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Ι.

Základní informace o organizaci

Organizace:

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

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:

Středočeský kraj

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Středočeského kraje – odbor sociálních
věcí rozhodl dne 23.5.2007 o registraci sociální služby – domov pro osoby se zdravotním
postižením.Služba obsahuje tyto základní činnosti:
•

poskytnutí ubytování

•

poskytnutí stravy

•

sociální péči

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat lidem se
sníženou soběstačností pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, nahradit jim
domov, umožnit těm, kteří mají předpoklady k samostatnému životu žít v přirozeném
prostředí a pomáhat jim při začleňování do společnosti a podporovaného zaměstnávání.
Cíle sociální služby pro osoby se zdravotním postižením: Domov Na Hrádku
poskytuje lidem se sníženou soběstačností, lidem se zdravotním postižením, lidem, kteří
nemají vlastní domov a těm, kteří o ně pečují tyto služby: sociální služby – sociální
poradenství – podporu ve vzdělávání – nácvik denních činností pro soběstačnost – možnost
chráněného bydlení – podporované zaměstnávání – rehabilitační činnosti – společensko
kulturní aktivity – rozvoj pracovních činností – terapeutické činnosti – pomoc při uplatňování
práv.
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Cílovou

skupinou

jsou:

osoby

s jiným

zdravotním

postižením,

osoby

s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením,
osoby se zdravotním postižením. Věková struktura cílové skupiny je 19 – 64 let.
17.6.2008 byla zaregistrována nová sociální služba – chráněné bydlení.
Posláním chráněného bydlení je poskytovat všestrannou podporu lidem s mentálním
postižením tak, aby se mohli začlenit do běžné společnosti. Společným přáním je vést co
nejsamostatnější život, klidný domov a zvládnout samostatně dovednosti spojené s bydlením
a každodenním životem za minimální podpory.
Cílem poskytované služby chráněného bydlení je
•

vytvářet „domácí“ prostředí, pocit bezpečí, zázemí a soukromí

•

podporovat rozvíjení dovedností a schopností, které uživatelům umožní samostatnost,
nezávislost, individuální rozvoj

•

poskytovat podporu skutečně tam, kde uživatelé nejsou schopni danou oblast sami
zvládnout

•

pomoci při uplatňování práv a zájmů uživatelů tak, aby byli přijímáni ve společnosti
se všemi právy a povinnostmi, uměli si poradit s rizikovými situacemi

•

udržovat přirozené sociální vztahy a vazby, podporovat uživatele v aktivitách,
zájmech, vztazích a kontaktech mimo chráněné bydlení

Cílová skupina
Služba je určena osobám se speciálními potřebami a těm, kteří mají o tuto službu zájem a
procházejí socializačním programem. Služba není poskytovaná osobám s akutním nebo
infekčním onemocněním, osobám s těžkým smyslovým, tělesným a psychiatrickým
onemocněním a lidem závislým na návykových látkách.
Domov Na Hrádku poskytoval dále řadu fakultativních služeb: masáže, kadeřnické
služby, kosmetiku, pedikérské služby, hipoterapii, canisterapii atd.

ΙΙ.

Uživatelé a zaměstnanci
Uživatelé domova pro osoby se zdravotním postižením(DOZP)
V zařízení je schválená kapacita 60 lůžek s celoročním pobytem.V DOZP žilo od
ledna do května 2009 57 uživatelů. Od června 2009 zde bydlelo 56 uživatelů
(jedna uživatelka odešla koncem května 2009 do domova seniorů Zdice).
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V červenci byl stav 55 uživatelů (další klientka odešla koncem června 2009 do
domova seniorů Zdice). V srpnu nastoupili 2 uživatelé – stav byl 57 uživatelů.
Koncem září opět odešla do domácího prostředí 1 uživatelka. V posledním čtvrtletí
zde žilo 56 uživatelů. Celkem 53 žen a 3 muži.
Průměrný věk je 50,6 let.
Věkové složení uživatelů
věk
19 – 26
27 - 40
41 - 64
65

počet
0
10
45
1

Uživatelé domova - chráněné bydlení
V chráněném bydlení žije celkem 7 uživatelů - 6 žen a 1 muž.
Průměrný věk je 46,5 let.
Věkové složení uživatelů
věk
19 – 26
27 - 40
41 - 64
65

počet
0
2
5
0

Zaměstnanci
K 31.12.2009 měla organizace 41 přepočtených zaměstnanců.
Během roku 2009 odešlo celkem 14 zaměstnanců. Z toho 2 do starobního
důchodu, 1 do předčasného důchodu, 1 pracovnice se nevrátila po mateřské
dovolené. Z 10 zaměstnanců, kteří odešli bylo 6 pracovníků z přímé péče, 1
zdravotní sestra, 1 údržbář, 1 účetní, ekonomka a 1 kuchařka. Nastoupilo celkem 9
zaměstnanců – 1 kuchařka, 1 sociální pracovnice, 1 THP, 1 údržbář a 5 pracovníků
sociální služby. Celkem měla organizace k 31.12. 2009 43 zaměstnanců, 41
pracovních úvazků. V DOZP je 36,75 úvazků.
Všichni PSS v přímé péči mají rekvalifikační kurz, odpovídající vzdělání a celkem
jich pracuje 30. Ostatních zaměstnanců je 13.
V čele zařízení je ředitelka Mgr. Jana Pilná, která byla jmenována Radou
Středočeského kraje na základě výběrového řízení.
S otevřením chráněného bydlení přešly dvě PSS z domova pro osoby se
zdr.postižením na plný úvazek. Celkem je úvazků pro chráněné bydlení 4, 25.
Počet pracovníků dle jednotlivých úseků:
a) ekonomický
- personalista – zástupce řed., účetní, ekonomka
hospodářka – celkem 3
b) zdravotní
– 1 vedoucí zdravotně sociálního úseku , 2 zdravotní sestry, 9
pracovnic sociální služby – přímá obslužná péče – celkem
12
c) sociální
– sociální pracovnice – celkem 2
d) přímá péče
– 1 vedoucí výchovy, 15 pracovníků sociální služby –
+ terapeut. činnosti, základní výchovná péče + přímá
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obslužná péče – celkem 16
c) stravovací
– kuchařky - celkem 4
d) provozně technický – 2 údržbáři, 1 pradlena a šička, 2 uklizečky - celkem 5
V nepřetržitém provozu pracuje 8 zaměstnanců.
Na Dohodu o provedení práce pracovalo v průběhu roku 2009 celkem 5
pracovníků. 1 pracovnice pracovala v archivní spisové službě, 1 pracovala po dobu
zástupu jako hospodářka, 2 pracovnice v prádelně – z řad uživatelů. 1 uživatel
pomáhal v zahradní a údržbářské činnosti. Na Dohodu o pracovní činnosti
pracovali 4 pracovníci – placeni z ESF.
Se zařízením spolupracoval 1 dobrovolník – doprovody na rekreace, při
společenských a kulturních akcích. V oblasti dobrovolnictví spolupracujeme
s Oblastní charitou Kutná Hora.
FKSP – Z FKSP je přispíváno zaměstnancům na obědy, na rekreace, dále na
vitamíny, masáže a na očkování proti klíšťové encefalitidě, na vybavení ke
zlepšení pracovních podmínek. Zaměstnanci mají možnosti získávat informace
odběrem tisku. Uskutečnilo se sportovně relaxační odpoledne pro zaměstnance,
společné setkání s důchodci. Zaměstnancům je přispíváno na vstupenky do
Městského divadla v Kolíně, mají možnost využít RHB ve Vodním světě Kolín.
Organizace uskutečnila pro 8 zaměstnanců 3 denní rehabilitační pobyt v lázních
Velké Losiny. Je možnost využít i čerpání na půjčky. V roce 2009 byly poskytnuty
finanční dary 7 zaměstnancům k životnímu jubileu a 2 zaměstnancům k odchodu
do starobního důchodu. Hospodaření FKSP je dle schválených zásad.
ΙΙΙ.

Péče a služby
−

−

Bydlení v domově pro osoby se zdravotním postižením - většina uživatelů bydlí
ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích..
typ pokoje
počet pokojů
ubytováno osob
jednolůžkový

2

2

dvoulůžkový

7

14

třílůžkový
čtyřlůžkový

10
3

28
12

Bydlení v chráněném bydlení
typ pokoje

počet pokojů

ubytováno osob

jednolůžkový

0

0

dvoulůžkový

2

4

třílůžkový

1

3

Stravování - Domov pro osoby se zdravotním postižením
– zařízení má svoji kuchyň, kde se připravují snídaně, svačiny, obědy a večeře. Obědy
si mohou jak uživatelé, tak i zaměstnanci vybrat dva dny v týdnu ze dvou druhů jídel.
Průměrný počet denně odebraných obědů za rok 2009 byl 85. Zaměstnanců se stravuje
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41, průměrně 19. 49 uživatelů má normální stravu, 13 uživatelů má dietu č.4 (žluč.) a
1 klientka má dietu č. 9 (diabet.). 15 uživatelů se podává speciálně upravená mletá
strava. Pitný režim je dodržován. V jídelně je při výdeji jídla připraven čaj nebo šťáva.
Pro uživatele a zaměstnance je přímo v zařízení možnost zakoupení minerálních vod
v originálním balení.V době letních měsíců jsou k využití automaty na pitnou vodu.
Jídelníček sestavuje stravovací komise ve složení:

3 zaměstnanci a 3 uživatelé.

Schází se 1x za měsíc.
V chráněném bydlení si připravují snídaně a večeře uživatelé sami pod dohledem PSS.
Sociální služby
Uživatelé jsou rozděleni do 5 skupin – dle jejich schopností, z toho jedna je zdravotní
a jedna geriatrická.
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Jeden klíčový pracovník má od 2 – 6
uživatelů. Tím je docíleno, že uživatelé mají možnost bližšího kontaktu a důvěry ke
své pracovnici sociální služby. Pracovnice si vytvářejí společně s uživatelem
individuální plán, který je zaměřen na jejich osobní cíl a přání.
Sociální poradenství – je poskytováno ze zákona základní. Sociálním poradenstvím
se zabývají dvě sociální pracovnice.
Pracovní činnosti – uživatelé jsou zapojováni podle svých schopností. Tyto pracovní
terapie jsou prováděny formou individuální nebo kolektivní v závislosti na aktuálním
zdravotním stavu – např. v prádelně, v kuchyni, při úklidu, při péči o zvířata - ovce,
psa, hrdličky, kočky. Dále při práci v parku domova - hrabání listí, úklidu dvora,
sběru ořechů a ovoce, pěstování květin, sběru léčivých bylin apod. Ostatní uživatelé,
pro něž není vzhledem k jejich postižení vhodná pracovní činnost, jsou zaměstnáni
procvičováním jemné motoriky, rehabilitací, ergoterapeutickými činnostmi. Mimo
domov se uživatelé zúčastnili brigádnické pomoci při zemědělských pracích –
okopávání cukrové řepy, sběr brambor.
Podpora při vzdělávání
Do Praktické školy v Kostelci n.Černými lesy dojížděla integrovanou dopravou jedna
uživatelka.
4 uživatelé navštěvují Kurz na doplnění základního vzdělání ve Speciální škole
v Kostelci nad Černými lesy, kam je 1x týdně dovážíme. Vzdělávání probíhá také
individuální formou – fixování rozumových schopností, vytváří se jim podpora
v soběstačnosti, v sebeobsluze a v sociálních vztazích.
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Terapeutické činnosti –
V domově měli uživatelé možnost pracovat ve čtyřech řemeslných dílnách
–

keramické,

–

suché vazby,

–

košíkářské,

–

textilní.

Dále je podporována práce na výrobu papíru, práce s ovčí vlnou, výroba svíček, práce
se suchými květinami, výroba adventních a vánočních věnců.
Zaměstnávání
Na Dohodu o provedení práce pracovaly v domově 3 uživatelé – 2 v prádelně a 1
v údržbě a na zahradě.. 1 uživatel dojíždí denně autobusem do zaměstnání do Kolína –
má uzavřenou pracovní smlouvu. Jedna uživatelka pracuje na částečný úvazek
v Domově Na Hrádku jako uklizečka. Dva uživatelé jezdí do Kutné Hory do Agentury
podporovaného zaměstnávání – Rytmus o.s. Benešov
Volnočasové aktivity – v odpoledních hodinách se využívá různých zájmových
aktivit, které si uživatelé vybírají dle vlastní volby – ruční práce /pletení, vyšívání,
háčkování/, výtvarné činnosti, keramika, taneční činnosti, dramatické činnosti, vaření,
pečení, návštěvy místní knihovny- literární pásma apod.
Uživatelé mohou využívat sledování televize,videa, poslouchat rozhlas, hudbu,
poslech četby, společenské hry, vycházky, sportovní činnosti, návštěvy divadla, kina,
oslavit své narozeniny a svátek dle svého výběru.
V zařízení mají uživatelé možnost zapojit se do pěveckého sboru Hrádeček, který
vystupuje na různých společenských akcích, výstavách, v domovech pro seniory apod.
Podpora v samostatnosti –
- sociální rehabilitace – ve spolupráci s Oblastní charitou v Kutné Hoře
2 uživatelky z domova pro osoby se zdravotním postižením a 1 uživatelka
z chráněného bydlení dojížděly do Kutné Hory, kde pracovníci Oblastní charity
připravili program zaměřený na sociální začlenění..
- uživatelé na 1. skupině a ve „startovacích bytech“ se učí více samostatnosti a
připravují se na podmínky žít v chráněném bydlení. Zde se vychází ze Standardů
kvality práce v sociálních službách. Učí se připravovat i jednoduchá jídla - snídaně,
večeře, obsluhu myčky a praní svého osobního i ložního prádla – vše pod dohledem
PSS.
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Společensko kulturní aktivity mimo zařízení
Datum

Název akce

uživatelů

26.1.

Literární pásmo v místní knihovně

7

27.1.

Poznávací výlet do Kolína – chráněné bydlení

9

31.1.

ZVŠ Kolín - diskotéka

8

13.2.

Lysá nad Labem- výstava Cestovní ruch -chráněné bydlení

7

14.2.

Červený Hrádek – Hasičský ples

4

9.3.

Kolín – výstava v muzeu – chráněné bydlení

7

8.3.

Vystoupení – Duo Kondor

47

18.3.

Josefovská zábava v místní hospodě + Domov Buda

25

23.3.

Praha – Matějská pouť

14

11.4.

Sedlická pouť

10

18.4.

Lysá – vystoupení pěveckého sboru - Hrádeček

8

22.4.

Praha – koncert Chceme žít s vámi

14

29.4

Miss čarodejnice

47

12.5.

DD Kolín – vystoupení pěveckého sboru Hrádeček

8

14.5.

DD Oleška – vystoupení pěveckého sboru Hrádeček

8

22.5.

Den otevřených dveří – vystoupení p. Kubce

64

4.6.

Tachov – vystoupení pěveckého sboru Hrádeček

7

5.6.

Horní Chvátliny - Zahradní vláčky

27

5.6.

Domov Buda – Sluníčkový den

6

9.6.

Výlet na Ještěd – 2. skupina

10

13.6.

Výlet Zvánovice – 1. skupina

8

20.6.

Diskotéka – společně s Domovem Buda

27

22.6.

Vítání prázdnin – zábavné odpoledne

43

23.6.

Loučeň – výlet 2. skupina

10

25.6.

DD Oleška – Olešecký den

3

27.6.

Uhl. Janovice -Slavnosti města

7

9.7.

Lysá nad Labem - výstava

13

28.7.

Kulturní vystoupení – Viola Olomouc

47

30.7.

Vysoká – výlet na rozhlednu

7

15.8.

Babiččino údolí – výlet 2. skupina

10

5.9.
7.9.
19.9.
21.9.
23.9.

Bykáň – Indiánské léto
Ledeč nad Sázavou - Karuzošou
Č. Hrádek – posvícenská zábava
Červený Hrádek – Zlatá posvícenská zábava
Zásmuky – Staročeské posvícení

7
3
4
15
8
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Datum
24.9.
26.9.
27.9.
12.10.
20.10.
28.10.
16.11.
8.12.
9.12.
10.12.
16.12.
17.12.
17.12.

Název akce
Poděbrady – výlet chráněné bydlení
Č. Hrádek – sousedská zábava
Konopiště -výlet chráněné bydlení
10. Podzimní ples v Praze
Kloboukový den
Zvánovice – výlet 1. skupina
Kolín výlet 5. skupina
Mikulášská nadílka v Domově
Vystoupení pěveckého sboru v Kutné Hoře- Rytmus
Vánoce Na Hrádku – vystoupení p. Kubec
Vánoční besídka, společně se SIŠ Kutná Hora
Poděbrady - Benefiční koncert skupiny TOX
Poděbrady – vystoupení pěveckého sboru - Hrádeček

uživatelů
11
4
7
15
43
8
4
63
4
37
49
20
6

Soutěže a výstavy
1.4.
16.- 18.4.
18.- 21.5.
11.7.
19.9.
19.10.
27.11.
27.11.
2.12.
10.12.

Velikonoční výstava KÚSK Praha + prodej
Lysá n. Labem Senior handicap
Sportovní hry – Trhová Kamenice
.
Kouřim - trh chráněných dílen
Praha – plavecké závody mentálně postižených
Praha – Krajská konference soc. služeb, prodej a výstava výrobků
Louny – plavecké závody
Kolín - řemeslný trh
Praha – KÚSK vánoční výstava + prodej
Kolín - vánoční prodejní trhy

Rekreace
17.- 24.8.
19. - 26.8.

Albrechtice – chráněné bydlení
Rybniště – 2. skupina

- fakultativní služby
–

kadeřnice – jedenkrát za tři týdny

–

kosmetička 1x měsíčně

–

pedikúra – 1x týdně odvoz do uživatelů do Chmeliště

–

rehabilitační služby – 1x týdně dovážíme uživatele do Suchdola

–

canisterapie – 1x za měsíc

–

hipoterapie – dle volby uživatelů

další fakultativní služby :
doprava pro soukromé účely, větší opravy oděvů, odběr tisku, hromadné zájezdy, rekreační
pobyty, vstupné na akce , výstavy, poplatky za telefonování na žádost uživatele, drobné
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opravy vlastního nábytku,televizní poplatek, revize a opravy osob. elektr.spotřebičů, náklady
na pohonné hmoty při návštěvě lékaře.

Ις.

Zdravotní péče a rehabilitace
Zdravotní péče
- ambulantní péče – počet ošetření
1.

praktická lékařka MUDr. Beranová ordinuje v domově 1

x týdně po dvou hodinách
2.

psychiatr MUDr. Brock - 1x měsíčně

3.

ambulance mimo ústav: kožní (55) chirurgické (5),

gynekologická (48), Rtg srdce, plíce (2), oční (4), ORL (29),
stomatologická (33), ortopedie (22), zdr. stř.Bečváry - odběry
(22), EEG (4), předoperační vyšetření (2), neurologie (6),
protetika (4), mamograf (5), stomatologická klinika Praha (2),
cévní ambulance (1), urogologická amb. (1), kolonoskopie (2),
kardiologie (2), oční (2)
4.

vyšetření všech uživatelů prim. kožního odd. MUDr.

Plechatou – prevence scabies – 2x
5.
-

RHB – 41 uživatelek, každá uživatelka 5x

hospitalizace klientů
- nemocnice Kolín – 8x
24.2. provedena dezinfekce odbornou firmou proti scabies
-

hygiena provozu sledována KHS územní pracoviště Kolín
úklid provádějí 2 uklízečky, je používáno desinfekčních roztoků,

úklidových

vozíků,

Vaporely,

kvalitu

úklidu

sleduje

vedoucí zdravotně sociálního úseku

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, KÚ SK, VEMA, IreSoft.
Hodnocení a přenos z akcí a seminářů je na pravidelných poradách (všechny zdravotnice a
pracovníci sociální služby - 1x za dva měsíce.
Další formy vzdělávání: samostudium, časopis Sestra, Mentální retardace, Sociální práce,
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Sociální služby, Rezidenční péče, Zpravodaj In, odborná literatura pro jednotlivé pracovníky,
tisk Mladá fronta Dnes.
Pracovníci v přímé péči měli možnost se 4x za rok zúčastnit supervize.
Číselný přehled o vzdělávání zaměstnanců
- školení o požární ochraně

40

- školení bezpečnosti práce

40

- školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance

5

- školení ověření znalostí vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

5

- školení – mimořádné události a krizové situace

40

- supervize 4x
- seminář pro ředitele a ekonomy

2

- seminář -Abena

12

- seminář – Alternativní komunikace s lidmi s kombinovaným postižením 2
- Hygienické požadavky ve stravovacích službách

2

- seminář – chráněné bydlení

2

- Norimberk – výstava zdravotnických pomůcek

2

- seminář – Bolest jako ošet. Problém

2

- seminář – Vráž U Písku

2

- školení elektrické pily -Doubravčany

2

- školení Zlenice

1

- konference inspekce kvality

2

- prezentace inf. materiálu KÚSK Praha

1

- seminář ke stravování -Pardubice

2

- seminář účetnictví

1

- školení referenských vozidel

25

- školení Zlenice

4

- seminář Arjo

2

- konference -Dobrovolníci

1

- Krajské zasedání asociace

1

- školení mzdy

1

- restriktivní opatření v soc. službách

2

- datové schránky

2

- školení topičů

2
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.

- OK systém – podávání žádostí o dotace

3

- konference - Arjo

2

- konference -Luhačovice

4

- seminář -Seč

2

- výroční konference ROP SČ

2

- Kongres E.D.E. Lucembursko

1

- seminář – Asertivita v praxi

2

- školení VEMA

1

- seminář -Tloskov

1

- seminář – Mezilidské vztahy

2

- výroční kongres -Tábor

1

- školení účetnictví

1

- školení mzdy ELDP a nemocenské poj.

2

- FDD Praha

1

− Krajská konference soc. služeb

6

− seminář -převedení dat

1

− seminář -APSS ČR Tábor

1

− Praha – Valná hromada

1

− Praha – konference

1

− školení -IP

2

− školení ZS

1

VI.

Hospodaření
Přehled nákladů a výnosů za rok 2009

–

viz příloha

Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2009 – viz příloha
Přehled čerpání dotací – viz příloha
Přehled investiční činnosti za rok 2009 - viz příloha
Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu - viz příloha
Rozpisy nákladových účtů – viz 3x příloha
Protokol o provedené fyzické inventuře – viz příloha
Výsledovka + Rozvaha – viz příloha
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Za rok 2009 nebyl žádný movitý a nemovitý majetek pronajímán ani prodáván.
Veškerý majetek včetně vozidel je pojištěn na základě výběrového řízení přes zřizovatele Kooperativa.

VII.

Kontrolní činnost
- vlastními zaměstnanci
kontroly prováděly: ředitelka, zástupce ředitelky, vedoucí zdravotně sociálního úseku,
vedoucí přímé péče, sociální pracovnice, hospodářka:
• audity zaměřené na dodržování hygieny
• kontroly prováděné vedoucími pracovníky na základě Plánu kontrol
• dodržování pracovní doby
• pracovní náplně
• činnost „chráněných dílen“
• přístup k uživatelům a individuální plány
• volnočasové aktivity
• finanční kontroly na základě vnitřního kontrolního systému
– závady byly ihned projednány, určen termín odstranění a následně zkontrolováno
odstranění
- pracovníky KÚ SK Praha
• 6. 4. 2009 – neohlášená metodická návštěva – kontrola zaměřena na způsob
poskytování sociální služby Chráněné bydlení – bez závad
• 6. 11. 2009 – zaměřena na anonymní stížnosti, plnění doporučení z minulé
návštěvy, naplňovaní Standardů kvality č. 9, 10,13 – bez velkých závad,
aktualizace předpisů
- jinými kontrolními orgány
• 19. 5. 2009 KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště
Kolín – kontrola plnění povinností stanovených provozním řádem – zákon č.
258/2000 sb., vyhláška č. 195/2005 Sb., vyhláška č. 65/2009 Sb., o očkování
proti infekčním nemocem – bez závad
• 19. 5. 2009 KHS - kontrola provozního řádu kuchyně – bez závad
• 19. 5. 2009 KHS – kontrola provozního řádu v prádelně – bez závad
• 21. 10. 2009 VZP – kontrola náhodně vybraných pojištěnců VZP – dodržování
postupu metodiky

VIII. Rozvoj zařízení
V květnu 2009 byla otevřena první část parku - projekt „Živý park“ financovaný z nadačního
příspěvku z Nadace partnerství pro Kolínsko. V parku byly provedeny terénní práce, proběhlo
osázení stromy, keři a květinami, nakoupeny lavičky a odpadkové koše.
Na podzim 2009 v rámci projektů ESF projekt č.CZ. 1. 15/3. 2. 00/26. 00503 „Zajištění
sociální integrace osob se zdravotním postižením – chráněné bydlení“ - Rozvoj měst byly
zakoupeny dva byty v Kolíně pro 6 uživatelů a druhý projekt Rozvoj venkova projekt č. CZ.
1. 15/3. 3. 00/26. 00502 „Zajištění sociální integrace osob se zdravotním postižením –
chráněné bydlení II“ byl zakoupen jeden dům v Cerhenicích pro šest uživatelů. Nemovitosti
byly v celkové hodnotě 6 mil. 350 tis. Kč.
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Z investičních akcí – byl zakoupen 9 místný osobní automobil Ford Tranzit a musela být
řešena havarijní situace v prádelně – nákup sušičky.
Byl vypracován projekt na rekonstrukci pokojů, stacionář a respitní péči, který byl schválen
RK

IX.

Závěr
V roce 2009 byl vykázán přebytek ve výši 112.630,- Kč.
Příloha – návrh na zaúčtování hospodářského výsledku z roku 2009

V Červeném Hrádku 11.2. 2009

Mgr. Jana Pilná
ředitelka Domova Na Hrádku

14

