Domov pro seniory Telč
příspěvková organizace
Špitální ul. 46
588 56 Telč

Výroční zpráva
2012

Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS.
Eva Pavlíčková
Bc. Jindřich Plachý
Lenka Pelejová, DiS.

Úvod
Stáří, stárnutí a život seniorů se stává diskutovanou otázkou. Z důvodu současného
demografického vývoje v České republice, zvyšujícího se věku obyvatel a snižující se
soběstačnosti

stárnoucí

populace,

narůstá

potřeba

odborné,

individuální,

profesionální a dostupné péče pro tuto věkovou kategorii.
Pečující rodina není schopna vždy zajistit komplex služeb, které jsou nezbytné
k uspokojování individuálních potřeb seniorů.
Tým pracovníků Domova pro seniory Telč se snaží společně individuální potřeby
seniorů naplňovat pomocí poskytovaných sociálních služeb, vlídným slovem,
aktivním přístupem a naplňováním poslání organizace.
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Základní charakteristika organizace
Zřizovatelem příspěvkové organizace Domov pro seniory Telč je Město Telč.
Druh poskytované sociální služby:

Domov pro seniory

Typ sociální služby:

Služby sociální péče

Forma poskytovaných služeb:

Pobytová

Název sociální služby:

Domov pro seniory Telč

Zřizovatel:

Město Telč

Kontakt
Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace
Špitální 46
588 56 Telč
IČ: 61737500

Poslání
Poskytnout podporu a pomoc seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Cílová skupina
Senioři

Věková struktura
Osoby, které mají přiznaný starobní důchod

Maximální okamžitá kapacita poskytované služby
Péči je možné poskytnout šedesáti klientům
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Poskytované služby
V Domově pro seniory Telč jsou poskytovány sociální služby péče dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle vnitřních pravidel
příspěvkové organizace.
Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytování ubytování, stravy, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Organizační struktura k 31. 12. 2012
Ředitel/ka (úvazek 1,0)


Ekonomka, zástupkyně ředitelky (úvazek 1,0)



Sociální úsek
o



Úsek přímé obslužné péče
o



Vedoucí úseku přímé obslužné péče (úvazek 1,0)


6 všeobecných zdravotních sester (úvazek 6,0)



6 pracovníků přímé obslužné péče (úvazek 6,0)

Technický úsek
o



Sociální pracovnice (úvazek 1,0)

Vedoucí technického úseku (úvazek 1,0)


1 údržbář/domovník (úvazek 1,0)



1 pradlena, 2 uklízečky (úvazek 3,0)

Provozní úsek
o

Vedoucí provozního úseku (úvazek 1,0)


4 kuchařky (úvazek 4,0)

4

Vedení Domova pro seniory Telč v roce 2012:
Ředitel/ka: Ing. Miloš Roudenský (do 29. 8. 2012)
Lenka Pelejová, DiS. (pověřená řízením od 29.8 do 10. 10. 2012)
Bc. Marika Krejčí, DiS. (od 10.10.2012)
Ekonomka: Eva Pavlíčková
Sociální pracovnice: Lenka Pelejová, DiS.
Vedoucí úseku přímé obslužné péče (vrchní sestra): Zdeňka Malečková
Vedoucí technického úseku: Zdenek Bouzek
Vedoucí provozního úseku: Zdeňka Navrátilová

Přehled kulturních, společenských akcí a aktivizačních činností:
Aktivizační činnosti jsou poskytovány za účelem aktivizace uživatelů, pro navození
a obnovení dovedností a schopností v seniorském věku. Aktivity slouží k podpoře
bio-psycho-sociálních a duchovních potřeb jedince. Jsou poskytovány individuálně
nebo skupinově a vychází z individuálního plánu uživatele. Snahou nabízených
různých programů je sblížení uživatelů, společenský život a vyplnění volného času.
Níže jsou uvedeny akce, které byly uskutečněny v roce 2012.
4.1.

Turnaj v šoupané – stolní hra

18.1.

VIII. Ples seniorů DpS Telč

24.2.

Masopust a narozeninový den

21.3.

Hudební pořad – „vzpomínka na Waldemara Matušku“

29.3.

Hudební pořad – „jarní písničky“

18.4.

Jarní ples v Proseči – Pošné

19.4.

Hudebně zábavný pořad – „Dno kondor“

26.4.

Narozeninový den, pečení buřtů

2.5.

Turnaj v šoupané stolní hra

10.5.

Kulturní vystoupení – „Král komiků přichází“

13.6.

XIII. Pacovské hry seniorů – DpS Pacov

20.6.

Narozeninový den

21.6.

Kytarový koncert dětí DDM Telč

13.7.

Vystoupení kouzelníka

24.7.

Hudební pořad „Byla noc krásná, májová“
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25.7.

X. Budihry – DpS Budíškovice, sportovní hry

1.8.

Kulturní pořad divadla „Slunečnice“ – muzikálové písně

16.8.

Hudební pořad „Báječnej chlap – Michal Tučný“

28.8.

Narozeninový den

5.9.

Hudební pořad „Procházka Prahou s Karlem Hašlerem“

6.9

„Prosečkiáda“ – DD Proseč – Pošná, sportovní hry

12.9.

X. Telčský desetiboj seniorů, sportovní hry

10.10.

„Filmová středa“

11.10.

Turnaj v šoupané – stolní hra

25.10.

Narozeninový den

22.11.

Přednáška „Nad kronikou města Telče“

28.11.

„Filmová středa“

30.11.

Zapálení 1. adventní svíčky – předvánoční posezení s koledami

5.12.

„Možná přijde i Mikuláš“ – mikulášská nadílka

6.12.

Zapálení 2. adventní svíčky – předvánoční posezení

12.12.

„Filmová středa“

13.12.

Zapálení 3. adventní svíčky – předvánoční posezení

14.12.

Vánoční kytarový koncert dětí ze ZUŠ Telč

19.12.

Vánoční koncert pěveckého sboru „smetana“ z Telče – kaple

20.12.

Zapálení 4. adventní svíčky – předvánoční posezení

24.12.

Vystoupení pěveckého sboru „Santini“

Pravidelné aktivity:
Úterý – úterní klub
Čtvrtek - kroužek ergoterapie
2x měsíčně návštěvy dobrovolníků z občanského sdružení SDÍLENÍ
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Hospodaření organizace
Rozpočet organizace na kalendářní rok je základním dokumentem, kterým se řídí
organizace v průběhu roku v oblasti hospodaření s finančními prostředky. Určuje,
jaký bude plánovaný podíl peněžních prostředků získaných vlastní činností a
ostatních prostředků, především z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Rozpočet
schvaluje Rada města Telče. Struktura rozpočtu proto přímo odráží provozní a
rozvojové potřeby organizace. Legislativně upravuje hospodaření organizace zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Z hlediska zákona o účetnictví je Domov pro seniory Telč samostatnou účetní
jednotkou účtující o majetku, pohledávkách a závazcích a o tvorbě hospodářského
výsledku. Protože je naše organizace přímo napojena na rozpočty města a státní
rozpočet, nebyla ušetřena dopadu problémů s řešením veřejných financí.
Dlouhodobým trendem je snižování závislosti na cizích prostředcích, příspěvků na
provoz od zřizovatele a dotace ze SR. V dotačním řízení na rok 2012 nebylo včas
zajištěno podání Žádosti poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního
rozpočtu. Financování bylo zajištěno půjčkou od Kraje Vysočina, která sloužila na
předfinancování provozních nákladů sociální služby, jejíž financování nebylo zatím
zabezpečeno dotací z MPSV. Z důvodů nezabezpečení financování sociální služby
Rada města Telče 29. 8. 2012 odvolala Ing. Miloše Roudenského z funkce ředitele
příspěvkové organizace a na základě výběrového řízení a usnesení Rady města
Telče jmenoval starosta dne 10. 10. 2012 paní Bc. Mariku Krejčí, DiS. do funkce
ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory Telč.
Prioritou bylo snížit náklady na provoz (úsporná opatření ve spotřebě materiálu,
snížením mzdových nákladů aj.) a zvýšit výnosy maximálními úhradami od uživatelů
( plná „obložnost“ lůžek )
Dotace z MPSV byla přiznána 24.7.2012 ve výši 1 800 000,- Kč. Příspěvek
od zřizovatele na provoz ve výši 1 437 000,- Kč a dotace z Kraje Vysočina
ve výši 600 000,- Kč.
Ze státního rozpočtu bylo ve výnosech oproti roku 2011 o 793 000,- Kč méně. Do
financování byl zapojen i rezervní fond z titulu daňové úspory a přijatých finančních
darů. Hospodaření za rok 2012 skončilo ziskem ve výši 34 500,- Kč. Viz. stručný
přehled nákladů a výnosů v níže uvedených tabulkách.
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Struktura zdrojů financování – výnosy
Zdroj
Ošetřovné
Příspěvek na péči
Úhrady od VZP
Příspěvek od zřizovatele
Státní rozpočet (MPSV +
Kraj Vysočina)
Fondy
Ostatní zdroje
CELKEM

V tis. Kč
5 094
3 106
1 092
1 437
2 442

Výše v %
38
23
8
11
18

106
142
13 419

0,8
1,2
100

V tis. Kč
1 948
1 281
126
640
9 174

Výše v %
14,5
9,6
1,0
4,8
68,5

87

0,6

128
13 384

1,0
100

Struktura nákladů
Položka
Materiál ( vč.potravin a DDHM)
Spotřeba energie
Opravy a údržba
Služby, cestovné
Osobní náklady (mzdy a
odvody, FKSP)

Ostatní náklady (pojištění,
odvody do SR)

Odpisy majetku
CELKEM

Rozdíl mezi výnosy a náklady byl zisk ve výši 34 500,- Kč. Ten byl organizaci
ponechán v plné výši a převeden do rezervního fondu a fondu odměn.
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Přehled věcných a finančních darů – firmy a živnostníci
DÁRCE
1

JMP Net, s.r.o., Brno

2

VENA-V, s.r.o., Jihlava

3

Josef Veleba, Ořechov

4

Pavel Diviš, Kněžice

5

Milan Karkulka, Bohuslavice

6

Milan Veleba, Telč

7

Dentimed s.r.o, Náchod

8

Uzenářství Vojta, Počátky

9

Václav Bulíček, Počátky

10 Kešner a Krásl, s.r.o, Lékárna u Sv.
Kateřiny, Počátky
11 Zlatnictví-hodinářství, Jan Brož, Počátky
12 PharmDr. Jarmila Gellnerová, Lékárna na
Č. vrchu, Dačice

Děkujeme též všem jednotlivcům, jejichž jména bez jejich souhlasu nemůžeme
zveřejnit, kteří přispěli k rozvoji kvality poskytovaných sociálních služeb v Domově
pro seniory v Telči.
Děkujeme za podporu Městu Telč, Kraji Vysočina, MPSV ČR a za profesionální
přístup pracovníků Domova pro seniory Telč.

V Telči, dne 20. 5. 2013
Bc. Marika Krejčí, DiS.
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