Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření
za rok 2015

Domov Krajánek,
poskytovatel sociálních služeb
IČO 71209867

Základní informace o organizaci
Název organizace:

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb

Právní forma :

příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem,
zřízena usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje
č. 51-15/2006IZK ze dne 18.12.2006

Sídlo:

Samota 224, 270 33 Jesenice

IČ:

71209867

Kontakty:

tel.: 313 599 219, mobil: 632 607 012
e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz
www.domovjesenice.cz

Bankovní pojení:

51-5421270247/0100

Vedení organizace: :

Ředitel:
Ing. Petr Sunkovský
Zástupce ředitele:
Alena Dondová
Sociální pracovník:
Hana Nachtigalová, dis
Vedoucí sociálního úseku: Bc. Simona Čirčová
Vedoucí zdravotního úseku: Klára Malichová

2

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů.
Domov pro osoby se zdravotním postižením obsahuje tyto základní činnosti:


poskytnutí ubytování



poskytnutí stravy



sociální péči

I. Sociální služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Domov Krajánek je vytvořit
důstojné domácí prostředí lidem s mentálním postižením a sníženou soběstačností, poskytovat
jim pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, umožnit jim žít v běžném životním
a denním rytmu a umožnit jim využívat dalších služeb podle jejich potřeb.
Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje sociální služby, sociální poradenství,
podporu ve vzdělávání, rozvoj rozumových, pohybových, komunikačních a praktických
dovedností, rehabilitační činnosti, pomoc při uplatňování práv a zajišťuje soukromí.
Cílová skupina: Služba je určena dospělým ženám i mužům s mentálním postižením, jejichž
situace vyžaduje vyšší míru pomoci či podpory druhé osoby a jejichž potřeby mohou být
naplněny v souladu s cíli domova pro osoby se zdravotním postižením.
Věková struktura cílové skupiny - dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší
senioři (nad 80 let).
Uživatelé:
Kapacita domova je 67 lůžek s celoročním pobytem. Za rok 2014 byli přijati 3 klienti, 1 klient
zemřel a 1 klientovi byla ukončena smlouva. Přestože je zařízení koedukované, v současné
době zde žije 61 žen a 6 mužů. Průměr obložnosti lůžek za rok je 99,86 % . Průměrný věk je
58,9 let.
Věkové složení uživatelů k 31. 12. 2014:
věk

počet

27 - 65 let

48 uživatelů

66 - 75 let

15 uživatelů

76 - 85 let

3 uživatelé

86 a více let

1 uživatel
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Zaměstnanci
K 1.1.2014 měla organizace 35 zaměstnanců. Během roku 2014 odešel 1 zaměstnanec (PSS
– starobní důchod). Celkově bylo v organizaci k 31.12.2014: 34 zaměstnanců s 33,7
přepočtených úvazků. Všichni zaměstnanci v přímé péči jsou kvalifikovaní.
V čele organizace je ředitel, který byl jmenována Radou Středočeského kraje na základě
výběrového řízení - ustanovení § 59,odst.1, písm. i) zák.č.129/2000Sb., o krajích a §§ 27
odst.4 a 65 ZP.

Počet pracovníků dle jednotlivých úseků:
V zařízení pracuje 34 zaměstnanců na sjednaný hlavní pracovní poměr. Dále

bylo

zaměstnáno našich 5 uživatelů na Dohodu o provedení práce - 2 v kuchyni, 2 v prádelně a 1
pomocné práce v údržbě a na zahradě.
Dále je v zařízení vykonávána odborná praxe studentů ISŠ Jesenice a Střední školy Kralovice.
Ve vedení jsou 4 zaměstnanci – ředitel, zástupkyně ředitele (vedoucí ekonomického úseku),
vedoucí zdravotního úseku, vedoucí sociálního úseku.
Zástupkyně ředitele (vedoucí ekonomického úseku) : řídí 1 hospodářku, 1 vedoucí jídelny,
která řídí 2 kuchařky, 2 pracovníky údržby – celkem 7 zaměstnanců.
Vedoucí sociálního úseku : řídí 6 pracovníků přímá obslužná činnost, 8 pracovníků základní
výchovná nepedagogické činnost, 1 soc. prac. – celkem 16 zaměstnanců.
Vedoucí zdravotně sociálního úseku: řídí 5 zdravotních sester, 1 vedoucí prádelny + 1
pradlenu a 2 uklízečky - celkem 10 zaměstnanců.
FKSP – dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. 3.
2002, ve znění vyhlášky č.510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č.355/2007 Sb. a
vyhlášky č.365/2010 Sb.č.365/2010 Sb., je FKSP tvořen 1% z ročního objemu mezd a platů.
Z FKSP bylo přispíváno v roce 2014 zaměstnancům na obědy, příspěvky na dovolenou a
nákup vitaminových balíčků, vstupenky do bazénu, příspěvky na masáže. V roce 2014 byly
poskytnuty finanční dary 2 zaměstnancům k životnímu jubileu a 1 zaměstnanci k odchodu do
starobního důchodu. Hospodaření FKSP je dle schválených zásad.
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II. Péče a služby
Bydlení
Kapacita Domova krajánek 67 lůžek.
Obsazenost k 31. 12. 2014:
typ pokoje

počet pokojů

ubytováno osob

jednolůžkový

2

2

dvoulůžkový

8

16

třílůžkový

2

6

čtyřlůžkový a více

10

43

Stravování
Domov Krajánek má svoji kuchyň, kde se připravují snídaně, obědy a večeře a která je plně
využívána klienty a službu konajícími zaměstnanci. V kuchyni pracují 3 kvalifikované
kuchařky. Obědy si mohou jak uživatelé, tak i zaměstnanci vybrat se středu ze dvou druhů
jídel, ve zbytku týdne se vaří jedem druh jídla s přihlédnutím na požadavky diet či diabetické
stravy.
Dále si mohou klienti připravit vlastní stravu v kuchyňce, která je klientům k dispozici v
podkroví domova. Většina klientů se stravuje v jídelně, imobilním klientům je strava
dovážena na pokoj
Za celý rok 2014 se v Domově Krajánek v průměru stravovalo 66 klientů. Z celkového
počtu 35 zaměstnanců se průměrně denně stravuje 15 zaměstnanců. Průměrný počet
odebraných obědů je 81. Pitný režim je dodržován – v jídelně je k dispozici čaj či šťáva, v
každém podlaží domova je k dispozici automat na pitnou vodu a na přípravu teplých nápojů.
Na oddělení imobilních klientů je pitný režim pod kontrolou zdravotního personálu. Centrální
jídelna slouží pro stravování mobilních klientů a zaměstnanců.
Zaměstnanci kuchyně se podílejí na přípravách občerstvení na různých společenských akcích,
které se konají v rámci provozu domova.
Jídelníček sestavovala vedoucí stravování

ve spolupráci s vedoucí zdravotního úseku.

Jídelníček se sestavoval v na základě potřebné nutriční vyváženosti s přihlédnutím na
požadavky klientů.
Od 13.12.2014 platí povinné označování alergenů v potravinách. Jedná se o 14 hlavních
potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.
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Pobytové sociální služby - aktivity
1) Domov pro osoby se zdravotním postižením
Uživatelé jsou rozděleni do 5 skupin – dle jejich stupně postižení a dle míry poskytované péče
a podpory. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Jeden klíčový pracovník má v
průměru 2 – 4 uživatele. 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. Sociální poradenství poskytuje
jedna sociální pracovnice.
Pracovní činnosti – uživatelé jsou zapojováni podle svých schopností a dovedností. Tyto
pracovní činnosti jsou prováděny formou individuální nebo kolektivní, a to v závislosti na
aktuálním zdravotním stavu - např. při úklidu svého pokoje, při péči o zvířata - andulka. Dále
při práci v parku domova a na zahradě - hrabání listí, úklidu dvora, sběru ovoce, pěstování
květin, pěstování zeleniny na záhonu , apod. Ostatní uživatelé, pro něž není vzhledem k jejich
stupni postižení tato činnost vhodná, jsou aktivizováni v činnostech, které procvičují jemnou
motoriku, rehabilitací apod. V terapeutické dílně. Dvě uživatelky domova pracují 5x týdně po
1 hodině v kuchyni, dvě uživatelky pracují 5 x týdně po 1 hodině v prádelně a jeden uživatel
pracuje 5 týdně po 1 hodině při údržbě zahrady a okolí domova. Všichni na dohodu o
provedení práce.
Terapeutické činnosti
V domově mají uživatelé možnost pracovat v terapeutické dílně a místnosti pro aktivizaci
klientů, kde vyrábí textilní koberečky, podsedáky a svíčky, šperky a další dekorační výrobky.
Dále je podporována výroba velikonočních, adventních a vánočních věnců. Výrobky byly
nabízeny na výstavách Středočeského kraje, vánočních trzích či při letní slavnosti v Domově
Krajánek.
Volnočasové aktivity
V odpoledních hodinách se využívá různých zájmových aktivit, které si uživatelé vybírají dle
vlastní volby – ruční práce (vyšívání, háčkování) výtvarné a hudební činnosti, vaření, pečení,
návštěvy místní knihovny.
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Uživatelé mohou využívat sledování televize, DVD, poslouchat rozhlas, hudbu, poslech
četby, společenské hry, vycházky, sportovní činnosti, návštěvy kulturních akcí, oslavit své
narozeniny a svátek dle svého výběru.
Podpora v samostatnosti
Uživatelé se učí samostatnosti, dovednosti a soběstačnosti. Učí se připravovat jednoduchá
jídla, stírání podlahy, úklid osobního prádla, úklid lůžka, atd. – vše pod dohledem PSS.
Klienti s těžším postižením jsou vedeni k udržení kompetencí ve všech oblastech, které dle
svých schopností zvládají – např. hygienu, péči o svou osobu, stravovací návyky.
Společensko kulturní aktivity
17.1.

Domov Krajánek - taneční odpoledne

21.2.

Žatec - Nebe na zemi - autorské čtení

11.3.

Zavidov - taneční odpoledne

19.3.

Tuchořice - Maškarní karneval

24.3.

Praha - Matějská pouť

3.4.

Leontýn - soutěž v keramické tvořivosti

12.4.

Chomutov - Zoopark

14.4.-16.4

LÁZNĚ MŠENÉ

19.4.

Křivoklát - Knížecí Velikonoce

24.4.

Radonice - Divadelní představení - Něžné dámy

15.5.

Jesenice - Notička 2014 - Rok české hudby 2014

17.5.

Jesenice - Staročeské máje

17.5.

Domov Krajánek - Travesti show

21.5.

Krásný Dvůr - výlet

3.6.

Jesenice - taneční odpoledne v Domově Krajánek

17.6-19.6.

Tuchořice - sportovní hry

21.6.

Domov Krajánek - Letní slavnost

25.6.

Smečno - Snečenská Lyra 2014

3.9.

Kralovice - Kralovický podzim

5.9.-14.9

DOVOLENÁ V CHORVATSKU
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13.9.

Jesenice - Štrůdlové slavnosti

17.9.

Leontýn - Zábavné odpoledne

18.9.

Zavidov - Dominování

26.9.

Domov krajánek - loutkové divadlo v domově

27.9.

Chmelištná - Světový den hospiců - vystoupení klientů

29.9.

Kolešovice - návštěva domova

14.10.

Žatec - Náš svět 2014 - 12.ročník festivalu Malých divadelních forem

18.10.

Domov Krajánek - Travesti show

30.10

Nové Strašecí - Senior superstar 2014

14.-21.11. DOVOLENÁ NA ŠUMAVĚ
31.11.

Žatec – Adventní koncert

23.12.

Domov Krajánek - Vánoce v Domově Krajánek

31.12.

Domov Krajánek - Silvestr v Domově Krajánek

Výstavy Domova Krajánek
9.4.
Velikonoční výstava KÚ SK Praha
21.6.

Letní slavnost – zahrada Domova Krajánek

26.11.

Praha – KÚSK vánoční výstava + prodej

6.12.

Adventní trh Podbořany

Rekreace:
březen – červen

Rekreačně léčebné pobyty klientů – Mšené lázně

5. 9. - 14. 9.

Rekreace Chorvatsko – Trogir (18 klientů)

14.11. - 21. 11.

Rekreace Šumava – Nové Hutě (9 klientů)

Služby, které jsou zajištěny prostřednictvím jiných subjektů
–

kadeřnice –

1x za měsíc

–

pedikúra –

1x za měsíc

–

odběr tisku, telefonování, drobné opravy prádla, nábytku,
televizní vysílání, revize a opravy el. spotřebičů

fakultativní služby : doprava pro soukromé účely, doprava k lékaři, použití vlastních el.
spotřebičů (lednice)
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III. Zdravotní péče a rehabilitace
Zdravotní péče
- je zajišťována praktickou lékařkou MUDr. Císařovou, která ordinuje v domově 1x měsíčně
po dvou hodinách a psychiatrem MUDr. Petráčkem - 1x měsíčně. Praktickou lékařku je
možné navštívit i v ordinační dobu přímo ve zdravotnickém středisku v Jesenici.
ambulance mimo zařízení: kožní (24), chirurgické (24), gynekologická (9 + 63...prevence),
Rtg (5), oční (7), ORL (2) , stomatologická (15 + 130.....prevence)

ortopedie (2),

endokrynologie (10), interní ambulance (6) neurologie (10), mamograf (30), urogologie (9),
DIA poradna (39), kardiologie (5), SONO ( 6), plicní ( 9 + 65.....prevence)
hospitalizace: interní odd (3), oční (1), psychiatrická léčebna (1), chirurgie (6), OCHRIP (1),
ARO (1)

Hygiena provozu
Sledována KHS územní pracoviště Rakovník.
Úklid provádějí 2 uklízečky, je používáno desinfekčních roztoků, úklidových vozíků, kvalitu
úklidu sleduje vedoucí zdravotně sociálního úseku.
V zařízení je zajištěno praní a žehlení prádla vlastní prádelnou – 2 pradleny.

IV.

Vzdělávání

vzdělávání pracovníků (zdrav. pracovníci + pracovníci sociální služby + ostatní)
Vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci se pravidelně zúčastní seminářů

pořádaných

zřizovatelem, dále seminářů pořádaný firmou Hartmann, APSS ČR, Českou asociací sester,
KÚ SK, IreSoft, ARJO, VISK atd.
Hodnocení a přenos z akcí a seminářů je na poradách

(všechny

zdravotní sestry a

pracovníci v sociálních službách.
Další formy vzdělávání: samostudium, časopis Sestra, Zdravotnické noviny, Sociální služby,
odborná literatura pro jednotlivé pracovníky, denní tisk, regionální tisk Rakovnický deník.
Přehled o vzdělávání zaměstnanců
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Název školící akce

hodin počet zaměst.

BOZP+PO

5

35

Referentské školení

4

9

Základy první pomoci

2

15

Nový občanský zákoník

8

2

Sociální služby aktuality a připravené změny

4

1

Základy týmové práce v sociálních službách

8

22

Etika v sociální práci

8

22

8

22

Změny v účetní legislativě

6

1

Spisová služba a archivace

6

1

Financování sociálních služeb

6

1

6. Výroční kongres Tábor

9,5

1

Pracovní setkání vedoucích Domova

8

3

Akreditované kurzy

Stáže
Stáž v Domově Domino Zavidov

Ostatní vzdělávání

Konference

V. Hospodaření
Přehled nákladů a výnosů za rok 2014

–

viz příloha

Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2014 – viz příloha
Přehled čerpání dotací – viz příloha
Přehled investiční činnosti za rok 2014 - viz příloha
Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu - viz příloha
Protokol o provedené fyzické inventuře – viz příloha
Výsledovka + Rozvaha – viz příloha
Za rok 2014 nebyl žádný movitý a nemovitý majetek pronajímán ani prodáván.
Veškerý majetek včetně vozidel je pojištěn na základě výběrového řízení přes zřizovatele.
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VI. Kontrolní činnost
-

vlastními zaměstnanci

kontroly prováděli tito pracovníci: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí zdravotního
úseku, vedoucí přímé péče, sociální pracovnice, vedoucí stravování a zásobování
-

audity zaměřené na dodržování hygieny

-

kontroly prováděné vedoucími pracovníky

-

dodržování pracovní doby

-

pracovní náplně

-

přístup k uživatelům a individuální plány

-

volnočasové aktivity

-

finanční kontroly na základě vnitřního kontrolního systému

-

kontroly práce neschopných zaměstnanců

-

závady byly ihned projednány, určen termín odstranění a následně zkontrolováno
odstranění
- jinými kontrolními orgány

- OSSZ Rakovník – plnění povinností v nemoc. poj., v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného
- Úřad práce Louny – kontrola společensky účelného pracovního místa
- KHS Středočeského kraje se sídlem v Rakovníku – administrativní kontrola
proočkovanosti klientů dle §45 odst. 2 a §48 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- FÚ Rakovník – kontrola dotace od MPSV roku 2011
- Státní okresní archiv Kolín
- KHS Rakovník – kontrola předpisů týkající krmiv a potravin, kontrola plnění
hygienických nařízení v kuchyni Domova a v provozu Domova, dezinfekční řád
- AUGUR CONSULTING – audit v oblasti kvality poskytování sociální služby, řízení a
ekonomiky v rámci projektu Stč. kraje)
- Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj – práva a povinnosti v pracovně
právních vztazích, povinnosti na úseku odměňování, pracovní doby
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VII. Rozvoj zařízení
V roce 2014 byl použit investiční fond ve výši 126.000,- Kč na pořízení sprchovacího
lehátka Carevo.
Na veškeré opravy bylo čerpáno z provozních prostředků. Byla provedena oprava elekto
rozvodů a snížení sádrokartonového stropu v jídelně. Byly provedeny celkové opravy
venkovních dřevěných přístřešků a pergol. Též provedena výměna poškozených oken,
zateplení stropu a rekonstrukce podlahy v sušárně prádla. V rámci zlepšení prostředí a
podmínek pro uživatele bylo pořízeno 9 nových zdravotních, dřevěných lůžek místo
stávajících válend a pořízeno 5 plně polohovatelných zdravotních lůžek pro klienty se
sníženou imobilitou. .
V roce 2015 se plánuje 1. část výměny poškozených a netěsných stávajících oken v hlavní
budově Domova, čímž by se snížila energetická náročnost budovy na vytápění a zlepšil
tepelný komfort pro uživatele.

VIII. Závěr
V roce 2014 byl výsledek hospodaření vyrovnán.

V Jesenici dne 12. 2. 2014
Ing. Petr Sunkovský – ředitel Domova Krajánek
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