Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření organizace

Ústavu sociální péče Červený Hrádek
IČO 00873624
zastoupeném ředitelkou Mgr. Janou Pilnou

v roce 2005
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I.

Základní informace o organizaci

Organizace:

Ústav sociální péče Červený Hrádek

se sídlem:

Červený Hrádek 45
285 04 Uhlířské Janovice
tel.: 321 796 232, tel.+ fax: 321 796 046, mobil: 603 885 726
e-mail: info@usphradek.cz
www.usphradek.cz

forma :

příspěvková organizace od 1.8.1991

zřizovatel:

Krajský úřad Středočeského kraje

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č.100/1998 Sb., o sociálním
zabezpečení a zákonem č. 114/1998 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním
zabezpečení ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky
v sociálním zabezpečení za použití ustanovení § 27 odst. 2 zák.č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Hlavním účelem zařízení organizace je poskytování komplexní péče mentálně
postiženým ženám ve věku od 26 let, výjimečně i mladším, které potřebují ústavní péči.
Organizace dosahuje účelu svého zřízení zejména tím, že poskytuje komplexní péči mentálně
postiženým ženám (stravování, bydlení, zaopatření, zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a
rekreační péče). Poskytuje výchovu a umožňuje občanům s přihlédnutím ke stupni postižení
též přiměřenou pracovní činnost. Kromě této péče je poskytována klientkám řada dalších
služeb: masáže, kadeřnické služby, kosmetika, pedikérské služby. Dle volby klientek je
umožněna i zájmová činnost – šití, vyšívání, taneční kroužek, hudební a dramatický. Ústav se
zaměřuje na ergoterapii, hipoterapii, canisterapii, muzikoterapii a relaxační činnosti.
Organizace se ve své činnosti dále řídí zákony 563/1991 Sb., o účetnictví, 143/1992
Sb., o platu a odměňování a 586/1992 Sb., o dani z příjmu ve zněních pozdějších novel a
podle předpisů s nimi souvisejícími, směrnicemi KÚ SK a vnitřními směrnicemi.

II.

Uživatelky a zaměstnanci
− Uživatelky ústavu
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V ústavu pobývalo celkem 65 žen s celoročním pobytem.Usnesením č.
009-22/2005/RK ze dne 12.10.2005 byla snížena kapacita lůžek z 65 na 60.V roce
2005 zemřely 2 uživatelky. K 31.12.2005 bylo v našem zařízení 64 klientek.
V současné době jsou 4 uživatelky nad stav. Průměrný věk je 46,1 let.
Věkové složení klientek
věk
18 – 26

počet
2

27 - 40

20

41 - 64

39

65
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- Zaměstnanci
K 31.12.2005 měla organizace 36 zaměstnanců, přepočtených 37,6.
Od 1.5.2005 nastoupila k přímé práci s klienty pracovnice sociální péče na
smlouvu z Úřadu práce Kutná Hora. Úřad práce přispíval poloviční částkou na
mzdu.
V průběhu roku odešly 2 zaměstnanci do invalidního důchodu – údržbář a vedoucí
sestra. Jedna uklizečka ukončila pracovní poměr a vedoucí výchovy odešla do
starobního důchodu. Tři pracovnice sociální péče odešly na jiná
pracoviště.Nastoupily dvě pracovnice sociální péče – výchovná a přímá obslužná,
uklízečka, údržbář, zdravotní sestra, pomocná kuchařka.
V čele ústavu je ředitelka Mgr. Jana Pilná, která byla
Středočeského kraje na základě výběrového řízení.

jmenována Radou

Počet pracovníků dle jednotlivých úseků:
a) ekonomický ekonomka, účetní, hospodářka – celkem 3
b) zdravotní
– vedoucí sestra, 3 zdravotní sestry, 6 pracovnic
sociální péče – přímá obslužná péče – celkem 10
c) sociální
– sociální pracovnice – celkem 1
d) výchovný
– vedoucí výchovy, 10 pracovnic sociální
péče – základní výchovná péče,
– celkem 11
c) stravovací
- vedoucí kuchařka, 2 kuchařky, 1 pomocná kuchařka – celkem 4
d) provozně technický – 2 údržbáři, pradlena, šička, 2 uklizečky
– celkem 6
z toho na směny pracuje 21 zaměstnanců.
FKSP - pro zaměstnance se uskutečnil 1x tématický zájezd na Moravu, 1x
společné setkání s důchodci. Z FKSP je přispíváno na obědy, na rekreace
zaměstnanců, dále na vitamíny a rehabilitaci a půjčky.
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III.

Péče a služby
−

Bydlení – většina klientek bydlí ve 3 lůžkových pokojích.
typ pokoje

počet pokojů

ubytováno osob

10
1
2
1
2

30
4
10
7
13

třílůžkové
čtyřlůžkové
pětilůžkový
sedmilůžkové
trvale ležící
− Stravování

– průměrný počet denně odebraných obědů za rok 2005 byl 78.

Zaměstnanců se stravuje 34, průměrně 18. 49 klientek má normální stravu, 10
klientek má dietu č.4 (žluč.) a 1 klientka má dietu č. 9 (diabet.).Pitný režim je
dodržován. V jídelně a na zdravotním úseku jsou umístěny automaty s pitnou
vodou pro zaměstnance, které jsou plně využívány v době letních měsíců.
− Do pracovní činnosti byly zapojovány obyvatelky podle svých schopností. Tato
pracovní terapie je prováděna formou individuální nebo kolektivní v závislosti na
aktuálním zdravotním stavu, obyvatelky jsou přitom rozděleny do skupin, podle
schopností
-

v prádelně – 3

-

kuchyni –

-

při úklidu - 7

-

při péči o domácí zvířata – ovce, psa, kočky - 5

-

při práci v parku ústavu, hrabání listí, úklidu dvora, sběru ořechů a ovoce,
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pěstování květin , sběru léčivých bylin apod. – 30
-

ostatní, pro něž není vzhledem k jejich postižení vhodná žádná náročná
práce jsou zaměstnány procvičováním jemné motoriky, rehabilitací

Mimo ústav se uživatelky zúčastnily brigádnické pomoci při zemědělských
pracích – okopávání cukrové řepy, sběr brambor.
−

Výchova a vzdělávání
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Uživatelky jsou rozděleny do 5 skupin v průměru po 13, z toho je jedna skupina
zdravotní a druhá geriatrická. Na každou

skupinu jsou přiděleny 2 kmenové

pracovnice sociální péče, které se střídají ve službě. Tím je docíleno, že uživatelky
mají možnost většího kontaktu, důvěry ke své pracovnici sociální péče. 1
pracovnice sociální péče působí jako instruktorka pro pracovní činnosti.
V dopoledních činnostech jsou všechny skupiny zapojeny do pracovní činnosti,
které odpovídají jejich individuálním zvláštnostem a jsou s nimi prováděny různé
typy terapií jako je muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, ergoterapie,
rehabilitační činnosti apod.
Vzdělávání probíhá také individuální formou –

upevňování rozumových

schopností, sebeobsluha, sociální vztahy.
-

ergoterapie pod vedením vedoucí výchovy

-

procvičování jemné motoriky pro těžce postižené obyvatelky

Od října probíhá 2x měsíčně v ÚSP také křesťanská výchova, kterou vykonává
farářka Československé církve husitské z Kolína. Uživatelky mají také možnost se
účastnit mše v místní kapličce.
V odpoledních hodinách se využívá různých zájmových aktivit, které si uživatelky
vyberou dle vlastní volby
-

ruční práce (pletení, háčkování, vyšívání)

-

pěvecký sbor Hrádeček

-

výtvarné činnosti (výtvarné techniky, práce s přírodním materiálem
malování na hedvábí, dekorativní předměty)

-

taneční činnosti

-

dramatické činnosti

-

vaření

- Využití volného času
-

různé stolní hry, práce se stavebnicemi, kostkami a dalšími hračkami a
pomůckami, sledování televize, video, rozhlasu, poslech hudby, četba,
procházky, sportovní aktivity, péče o zvířata, divadlo, kino, práce
v komunitě pod vedením prac. soc. péče apod.

-

kulturní akce

5

termín

akce

6

klientek

6.1.

Tříkrálový koncert v kostele Kolín

8

18.1.
24.1.
7.2.

Indonéská džungle ZOO Praha
Old skauti – poslech v ÚSP Buda
divadlo Kolín – Labutí princezna

35
26
28

14.2.
28.2.
14.3.
17.3.
18.3.
21.3.
30.3.
1.4.
12.4.
21.-24.4.
29.4.
11.5.
17.5.

Valentýnský bál s ÚSP Buda na Hrádku
divadlo Kutná Hora – koncert V. Neckáře
divadlo Kolín – Tři zlaté vlasy
exkurze Cocacola
exkurze skanzen Kouřim
Matějská pouť
Condor – hudební vystoupení na Budech
výlet Přerov n. Labem - skanzen
Chceme žít s vámi – Sazka aréna Praha - Nova
Senior-handicap Lysá n.L.-sbor Hrádeček
Miss čarodějnice v ÚSP Hrádek
Disco na Hrádku s ÚSP Buda
vystoupení sboru Hrádeček ke Dni matek v DD
Oleška
18.5. výlet na zámek Žleby
27.-28.5. Den otevřených dveří
31.5.-2.6 Plumlov – hudební festival + vystoupení sboru
.
Hrádeček
3.6.
Sluníčkový den v ÚSP Buda

35
22
22
17
25
24
25
25
15
9
42
30
8
30
64
14
26

13.6.

Disco s M. Davidem – ÚSP Buda

25

25.6.
19.9.
4.10.
17.10.
19.10.

Květinový den v ÚSP Bylany
Zlatá posvícenská – průvod obcí + zábava
Drakiáda v ÚSP Hrádek
Václavská pouť Praha
Benefiční koncert ve Velimi

8
12
35
19
8

25.10.

6.Podzimní ples v Kutné Hoře pro 500
účastníku – organizátor ÚSP Červený Hrádek
„Kozlofka“ Kolín

32

26.11.

7

20

1.12.
6.12.
6.12.
8.12.
9.12.
10.12.
12.12.
13.12.
14.12.
20.12.

Hejtmanské Vánoce - Milovice
Mikulášská besídka v ÚSP Buda
Benefiční koncert v divadle Na Kovárně
Poděbrady – vystoupení sboru Hrádeček
vystoupení pěv.sboru v DD Oleška
Vánoční koncert Symfonického orchestru Prahy
8
Vánoční besídka v ÚSP Bylany – vystoupení
sboru
vystoupení v DD Kolín
Mikulášská besídka s nadílkou
Kolonáda Poděbrady – vystoupení na benefici
Vánoční den na Hrádku

12
20
7
7
2
7
7
64
7
64

-

soutěže a výstavy
16.3.
Velikonoční výstava KÚ Praha + prodej
21. - 24.4.
Lysá n. Labem výtvarná soutěž
7
21. - 24.4.
Lysá n. Labem – prodejní výstava – stánek
8
6.6. – 10.6. Sportovní hry Trhová Kamenice
10
15.6.
Sportovní den na Hrádku
40
20.6.
výtvarná výstava na Hrádku na téma „Prázdniny“
23.6.
Olešecký den
3
29.6.
Běhy bez hranic – Svojšice
4
7.7.
Sportovní den na Hrádku
45
18.7.
Polodenní výlet - šipkovaná
25
30.7.
Dvůr Králové – chráněné dílny – exkurze
7
17.8.
Carusošou – Ledeč n. S.
2
6.-10.9.
Sportovní hry Trhová Kamenice – Slatiňany
10
30.11.
Vánoční výstava KÚ SK Praha

-

rekreace
5.3 - 12.3.
18.6. – 23.6.
10.9. – 19.9.
6.11. - 11.11.

Sněžné v Orlických Horách
Harrachov
Chorvatsko
Kytlice - severní Čechy

10
20
20
30

- další specifické formy sociální péče, služeb a aktivity ústavu
- rehabilitace jsou využívány : běžecký trenažér, AB master, Climber,
Rider, posilovací lavice – TOTAL, rotopedy, masážní vyhřívaný polštář,
ruční masážní přístroj, step můstky, masážní deska, vodní masážní
vanička, elektroakupunktura, gumové rehabilitační pomůcky, bazén s
míčky
-

kadeřnice – jedenkrát za čtrnáct dní
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IV.

-

kosmetička 1x měsíčně

-

pedikúra – 1x týdně provádí Pečovatelská služba Kolín /každé pondělí/

-

masážní služby – 1x týdně

-

canisterapie – 1x za měsíc

Zdravotní péče a rehabilitace
− Zdravotní péče
-

ambulantní péče
-

praktická lékařka MUDr. Daniela Procházková ordinuje
v ústavu 1 x týdně po dvou hodinách

-

psychiatr MUDr.Brock - 1x měsíčně

-

ambulance

mimo

ústav:

kožní

(30),

chirurgické

(6),

gynekologická (15), CT Kolín (1),sono + rtg (7), oční (4), ORL
(16), zubní (40 ), hematologie (8), dia poradna (6), ortopedie
(15), RHB Bečváry (10), RHB Český Brod (6) neurologie (6),
plicní (5), zdr. stř.Bečváry (20), int.vyšetření Kolín (8), plicní
(5),bichem.laboratoř(2),urolog.ambulance 2),psychiatr.vyšetření
(40),
-

hospitalizace klientů
- nemocnice Kolín –

2 x kožní oddělení – 20 dní

- nemocnice Kolín -

1x chirurgické odd. – 14 dní

-

PL Havlíčkův Brod – 1x 3 měsíce

- DÚ Černovice – nástup 1 uživatelka 6.4. – 30.6.2005 /3
měsíce/
-

úmrtí

-

za rok 2005 2 úmrtí /1 klientka v nemocnici, 1 v ÚSP/

-

hygiena provozu
- Protiepidemiologický řád byl schválen KHS v Kolíně a všichni
pracovníci s ním byli seznámeni
- úklid provádějí 2 uklízečky, je používáno desinfekčních
roztoků,
úklidových vozíků, Vaporely, kvalitu úklidu sleduje vedoucí
sestra
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V.

Vzdělávání
-

vzdělávání pracovníků / ZS + pracovnic sociální péče/
vedoucí pracovníci se pravidelně zúčastní všech
seminářů pořádaných KÚ SK

-

semináře pořádané o.s. Za důstojné stáří a VIA HUMANIA,
Pragoversa, AÚSP, asociace sester, FDD ČR, KÚ SK

-

hodnocení a přenos z akcí a seminářů na poradách (všechny
zdravotnice a pracovnice sociální péče) - 1x měsíčně

- samostudium, časopis Sestra, Mentální retardace, Sociální práce,
Zpravodaj AÚSP, Zpravodaj In
Číselný přehled o vzdělávání zaměstnanců
- školení o požární ochraně

36

- školení bezpečnosti práce

36

- školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance

6

- školení ověření znalostí vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

6

- seminář ředitelů ÚSP Zlenice

1

- seminář KÚ SK Tři sekery

2

- semináře KÚ SK

6

- řidiči referentských vozidel

11

- supervize

13

- vzdělávání ZS

9

-účetnictví - Zlenice

2

-zdaňování mezd

1

-nemocenské pojištění

1

- školení účetních

1

- Krajská konference hromadného stravování

1

- Prevence onemocnění ve stravovacích provozech

2

- obsluha ručních motorových řetězových pil

2

- seminář Zdice – stravování + vrchní sestry

2

- mezioborové sympozium

2

- AÚSP

4
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- Standardy

5

- seminář FDD ČR

2

- semináře Dobrovolníci

2

- HOSPIMED Brno

1

- Sociální politika

3

- Tvorba ind. plánů

1

- seminář – grant Phare

2

- seminář Lysá n. L. – Senior – handicap

2

- Podpora poskytovatelů ve Stř. kraji pro odstraňování opatření
omezujících pohyb osob

4

- Počítačový program –Jídelníčky a sklady

1

- Praha ESFR

1

- školení keramiky

1

- Metody hodnocení pro ředitele /AÚSP/

1

- pracovní stáž v ÚSP Bylany

5

- služební pracovní cesta Švédsko

2

- rekvalifikační kurz Pracovník soc. péče /150 hodin/

11

Pro zaměstnance byly uskutečněna 1 exkurze do zařízení –Věž - celkem se zúčastnilo
10 pracovníků.

VI.

Hospodaření
Přehled nákladů a výnosů za rok 2005

–

viz příloha

Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2005 –
Přehled čerpání dotací – viz příloha
Přehled investiční činnosti za rok 2005 - viz příloha
Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu - viz 2x příloha
Rozpisy nákladových účtů – viz 3x příloha
Protokol o provedené fyzické inventuře – viz příloha
Výsledovka + Rozvaha – viz příloha
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viz příloha

Za rok 2005 nebyl žádný movitý a nemovitý majetek pronajímán ani prodáván, kromě
pronájmu služebního bytu.
Veškerý majetek byl pojištěn u České živnostenské pojišťovny. Vozidla měla havarijní
pojistku u České pojišťovny. V průběhu roku byly u všech nemovitostí a vozidel vypovězeny
smlouvy a byly uzavřeny nové smlouvy v rámci Středočeského kraje.

VII.

Kontrolní činnost
- vlastními zaměstnanci
kontroly prováděly: ředitelka, vedoucí sestra, vedoucí výchovy, sociální pracovnice a
ekonomka:
• audity zaměřené na dodržování hygieny
• dodržování pracovní doby
• pracovní náplně
• činnost kroužků
• finanční kontroly na základě vnitřního kontrolního sydtému
– závady byly ihned projednány, určen termín odstranění a následně zkontrolováno
odstranění
- pracovníky KÚ SK Praha
- pravidelné kontroly vedoucím odboru – sledování průběhu stavebních akcí
- kontrola 1. náměstka hejtmana Středočeského kraje – sledování průběhu st.akcí
- jinými kontrolními orgány
14.11. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze – hygienická kontrola ve smyslu
zákona 258/2000v platném znění a vyhláčky č. 137/2004 Sb., – v den kontroly
nebyly zjištěny nedostatky.

VIII. Rozvoj zařízení
V hlavní budově - byla provedena výměna oken a dveří v hodnotě 1,9 mil. Kč. V prádelně
bylo vybudováno nové sociální zařízení, položena nová dlažba a vyrobeny nové regály na
vyžehlené prádlo. Byla také dokoupena 1 aut. pračka Elektrolux. Do kuchyně byl zakoupen
konvektomat. V části budovy, kde jsou kanceláře byla zrekonstruována ředitelna – sanační
omítky, dlažba, voda.V 1. patře byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení – přestavba
jižního křídla. Vznikly tak 2 a 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Dále
vybavená kuchyňka s jídelnou pro 12 uživatelů. Vybavení pokojů je za 300.000,- Kč. V jižní
části zahrady byla zrekonstruována budova chléva na keramickou dílnu v hodnotě 400.000,Kč. V hodnotě 1,5 mil. Kč byla provedena rekonstrukce terasy se zastřešením, pod terasou
opravy garáží a dílna pro údržbu se sociálním zařízením z bývalého úložiště pro koks.
Zařízení bylo napojeno na městskou kanalizaci a městský vodovod.
Z Nadace Duhová energie byla použita částka 400.000,- Kč na úpravu zahrady – projekt
„Rehabilitační a rekreační areál“, který je rozložen do několika let. Částka byla použita na
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terénní úpravy, nákup zahradního nábytku a nákup zámkové dlažby .Pokračujeme v chovu
ovcí, který nejen udržuje terén, ale působí na uživatelky i po stránce terapeutické.
Z výtěžku, který jsme získali z plesu, byla zakoupena k bazénu pergola.

IX.

Závěr
V roce 2005 byl vykázán přebytek ve výši 17.215,16 Kč.
Příloha – návrh na zaúčtování hospodářského výsledku z roku 2005.

V Červeném Hrádku 14.2. 2006

Mgr. Jana Pilná
ředitelka ÚSP Červený Hrádek
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