VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
Příspěvková organizace Města Svoboda nad Úpou
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,
Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou

*MESUP000R75C*
č.j. SVO/1587/2017
Sp. znak: 453.4
Sk. znak: A/5

Schváleno zřizovatelem – Radou města Svobody nad Úpou
na 68. schůzi dne 21.6.2017 pod číslem usnesení RM/838/68/2017

ÚVODNÍ SLOVO
Celý rok 2016 se nesl v duchu naplňování našeho poslání, zvyšování kvality poskytované péče
a individuálního přístupu k jednotlivým uživatelům.
Již více než dvacet let pomáháme seniorům, tělesně postiženým a chronicky nemocným žít co
nejdéle v domácím prostředí tak, jak jsou zvyklí. Podporujeme jejich soběstačnost, pomáháme
s osobní péčí a péčí o domácnost, pokud ji už nezvládnou sami. Toto se nám daří naplňovat
především díky finanční podpoře a vstřícnosti Města Svoboda nad Úpou, dále dotacím
z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a MPSV a v neposlední řadě díky všem, kteří
k našemu fungování přispěli finančně, věcně nebo věnovali svůj čas a dovednosti.
Velký důraz klademe na vzdělávání pracovníků a supervize, které přispívají ke zvyšování
profesionality a předcházení syndromu vyhoření našich zaměstnanců.
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název:

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou

Sídlo:

542 24 Svoboda nad Úpou, Kostelní 526

Identifikační číslo:
DIČ:

49290738
CZ49290738

Právní forma :

Příspěvková organizace

Zřizovatel:

Město Svoboda nad Úpou, okres Trutnov

Sídlo:

542 24 Svoboda nad Úpou, náměstí Svornosti 474

Identifikační číslo:

00278335

Identifikátor služby: 2946425
Registrace:

16. 7. 2007

Č. účtu:

1302301399/0800

Statutární orgán:

Ing. Petr Kučera, ředitel

Kontakt:

499 871 177, dps.svoboda@tiscali.cz, web: www.musvoboda.cz

Hlavní činností
Domu s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (dále jen DPS) je poskytování sociálních
služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006
Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., poskytujeme pečovatelskou službu (dále jen PS) terénní a
ambulantní formou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby ve
vymezeném čase v jejich domácnostech a ve středisku osobní hygieny DPS. Dále provozování
objektu Domu s pečovatelskou službou, což spočívá v zajištění nájemního bydlení.

Doplňková činnost:
-

Praní, žehlení, oprava a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ DPS

ŘEDITEL
Ing. Petr Kučera

PRACOVNÍCI
PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE

PEČOVATELKA

PROVOZNÍ
PRACOVNÍCI

ÚČETNÍ – zajišťuje
zřizovatel

DOMOVNÍK 0,5

PEČOVATELKA

TOPIČ-ŮDRŽBÁŘ 0,5

PEČOVATELKA

UKLÍZEČKA - DPP

PEČOVATELKA
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II.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poslání
Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní a ambulantní pečovatelskou službu ve
Svobodě nad Úpou, Janských Lázních, Horním Maršově a Mladých Bukách seniorům, osobám
s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním, majícím sníženou soběstačnost
v základních životních dovednostech, v jejich domácnosti * nebo ve Středisku osobní
hygieny** na základě jejich individuálních potřeb a to takovým způsobem, aby byl
v maximální možné míře zachován jejich běžný způsob života, aby byla motivující a
podporovala jejich nezávislost, samostatnost a sociální začlenění, aby umožnila co nejdéle
setrvat v jejich vlastním domácím prostředí za důstojných podmínek.
*terénní pečovatelská služba
**ambulantní pečovatelská služba

Cílová skupina
Senioři, osoby s chronickým onemocněním nebo s tělesným postižením, kteří mají z důvodu
věku, zdravotního stavu nebo nepříznivé sociální situace sníženou soběstačnost v základních
životních dovednostech, potřebují pomoc druhé osoby a pečovatelská služba je schopna
v dostatečné míře tuto pomoc poskytnout.
Věková struktura cílové skupiny:
- osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením od 18 let výše
- senioři od 65 let výše

Strategický cíl
Umožnit uživatelům setrvat co nejdéle v jejich vlastním domácím prostředí při zachování co nejvyšší
možné míry jejich běžného způsobu života prostřednictvím individuálního a profesionálního přístupu
při poskytování služby.

Principy poskytování pečovatelské služby
Jsou kolektivně smluvené hodnoty, na základě kterých pracovníci při poskytování služby
postupují a řídí se jimi:
Diskrétnost
- respektování lidské důstojnosti a soukromí uživatelů respektive žadatelů
Individuální přístup
- respektování jedinečnosti každého uživatele respektive žadatele
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Rovnocenné partnerství
- uživatel respektive zájemce je pro nás rovnocenným partnerem a je respektováno jejich
svobodné rozhodnutí
Flexibilita
- maximální možná míra přizpůsobení se individuálním potřebám uživatelů
Potřebnost
- poskytování služby v takové míře, aby byla motivující a podporovala nezávislost a
samostatnost uživatelů. (pouze v takovém rozsahu, ve kterém si ji není schopen uživatel
zajistit sám vlastními silami s ohledem na jeho omezení)

Forma poskytování pečovatelské služby
Ambulantní
Pečovatelská služba je poskytována ambulantně ve Středisku osobní hygieny – dále jen SOH v DPS. Do SOH uživatel dochází samostatně, případně v doprovodu, nebo je dopraven vozem
pečovatelské služby. Všechny vchody do DPS i SOH jsou bezbariérové včetně WC pro
vozíčkáře.
Je otevřeno denně v rámci pracovní doby 7.30 – 13.00hod (individuálně naplánované úkony až
do 18:00hod).
V koupelně jsou dva oddělené prostory, každý má šatnu se židlí, koš na prádlo, věšák na
odložení oděvu, vanou a sprchovým koutem se sedačkou a protiskluzovými podložkami.
Koupelna je vybavena madly, WC, zvedákem, perličkovou koupelí a sušákem na vlasy.
Vstupní dveře jsou označené informací volno – obsazeno.
Terénní
Terénní služba se poskytuje uživateli v jeho přirozeném sociálním prostředí v pracovní době
6.00-14.30hod (individuálně naplánované úkony až do 18:00hod).
Rozvoz obědů je zajišťován v pracovní dny od pondělí do pátku v termojídlonosičích DPS.
K zajištění pečovatelské služby jsou užívána tři vozidla DPS.
Pečovatelská služba je poskytována pečovatelkami s odpovídající odbornou kvalifikací.
Každý čtvrtek od 10.00hod do 11.00hod ordinuje v DPS praktická lékařka MUDr. Jarmila
Oravcová.

Individuální plánování
Pečovatelská služba je poskytována dle individuálního plánu vypracovaného společně
s každým uživatelem.
- Je to systém, který napomáhá uživatelům se v poskytovaných úkonech lépe orientovat.
Pro poskytovatele představuje jeden z nástrojů k udržení a zvyšování kvality
poskytované služby.
- Každý člověk je jedinečná bytost a k této jedinečnosti se snažíme při poskytování služby
v maximální možné míře přihlížet.
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-

-

Nepřetržitý proces, jehož podstatou je vzájemná dohoda mezi poskytovatelem a
uživatelem na způsobu poskytování služby.
Služba je poskytována na základě možností poskytovatele, individuálních potřeb,
přáních a schopnostech uživatelů a to takovým způsobem, aby byl v maximální možné
míře zachován jejich běžný způsob života, aby služba byla motivující a podporovala
jejich nezávislost, jejich samostatnost a sociální začlenění, aby umožnila co nejdéle
setrvat v jejich vlastním domácím prostředí za důstojných podmínek.
Umožňuje zachování standardní kvality poskytované služby jednotlivým uživatelům,
například při vzájemném zastupování pracovníků.

Statistické údaje pečovatelské služby v roce 2016
KAPACITA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

80 uživatelů

(maximální denní počet uživatelů, kterým může být PS poskytnuta)

POČET UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016

91 (67 žen, 24 mužů)

(platné Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby k 31. 12. 2016)

NOVĚ UZAVŘENÉ SMLOVY

26 (19 žen, 7 mužů)

UKONČENÉ SMLOUVY

38 (26 žen, 12 mužů)

PÉČÍ PROŠLO V ROCE

110 uživatelů (76 žen, 34 mužů)

(platné Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby v průběhu roku 2016)

VĚKOVÁ STRUKTURA

19 – 64 let

7 uživatelů

65 – 80let

39 uživatelů

80let a více

64 uživatelů

Odmítnuté žádosti o zavedení PS:

0

Počet najetých km výhradně za účelem PS: 27 727 km
STATISTIKA POSKYTNUTÝCH ÚKONŮ
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

56 hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

294 hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- donáška stravy

373 hod.
8484 ks

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- praní a žehlení prádla

778 hod.
510 kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

290 hod.

Fakultativní úkony
- dohled nad uživatelem

56 hod.
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-

dohled nad dodržováním léčebného režimu
jednorázový odvoz

239 hod.
838 km

SAZEBNÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Základní sociální poradenství
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti
Pomoc při úkonech osobní hygieny ve Středisku osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zajištění stravy - kuchyně ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou
Dovoz nebo donáška jídla
Donáška jídla DPS
Pomoc při přípravě jídla a pití
Příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
Donáška vody
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
Běžné nákupy a pochůzky
Velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení, nezbyt. vybavení domácnosti)
Praní a žehlení osobního a ložního prádla, případně jeho drobné opravy
Praní a žehlení osobního a ložního prádla, … vlastní prací prostředky uživatele
Samotné žehlení nebo mandlování
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dospělých do školy,školského zařízení, zaměstnání,k lékaři a zpět
Fakultativní úkony
Dohled
Dohled nad dodržováním léčebného režimu
Jednorázový odvoz

zdarma
100,-Kč/hod
100,-Kč/hod
100,-Kč/hod
100,-Kč/hod
100,-Kč/hod
100,-Kč/hod
100,-Kč/hod
100,-Kč/hod
56,-Kč/oběd
21,-Kč/úkon
10,-Kč/úkon
100,-Kč/hod
100,-Kč/hod
120,-Kč/hod
120,-Kč/hod
120,-Kč/hod
120,-Kč/hod
120,-Kč/hod
100,-Kč/úkon
50,-Kč/1kg
45,-Kč/1kg
20,-Kč/1kg
120,-Kč/hod
120,-kč/hod
120,-kč/hod
12,-Kč/km

Sazebník úkonů pečovatelské služby je v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Tento sazebník byl schválen Radou města Svoboda nad Úpou dne 2. 9. 2015. Usnesení č.RM/265/25/2015
písm.c).
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Vzdělávání
V průběhu roku jsme se zúčastnili akreditovaných seminářů a školících akcí na téma:
Sociální šetření v rámci zákona o sociálních službách, Jak úspěšně jednat s klientem
s problémovým chováním, Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb, Zákon o
sociálních službách – aktuality a aplikace zákona v praxi na základě příkladů a dotazů, Mosty
v komunikaci v podmínkách sociálních služeb, Očekávané změny a garantovaná nabídka,
Očekávané změny – novela z. o sociálních službách, Úvod do problematiky péče o pečující,
Inspekce kvality v sociálních službách v rámci SQSS, Mezilidské vztahy v sociálních službách
(úvod do problematiky),
a odborné stáže v zařízení sociálních služeb.

Praxe studentů
Umožňujeme vykonávání praxe studentům na základě smlouvy se školami a vzdělávacími
centry. V roce 2016 u nás absolvovala praktické vyučování:
Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné: 1 studentka.

III. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A STRAVOVACÍ PROVOZ
Byty
V průběhu roku 2016 byly uvolněny a znovu pronajaty celkem 4 byty.
Nájemné k 31. 12. 2016 za 1m² 55,- Kč.
Strava byla v roce 2016 zajišťována prostřednictvím kuchyně ZŠ a MŠ ve Svobodě nad Úpou.
Do DPS je strava dovážena v termoportech, po rozdělení je distribuována ke klientům.
Strávníkům DPS je strava vydávána v naší jídelně.

IV. OSTATNÍ AKTIVITY
Do Domu s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou je zajištěna pravidelná dovážka uzenin,
vajec, mléka z farmy, dále je v hale pravidelný prodej textilu. Do DPS dochází pravidelně
pedikérka.
Tradiční předvánoční posezení obyvatel DPS za účasti starosty Ing. Jiřího Špetly a výlet se
seniory.
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V.

HOSPODAŘENÍ

2016
Účet

Úseky
Náklady

501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
511 Opravy a udržování

Výdejna
Vedl.
Bytové
jídel
Činnost
Celkem
101493,67
4995,24
0,00
260170,76
153681,85
686749,73 100842,96 20789,59
864430,56
56048,28

P.služba

56881,15

127234,33

3952,00

0,00

188067,48

7061,50

3177,50

138,00

0,00

10377,00

210000,43

131758,70

39218,00

0,00

380977,13

521 Mzdové náklady

1248135,00

600347,00

1800,00

10000,00

1860282,00

524 Zákonné pojištění

410308,00

158748,00

0,00

0,00

569056,00

527 Přídel do FKSP

17257,54

6554,86

0,00

0,00

23812,40

528 Ostatní sociální náklady

33303,00

15372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

2160,00

3240,00

0,00

0,00

5400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542 Ostatní pokuty a penále

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

547 Manka a škody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56054,58

16204,98

0,00

1,15

72260,71

140735,22

536038,38

32907,00

0,00

709680,60

557 Odepsané pohledávky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595 Dodat.odvod daně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2391626,55

2386919,15

183853,20

31490,74

4993889,64

401588,58

46000,02

0,00

62281,37

509869,97

6255,29

1079526,00

0,00

0,00

1085781,29

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

23000,00

7000,00

0,00

0,00

30000,00

1944,99

448241,63

0,00

3,75

450190,37

503,67

503,62

0,00

0,00

1007,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

998271,00

1110000,00

146000,00

0,00

2254271,00

Příspěvky a dotace KÚ

160000,00

0,00

0,00

0,00

160000,00

Příspěvky a dotace MPSV

800000,00

0,00

0,00

0,00

800000,00

2391563,53

2691271,27

146200,00

62285,12

5291319,92

512 Cestovné
518 Ostatní služby

531 Silniční daň
538 Ostatní daně a popl.
541 Smluvní pokuty a úroky z pr.

549 Jiné ostatní náklady
551 Odpisy

Celkem

48675,00

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu, Nájemné
646 Prodej DNM,DHM,DDHM
648 Zúčtování fondů
649 Jiné ostatní výnosy
662 Úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Příspěvky a dotace MÚ

Celkem
Hospodářský výsledek

297430,28
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Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2016
A.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek po
zdanění
z hlavní činnosti
z doplňkové činnosti
CELKEM
B.

Kč
266635,90
30794,38
297430,28

KRYTÍ ZHORŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

Ukazatel
Ztráta z hospodaření celkem
Krytí ztráty:
na vrub rezervního fondu
nekryto

Kč
0,00
0,00
0,00
0,00

NÁVRH ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO
VÝSLEDKU

C.
Ukazatel

Na úhradu ztrát z minulých let
Rezervní fond účet 413, 414
Fond odměn účet 411
Fond repro.maj., investiční fond účet
416

Nerozděleno*)
Celkem

Stav k 31. 12. 2016

Příděl ze
zlepšeného hosp.
výsledku roku 2016

Stav po přídělu
(sl.1+sl.2)

1

2

3

0,00
1142019,64
120000,00

0,00
247430,28
50000,00

0,00
1389449,92
170000,00

11223,00
0,00
1273242,64

0,00
0,00
297430,28

11223,00
0,00
1570672,92

Usnesením č. RM/722/57/2017 Rady Města Svoboda nad Úpou ze dne 22. 2. 2017 bylo
schváleno rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů organizace.
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VI. DARY A DOTACE
-

960 000,-Kč MPSV, dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok
2016 (neinvestiční dotace na osobní náklady úseku pečovatelská služba)

Srdečně děkujeme.

VII. ZÁVĚR
Všem uživatelům pečovatelské služby a obyvatelům DPS děkujeme za spolupráci a trpělivost.
I nadále se budeme snažit udržet a zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, vzdělávat se a
přinášet nové nápady a vylepšení pro spokojenost našich uživatelů.
Naše práce se daří a to zejména díky všem, kteří se na pečovatelské službě a provozu DPS
podílejí ať svou prací nebo finančním přispěním. Všem Vám patří velký dík.

16. 6. 2017 ve Svobodě nad Úpou
Bc. Martina Motejlková, ředitelka.
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