkem
- příspěvek města
- dotace MPSV
- dotace kraje Vysočina
- vlastní příjmy - ošetřovné
- jiné ostatní příjmy

Příjem na 1 uživ./měsíc (v Kč)

Skutečnost 2011
2 757
2 006
2 757
1 224
823
113
591
6
2 052

VĚKOVÉ SLOŽENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2011

6 - 12 12 - 18
Dívky - ženy
Chlapci - muži
Celkem

2
2
4

1
1
2

nad 18

celkem

8
10
18

11
13
24

prezentace výrobků na Veletrhu

Důležité informace, významné události, akce:
- průměrný věk uživatelů služby je 22,4 let
- v rámci rozvoje hybnosti a rehabilitace byla uživatelům opět zajištěna Hipoterapie ve
spolupráci se zařízením AMBRA Černá – na úhradu nákladů byly využity prostředky z
vyhlášeného grantu města Žďár n. S. s názvem Volný čas 2011
- z celkového počtu 25 uživatelů je 6 z nich poskytována podpora při návštěvě speciální školy
Z jednorázových akcí:
- pálení čarodějnic – opékání špekáčků
- návštěvy výstav
- Hudebně vzdělávací cyklus v Knihovně J. M. Sychry
- Den dětí – soutěžní odpoledne, ukončení školního roku s návštěvou cukrárny
- Festival sociálních služeb v Domě kultury Žďár n. S.
- den otevřených dveří, Canisterapie
- Veletrh sociálních služeb Havl. Brod
- Mikulášská a vánoční besídka
- Prezentace výrobků aktivizační dílny na trzích na nám. Republiky a výstava výrobků
z keramiky v Knihovně J. M. Sychry
- návštěva solné jeskyně
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AZYLOVÁ UBYTOVNA PRO MUŽE
Služba je financována z individuálního projektu s názvem: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje
Vysočina – individuální projekt, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP
LZZ a státním rozpočtem na období 1. 1. 2010 – 31. 3. 2013.

Posláním azylové ubytovny je zajištění dočasného ubytování mužům města Žďáru nad Sázavou
(v případě volné kapacity i občanům z jiných míst ČR), kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a nemají
kde bydlet.
cílová skupina: muži v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, starší 18 let, soběstační

Kapacita: 24
Počet zaměstnanců:
Počet úvazků:
Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem
z toho: mzdy + pojistné
Příjmy celkem
- příspěvek města
- dotace EU
- vlastní příjmy - ubytování
- ostatní příjmy

V průběhu roku 2011
získalo zaměstnání
se rekvalifikovalo
získalo vlastní bydlení
odešlo do podnájmu

7
5,8

Průměrný počet uživatelů:
Celkem uživatelů v průběhu roku:

24
40

Skutečnost 2011
1 851
1 296
2 120
0
1 403
711
6

Počet uživatelů
9
4
2
5

Chodba ubytovny
Počet zaměstnaných uživatelů k 31. 12. 2011
Počet zaměstnaných uživatelů v průběhu roku

2
10

Důležité informace, významné události, akce:
Průměrný věk uživatelů je 45 let, z toho ve věku 19 - 26 let 1 uživatel, ve věku 27 - 65 let bylo
v průběhu roku ubytováno 35 osob a ve věku nad 66 let 1 osoba.
V průběhu roku bylo 2 uživatelům ukončeno poskytování služby pro agresivní chování.
Z celkového počtu 40 uživatelů v průběhu roku 2011 přišly z výkonu trestu 3 osoby.
Součástí poskytovaných služeb je přístup k internetu a za pomoci sociálního pracovníka možnost
se naučit vyhledat si např. zaměstnání, jiné důležité údaje, dopravní spoje atd.
Nadstandardní služba: možnost ubytování na 1 noc byla využita 29x. V průběhu roku byla
podporována pracovní terapie uživatelů: Pomoc při úklidu a provádění drobných pomocných
prací u objektů Soc. služeb města ZR. Byl nadále v platnosti návštěvní řád, díky kterému někteří
uživatelé navázali kontakt s rodinou.
Z dalších akcí:
V dubnu byly ze sbírek od občanů města doplněny zásoby oděvů a obuvi.
V prosinci návštěva z Křesťanského společenství Žďár nad Sáz. na ubytovně spojená
s rozhovory s ubytovanými a pohoštěním.

7

DŮM KLIDNÉHO STÁŘÍ – DOMOV PRO SENIORY
Posláním Domova pro seniory je snaha vytvořit prostředí co nejvíce připomínající domov
osobám, které s ohledem na svůj věk a zdravotní stav potřebují pomoc a podporu
v každodenních činnostech běžného života. Prostřednictvím nabízených služeb se domov
snaží zachovat co nejdéle soběstačnost obyvatel a zajistit jim kontakt s okolním prostředím.
cílová skupina:
- osoby starší 60 let vyžadující pravidelnou pomoc z důvodu zhoršení zdravotního stavu
nebo vysokého věku, ve vyjímečném případě mladší, pokud bude prokázána závislost na péči
- přednostně osoby žijící ve Žďáře nad Sázavou, v případě volné kapacity další zájemci
Počet zaměstnanců: 38
Počet úvazků:
35
Skutečnost 2011

Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem
z toho:

Kapacita: 54

15 215

Mzdy + pojistné

9 860

Příjmy celkem

15 215

- příspěvek města

1 427

- dotace z kraje Vysočina

540

- dotace MPSV

2 800

- příjmy z Úřadu práce

16

- příjmy od pojišťoven

705

- vlastní příjmy – za ubytování a stravu

4 794

- vlastní příjmy – příspěvek na péči

4 777

- jiné ostatní příjmy

156

Věkové složení obyvatel k 31. 12. 2011
Věk
Počet
Do 65
0
65 – 85
43
Nad 85
10
Celkem
53
Průměrný věk obyvatel:

v roce 2011
Přijato nových obyvatel
Propuštěno na vlastní žádost
Zemřelo
Přechod na DZR Fit

Složení obyvatel z hlediska mobility k 31. 12. 2011
Počet
Schopni samostatného pohybu
7
Částečně imobilní vyžadující pomoc
27
Trvale upoutáni na lůžko
19
Celkem
53

81,7

28
4
18
3

Přijato žádostí do evidence
Z evidence zrušeno, zamítnuto
V evidenci aktuálních žádostí
Předáno na DZR Fit

8

76
12
22
11

Důležité informace, významné události, akce:

Aktivity za rok 2011:
- leden - již tradiční zahájení nového roku příchodem Tří králů. Této role se ujaly děti z
Denního centra.
- únor - Divadelní představení dobrovolníků z Charity - pohádka o Perníkové chaloupce
- duben – testování nízkopodlažního autobusu firmy ZDAR, a.s. – výlet do Škrdlovic,
návštěva penzionu u Hrocha
- Pálení čarodějnic – opékání párků k poslechu a tanci hrál na harmoniku pan Jiří Kašík
- květen - Festival sociálních služeb v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou
- Návštěva Ministra práce a sociálních věcí Ing. Jaromíra Drábka
- červen - největší akcí roku 2011 bylo pro obyvatele setkání seniorů z celého regionu v Novém
Městě na Mor.
- červenec - návštěva studentů z Ameriky
- Univerzita třetího věku ve Velkém Meziříčí, přednáška s názvem „Společenská
zábava a konverzace“
- Pod tou naší starou lípou - to byl název hudebního vystoupení skupiny Viola
- srpen - vystoupení operního pěvce Jakuba Pustiny, výlet do okolí Zámku Kinských a
návštěva Cukrárny U Tří Hvězd
- říjen - v rámci týdne sociálních služeb se konal Den otevřených dveří.
- prosinec - tradiční návštěva Čerta, Mikuláše a Anděla, vystoupení artistů z cirkusu Berousek
- několik vánočních vystoupení, např. žáků Základní umělecké školy pod vedením p.
Potůčka a předání věcného daru od Pojišťovny Kooperativa, vystoupení žáků 5. ZŠ a
zpívání vánočních koled se zástupci města
- Konec roku zpříjemnil opět pan Kašík se svojí harmonikou a bohatá tabule.
Každý měsíc probíhaly římskokatolické a evangelické bohoslužby, pravidelně se scházeli i
členové stravovací komise, obyvatelé a zaměstnanci.
Cílem je organizovat co nejvíce akcí, které by obohatily život obyvatel.

Ativizační činnost v Domově pro seniory za rok 2011
Formy: - pravidelné společné aktivity, které uvádí tabulka
- nepravidelné společné akce (poslech živé hudby, přednášky...
- individuální aktivity (poslech vážné hudby, čtení knih na pokoji, psaní dopisu,
doprovod do obchodu, debaty, pomoc s PC....)
- duchovní péče (1 x v měsíci je sloužena katolická mše svatá a evangelická
bohoslužba)
- aktivity na zahradě (posezení na zahradě Domova či hraní kuželek...)
- procházky do okolí (zejména po cyklostezce a okolí Domova)
- výlety
Každý nový obyvatel byl seznámen s programy, které jsou nabízeny v rámci aktivizace
seniorů. Dále s ním bylo pohovořeno, o jaké aktivity by měl zájem a jeho individuálnímu
zájmu byla aktivizační činnost přizpůsobena.
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Týdenní harmonogram aktivit:
9,15 hod

10,15 hod.

13,30 hod.

pondělí

ruční práce

společné cvičení

video, četba

úterý

nákupy

společné cvičení

společenské hry

středa

ruční práce

společné cvičení

kavárna

čtvrtek

hudební návraty

společné cvičení

cvičení paměti

pátek

zprávy z Vysočiny

společné cvičení

knihovna a drobné nákupy

Do Domova docházeli v průběhu celého roku dobrovolníci, kteří se též podíleli jak na
společných, tak individuálních aktivitách.
Foto: Univerzita třetího věku
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DENNÍ CENTRUM
Ambulantní forma služby:
Služba je financována z individuálního projektu s názvem: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje
Vysočina – individuální projekt, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP
LZZ a státním rozpočtem na období 1. 1. 2010 – 31. 3. 2013.

Posláním Denního centra je využití volného času dětí a mládeže pomocí zájmových,
vzdělávacích a poradenských aktivit, které vedou ke snížení rizika sociálně negativních jevů.
cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, ve výjimečných případech do 20,
vyrůstající v problémových a sociálně znevýhodněných rodinách ohrožených společensky
nežádoucími jevy z města Žďár nad Sázavou, lokalita ZR 1 a ZR 3.
Kapacita: 30
Počet zaměstnanců celkem: 4
Počet úvazků:
3,05
Počet osob na dohody:
4
Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem
z toho: mzdy + pojistné
Příjmy celkem
- příspěvek města
- dotace EU
- ostatní příjmy

Průměrně navštěvuje denně uživatelů: 28
celkem navštěvuje klub uživatelů: 102
Skutečnost 2011
1 145
815
1 145
74
1 047
24

Důležité informace, významné události, akce:
Od 1. 7. 2011 došlo ke změně a rozšíření služby o terénní službu.
Pro zkvalitnění poskytovaných služeb se pracovníci zúčastnili těchto vzdělávací akcí:
 odborné konzultace s etopedem a supervize s psychologem
 semináře zaměřené na individuální plánování
Akce:
 písničkové zpívání tří králů na Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem
 masopustní karneval, 3. pohádková Noc s Andersenem
 vystoupení na Festivalu sociálních služeb ve Žďáře n. S.
 na taneční soutěži Amen Khelas v Jihlavě vystupovalo 11 účastníků
 u příležitosti dne dětí – soutěžní odpoledne na zahradě DC
 u příležitosti ukončení školního roku soutěžní zábavné odpoledne na zahradě DC
 o prázdninách celodenní výlet do ZOO v Jihlavě,
 zapojení do úklidu přilehlé zahrady
 účast na 2 letních táborech pořádaných DUHOU, a to v Náchodě a Českém ráji
 předvánoční výlety do Pardubic – Rábú a do Brna
 mikulášská besídka s nadílkou a vánoční besídka
- na podzim Den otevřených dveří
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Poradenství:
Etopedickou poradnu využívali 2 – 3 uživatelé týdně: průzkum profesní orientace pomocí
psychologických testů, řešení vztahových a jiných problémů.
V rámci fungující sociální poradny (3x týdně) se i nadále řešila pomoc při jednání s úřady a různými
institucemi, snaha o zvyšování právního vědomí uživatelů a upozorňování na možné právní důsledky
nevhodného či nezodpovědného chování.
V rámci sociálního začleňování probíhá denně doučování a příprava do školy.

Výlet do Českého ráje
Od 1. 7. 2011:
Terénní forma služby:
Služba Terénní práce je realizována z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky,
určených na realizaci programu Podpora terénní práce 2011, poskytovaných Úřadem vlády ČR.

Posláním terénní služby denního centra je minimalizovat rizika sociálního vyloučení a
předcházet rizikům sociálně negativních jevů, nabízet bezplatné poradenství a pomoc osobám,
které jsou vlivem nízkého vzdělání nebo dlouhodobé nezaměstnanosti ohroženi sociálním
vyloučením, příp. bezdomovectvím.
cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, vyrůstající v problémových a sociálně
znevýhodněných rodinách ohrožených společensky nežádoucími jevy z města Žďár nad
Sázavou, lokalita ZR 3, případně jejich rodinní příslušníci.
Kapacita: 20 kontaktů denně
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍ REŽIMEM – SENIORPENZION FIT
Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvořit podmínky pro pocit jistoty a bezpečí
osob se specifickými potřebami, kteří potřebují pravidelnou pomoc v důsledku onemocnění
stařeckou nebo jinou demencí a Alzheimerovou chorobou a zachování kontaktu s okolím.
cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností vyžadující pravidelnou pomoc z důvodu
onemocnění stařeckou nebo jinou demencí a Alzheimerovou chorobou, starší 40 let, přednostně osoby
s trvalým pobytem ve správním území MěÚ Žďár nad Sázavou, v případě volné kapacity s trvalým
pobytem na území ČR.

Počet zaměstnanců: 25
Počet úvazků:
23,5

Skutečnost 2011

Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem
z toho:

Kapacita: 40

12 718

Mzdy + pojistné

7 689

Příjmy celkem

12 718

- příspěvek města

479

- dotace z kraje Vysočina

400

- dotace MPSV

2 500

- příjmy z Úřadu práce

0

- příjmy od pojišťoven

613

- vlastní příjmy – za ubytování a stravu

4 064

- vlastní příjmy – příspěvek na péči

4 630

- jiné ostatní příjmy

32

Věkové složení obyvatel k 31. 12. 2011
Věk
Počet
Do 65
1
65 – 85
21
Nad 85
18
Celkem
40
Průměrný věk obyvatel:

v roce 2011
Přijato nových obyvatel
Propuštěno na vlastní žádost
Zemřelo

Složení obyvatel z hlediska mobility k 31. 12. 2011
Počet
Schopni samostatného pohybu
9
Částečně imobilní vyžadující pomoc
12
Trvale upoutáni na lůžko
19
Celkem
40

82,4

13
0
11

Přijato žádostí do evidence
Z evidence zrušeno, zamítnuto, úmrtí
V evidenci aktuálních žádostí
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54
30
51

Důležité informace, významné události, akce:
-

-

pravidelné bohoslužby, tanec na židlích, další volnočasové aktivity na společenských
místnostech
v létě posezení na terase, procházky
únor - školení pro zaměstnance celého zařízení – Komunikace s osobami
s Alzheimerovou demencí
březen - oslava masopustu s harmonikářem a maskami
- grilování, harmonika a čarodějnice
květen – Festival sociálních služeb ve Žďáře n.S.
červen – účast na Setkání seniorů v Novém Městě na Moravě
- návštěva ministra p. Drábka
v létě posezení na terase, procházky
červenec – hudební vystoupení sdružení Viola – Pod tou naší starou lípou
srpen – několik obyvatel se zúčastnilo koncertu Jakuba Pustiny na DKS – velmi se
líbilo
říjen – úprava prostor a pořízení vany pro jednoho z obyvatel domova
- den otevřených dveří
listopad – hudební vystoupení pana Šedivého – Máte rádi hašlerky?
prosinec - školení pro zaměstnance celého zařízení – Zjišťování potřeb, komunikace a
individuální plánování s nekomunikujícími osobami
- vystoupení dětí ze Základní umělecké školy, ve spolupráci s Charitou Žďár
- vystoupení několika členů cirkusu Berousek
- setkání se zastupiteli města a s dětmi z 5. základní školy
- oslava Silvestra s harmonikáři
do domova začaly docházet dvě dobrovolnice z dobrovolnického centra Kambala při
Charitě Žďár nad Sázavou, povídají si a předčítají obyvatelům.

Procházka po městě

Aktivity
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FESTIVAL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dne 5. 5. 2011 proběhl v Domě kultury ve Žďáře n. S.
pod záštitou Města Žďáru nad Sázavou
první ročník akce

Festivalu se zúčastnilo celkem 51 sociálních a souvisejících služeb různých
poskytovatelů, které jsou nabízeny v okrese Žďár nad Sázavou. K vidění i
vyzkoušení byly kompenzační a rehabilitační pomůcky od 10 výrobců a
distributorů. Doprovodný program přinesl zajímavé přednášky a diskuse, největší
zájem projevili návštěvníci o téma pečování doma a využití kompenzačních
pomůcek. Velký ohlas měla interaktivní beseda s názvem proč malé (i velké děti)
zlobí.
Po celou dobu festivalu návštěvníkům hrála kapela Šafářanka složená z uživatelů
ÚSP Křižanov.
Slavnostního zahájení se zúčastnil radní kraje Vysočina pro sociální oblast a
zástupci měst bývalého okresu Žďár nad Sázavou.
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KONTROLNÍ ČINNOST V ROCE 2011
V organizaci je vydána Směrnice č. 16/2008 k zajištění fungování řídící kontroly.
Na základě ustanovení uvedené směrnice jsou prováděny kontroly, které provádí vedoucí
jednotlivých zařízení a úseků na svých zařízeních.
Plán kontrolní činnosti je odevzdáván do 31. 1. běžného roku, ředitel kontroluje dodržování
plánu kontrol, o provedených kontrolách jsou prováděny písemné zápisy:
V průběhu roku 2011 bylo na jednotlivých zařízeních provedeno celkem cca 30 řádných
kontrol zaměřených především na dodržování pracovní doby, užívání osobních ochranných
pomůcek, dodržování BOZP a kvalitu poskytované péče.
Provedené řádné kontroly neshledaly žádné vážné nedostatky.
Každý rok je proveden audit účetnictví auditorem.
Ředitelem byla v prosinci 2011 provedena kontrola zápisů v knize docházky na Denním
centru. Kontrolou byly zjištěny nesrovnalosti v prováděných zápisech, v průběhu kontroly
byly nesrovnalosti odstraněny. Dále byla provedena kontrola úplnosti dokumentů vedených
o osobách provádějících na zařízeních p.o. odborné praxe. Kontrola neshledala
nedostatky.Průběžně byly prováděny především kontroly kvality poskytované péče bez
prováděných zápisů.
V průběhu roku 2011 provedl vnější kontrolu:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Všeobecná zdravotní pojišťovna Nové Město na Moravě
Finanční úřad ve Žďáře nad Sázavou
Moravský zemský archív v Brně
Úřad práce Žďár nad Sázavou
Město – odbor inter. auditu a fin. kontroly
Kontroly proběhly bez zjištěných nedostatků, byly zjištěny pouze drobné nesrovnalosti, které
byly odstraněny v průběhu kontrol nebo v určených termínech.

Výroční zprávu organizace zpracovala:
Ing. Eva Štěpničková – ředitel organizace
p. Petra Bednářová – ekonom a finanční účetní organizace
p. Hana Buchtová – mzdová účetní organizace
Na dílčích zprávách o hospodaření a činnosti jednotlivých zařízení spolupracovali:
p. Jana Otavová – vedoucí domácí ošetřovatelské péče
p. Marie Štursová – vedoucí pečovatelské služby
Mgr. Karel Veselý – vedoucí azylové ubytovny pro muže
p. Jaroslav Král – vedoucí denního stacionáře pro mentálně postižené osoby
Mgr. Marie Mertlíková – vedoucí denního centra pro děti
Zdeňka Zborníková, DiS. – vedoucí ošetřovatelského úseku domova pro seniory
Eva Josífková, DiS. – vedoucí domova pro seniory
p. Marie Sedláková – vedoucí provozního úseku domova pro seniory
Mgr. Ivana Dvořáková – vedoucí domova se zvláštním režimem
p. Marie Hrabošová - vedoucí ošetřovatelského úseku domova se zvláštním režimem
Zpracováno: duben 2012
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