Sociální služby Česká Třebová
se sídlem v Domově pro seniory
Bezděkov 918
560 02 Česká Třebová
tel.: 465 503 311, fax: 465 503 499
e‐mail: info@socialnisluzby.cz
_________________________________________________________________________

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
Sociálních služeb Česká Třebová
za rok 2015

V České Třebové dne 26. 1. 2016
Schválil:
Josef Jurenka, Bc.
ředitel Sociálních služeb Česká Třebová

Vypracoval:
kolektiv zaměstnanců Sociálních služeb Česká Třebová

Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ
DOMOV PRO SENIORY..................................................................................................................................3
ÚROVEŇ BYDLENÍ ..........................................................................................................................................6
PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH PRO UŽIVATELE BĚHEM ROKU 2015.....................................................................7
STATISTIKA PRO ROK 2015...........................................................................................................................12
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI ......................................................................................................................................14
ZDRAVOTNÍ PÉČE .........................................................................................................................................14
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA..........................................................................................................................15
TÝDENNÍ STACIONÁŘ……………………………………………………………………………………..18
ZAMĚSTNANCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ ..................................................................26
STRAVOVÁNÍ................................................................................................................................................27
OPRAVY, REKONSTRUKCE, OBNOVA A INVESTICE V ROCE 2015……………………………........29
HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ....................................................................................................30

2

Vážení,
předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Sociálních služeb Česká Třebová
za rok 2015. Zpráva je rozčleněna do částí, které přinášejí ucelené informace
z jednotlivých služeb poskytovaných příspěvkovou organizací tj. Domov pro seniory,
Pečovatelská služba, Týdenní stacionář. Zpráva obsahuje informace o vlastní činnosti,
která odpovídá prohlášení a cílové skupině.
Základní informace o příspěvkové organizaci Sociální služby
Česká Třebová
Zřizovací listina účinná od 1. 5. 2007:
Zřizovatel:
Město Česká Třebová, IČ 278 653, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Název a sídlo příspěvkové organizace:
Sociální služby Česká Třebová
Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová
Datum zřízení a IČ příspěvkové organizace:
1. 10. 2001, IČ 70933341
Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace sester.
Organizace je zřízena Městem Česká Třebová za účelem poskytování služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSS). Při své
činnosti respektuje lidskou důstojnost, práva a kvalitu života každého uživatele.

DOMOV PRO SENIORY
Historie Domova pro seniory v České Třebové
Starší ze dvou budov současného Domova pro seniory byla postavena roku 1910. Nejdříve
sloužila jako chudobinec, vojenský lazaret, městský chudobinec a za druhé světové války se
v ní nacházela vojenská nemocnice.
V roce 1947 vznikl Domov důchodců, který sloužil pro potřeby občanů z České Třebové a
z přilehlého okolí.
Roku 1978 započala rekonstrukce původního objektu a byla přistavena nová část. V provozu
od r. 1980 s kapacitou 42 obyvatel v 6 třílůžkových a ve 12 dvoulůžkových pokojích. Svou
kapacitou však stále nepokrýval potřeby města a okolí. Z toho důvodu byl v květnu 2002
položen základní kámen nové budovy, ve které v prosinci roku 2003 našlo svůj nový domov
62 obyvatel. Kapacita původní budovy byla snížena na 32 uživatelů a tím došlo k ustálení
celkového počtu lůžek na 94. V roce 2011 byla kapacita navýšena na celkem 102 míst.
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Poslaní, cíle a zásady poskytované sociální služby
Poslání organizace
Domov pro seniory poskytuje kvalitní, individuálně zaměřené, pobytové sociální a zdravotní
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vyššího věku či zhoršeného
zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Cíle poskytování sociální služby
• zajistit důstojné životní podmínky uživatelů, tak aby byly srovnatelné s běžným
způsobem života
• zachovat soběstačnost v běžných úkonech o vlastní osobu, v orientaci v okolí a
každodenním rozhodování
• pomocí skupinových i individuálních aktivit udržovat motorické, sociální a psychické
schopnosti a dovednosti každého uživatele
• podporovat společenský život uživatelů a upevňovat sociální vztahy vzájemným
setkáváním uživatelů, rodinných příslušníků a přátel uživatelů Domova
• poskytovat kvalitní zdravou stravu, zaměřenou zejména na jídla tradiční české
kuchyně
• vytvořit a udržet stabilní tým kvalifikovaných zaměstnanců, kteří se vyznačují empatií
k seniorům
• vytvořit příjemné a bezpečné prostředí

Zásady poskytované sociální služby
• podpora samostatnosti a nezávislosti
• individuální přístup ke každému uživateli v závislosti na jeho potřebách, zájmech a
míře soběstačnosti
• respekt soukromí uživatele
• podpora rovnoprávného vztahu s uživateli a jeho rodinu
Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)
Sociální služby Česká Třebová poskytují pobytovou sociální službu Domov pro seniory
osobám v seniorském věku či ve věku blížícímu se seniorskému věku. Jedná se o osoby,
jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a z tohoto
důvodu vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Současně však potřebnou péči již
není možné zajistit v jejich domácím prostředí (např. s pomocí terénních či ambulantních
sociálních služeb).
Dle vnitřních pravidel směrnice č. 33 ‐ Evidence žadatelů, příjem a vedení žádostí o zařazení
do evidence žadatelů o přijetí do Domova pro seniory Česká Třebová lze ve výjimečném
případě přijmout i osoby mladší, a to na základě doporučení ošetřujícího lékaře
a po projednání s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a příslušnou komisí města. Dále se
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jedná o osoby, které mají přiznán příspěvek na péči, nebo v rámci sociálního šetření byl
zjištěn reálný předpoklad přiznání tohoto příspěvku. Preferovány jsou osoby s trvalým
bydlištěm v České Třebové a spádových obcích nebo s vazbou na rodinné příslušníky zde
žijící.
Služba není určena pro
•
•
•
•
•

osoby, u kterých lze adekvátní péči zajistit jiným typem sociální služby,
osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení,
osoby zcela nevidomé,
osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití (např. osoby ohrožující sebe sama, okolí a majetek, osoby
s mentálním postižením a osoby závislé na návykových látkách),
osoby, které nejsou způsobilé k pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční
nemoci.

Nabízené služby sociální péče
• Poskytnutí ubytování ‐ možnost volby jednolůžkových i dvoulůžkových pokojů,
včetně úklidu praní a žehlení prádla.
• Poskytnutí stravy ‐ zajištění stravy normální i dietní (diabetická, žlučníková).
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ‐ pomoc při oblékání a
svlékání včetně spec. pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání
z lůžka, uléhání, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Uživatel sám rozhoduje, kdy a
jakou pomoc bude využívat.
• Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ‐ pomoc
při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc
při použití WC, denní péče o vlasy, holení, pedikúra, manikúra, ostatní péče o vlasy.
Do Domova dochází také pedikérka, kadeřnice a domácí rehabilitační péče na základě
přání uživatelů.
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ‐ pořádání aktivit dle přání
uživatelů např. výlety do okolí, zprostředkování vypůjčení knih z městské knihovny,
kulturní akce pořádané s cílem podpory kontaktu s rodinou, pravidelné bohoslužby
v místní kapli, možnost posezení a občerstvení v bufetu.
• Sociálně terapeutickou činnost ‐ činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob. Zapojení do skupinového cvičení a podobných pohybových aktivit.
Provozování audio‐knihovny a možnost zajištění audio poslechu přímo na pokoji
uživatele. Setkávání uživatelů v rámci aktivit viz tabulka ‐ Přehled aktivizačních
programů str. 7.
• Aktivizační činnost ‐ činnosti podporující aktivizaci myšlení (např. trénink paměti),
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
(např. trénink jemné motoriky, nácviky chůze s kompenzačními pomůckami),
hudebně‐kulturní akce, společenská setkání, vycházky do okolí, hraní společenských
her, kavárničky, čtení.
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•

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí ‐ respektování základních lidských práv uživatelů sociálních služeb a jejich
nároky vyplývající z dalších platných obecně právních norem. Uživatelé si mohou
stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb.

Úroveň bydlení
K dispozici pro ubytování je celkem 67 pokojů na 2 budovách, z toho:
-

33 jednolůžkových pokojů
33 dvoulůžkových pokojů
1 třílůžkový pokoj

Ubytování se poskytuje v 7 typech pokojů:
- v jednolůžkovém pokoji budova A
- se sociálním zařízením, kuchyňskou linkou, balkónem, telefonem
-

v bezbariérovém jednolůžkovém pokoji budova A
se sociálním zařízením, kuchyňskou linkou, balkónem, telefonem

-

ve dvoulůžkovém pokoji budova A
se sociálním zařízením, kuchyňskou linkou, balkónem, telefonem

-

ve trojlůžkovém pokoji budova A
se sociálním zařízením, kuchyňskou linkou, balkónem, telefonem

-

v jednolůžkovém pokoji budova B
‐ s umyvadlem

-

ve dvoulůžkovém pokoji budova B
‐ s balkónem a s umyvadlem

-

ve dvoulůžkovém pokoji budova B
s umyvadlem

Vybavenost pokojů
Pokoje jsou vybaveny skříněmi, poličkami, nočními stolky, stoly s židlemi, svítidly,
polohovatelnými a výškově nastavitelnými lůžky, která jsou přizpůsobena zdravotnímu stavu
uživatelů.
Do každého pokoje je zavedena signalizace umožňující přivolání sestry.
Okna ve všech pokojích jsou opatřena žaluziemi a pro útulnost záclonami. Do všech pokojů,
chodeb, společenských a provozních místností je zaveden místní rozhlas.

Místnosti pro kulturní a zájmovou činnost
Na budově A jsou společenské místnosti v každém poschodí. Jsou vybaveny židlemi,
příp. křesly, stoly a televizí. Součástí každé společenské místnosti je malá kuchyňská linka.
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Velká společenská místnost nazývaná Kaple je umístěna v meziposchodí mezi 1. a 2. patrem.
V 1. patře mohou uživatelé využít knihovnu, ve 2. patře audio‐knihovnu.
Na budově B v 1. patře se nachází jedna společenská místnost vybavena velkou televizí a
křesly. Druhá společenská místnost v přízemí je vybavená stoly, židlemi, televizí a slouží
současně jako jídelna.
Hygienická zařízení
Sociální zařízení pro uživatele na budově A tvoří součást každého pokoje. Na budově B se
nachází společné WC a koupelna na chodbách. Koupelny na obou budovách jsou vybaveny
vanami se zvedacím zařízením a bezbariérovými sprchami se sedátky.

PŘEHLED AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI PRO UŽIVATELE
Aktivizační činnost je vedena aktivizační/nepedagogickou pracovnicí a zahrnuje skupinovou
aktivizační činnost a individuální aktivizační činnost.
Skupinová aktivizační činnost zahrnuje skupinové aktivizační programy dle stálého
harmonogramu – skupinové cvičení probíhá vždy v tělocvičně na 1. patře budovy A, ostatní
skupinové aktivity 3x v týdnu dle harmonogramu. Aktivizační programy mimořádné
(probíhající několikrát do roka nepravidelně např. koncert kapely Řetůvanka, Miniolympiáda,
hudební odpoledne, atd.).

SKUPINOVÉ AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY

PONDĚLÍ

lichý
týden

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

10:30
–
11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00
skupinové cvičení – skupinové cvičení ‐ skupinové cvičení ‐ skupinové cvičení
tělocvična
tělocvična
tělocvična
‐ tělocvična
Vzpomínková
Trénink paměti
terapie

10:30 – 11:00
skupinové cvičení
‐ tělocvična
Čtení
na
pokračování

13,30 ‐ budova B ‐
jídelna

13,30 ‐ spojovací
lávka

13,30 ‐ bufet ‐
budova A

10:30
–
11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00
skupinové cvičení ‐ skupinové cvičení ‐ skupinové cvičení ‐ skupinové cvičení skupinové cvičení
tělocvična
tělocvična
tělocvična
‐ tělocvična
‐ tělocvična
sudý
týden

Tvořivá dílna

Vzpomínková
terapie

Zpívání

13,30 ‐ budova A
‐ 3. patro

13,30 ‐ bufet ‐
budova A

13,30
kaple

budova A‐

Individuální aktivizační činnost vychází ze základních povinností Domova pro seniory dle §15
ZSS. Je zaměřena na uživatele imobilní a ty, kteří chtějí udržovat své schopnosti a
dovednosti. Individuální aktivizační činnost provádí aktivizační/nepedagogická pracovnice.
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Mimořádné akce
15. 2. 2015 – Oslava významného jubilea uživatelky
Oslava životního jubilea 101 let uživatelky Domova pro seniory. Poblahopřát přišli zástupci
rodiny, radnice a Domova pro seniory. Učitelky ze ZUŠ zahrály skladby na přání oslavenkyně.
Oslava proběhla ve velmi příjemné atmosféře.
29. 4. 2015 – Čarodějnice
Z důvodu deštivého počasí se konalo pálení čarodějnic v jídelně budovy A. Jídelna byla
tématicky vyzdobená, což dodávalo velmi příjemnou atmosféru celému odpoledni. Uživatelé
měli opečené párky a podávalo se točené pivo, pito a čaj. K poslechu hrála hudební skupina
KMČ. Uživatelům se program velmi líbil a odpoledne se vydařilo.
19. 5. 2015 – Sokolské vystoupení
V jídelně budovy A zacvičily ženy českotřebovského Sokola při příležitosti 130. výročí založení
Sokola v České Třebové.

26. 5. 2015 – Jarní tvořivá dílna s klubem „Červenka“
V bufetu se konala jarní tvořivá dílna s klubem „Červenka“. Vyráběli jsme ptáčky
z připravených filcových šablon. Některé uživatelky si jako bonus vyráběly i kytičky, kterými si
ozdobily své oblečení. Akce proběhla i za účasti uživatelů Týdenního stacionáře.
13. 6. 2015 ‐ Vystoupení dechové kapely „Řetůvanka“
Každoročně pořádaná letní slavnost za hudebního doprovodu kapely „Řetůvanka“ se
uskutečnila na zahradě budovy A. Hostům se podávaly bramboráky a nealkoholické pivo.
I přes tropické počasí byli všichni účastníci příjemně naladěni.
24. 6. 2015 – Vystoupení dětí ze ZŠ Třebovice
Odpoledne nám zpříjemnilo vystoupení dětí z mateřské školy.
4. 11. 2015 – Vzpomínkové dušičkové odpoledne
V kapli se sešli naši uživatelé, aby si zavzpomínali na své blízké a na jejich památku měli
možnost zapálit svíčku. Přišel i pan farář Kolovratník a pronesl úvodní řeč o dušičkách.
24. 11. 2015 ‐ Miniolympiáda
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů jsme upořádali třetí ročník "Miniolympiády".
Ráno se uživatelé sešli v jídelně a rozlosovali se do soutěžních týmů, na pomoc nám přišli
studenti z VOŠ Česká Třebová. Vytvořili jsme celkem 5 týmů. Připraveno bylo šest soutěžních
stanovišť, na kterých si jednotliví soutěžící protrénovali své schopnosti a dovednosti.
Soutěžní disciplíny byly zaměřené na trénink jemné motoriky, na procvičení smyslů ‐ hmat,
čich, zrak.
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Soutěžní disciplína Miniolympiády a zapojení studentů – budoucích sociálních pracovníků

Nazdobené perníčky uživatelů Domova pro seniory

7. 12. 2015 ‐ Tvořivá dílna ‐ zdobení perníčků
Odpoledne se v bufetu zdobily perníčky bílkovou polevou za asistence pracovnic přímé péče
a sociálních pracovnic. Uživatelky byly velice šikovné a vznikala velmi podařená díla.
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16. 12. 2015 – Tvořivá dílna – výroba andílků

20. 12. 2014 ‐ Vánoční koncert dechové kapely Řetůvanka
V jídelně budovy A se konal Vánoční koncert dechové kapely Řetůvanka. Kapela zahrála
nejen známé lidové písně, ale také koledy. Byl jí předán krásný dort jako poděkování za to, že
si vždy v předvánoční době najdou čas přijít zahrát do Domova pro seniory.
Na závěr také uživatelé zazpívali Řetůvance vánoční koledu ‐ Štědrý večer. Během koncertu
se podával perník a čaj.

Vánoční koncert dechové kapely Řetůvanka
24. 12. 2015 ‐ Štědrovečerní večeře
V jídelně budovy A se od 17h. konala tradiční, společná štědrovečerní večeře.
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28. 12. 2015 ‐ Silvestrovské posezení
V jídelně se konalo silvestrovské posezení se skupinou „KMČ“ – Kdo má čas. Pánové nám
zahráli a zazpívali známé písničky. K občerstvení jsme si dali vlastnoručně vyrobené
jednohubky.

Skupina „KMČ“ – Kdo má čas.

Poděkování za spolupráci
kapela Řetůvanka
Městská knihovna Česká Třebová – pí. Landová
vedení a studentům VOŠ a SŠT Česká Třebová
SZŠ Ústí nad Orlicí
UP Olomouc

Poděkování dobrovolníkům
paní Lence Jelínkové
panu Petru Skalickému
panu Ladislavu Zoubkovi
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STATISTIKY DOMOVA PRO SENIORY
Průměrná obložnost od počátku roku 2015 byla 99,20%.
Graf 1 vyjadřuje porovnání průměrné obložnosti za rok 2014 a rok 2015

Graf č. 1

K 31. 12. 2015 eviduje Domov pro seniory 102 uživatelů ‐ 21 mužů a 81 žen
Průměrný věk uživatel byl 82,8 let.
Počet uživatelů dle věkových skupin k 31. 12. 2015:
27 – 65 let
4 uživatelé
66 – 75 let
13 uživatelů
48 uživatelů
76 – 85 let
86 – 95 let
37 uživatelů
Nástupy a ukončené pobyty v roce 2015
V průběhu roku 2015 nastoupilo 27 nových uživatelů.
25 uživatelů zemřelo a 1 uživatel odešel do jiného zařízení.
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Statistika řešených pochval, stížností a podnětů v roce 2015

Statistika řešených pochval, stížností v roce 2015
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Statistika řešených podnětů ke zlepšení v roce 2015
podněty ke zlepšení
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písemně
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vyřešené
1
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1
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10
2
1
2
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Příspěvek na péči
Počet uživatelů s příspěvkem na péči se v průběhu roku mění vlivem přijímání uživatelů
s různým stupněm příspěvku na péči. V měsíci březnu 2015, činila celková výše PnP 462 400,
k 31. 8. 2015 zaznamenala výše příspěvku zvýšení na 551. 200,‐ Kč měsíčně. Tato částka se
k 31. 12. 2015 zvýšila ještě na 568 800,‐ Kč.

Poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče
V roce 2015 bylo v ambulancích zubních a odborných lékařů provedeno 720 ošetření nebo
vyšetření. Všeobecné sestry provedly 655 odběrů biolog. materiálu /krev, moč, sputum).
Hospitalizováno bylo 93 uživatel, u některých proběhla hospitalizace opakovaně.
Počet obvodních lékařů, kteří navštěvovali v našem zařízení své pacienty, byl 10. Do Domova
pravidelně dochází rovněž i odborníci ‐ psycholog (1x měsíčně), psychiatr (1x měsíčně). Každý
uživatel má právo svobodné volby a může si ponechat praktického lékaře, u kterého se léčil
před příchodem do Domova.
Počet registrovaných všeobecných sester – je 6 (5 + 1 vedoucí zdravotního úseku).
Ošetřovatelskou péči zajišťovalo 23 PPOP (pracovníků přímé obslužné péče).
Aktivizační péči zajišťoval 1 nepedagogický aktivizační pracovník.
Zdravotní výkony vykonávané registrovanými sestrami byly účtovány dvěma zdravotním
pojišťovnám – VZP a ZP MV
Jednání se zájemcem o službu
V roce 2015 celkem proběhlo 79 jednání se zájemcem. Jednání provádí sociální pracovnice a
vedoucí zdravotního úseku se žadatelem. Jednání probíhají vždy na základě předem
uskutečněné domluvy v domácnostech žadatelů případně v nemocnicích, v léčebnách
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dlouhodobě nemocných. Pokud je přáním žadatele přítomnost rodiny nebo jiné osoby
u dohodnutého jednání, sociální pracovnice se domlouvá na jednání i s rodinou žadatele.
Na základě těchto jednání bylo v roce 2015 umístěno 27 žadatelů do Domova pro seniory.
Vzdělávání pracovníků
V Domově pro seniory byly pořádány kurzy, semináře a přednášky pro všeobecné sestry,
pracovníky v sociálních službách a sociální pracovnice.
Témata seminářů: První pomoc pro pracovníky v soc. službách, Alzheimerova nemoc,
Demence v obrazech, Jak motivovat klienta v sociální službě, Specifická práce s klientem
v sociálním zařízení, Vhodné využití pomůcek při manipulaci s klientem.
Bylo splněno požadovaných 24 hodin vzdělávání na pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb. ‐ §
111 – o sociálních službách.
Seminář na téma ‐ Paliativní péče se uskutečnil v našem zařízení v rámci „Sezení u kulatého
stolu“, jehož byli přítomni také zástupci jiných sociálních zařízení z Pardubického kraje.
Pracovnice ekonomického úseku se zúčastnili seminářů s tématy: Archivnictví a spisová
služba, Novinky ve mzdové oblasti, Noviny v účetnictví příspěvkových organizací atd.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V roce 2015 Pečovatelská služba zajistila péči pro 273 uživatelů.
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná seniorům a osobám se
zdravotním postižením. Služba se poskytuje ve vymezeném čase od pondělí do pátku od 6.30
do 20.30 hodin (prodloužení provozní doby od 1. 9. 2015) především v domácnostech osob.
O víkendových dnech je zajišťován pouze rozvoz obědů. Pečovatelskou službu poskytujeme
občanům města Česká Třebová (Parník, Lhotka, Kozlov, Skuhrov, Svinná).
Posláním Pečovatelské služby je pečovat o uživatele se sníženou soběstačností, tedy
o uživatele, kteří potřebují pomoc jiné osoby v péči o svou osobu a domácnost, aby mohli co
nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí a žít plnohodnotný život
za důstojných podmínek
Cíle Pečovatelské služby:
1) pomoc a podpora v činnostech, které sami uživatelé nezvládnou
2) předcházení sociálnímu vyloučení uživatele
3) podpora uživatele v přirozeném prostředí
4) podpora v uplatňování vlastních práv a povinností
5) zvyšování kvality Pečovatelské služby
6) zabezpečení stálého profesionálního a kvalifikovaného týmu pracovníků

15

Úroveň bydlení
Komplex Domů s pečovatelskou službou Česká Třebová tvoří tři budovy. Kapacita všech tří
Domů s pečovatelskou službou je 151 bytů.
Prostory Domů s pečovatelskou službou odpovídají obecně platným hygienickým a
protipožárním předpisům i v oblasti předpisů zajištění ochrany veřejného zdraví.
V dvoupatrovém Domě s pečovatelskou službou na Matyášově ulici 983 se nachází 11 bytů
o velikosti 1+0, 1+1. Okolo domu je udržovaná zahrada, kterou mohou obyvatelé využívat.
Třípatrový Dům s pečovatelskou službou na Masarykově ulici 1400 čítá 89 bytů o velikosti
1+1. Tento dům s pečovatelskou službou se postupně rekonstruuje.
V Domě s pečovatelskou službou na Masarykově ulici 2100 se uživatelům poskytuje moderní
prostředí a bydlení zaručující soukromí. Je zde 51 bytů o velikosti 1+0, 1+1. Dům je
přizpůsoben zdravotnímu stavu a věku uživatelů. V domě se nachází několik bezbariérových
bytů, bezbariérová jídelna, 2 výtahy (osobní a nákladní) a prostorné chodby.
Vybavení Domů s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou na Matyášově ulici 983:
Suterén:
sklepy
Jednotlivá patra: středisko osobní hygieny
sociální zařízení
úklidová místnost
sídlo českotřebovské pobočky Oblastní charity Ústí nad Orlicí
klub pro mládež Rébus
byty nájemníků
Dům s pečovatelskou službou na Masarykově ulici 1400:
Přízemí, jednotlivá patra: byty nájemníků
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Dům s pečovatelskou službou na Masarykově ulici 2100:
Suterén:
ordinace lékařů
kancelář vedoucí Pečovatelské služby
zázemí pečovatelek a řidiček‐pečovatelek
prádelna, žehlírna, sklady čistého a použitého prádla
sociální zařízení
úklidová místnost
sklepy nájemníků
Přízemí:
kancelář sociální pracovnice
Senior doprava
jídelna s výdejnou stravy
sociální zařízení
příruční sklad
byty nájemníků
Jednotlivá patra: byty nájemníků
příruční sklady
vyhlídka
Kulturní a zájmová činnost
Jídelna v Domě s pečovatelskou službou na Masarykově ulici 2100 je současně využívána
jako společenská místnost. Pokud mají obyvatelé DPS nebo různé spolky zájem, mohou tuto
místnost využívat i k pořádání různých kulturních aktivit, společenských akcí, schůzí, apod.
V roce 2015 zde měly své schůze Svaz důchodců, Svaz tělesně postižených a Svaz postižených
civilizačními chorobami (Dia a Kardio klub). Klub Červenka zde v období měsíců září –
prosinec pořádal v rámci čtyř odpolední „Tvořivou dílnu“. Zájemci o rukodělnou činnost si
zde mohli vyrobit např. podzimní lístek z filcu či vánočního andílka.
V této místnosti se také nachází knihovna pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou.
Hygienická zařízení
Každý byt má samostatné WC a koupelnu. V Domě s pečovatelskou službou na Masarykově
ulici 2100 má 8 bytů bezbariérové sociální zařízení.
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TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Týdenní stacionář
Poskytovatel:

Sociální služby Česká Třebová

Sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb.:

§ 47 Týdenní stacionář

Forma poskytované služby:

Pobytová

Místo poskytované služby:

Lhotka 172, Česká Třebová

Služba poskytována od:

15. 7. 2013

Týdenní stacionář pro zdravotně postižené osoby provozovalo do 30. 6. 2013 občanské
sdružení Přátelství. Od 1. 7. 2013 došlo ke změně poskytovatele, službu nyní poskytuje
organizace Sociální služby Česká Třebová.
Týdenní stacionář je zařízení Sociálních služeb Česká Třebová, poskytující služby osobám
s lehkým až těžkým zdravotním postižením. Hlavním cílem je zabezpečení pobytu a služeb
sociální péče osobám s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, kteří nemohou
z nejrůznějších důvodů žít ve svém přirozeném prostředí. Poskytovanou sociální službou
směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů, zvýšení jejich soběstačnosti, a to takovým
způsobem, který vede k důstojnému životu, pocitu jistoty a bezpečí. Služba vychází
z individuálních potřeb jedinců, podporuje jejich osobní růst a schopnosti tak, aby uživatelé
dosáhli co nejvyšší míry samostatnosti a jejich závislost na službě se snižovala. Každého
uživatele vedeme podle jeho zdravotních možností a schopností k co největší nezávislosti
na pomoci druhé osoby. Začleňování uživatelů do společenského prostředí napomáhají
nejrůznější kulturní aktivity, návštěvy divadel, výlety a možnost vzdělání. Důraz klademe
na rozvoj soběstačnosti a samostatnosti v každodenním životě uživatelů, pomoc
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při prosazování jejich zájmů a práv, podporu přirozených vztahů a spolupráci s jejich
rodinami. Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby a
přání, napomáháme mu v plnění jeho osobních cílů.
CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY
Cílovou skupinou uživatelů Týdenního stacionáře jsou mladiství a dospělí, obou pohlaví
s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, kteří jsou závislí na pomoci jiné
fyzické osoby. Týdenní stacionář je určen občanům z České Třebové, při nenaplněné kapacitě
lze přijímat uživatele i z jiných obcí mimo okres Ústí nad Orlicí v rámci především
Pardubického kraje.
Dolní věková hranice uživatelů je stanovena na 16 let, horní hranice je stanovena na 64 let.
Služba je poskytována celoročně v pracovní dny, a to od 6,00 hodin ráno prvního pracovního
dne po víkendu, (zpravidla pondělí) do 17.00 hodin posledního pracovního dne v týdnu
(zpravidla pátek). Služba se neposkytuje v sobotu, v neděli a o svátcích.

CÍLEM POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Cíle k zajištění poskytování služby
1. Být součástí fungující sítě zařízení poskytujících sociální služby osobám se zdravotním
postižením na území Pardubického kraje.
2. Ekonomická stabilita tj. jistota, že je dostatečný objem financí, potřebný
pro bezproblémové zajištění služeb Týdenního stacionáře.
3. Vzdělávání studentů a veřejnosti v oblasti sociálních služeb, zejména prostřednictvím
praxí, stáží a exkurzí

Cíle ve vztahu k uživatelům
Týdenní stacionář nabízí individualizovanou podporu v životě všech uživatelů:
1. Zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu, podporovat vlastní samostatnost, zvládat
dovednosti běžného života jako je hygiena, úklid, praní, vaření, nakupování,
cestování, hospodaření s penězi atd.
2. Podporovat uživatele v udržování přirozené vztahové sítě – to je žít běžným, kvalitním
způsobem života, využívat nabídku veřejných služeb v okolí stacionáře (obchody,
pošta atd.).
3. Respektovat jejich svobodnou vůli i rozhodování ve výběru aktivit za předpokladu
zachování práva na možnost volby a přirozeného života v bezpečném a domácím
prostředí.
4. Podporovat vztahy s rodinou a blízkými přáteli, organizovat společné akce.
5. Podporovat zdravotní stav činnostmi pro udržení a zlepšení jejich pohybových
schopností a dovedností prostřednictvím ergoterapie a individuálním přístupem.
6. Udržovat dobrý psychický stav sociálně terapeutickými činnostmi (jak dle jejich
výběru, tak i např. prvky dramaterapie, muzikoterapie).
7. Navazovat na výsledky výchovně vzdělávacího procesu ve škole, upevňovat a rozvíjet
dovednosti a vědomosti pomocí výchovně vzdělávacích činností.
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8. Umožnit seberealizaci uživatelů, poskytnout zkušenosti s pracovní činností, osvojit si
spolupráci v kolektivu a pracovní návyky.
9. Obohacovat zájmy uživatelů pomocí individuální a skupinové zájmové činnosti
v oblasti sportovní a kulturní.
10. Umožnit prezentaci dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti.
Dosahování hlavních cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému plánování individuálního
rozvoje uživatelů služeb, včetně systému hodnocení a stanovení odpovědnosti za řízení
programů rozvoje.
NÁPLŇ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Dle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se Týdenní stacionář zavazuje zajistit
uživateli v Týdenním stacionáři:
ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní
hygieně, nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, dopravu do stacionáře
1. Služby jsou poskytovány v Týdenním stacionáři v České Třebové, ale i s formou výletů
a účastí na společenských, kulturních i sportovních akcích, v rámci rehabilitace.
2. Služba zároveň zachovává pravidelnost v režimu dne, která slouží k lepší orientaci
v denních i životních cyklech uživatelů.
3. Celý proces poskytované služby směřuje k maximální samostatnosti a soběstačnosti
uživatele.

ZÁSADY (PRINCIPY) NAŠÍ SLUŽBY
1. Individualizovaná podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů
sociální služby a poskytování pouze nezbytné míry peče ‐ poskytované služby jsou
pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí; úplná
peče je poskytována pouze v situacích, kdy spoluúčast uživatele není možná.
2. Maximální naplňování práv uživatele – dbáme na rovný přístup k uživatelům.
3. Zapojení uživatelů do spolurozhodování – uživatel se podílí na rozhodování
o poskytované službě, o svém vlastním životě (individuální plánování sociální služby).
4. Rovné podmínky pro všechny uživatele – služba je poskytována všem uživatelům
spadajícím do určené cílové skupiny bez ohledu na barvu pleti, způsobu života,
pohlaví, víru nebo sexuální orientaci.
5. Respektování vlastní, svobodné volby uživatelů sociální služby ‐ nikdo
ze zaměstnanců nenutí uživatele k takové činnosti, která by byla v rozporu s jejich
osobním rozhodnutím.
6. Podpora sociálního začleňování našich uživatelů ‐ zejména jejich zapojením
do běžných aktivit (nákupy, návštěvy kulturních a sportovních akcí, výlety apod.),
pořádáním akcí pro širokou veřejnost, kde seznamujeme návštěvníky s naší činností
(Den otevřených dveří, výstavy prací uživatelů, …).
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7. Flexibilita ‐ službu přizpůsobujeme potřebám uživatelů, nikoliv uživatele potřebám
zaměstnanců či režimu zařízení.
8. Týmová spolupráce ‐ profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové
spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom
kladen na vzájemný dialog a dohodu.
9. Transparentnost při poskytování služeb‐ veškerá činnost poskytovatele je
průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje jak
odbornou diskusi, tak veřejnou kontrolu.
PERSONÁLNÍ, TECHNICKÉ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SLUŽBY
Personální zabezpečení služby
Ředitel, pracovník pověřený vedením Týdenního stacionáře, sociální pracovníci, pracovníci
v sociálních službách (u všech je zajištěno vzdělání požadované zákonem i další vzdělávání
o sociálních službách). Dalšími členy týmu zajišťující další činnosti Týdenního stacionáře jsou
ekonom, provozní, personalista, účetní, sestra a další.
Inspekce
V roce 2015 proběhla v Týdenním stacionáři následná inspekce poskytování sociálních služeb
vedená Ministerstvem práce a sociálních věcí. Od 30. 9. do 2. 10. tříčlenný inspekční tým
prověřil plnění povinností uvedených v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a plnění
standardů kvality sociálních služeb. V závěrečné zprávě bylo konstatováno pozitivní
hodnocení a tím i správně nastavenou cestu fungování Týdenního stacionáře.
Materiální a technické zabezpečení
Služba je poskytována v prostorách na adrese Lhotka 172, 560 02 Česká Třebová. Pro činnost
Týdenního stacionáře jsou vyhrazeny bezbariérové prostory.
Budova "Týdenního stacionáře“ – Lhotka 172, 560 02 Česká Třebová. Vstupní prostor, šatna
uživatelů, společenská místnost, kuchyňka, jídelna, bezbariérové WC uživatelé (muži, ženy) a
personál, bezbariérová koupelna, koupelna s vanou, 2x dílna, úklidová komora, počítačová,
rehabilitační a relaxační místnost, kancelář, šatna personálu a prostorná zahrada.
KAPACITA ZAŘÍZENÍ JE 12 UŽIVATELŮ
V ROCE 2015
Počet uživatelů – žen – 5
Počet uživatelů – mužů – 6
Počet uživatelů služby – stupeň 2 – středně těžká závislost – 1 uživatel
Počet uživatelů služby – stupeň 3 – těžká závislost – 6 uživatelů
Počet uživatelů služby – stupeň 4 – úplná závislost – 4 uživatelé
VĚKOVÁ HRANICE
Počet uživatelů: 18 – 26 let – 7 uživatelů
Počet uživatelů: 27 – 64 let – 4 uživatelé
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Průměrný věk uživatelů 28 let
STUKTURA UŽIVATELŮ
Česká Třebová – 2 uživatelé / ženy
Litomyšl – 3 uživatelé / 2 ženy + 1 muž
Luže – 1 uživatel / muž
Mladějov na Moravě – 1 uživatel / muž
Chroustovice – 1 uživatel / muž
Horní Jelení – 1 uživatel / muž
Petrovice – 1 uživatel / muž
Vysoké Mýto – 1 uživatel / žena
AKCE REALIZOVANÉ PRO NAŠE UŽIVATELE V ROCE 2015
Masopustní karneval
Kurzy plavání v České Třebové
Májové veselice
Výlet do Litomyšle do Klášterních zahrad
Výlet do cukrárny v Dlouhé Třebové
Sportovní odpoledne v Týdenním stacionáři
Výlet do Zlína „Vlak plný úsměvu“
Výlet s Českými drahami do Pardubic s vyjížďkou na lodi
Lampionový průvod s otevřením lávky
Veletrh soc. služeb a Abilympiáda v Ústí nad Orlicí
Taneční kurzy v Dlouhoňovicích
Taneční večer na ukončení Tanečních
Benefiční ples „Za jeden provaz“
Účastí na akcích města Česká Třebová – vánoční výstavy, společenské a sportovní akce
Vánoční tvoření se Zahradnickou a technickou školou z Litomyšle
Mikulášská besídka
Vánoční besídka pro rodiče a pozvané
Vánoční turnaj v opičí dráze
Štědrovečerní večeře
ROZVOJOVÝ PROGRAM V TÝDENNÍM STACIONÁŘI
Na základě spolupráce se Střední zahradnickou a technickou školou v Litomyšli nadále
spolupracujeme na rozvojovém programu pro tři uživatele Týdenního stacionáře v České
Třebové. Od 1. září 2014 zahájili studium na zmíněné střední škole. Hlavním cílem studia
v rámci individuálního plánování je snaha o zkvalitnění života uživatelů, podpora osobního
růstu a spolurozhodování o svém vlastním životě. Přeprava uživatelů z České Třebové
do Litomyšle je zprostředkována MHD dopravou a s Úřadem práce v rámci Veřejně
prospěšných prací domluveni osobní asistenti, kteří jsou pracovníky školy. Osobní asistenti se
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podílí na přepravě z České Třebové do Litomyšle, doprovodu do školy a individuální práci se
žákem.
Všichni uživatelé včetně jedné vozíčkářky se přepravují veřejnou autobusovou linkou, která
je nejlevnějším řešením, ale hlavně učí uživatele návykům a znalostem důležitým pro další
samostatnější život. Uživatelé svým zapojením do dalšího vzdělávání viditelně zvyšují své
možnosti začlenění do společnosti, učí se novým věcem, aktivně přispívají ke svému
uplatnění. Studium je velmi přínosné a na uživatelích je vidět zřetelný pokrok jak motorický,
tak psychický, dochází i k významnému zvýšení samostatnosti.
Týdenní stacionář se společně se Střední zahradnickou a technickou školou v Litomyšli
zapojili do „Květinové Show“, která se konala 24. 9. 2015 v Klášterních zahradách
v Litomyšli.

Květinová show SŠZ Litomyšl
SPONZOŘI A DÁRCI
České dráhy, a.s., Pardubice
Spolek Za jeden provaz Česká Třebová
ORLÍK – KOMPRESORY výrobní družstvo Česká Třebová
MUDr. Jindřich Pernica
VÚB a.s., Ústí nad Orlicí
Uživatelé Týdenního stacionáře děkují zřizovateli a všem sponzorům a dárcům za jejich zájem
a podporu.
SPOLUPRÁCE V RÁMCI PRAXE, ODBORNÉ STÁŽE, DOBROVOLNÍCI
DDM Česká Třebová
Domov pod hradem Žampach
Gymnázium Česká Třebová
Stacionář – Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Vysoké Mýto
SZŠ Ústí nad Orlicí
Univerzita Hradec Králové, PGF
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Univerzita Pardubice, FZS
VOŠ a SŠT Česká Třebová
VOŠP a SPgŠ Litomyšl

Benefiční ples pro Týdenní stacionář zprostředkovaný Spolkem Za jeden provaz
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY – výstupy z dotazníků z roku 2015
Vedení Týdenního stacionáře si dovolilo požádat externí spolupracovníky a ostatní veřejnost
o vyjádření svých názorů na kvalitu poskytované péče a služeb našich uživatelů pomocí
dotazníku.
Dotazníky zákonných zástupců
V sekci přístup k uživatelům jsou zákonní zástupci velmi spokojeni s přístupem ze strany
pracovníků a jejich potřebnou péčí o uživatele, která je velmi dobře zajištěna. Dotazovaní
kladně hodnotili komunikaci mezi personálem, organizací a zákonnými zástupci. Všichni
zákonní zástupci vědí, kdo je klíčovým pracovníkem jejich syna/dcery/příbuzného a jsou
spokojeni s informovaností o jeho pobytu v zařízení. Poskytovaná služba je pro všechny
respondenty dostupná, ve vhodném a příjemném prostředí. Všichni dotazovaní jsou
spokojeni s nabídnutými aktivitami s doplněním o rehabilitace, canisterapii, hypoterapii a
ergoterapii.
Dotazníky uživatelů
Téměř všichni dotazovaní uživatelé uvedli kladnou zpětnou vazbu, co se týče možnosti
samostatného vybavení svého pokoje, možnosti výběru prováděných aktivit, možnosti
přihlášení se na plavecký kurz, počítačový kurz a jiné volnočasové vzdělávací kurzy. Velmi si
chválí dostupnou muzikoterapii a většina z uživatelů postrádá rehabilitace, kvůli zhoršení
jejich fyzického stavu. Přístup personálu je podle všech respondentů zcela vhodný a většina
z nich vyjádřila svou pozitivní zpětnou vazbu. Nemají nic, co by chtěli změnit.
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Dotazníky dobrovolníkům, praxím stážistům
Z vyplněných dotazníků vyplývá, že praktikanti hodnotí naši službu jako kvalitní a žádný
z uživatelů se jim nezmínil o stížnosti či připomínce, která by měla vliv na kvalitu námi
poskytované služby. Prostředí, kde žijí uživatelé, dle dotázaných je příjemné, domácké,
útulné a přístup zaměstnanců k uživatelům je hodnocen velmi kladně.
Anonymní připomínky:
Za uplynulý rok 2015 jsme nezaregistrovali žádnou anonymní připomínku vhozenou
do schránky v přízemí u hlavního vchodu či zaslanou emailem.
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Zaměstnanci Sociálních služeb Česká Třebová
Přepočtený stav pracovníků Sociálních služeb k 31. 12. 2015 činil 80,209 zaměstnanců.
z toho:

hospodářsko správní
všeobecné sestry
přímá obslužná péče
sociální pracovnice
pedag.volného času
aktivizační pracovník
manuálně pracující
vedoucí pracovníci

4,938
5,5
37
3,5
1
1
21,271
6

Celkový údaj o průměrných platech
Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat 17 067,‐

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců
Počet
Nástupy
18
Odchody
11
Z celkového počtu zaměstnanců pracuje na směny 40 pracovníků

Členění zaměstnanců Sociálních služeb podle vzdělání a pohlaví
Dosažené vzdělání

Muži

Ženy

Celkem

%

základní vzdělání

0

9

9

11,2

35

38

47,5

střední odborné vzdělání
(bez maturitní zkoušky)

3

úplné střední odborné
vzdělání (s maturitní zkouškou)

1

21

22

27,5

vyšší odborné

0

4

4

5

vysokoškolské

1

6

7

8,8

Celkem

5

75

80

100,0

26

Stravování
Stravovací provoz zabezpečuje Domov pro seniory prostřednictvím vlastní kuchyně,
součástí které je i jídelna. Vaří se strava racionální (D 3), s omezením tuků (D 4),
diabetická (D 9), diabetická šetřící (D 9/4) a mechanicky upravená strava (MUS).
V pracovní dny si mohou uživatelé a zaměstnanci vybírat ze dvou druhů hlavních jídel
připravované racionální stravy. Jídelní lístek je sestavován tak, aby odpovídal zdravé
výživě. Nemalý zřetel je brán na požadavky uživatelů tak, aby strava odpovídala domácí
kuchyni. Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravovacího úseku.
 Celodenní strava (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) se připravuje denně
pro uživatele Domova pro seniory (v roce 2015 – 35 315 celodenní strava) a
v pracovní dny pro uživatele Týdenního stacionáře (v roce 2015 – 1 636 snídaní a
přesnídávek, 1 909 obědů a svačin, 1 617 večeří).

 Obědy se připravují pro uživatele Pečovatelské služby (v roce 2015 – 31 774 obědů).
Obědy jsou zajištěny v pracovní dny a o víkendech. O svátcích se pro uživatele
Pečovatelské služby nevaří. 29. ‐ 34. týden a týden mezi Vánočními svátky se vaří
pouze jedno jídlo.
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 Obědy se vaří i pro zaměstnance Sociálních služeb (v roce 2015 – 11 875 obědů).
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Kapacita zařízení
 Na základě projektu technologie stravovacího provozu (3/2002) firmy GASTRO
komplet Ústí nad Orlicí byla stanovena kapacita kuchyně cca 450 jídel. V jídelně bude
vydáváno cca 200 jídel, pro provoz sociální péče bude připravováno do jídlonosičů
cca 150.

Personální obsazení kuchyně
 V stravovacím provozu pracuje 13 pracovníků: 1 vedoucí stravovacího provozu,
1 hospodářka, 4 kuchaři a 7 pomocných kuchařek.

Opravy, rekonstrukce a obnova v roce 2015
Investice:
‐ pořízení 4x elektrická polohovací postel, 4x matrace,
‐ elektronická plošinová váha,
‐ 6 ks nových PC vč. příslušenství a software,
‐ antidekubitní matrace s kompresorem,
‐ elektrický vakový zvedák Maxi Move s váhou
‐ kontejnery na odpad, barevné povlečení, klozetová křesla, invalidní vozíky, TV do vstupní
chodby/recepce, snímač čár. kódu pro inventarizaci majetku a další.

Opravy, rekonstrukce:
‐ oprava pěší lávky přes řeku Třebovku u Týdenního stacionáře a usazení nové brány k lávce,
‐ oprava omítky a výměna oken, dveří v zadní části budovy A vzniklé požárem kontejnerů
zaviněné neznámým pachatelem.
K 1. 4. 2015 byla vybudována uzavřená recepce s celodenním provozem, vytvořena
3 pracovní místa – pro uplatnění OZP a OTZP. Ve spolupráci s ÚP vznikla od 1. 5. 2015 4 nová
pracovní místa na VPP (veřejně prospěšné práce).
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Hospodaření Sociálních služeb v roce 2015
HOSPODAŘENÍ hlavní činnost
celkové náklady
celkové výnosy
HV
HOSPODAŘENÍ doplňková činnost
celkové náklady
celkové výnosy
HV

35 289 080,36 Kč
35 314 064,65 Kč
24 984,29 Kč

354 590,28 Kč
355 151,00 Kč
560,72 Kč

HV bude rozdělen do fondů na základě rozhodnutí Rady města ‐ tuším, že někdy v 3‐4/2015.
Vyplaceno na mzdy
Vyplaceno na DPP

16 285 000,00 Kč
142 535,00 Kč

H. V. byl rozdělen do fondu odměn a fondu rezervního na základě Usnesení Rady města
č. 216/2015 ze dne 23. 3. 2015.

V České Třebové 26. 1. 2016
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