Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření organizace

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

v roce 2006
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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 i mužům 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 i mužům (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 klientů je umožněna i aktivizační činnost – šití, vyšívání,
pěvecký sbor Hrádeček. Zařízení

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.

Uživatelé a zaměstnanci
− Uživatelé ústavu
V zařízení je kapacita 60 uživatelů s celoročním pobytem. V měsíci březnu 2006
jsme přijali 2 uživatele /muže/ z ÚSP Iváň na 3 měsíční zkušební dobu. Po
vzájemné dohodě tito klienti byli převedeni na trvalý pobyt do našeho zařízení.
Jedna uživatelka přešla do DD Rožmitál p. Tř. a jedna zemřela. Celkový stav k
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31.12.2006 je 62 uživatelů. V současné době jsou 2 klienti nad stav. Průměrný
věk je 47,3 let.
Celkem 60 žen a 2 muži.
Věkové složení uživatelů
věk
18 – 26
27 - 40
41 - 64
65
- Zaměstnanci

počet
1
21
37
3

K 31.12.2006 měla organizace 36 zaměstnanců, přepočtených 36,7.
V průběhu roku proběhla výběrová řízení na pozici vedoucí výchovy a vedoucí
zdravotní sestry. 1 pracovnice – účetní odešla do předčasného důchodu a na její
místo byla převedena pracovnice sociální péče, která nyní vykonává funkci
sociální pracovnice – účetní. Čtyři zaměstnanci z provozu / 1 údržba, 1 kuchyň a 2
prádelna/ si doplnili rekvalifikační kurz pro pracovníky sociální služby přes ÚP a
přešli na pozici PSS.V průběhu roku odešli na jiná pracoviště 2 zaměstnanci.
Nových pracovníků bylo přijato celkem 5 /4 PSS a 1 prádelna/.
V čele ústavu je ředitelka Mgr. Jana Pilná, která byla jmenována Radou
Středočeského kraje na základě výběrového řízení.
Počet pracovníků dle jednotlivých úseků:
a) ekonomický ekonomka, hospodářka – celkem 2
b) zdravotní
– vedoucí sestra, 2 zdravotní sestry, 1 ošetřovatelka, 6 pracovnic
sociální služby – přímá obslužná péče – celkem 10
c) sociální
– sociální pracovnice – celkem 2
d) výchovný
– vedoucí výchovy, 12 pracovníků sociální
služby – základní výchovná péče – celkem 13
c) stravovací
- vedoucí kuchařka, 2 kuchařky, 1 pomocná kuchařka – celkem
4
d) provozně technický – 1 údržbář, 1 pradlena a šička, 2 uklizečky
– celkem 4
z toho na směny pracuje 21 zaměstnanců.
FKSP - pro zaměstnance se uskutečnilo sportovně rekreační setkání, společné
setkání s důchodci. Z FKSP je přispíváno na obědy, na rekreace zaměstnanců,
dále na vitamíny a rehabilitaci a půjčky. Hospodaření FKSP je dle zásad.

III.

Péče a služby
−

Bydlení – většina uživatelů bydlí ve dvou, tří a vícelůžkových pokojích.
typ pokoje

počet pokojů

ubytováno osob

jednolůžkový

2

3

dvoulůžkový

4

10

třílůžkový
čtyřlůžkový

5
4

15
17

3

sedmilůžkový
1
7
desetilůžkový
1
10
− Stravování – průměrný počet denně odebraných obědů za rok 2006 byl 72.
Zaměstnanců se stravuje 34, průměrně 18. 51 uživatelů má normální stravu, 10
uživatelů má dietu č.4 (žluč.) a 1 klientka má dietu č. 9 (diabet.). Pitný režim je
dodržován. V jídelně je při výdeji jídla připraven čaj nebo šťáva. Pro uživatele a
zaměstnance je možnost zakoupení minerálních vod v originálním balení.V době
letních měsíců jsou k využití automaty na pitnou vodu.
Do pracovních činností byli uživatelé zapojováni podle svých schopností. Tyto
pracovní terapie jsou prováděny formou individuální nebo kolektivní v závislosti na
aktuálním zdravotním stavu, uživatelé jsou přitom rozděleni do skupin, podle
schopností :
-

v prádelně – 2

-

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 zaměstnáni procvičováním jemné motoriky, rehabilitací

Jedna uživatelka pracuje od září na „Dohodu o provedení práce“ v kuchyni a
jedna v prádelně. Mimo ústav se uživatelé zúčastnili brigádnické pomoci při
zemědělských pracích – okopávání cukrové řepy, sběr brambor.
−

Výchova a vzdělávání
Uživatelé jsou rozděleni 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 služby – klíčové pracovnice, které se střídají. Tím je docíleno,
že uživatelé mají možnost většího kontaktu, důvěry ke své pracovnici sociální
služby. Pracovnice si vytvářejí společně s uživateli individuální plán, kde jsou
jejich cíle a přání.
Uživatelé na 1. skupině se učí více samostatnosti a připravují se na podmínky
domácího prostředí. Zde se vychází

ze Standardů kvality práce v sociálních

službách. Učí se připravovat i jednoduchá jídla - snídaně, večeře, obsluhu myčky a
praní svého osobního prádla – vše pod dohledem PSS.
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Jedna pracovnice sociální péče působí jako instruktorka pro pracovní činnosti –
organizuje pracovní činnosti na zahradě, v dílně – výroba svíček, věnců apod., chov
ovcí a péče o psa, kam docházejí vybraní uživatelé.
Jedna pracovnice pravidelně provozuje keramickou dílnu, kam opět docházejí
uživatelky dle jejich volby.
Zkušebně se začaly provozovat další dílny – tkaní, práce s vlnou, textilem a práce
s papírem a druhá dílna – košíkářství.
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.
2x měsíčně se provozuje křesťanská výchova, kterou vykonává farářka
Československé církve husitské z Kolína. Uživatelky mají také možnost se účastnit
mše v místní kapličce.
Od 1. září navštěvují denně 2 uživatelky Praktickou školu v Kostelci nad Černými
lesy, kam dojíždějí místní autobusovou dopravou.
Pro 5 uživatelů proběhl kurs Základy na PC.
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 , keramika

-

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. služby apod.

-

kulturní akce

-

oslavy narozenin a svátků dle volby uživatelů
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termín

akce

klientek

6.1.

Tříkrálový koncert v kostele Kolín

8

18.1.
23.1.

Indonéská džungle ZOO Praha
Benefiční koncert pro Červený Hrádek – P.
Novotný a Y. Blanarovičová Městké divadlo v
Kolíně
Valentýnský bál s ÚSP Buda na Hrádku

30
22

32
34
22
25
62
9
42
12
7
62
14

2.6.

Skanzen Kouřim
Matějská pouť Praha
Vítání jara – výstava výtv. prací
exkurze skanzen Kouřim
Velikonoční týden na Hrádku
Senior-handicap Lysá n.L.-sbor Hrádeček
Miss čarodějnice v ÚSP Hrádek
Zámecká slavnost – zámek Bečváry
Skanzen Kouřim chráněné dílny + vyst.
Den otevřených dveří na Hrádku
Plumlov – hudební festival + vystoupení sboru
Hrádeček
Sluníčkový den v ÚSP Buda

3.6.

Výlet Ostrá - výstava

24

7.6.
4.6.
10.6.
14.6.
16.6.
20.6.
21.6.
15.7.
24.7.
1.9.

Festival pro MP Tachov – vystoupení sboru
Heligonkáři Kolín
Celodenní výlet Babiččino údolí
Den otevřených dveří ÚSP Lipník
Zvonečkový den v ÚSP Bylany
Sportovní den na Hrádku
Evropský den hudby Poděbrady – vyst. sboru
Výstava Květy lysá n.L.
Písničky naší babičky
Zahradní párty – vyhlášení výsledků o nejhezčí
pokoj
Zlatá posvícenská – průvod obcí + zábava
Staročeské posvícení Buda
7. Podzimní ples Praha
Drakiáda v ÚSP Hrádek
Festival Barevný podzim Praha

7
20
30
4
8
40
7
15
50
62

15.2.
25.2.
25.3.
27.3.
18.3.
10.-16.4
27.-30.4.
28.4.
11.5.
13.5.
27.5.
30.5.-1.6.

18.9.
19.9.
2.10.
27.10.
7.10.
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28

24

14
22
22
35
9

-

-

7.11.

Podzim – literární pásmo, exkurze do knihovny

12

1.12.
5.12.

Den obdarování – Letohrádek Vendula
Mikulášská – Výstaviště Praha

4
7

7.12.
9.12.
9.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
16.12.
18.12.
20.12.

Mikulášská besídka v ÚSP Buda
Radost ze života výstava Kolín
Mikulášská Bylany
Hejtmanské Vánoce
Vánoční vystoupení sboru v DD Kolín
Vánoční vystoupení v DD Oleška
Mikulášská nadílka na Hrádku
Živý Betlém Konárovice
Vystoupení sboru Vánoční koncert Poděbrady
Benefiční koncert s V. Faltusem Poděbrady +
sbor

20
4
7
15
7
7
62
7
6
20

21.12.

Vánoční den na Hrádku

62

soutěže a výstavy
5.4.
Velikonoční výstava KÚ Praha + prodej
27. - 30.4.
Lysá n. Labem výtvarná soutěž
27. - 30.4.
Lysá n. Labem – prodejní výstava – stánek
22.5. – 26.5. Sportovní hry Trhová Kamenice
22.6.
Olešecký den
28.6.
Běhy bez hranic – Svojšice
29.11.
Vánoční výstava KÚ SK Praha
15.12.
Vánoční trhy v Kolíně
rekreace
3.4. – 9.4. Zbraslavice
4.5. – 7.5.. rekreační rehabilitace Kladruby
28.9. – 1.10. rekreační rehabilitace Konderac
9.10. - 13.10 . rekreace Nová Chřibská
13.11. 17.11. rekreace Zbraslavice
12

2
7
8
10
3
4
2
4
36
8
6
21

- další specifické formy sociálních služeb a aktivity ústavu
- možnost rehabilitace v rehabilitační místnosti
-

kadeřnice – jedenkrát za čtrnáct dní

-

kosmetička 1x měsíčně

-

pedikúra – 1x týdně odvoz do Pečovatelské služby Kolín /každé pondělí/

-

masážní služby – 1x týdně

-

canisterapie – 1x za měsíc
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IV.

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 (12), chirurgické (3),
gynekologická (5), rtg (3), oční (7), ORL (4), zubní (40), dia
poradna (2), ortopedie (11), zdr. stř.Bečváry - odběry (20),
EEG (1), kardiolog.amb. (2),

-

hospitalizace klientů
- nemocnice Kolín –

1 x kožní oddělení

- nemocnice Kolín -

1x interní odd.

- úmrtí
-

- za rok 2006 jedno úmrtí

hygiena provozu
- Protiepidemický 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

V.

Vzdělávání

- vzdělávání pracovníků / ZS + pracovníci sociální služby + ostatní/
vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci se pravidelně zúčastní všech seminářů pořádaných
zřizovatelem, dále seminářů pořádaných o.s. VIA HUMANIA, Abena Untraco, firmou
Hartmann, APSS, Českou asociací sester, FDD ČR, KÚ SK, o.p.s. QUIP.
Hodnocení a přenos z akcí a seminářů je na pravidelných poradách (všechny zdravotnice a
pracovníci sociální služby - 1x měsíčně).
Další formy vzdělávání: samostudium, časopis Sestra, Mentální retardace, Sociální práce,
Zpravodaj AÚSP, Zpravodaj In, odborná literatura pro jednotlivé pracovníky
Číselný přehled o vzdělávání zaměstnanců
- školení o požární ochraně

37

- školení bezpečnosti práce

37

- školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance

3

8

- školení ověření znalostí vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

3

- seminář ředitelů ÚSP Zlenice

1

- seminář KÚ SK Tři sekery

2

- semináře KÚ SK

12

- řidiči referentských vozidel

16

- supervize

16

- vzdělávání ZS

16

-účetnictví - Zlenice

4

-zdaňování mezd

1

-nemocenské pojištění

1

- školení účetních

1

- Konference k zajišťování nezávadných pokrmů

2

- Zásady hygieny

4

- obsluha ručních motorových řetězových pil

2

- alternativní zdroje topení

2

- stáž Abena – 2 dny výměna a úprava plenk. kalhot

13

- mezioborové sympozium

1

- APSS Standardy a management , komunitní plánování, ind.plány

11

- QUIP Standardy

11

- seminář FDD ČR Poruchy chování, Sociálně právní ochrana

4

- seminář Etický kodex

1

- QUIP management

4

- Alternativní a augmentativní komunikace

12

- QUIP -tvorba ind. plánů

6

- Asistenční technologie

3

- rehabilitace – pracovní místa

3

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

3

- Nové právní normy

3

- ESF Brandýs n. L.

1

- zpracovávání vnitřních norem

3

- Vzdělávání pracovníků v soc. službách – seminář

2

- Princip dobré služby

3

- QUIP Sebehodnocení

4
9

VI.

- Aktivizační prvky

1

- APLA – autismus a MR

11

- školení Základy na PC /Word, e-mail, internetú

8

- Tradiční řemesla – kurz

3

- seminář Osobní asistence

1

- pracovní stáž v ÚSP Bylany

12

- pracovní stáž ÚSP Horní Poustevna

18

- služební pracovní cesta Skotsko

3

- rekvalifikační kurz Pracovník soc. péče /150 hodin/

3

- Dny otevřených dveří – Handicap Srdce Poděbrady, PŚ Kostelec n.Č.l.

4

Hospodaření
Přehled nákladů a výnosů za rok 2006

–

viz příloha

Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2006 –

viz příloha

Přehled čerpání dotací – viz příloha
Přehled investiční činnosti za rok 2006 - 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
Za rok 2006 nebyl žádný movitý a nemovitý majetek pronajímán ani prodáván, kromě
pronájmu služebního bytu.
Veškerý majetek byl pojištěn na základě výběrového řízení přes zřizovatele - Koperativa.
Vozidla měla havarijní pojistku rovněž přes zřizovatele – Podnikatelská pojišťovna.

VII.

Kontrolní činnost
- vlastními zaměstnanci
kontroly prováděly: ředitelka, vedoucí sestra, vedoucí výchovy, sociální pracovnice a
ekonomka:
• audity zaměřené na dodržování hygieny
• kontroly prováděné vedoucími pracovníky na základě Plánu kontrol
• dodržování pracovní doby
• pracovní náplně
• činnost „chráněných dílen“
• volnočasové aktivity
• finanční kontroly na základě vnitřního kontrolního systému
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–

závady byly ihned projednány, určen termín odstranění a následně zkontrolováno
odstranění
- pracovníky KÚ SK Praha
- 10.7.2006 metodická kontrola – bez závad
- namátkové kontroly vedoucím odboru – dokončení stavebních akcí, kolaudace, Den
otevřených dveří
- kontrola 1. náměstka hejtmana Středočeského kraje – dokončení stavebních akcí
jinými kontrolními orgány –
- 21.4 .2006 Finační úřad v Kolíně – drobné závady odstraněny
17.5. 2006 Okresní správa sociálního zabezpečení – bez závad
- 2.10.2006 Česká plemenářská inspekce – bez závad

VIII. Rozvoj zařízení
10.1.2006 byla zkolaudována část hlavní budovy v 1. patře.Byla zde provedena přestavba
jižního křídla.Vznikly tak jedno, dvou a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.
Dále vybavená kuchyňka s jídelnou pro 12 uživatelů. Vybavení pokojů je za 300.000,- Kč. 1.
února se 12 uživatelů přestěhovalo do svých nových pokojů. Celá rekonstrukce byla
v hodnotě 980.000 Kč.V jižní části zahrady byla zkolaudována rekonstrukce budovy chléva
na keramickou dílnu v hodnotě 400.000,- Kč a kolaudace zrekonstruované terasy se
zastřešením, pod terasou opravy garáží a dílna pro údržbu se sociálním zařízením z bývalého
úložiště pro koks.
Z Nadace Duhová energie byla použita částka 300.000,- Kč na úpravu zahrady – projekt
„Rehabilitační a rekreační areál“, který je rozložen do několika let. Částka byla použita na
svahové úpravy, položení a přeložení zámkové dlažby u bazénu a dokončení parkoviště před
keramickou dílnou, k nákupu okrasných dřevin a jejich výsadbu a k nákupu ochranné stěny
proti větru na terasu. Pokračujeme v oplocení zahrady na chov ovcí – velmi dobré pro úpravu
terénu a vliv na uživatelky i po stránce terapeutické.
Z výtěžku, který jsme získali z Benefičního koncertu, jsme provedli další terénní úpravy na
zahradě. Jedna místnost (bývala jídelna pro zaměstnance) byla použita na „chráněnou“ dílnu
– tkaní, práce s textilem a papírem,. Z místnosti, kde byla dříve údržba je nyní „chráněná“
dílna na výrobu svíček, na výrobky z proutí , výrobu vánočních a velikonočních věnečků.
V průběhu roku 2006 byly vymalovány všechny prostory, kde se pohybují uživatelé, včetně
kuchyně, prádelny a chodby.
Ke konci roku byl vypracován projekt na tzv.“startovací byty“, které by měly sloužit pro
uživatele, s kterými se počítá, že by přešli v budoucnu do chráněného bydlení.

IX.

Závěr
V roce 2006 byl vykázán přebytek ve výši 254.456,94 Kč.
Příloha – návrh na zaúčtování hospodářského výsledku z roku 2006.

V Červeném Hrádku 19.2. 2007

Mgr. Jana Pilná
ředitelka ÚSP Červený Hrádek
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