Sociální služby Semily

Výroční zpráva
za rok 2014

Bavlnářská 523, 513 01 Semily
IČ: 00854930
KB Semily: 51-7129300217/0100
Telefon: 481 621 811
www.ddsemily.cz

zřizovatel: Město Semily

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.
( Johan Wolfgang Goethe)
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Úvodní slovo
Milí přátelé,
je obecným zvykem, že úvodní slovo výroční zprávy píše statutární zástupce
organizace. Statutárním zástupcem příspěvkové organizace jsem byla jmenována od
1. září 2014, a je mi ctí vás s hospodařením organizace za rok 2014 seznámit.
Příspěvková organizace Sociální služby Semily byla zřízena městem Semily v roce
1994, počátek poskytování pobytových sociálních služeb v Semilech se datuje do
roku 1982. Za tuto dobu se organizace Sociální služby Semily stala důležitým
zaměstnavatelem a zároveň klíčovým
poskytovatelem sociálních služeb
občanům města Semily a regionu.
V současné době organizace zajišťuje
pět druhů sociálních služeb, zapojuje
se do komunitního plánování sociálních
služeb a je vedena v základním registru
poskytovatelů sociálních služeb
Libereckého kraje.

Všem zaměstnancům, spolupracujícím organizacím i jednotlivcům, kteří se zasloužili
o dobré jméno organizace a přispěli ke splnění potřeb uživatelů v roce 2014 patří
veliké poděkování. Zejména velké poděkování patří zaměstnancům za jejich velmi
náročnou a obětavou práci.
Všem Vám přeji úspěšný a šťastný rok 2015.

Hlavní účel činnosti Sociálních služeb Semily podle zřizovací listiny je
zabezpečení sociálních služeb občanům podle zákona č. 108/2006 Sb..

Poskytované služby






Domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.
Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb.
Odlehčovací služba dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb.
Pečovatelská služba dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb.
Denní stacionář dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb.
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Ekonomické zhodnocení roku 2014
Celkové skutečné náklady a výnosy v roce 2014
v tis. Kč
Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

36 886
36 886
0

Rozdělení nákladů a výnosů v roce 2014 v tis. Kč
Náklady

rok 2014

Výnosy

rok 2014

Mater. náklady

6 872

Příjmy za služby

Energie

3 021

Ostatní příjmy

Opravy, údržba

1 919

Zúčtování fondů

Ostatní služby

1 132

Dotace MÚ

Mzdové náklady

17 300

Dotace MPSV

Zákonné pojištění
ke mzdám
Odpisy HIM

5 961

Dotace ÚP

563

Grant Lbc kraje

135

Celkem výnosy

36 886

Ostatní náklady
Celkem náklady

629

27 338
195
5
609
8 041

52
36 886

Podíl jednotlivých výnosů na financování provozních nákladů organizace v tis. Kč:
Druh výnosu
Vlastní výnosy za služby
Ostatní výnosy
Zúčtov. fondů org.
Dotace MÚ
Dotace MPSV
Dotace ÚP
Grant Lbc kraje
Výnosy celkem

rok 2014
27 338
195
5
609
8 041
563
135
36 886

podíl v %
74,11
0,53
0,01
1,65
21,80
1,53
0,37
100,0%
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Roční náklady na jednotlivé sociální služby v roce 2014
Druh sociální služby
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Odlehčovací služby
Pečovatelská služba
Denní stacionář
Celkem

Skutečnost v tis. Kč
26 932
7 214
502
1 559
679
36 886

Struktura vlastních výnosů v roce 2014 v tis. Kč
Vlastní výnosy
Tržby za pobyt
Tržby za příspěvky na péči
Tržby za zdravotnické úkony od ZP
Tržby za služby Pečovatelské služby
Tržby za služby Denního stacionáře
Tržby za stravov. bez pobyt. služeb a DS
Úroky
Ostatní vlastní výnosy
Celkem

Skutečnost v tis. Kč
12 888
11 296
1 440
182
144
941
12
635
27 538

Dotace MPSV v tis. Kč – rozdělená na jednotlivé sociální služby
Druh sociální služby
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Odlehčovací služby
Pečovatelská služba
Denní stacionář
Dotace MPSV celkem

rok 2014
4 985
2 102
65
591
298
8 041

Provoz sociální služby Domov pro seniory byl v roce 2014 finančně podpořen
Libereckým krajem.
Projekt "Vytváření zdravého a bezpečného životního prostředí a na podporu
zdravého životního stylu" v roce 2014 byl podpořen Libereckým krajem.
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Investiční akce a velké opravy:
akce zahájené v roce 2013 a dokončené v roce 2014:
- postupná oprava všech dveří u koupelen uživatelů – částečná bezbariérovost
akce roku 2014:
- investice zřizovatele v rámci akce: Snížení energetické náročnosti objektu DPS
Bavlnářská 523: výměna oken v celém objektu, příprava na zateplení objektu
v roce 2015.
- výměna vodovodních rozvodů a stoupaček.

Informace o výsledku inventarizace majetku v roce 2014
Příkazem ředitelky č. 1/2014 ze dne 27.10.2014 byl vydán pokyn k provedení řádné
inventarizace veškerého majetku Sociálních služeb Semily za rok 2014. K provedení
inventarizace byla jmenována hlavní inventarizační komise, dílčí inventarizační
komise dle okruhu inventarizovaných oblastí členěných podle účtu, byl stanoven
termín začátku i ukončení inventarizace.
Byly provedeny jednotlivé inventury fyzické i dokladové a výsledky byly uvedeny do
inventarizačních zápisů. Zápisy s výsledky dílčích inventur byly předány hlavní
inventarizační komisi, která vyhodnotila výsledky ze zápisů dílčích inventarizačních
komisí, s výsledkem - nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

Personální údaje:
Počet zaměstnanců:
Přímá obslužná péče pobytových služeb
Přímá obslužná péče terénní služby
Přímá obslužná péče ambulantní služby
Administrativní zázemí
Zaměstnanci provozu
Celkem

47
3
2
4
29
85

Ve sledovaném období došlo k několika změnám v personálním obsazení, jak ke
změnám na běžných pracovních pozicích, tak i k navýšení počtu pracovníků v přímé
obslužné péči.
Hlavní důležitou změnou bylo zřízení a obsazení pozice všeobecné zdravotní sestry
pro základní ošetřovatelskou rehabilitační péči.
V roce 2014 byla uzavřena a následně prodloužena s Úřadem práce ČR Dohoda o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci „Aktivní politiky zaměstnanosti“. Dohoda
byla realizována z Evropského sociálního fondu.
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Domov pro seniory s kapacitou 104 lůžek poskytuje seniorům podporu v
zachování schopností, soběstačnosti a individuálních potřeb spojenou s bydlením v
jedno a dvoulůžkových pokojích v zařízení umístěném poblíž centra města a přírody.

Domov se zvláštním režimem s kapacitou 24 lůžek umožňuje seniorům
s demencí žít v klidném a bezpečném prostředí, ve kterém odborně vzdělaný personál
citlivým, lidským a profesionálním přístupem vytváří podmínky vedoucí k zachování
schopností a soběstačnosti uživatelů.

Odlehčovací služba s kapacitou 2 lůžka je pobytová služba na přechodnou dobu
(min. týden, max. 3 měsíce), která je určena a poskytována seniorům a občanům s
těžkým zdravotním postižením starším 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost (z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení), o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Lůžka jsou součástí Domova pro
seniory.

Pracovnicemi Sociálního úseku pobytových služeb byla zajišťována komplexní
sociální péče v novém personálním složení. V dubnu 2014 ukončila pracovní poměr
Bc. Vlastislava Procházková, na její místo nastoupila Bc. Radka Hamáčková, která
odešla 31.12. 2014 na mateřskou dovolenou. K 1.12. 2014 nastoupila Bc. Simona
Šimková. Pracovnice se v průběhu roku účastnily vzdělávacích programů k doplnění
informací o všech změnách v zákonech, normách a předpisech potřebných pro výkon
dané profese. Základním cílem sociální práce bylo:
 zkvalitňování sociální práce s uživateli
 prohlubování spolupráce s rodinnými příslušníky uživatelů sociálních služeb,
zejména v oblasti doprovodů na vyšetření
 jednání se zájemci o službu, šetření u žadatelů v domácnostech i ve
zdravotnických zařízeních.
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Během roku 2014 bylo zaevidováno celkem
z toho do Domova pro seniory přijato:
do Domova se zvláštnim režimem:

76 žádostí:
29 žadatelů
9 žadatelů

Ostatní žádosti nebyly realizovány a to především z následujících důvodů:
• úmrtí žadatele do doby sjednaného nástupu
• nástup do jiného zařízení
• odložen nástup
• nedoporučeno z důvodu nesplnění podmínek k přijetí (neodpovídá cílové skupině)
• dlouhodobá hospitalizace, která neumožňuje nástup
• nástup žadatelů plánován na rok 2015
Během roku 2014 bylo v obou Domovech ukončeno 37 pobytů, z toho:
35 uživatelů zemřelo
1 uživatel zrušil pobyt ze zdravotních důvodů
1 uživatel odešel do jiného domova.
Odlehčovací služba: z celkového počtu přijatých žádostí 9 bylo všem vyhověno.
Některé rodiny využívají tuto službu opakovaně.
Pracovnice sociálního úseku ve spolupráci se zdravotním úsekem a pracovníky přímé
obslužné péče pravidelně konzultují zdravotní stav a soběstačnost uživatelů,
případně zvyšující se potřebu poskytované péče. Při zjištění změny podávají žádost
na změnu výše příspěvku na péči.
Srovnání počtu uživatelů k poslednímu dni roku 2013 a 2014 dle příspěvku na péči:

I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
celkem
Průměrný věk

Domov pro seniory
Rok 2013 Rok 2014
15
5
21
15
32
49
23
22
91
91
82,1
82,1

Domov se zvláštním režimem
Rok 2013
Rok 2014
0
0
6
5
7
6
9
12
22
23
84,5
83,2

Do pobytových služeb (Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem) jsou
přijímáni uživatelé se zvyšující se potřebou poskytované péče a s vyšším stupněm
příspěvku na péči. U žadatelů, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni ve
zdravotnickém zařízení, je šetření příspěvku na péči pozastaveno, sociální pracovnice
zajišťují šetření pro účely příspěvku na péči po přijetí do služby.
V roce 2014 proběhly volby do evropského parlamentu a komunální volby. Volby
proběhly přímo v Domovech ve spolupráci s volební komisí, což umožnilo volit
všem uživatelům, kteří projevili o účast ve volbách zájem.
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V roce 2014 byla uživatelům nabízena pestrá nabídka aktivit pro potěšení duše,
procvičení těla i potrápení mozku. Některé aktivity jsou zařazeny pravidelně jiné
v nepravidelných intervalech:
Pravidelné aktivity:
Kondiční cvičení – 2x týdně – na židlích s hudbou – s využitím míčků, činek aj..
Muzikoterapie – 1x týdně – pod vedením paní Jarmily Ochmanové
Trénování paměti – 1x týdně – ve dvou skupinkách procvičení krátkodobé i
dlouhodobé paměti, řeči, kreativity, pozornosti…
Bohoslužba a povídání o víře – 2x měsíčně – s Mgr. Ladou Kocourkovou
Dílny – 3x týdně – pracovní terapie a výroba různých drobných výrobků, koberečků,
výrobků z keramiky, hedvábných šátků, práce s textilem, korálky, přízí aj...
Výrobky z pracovní dílny se prezentují a prodávají na velikonočních a vánočních
trzích na Městském úřadě v Semilech a na Krajském úřadě v Liberci.
Růžová cukrárna – 1 x týdně – společné setkání nejen obyvatel Domova
Canisterapie - od podzimu nově 2x týdně navštěvuje Domov paní Chmelíková se
psem Májou, která se ihned stala přítelem všech, kteří mají o její psí společnost
zájem.
Příklady nepravidelných aktivit:
Školní vystoupení a vystoupení
dětských skupin
Mateřská škola Luční - vystoupení pro
maminky
Mateřská škola na Olešce:
vystoupení pro maminky
a vánoční besídka,
Mateřská škola Poniklá: Lidové tanečky
pod vedením Slávky Hubačíkové
ZŠ Dr. Fr. L. Riegra: Velikonoční
vystoupení, Besídka pro maminky, Výlet
do Semil, Návštěva čertů, Vánoční besídka aj.
ZUŠ Semily, Veselá společnost římsko-katolická farnost Semily, Břišní tanečnice ze
Železného Brodu a z Košťálova
Terezáček – vystoupení uživatelů Služeb sociální péče Tereza
Hudební vystoupení:
Mgr. Petr Ochman s harmonikou, Iva Drbálková
s harmonikou, Petra Pršalová – klavírní koncert, Semilská 11, skupina Gradace,
Elektrolux
Přednášky nejen cestovatelské
Mgr. Jaroslava Čechová, Ing. Dan Mach, MUDr. Helena Boháčová, Ph. Jiří Melich,
Miroslava Vrbenská
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Uživatelé se také rádi účastní akcí, které se konají mimo budovu Domova, v roce 2014
to byly tyto akce:
Odpoledne pro seniory v KC Golf – květnové a předvánoční posezení
Divadelní představení v Bozkově – představení Slaměný klobouk
Zahradní slavnost a Letní slavnost v DD Vratislavice
Tvoříme duší 2014 – pořádané v KC Golf
Pohádkové sportovní odpoledne v Mimoni
Sportovní den seniorů
V červnu 2014 byl na zahradě domu
sociálních služeb uspořádán
sportovní den s tématem
„Jak pak je dnes u vás doma“,
který byl rozvržen do dvou dnů.
První den se soutěžilo v pestrých,
nejen sportovních disciplínách a
druhý den v rámci kulturního programu
došlo k vyhlášení těch nejzdatnějších
soutěžících.
V ošetřovatelské péči byla pozornost zaměřena na zahájení prací spojených
s ošetřovatelskou dokumentací, která je součástí kvalitní ošetřovatelské péče a je
předkládána mimo jiné ke kontrolám zdravotních pojišťoven pro úhradu zdravotní
péče. Koncem roku 2014 byly uzavřeny Zvláštní smlouvy o úhradě této péče s dalšími
zdravotními pojišťovnami.
Byl změněn přístup k dodržování dietního stravování a je nyní na rozhodnutí
uživatelů, jaký druh stravy budou odebírat, předem jsou seznámeni s možnými
komplikacemi.
Ve stravovacím provozu byly pravidelné dodávky stvrzeny smlouvami a platby
v hotovosti převedeny na bezhotovostní úhrady fakturou.
Uživatelé služeb mají možnost volby praktického ošetřujícího lékaře, přímo
v Domově byla tato péče zajišťována MUDr. Boháčovou a MUDr. Vejnarovou.
Diabetologiská poradna byla v průběhu roku zprostředkována v intervalech 1x za tři
měsíce, oční vyšetření 1x v průběhu roku, obojí v Domově.
Pro zkvalitnění péče byly dokoupeny elektrické polohovací postele, v současné době
má tuto postel každý uživatel, bylo zakoupeno 20 pasivních antidekubitních matrací
pro uživatele trvale upoutané na lůžko a 3 transportní rehabilitační pomůcky na
snadnější přesun méně pohyblivých uživatelů. Byly zajištěny invalidní mechanické
vozíky pro další imobilní uživatele.
Někteří uživatelé se stravují na jídelnách umístěných na jednotlivých poschodích a
tráví zde i část svého času. Z tohoto důvodu jídelny byly vybaveny malými
kuchyňskými linkami, bylo nakoupeno vybavení (tyčový mixér, mikrovlnná
trouba….) a na jídelny byly zakoupeny TV s větší obrazovkou.
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Personál byl průběžně vzděláván formou kurzů, seminářů a školících akci, za zmínku
stojí odborná přednáška pro celý tým zaměstnanců včetně nezdravotníků: první pomoc
a neodkladná resuscitace.
Zaměstnancům v přímé péči byla zajištěna supervize.
V září 2014 byla obnovena Rámcová smlouva o zajištění odborné praxe studentů
Střední integrované školy v Semilech.
Cíle pro rok 2015:
 zavedení řádné dokumentace o povinném vzdělávání zaměstnanců
 tvorba a aktualizace standardů kvality sociálních služeb a metodik pro
zkvalitnění zdravotní a ošetřovatelské péče
 zavádění a vytváření ošetřovatelské dokumentace - pokračování

Pečovatelská služba je terénní služba, která poskytuje pomoc a podporu
seniorům a občanům se zdravotním postižením ze Semil a spádových obcí, jejichž
schopnosti v péči o sebe a svoji domácnost jsou sníženy, aby mohli co nejdéle zůstat
ve svém přirozeném prostředí - domově.
Cílová skupina jsou senioři a zdravotně postižení občané města Semil a spádových
obcí.
Pečovatelská služba zajišťuje služby tak, aby byla zachována důstojnost člověka, bylo
respektováno jeho soukromí a on mohl co nejdéle setrvat v domácím prostředí, služba
je dostupná ve všední dny od pondělí do pátku v čase od 6:30 – 15:00 hodin.
O uživatele v domácí péči se starají 3 pracovnice.
Struktura uživatelů:
Počet uživatelů, kterým byla služba v
průběhu roku poskytnuta

76

Počet uživatelů, kterým byla nově
služba zavedena

9

Ukončená služba z důvodu odchodu
na pobytovou službu

11

Ukončená služba z důvodu úmrtí

7

Počet uživatelů na konci roku 2014

66

Průměrný věk uživatelů: 85 - 89 let 24%
75 – 79 let 21%
80 – 84 let 16%
Struktura uživatelů podle pohlaví: Muži 16
Ženy 50
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Srovnání počtu úkonů, návštěv a služeb:
Počet úkonů
Dohledy - léky
apod.
Doprovod k lékaři,
na poštu apod.
Nákupy do 5 kg
Nákupy do10 kg
Nutné pochůzky
Dovoz oběda
Podání oběda
Pomoc při osobní
hyg. v SOH
Velký úklid
Běžný úklid
Praní, žehlení
prádla
Odvoz a dovoz
prádla
Dovoz autem PS

Tržby celkem za
služby v tis. Kč

2013

2014

38

102

4658

Počet hodin
2013

2014

Počet kg
2013

2014

Počet návštěv
2013

2014

38

102

102

118

255

318

247

105

480

247

114

94

62

75

361
4658
494

287
4486
608

59

79

125

150

36
144

50
154

25
269

54
439

142

107

4486

325

238

69

44

69

44

248

295

131

159

214

182

Meziroční porovnání počtu návštěv ukazuje na zvyšující se časovou náročnost
některých úkonů. Nedostatek času na uživatele byl koncem roku 2014 vyřešen
personálním propojením ambulantní služby Denní stacionář s pečovatelskou službou a
plánovaným přijetím nové pracovní síly na 0,4 úvazku od 1.1.2015
Výhody pečovatelské služby:
 malý tým pracovníků
 rychlejší sdílení informací, profesionální přístup
 poradenství a informovanost o službě Denní stacionář
Nevýhodou pečovatelské služby v průběhu roku bylo určení cílové skupiny a s tím
související nemožnost poskytovat službu v okolních obcích a častá poruchovost
služebního automobilu. Někteří obyvatelé města upřednostnili nabídku bezplatných
služeb poskytovaných církví.
Cíle pro rok 2015:
- pracovat na zvýšení kvality poskytovaných služeb, vypracovat dotazník
hodnocení spokojenosti uživatelů
- zvyšovat kvalifikaci a odbornost zaměstnanců
- průběžně aktualizovat standardy kvality sociálních služeb
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Denní stacionář – DOMOVINKA poskytuje seniorům a osobám se
zdravotním postižením starším 55 let odbornou a lidskou podporu směřující
k zachování či rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů
v důstojném prostředí. Služba je poskytována v době, kdy pečující osoba je
v zaměstnání nebo není schopná péči v
určitých dnech zajistit.
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na
pomoci a dohledu druhé osoby, jejichž
zdravotní stav nevyžaduje péči pobytové
služby. Služba je určena pro občany města
Semily, ORP Semily a v případě
nenaplněné kapacity i ORP Železný Brod.
Služba je poskytována v upravených
prostorách v 8. poschodí budovy
Sociálních služeb Semily,
Bavlnářská 523.
Kapacita služby je10 osob.
Provozní doba služby je: pondělí až pátek v době od 7:00 do 15:30 hodin. Po
domluvě lze provozní dobu přizpůsobit potřebám pečujících rodin.
Struktura uživatelů:
V roce 2014 celkem uživatelů

5

Ukončená služba ze zdrav. důvodů

2

Ukončená služba z důvodu
odchodu na pobytovou službu

1

Počet uživatelů k 31.12. 2014

2

Pravidelné aktivity: 1x měsíčně duchovní hodinka
2x týdně společné aktivní cvičení
1x týdně muzikoterapie, růžová cukrárna
Stálé aktivity:
aktivizační činnosti, ruční práce, paměťové hry, procházky po okolí, podpora
komunikace, podpora uchování základních návyků, ve spolupráci s pobytovými
službami účast na společných kulturních, zábavných akcích, přednáškách aj..
Cíle pro rok 2015:
 větší počet uživatelů
 tvorba standardů kvality sociálních služeb
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Kontrolní činnost
V průběhu roku 2014 byl, jako každý rok, kladen důraz na provedení všech
pravidelných revizí a kontrol.
Probíhala spolupráce na tvorbě směrnic BOZP a PO s paní Kobrlovou – požární servis
Vunderer – sdružení.
Kontrola Krajské hygienické stanice:
- kontrola dodržování HACCP ve stravovacím provozu
- kontrola proočkovanosti uživatelů proti pneumokokovým nákazám
V rámci nově uzavřené smlouvy o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance
proběhla ze strany MUDr. Boháčové prohlídka pracovišť a byl vytvořen záznam o
provedení pracovně-lékařského dohledu. Výsledkem kontroly jsou i některé plány na
další období související se zlepšením podmínek pro zaměstnance.
Při ověření účetní závěrky za rok 2013, provedené v roce 2014 ing. Báčovou,
nezávislou auditorkou, nebyly shledány nedostatky.

Plány organizace na další období:
-

-

změna struktury pobytových služeb v rámci celkové kapacity (zvýšení počtu lůžek
Domova se zvláštním režimem v rámci transformace lůžek)
rozšíření pečovatelské služby pro nejbližší obce, větší využití kapacity denního
stacionáře a odlehčovací služby (pro denní stacionář stavebními úpravami zlepšit
kvalitu poskytované péče, vyčlenit stálá lůžka pro odlehčovací službu)
pro pobytové služby zřídit reminiscenční (vzpomínkovou) místnost, která bude
sloužit i jako místnost návštěvní
zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců (vybavit šatny, zřídit sociální zázemí)
pokračovat v opravách elektroinstalace v dalších podlažích budovy
zabezpečit opravy výtahů a zajistit jejich soulad s platnými normami
hledat možnosti zajištění výběru stravy z více druhů, zkvalitnit stravování a
vytvořit nový nutričně vyvážený dietní systém
zpříjemnit prostředí pro uživatele služeb, např. netradiční výmalbou aj.
aktualizovat obsah webových stránek organizace

Na výroční zprávě spolupracovali:
Ředitel: ing. Eva Štěpničková, DiS.
Zástupce ředitele, ekonom
a hlavní účetní: Viera Bělovská
Sociální pracovnice: Bc. Eliška Vávrová, Bc. Simona Šimková
Pracovnice ergo: Martina Farská, Jan Hajská
Vedoucí zdravotní a sociální péče: Martina Zadražilová
Koordinátor přímé obslužné péče: Petr Kes, Jitka Janoušová
Koordinátor pečovatelské služby
a denního stacionáře: Jitka Kvintusová
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