Výroční zpráva o hospodaření
za rok 2019
„Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur.“

Ladislav Klíma

Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby: domov pro
seniory, domov se zvláštním režimem pro seniory s demencí Alzheimerova typu
a odlehčovací službu.
Posláním domova pro seniory je nabídnout seniorům plnohodnotné zázemí
nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí, ale kde již nemohou zůstat
z důvodu potřeby pravidelné pomoci v péči o vlastní osobu.
Posláním odlehčovací služby je nabídnout seniorům na maximálně tři měsíce
plnohodnotné zázemí nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí a kde již
nemohou zůstat z důvodu potřeby pravidelné pomoci v péči o vlastní osobu.
Cílová skupina
Službu poskytujeme seniorům od 65 let, v domově se zvláštním režimem od 60 let,
kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně mají prokázanou vazbu na
Královéhradecký kraj, a kteří potřebují z důvodu nepříznivých trvalých změn
zdravotního stavu a snížené soběstačnosti celodenní pomoc při zvládání péče o
vlastní osobu. Pravidelnou pomoc již nemůže zajistit rodina ani jiné, v místě dostupné
služby.
U odlehčovací služby poskytujeme služby seniorům od 60 let bez omezení místa
bydliště.
Hlavním cílem našeho zařízení je spokojený klient se sjednanými službami společně
se zajištěním finančních prostředků na trvalý rozvoj domova pro seniory.
Dílčí cíle
-

vytvořit pro klienty důstojné a bezpečné zázemí

-

podporovat klienty v soběstačnosti a samostatnosti
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-

podporovat klienty v udržování kontaktů se společenským prostředím, rodinou
a jejich přáteli

Zásady
-

Individuální přístup (nabízené služby jsou každému klientovi poskytovány
v jiném, individuálně určeném rozsahu a míře a to podle potřeb klienta)

-

Důstojnost (úcta a důstojné jednání ve všech poskytovaných činnostech)

-

Respekt (respektování osobnosti klienta a jeho vůle, respektování soukromí a
jeho partnerských vtahů)

-

Diskrétnost (informace jsou důvěrné, zaměstnanci dodržují mlčenlivost, usilují
o vzájemnou důvěru)

-

Odbornost pracovníků (služby poskytuje kvalifikovaný a odborně způsobilý
personál, který prochází pravidelným vzděláváním a supervizemi)

-

Podpora nezávislosti na službě (nezbytná míra péče, podpora do výše
postižení)

Sociální služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.

Hospodaření organizace
Příspěvek na provoz od zřizovatele činil za rok 2019 celkem 4.549,00 tisíc Kč.
Dotace od MPSV jsme obdrželi ve výši 9.779,28 tisíc Kč.
Úhrady od klientů za pobyt a stravu činily za rok 2019 celkem 8.409,47 tis. Kč,
příspěvky na péči činily 7.512,25 tis. Kč a od zdravotních pojišťoven jsme za
zdravotní výkony získali 3.752,82 tis. Kč.
Ostatní výnosy z hlavní činnosti představovaly celkovou částku 336,48 tis. Kč.
Výnosy celkem činily

34.339,30 tis. Kč.

Mezi klíčové nákladové položky řadíme osobní náklady, náklady na energie,
opravy a udržování. Osobní náklady dosáhly celkové výše 25.122,75 tis. Kč,
náklady na plyn, el. energii a vodné byly ve výši 1.557,93 tis. Kč. Náklady na
opravy činily celkem 1.496,64 tis. Kč.

2

Podstatnou část nákladů tvořily opravy a údržba majetku. V roce 2019 byly
ošetřeny podlahové krytiny polymerovým voskem, který krytinu chrání před
ničením a zanášením nečistoty. Vzhledem k získaným finančním prostředkům
jsme mohli uskutečnit plánovaný ochranný nátěr dřevěného štítu jedné z budov
v areálu zařízení, malování kanceláří, prádelny, jídelny a kuchyně včetně
technického zázemí. Dále došlo k opravám na úseku prádelny a kuchyně, kde
některá zařízení jsou značně opotřebená a opravy tudíž nákladné. Podařilo se
opravit vstupní bránu s brankou, která je součástí historického plotu. Tento
plot je v havarijním stavu a již druhým rokem ho postupně opravujeme.
Z důvodu platnosti nových imisních limitů od roku 2020 byly vyměněny hořáky
u stávajících plynových kotlů, které dané limity nesplňovaly. Na pokojích klientů
jsme nainstalovali ochranné prvky na stěny a dveře. Jejich hlavní funkcí je
ochrana před nárazy a opotřebením
Pro klienty jsme zakoupili různé kompenzační pomůcky, automat na nápoje,
koupací křeslo a čističky vzduchu. Čističky vzduchu s vysokou účinností
odstraňují škodliviny a viry včetně zápachu. Byly zakoupeny dva parní čističe.
Při parním čištění není použita chemie, jsou velmi účinné s nízkou spotřebou
vody. Dále jsme realizovali nákupy spotřebního materiálu zajišťující běžný chod
zařízení, např. kancelářské potřeby, zdravotní materiál, materiál na opravy atd.

Během celého roku probíhalo vzdělávání pracovníků zejména pracovníků
z přímé péče.
Náklady celkem činily

34.138,27 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2019:
Hlavní činnost:
Výnosy celkem za rok 2019

34.339,30 tis. Kč

Náklady celkem za rok 2019

34.138,27 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

201,03 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2019 v celkové výši 201,03 tis. Kč bude
převeden do rezervního fondu.
Poděkování dárcům
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V roce 2019 jsme obdrželi finanční dar od paní Jarušky Vohnoutové ve výši
2000,-- Kč na nákup kompenzačních pomůcek.
Od paní Vlasty Švadlenové jsme obdrželi finanční dar ve výši 10000,-- Kč na
nákup kompenzačních pomůcek.
Od firmy E.C.SYS s.r.o., jsme obdrželi finanční dar ve výši 30000,-- Kč na nákup
kompenzačních a kognitivních pomůcek.
Od paní Libuše Stanovské jsme obdrželi finanční dar ve výši 6000,-- Kč na
nákup kompenzačních pomůcek.
Od firmy Dentimed s.r.o., jsme obdrželi finanční dar ve výši 5500,-- Kč na
kulturní akce pro klienty.
Od paní Libuše Zavoralové jsme obdrželi finanční dar ve výši 4000,-- Kč na
nákup kompenzačních a relaxačních pomůcek.
Pan Jaroslav Prokeš daroval věcný dar WC křeslo a chladničku Zanussi ve výši
10000,-- Kč
Od pana Pavla Tomeše jsme obdrželi finanční dar ve výši 40000,-- Kč za
účelem bezbariérového domova
Od paní Ivany Vostrovské jsme obdrželi finanční dar ve výši 5000,-- Kč za
účelem bezbariérového domova
Od paní MUDR. Zdeňky Kuhn-Gáberové jsme obdrželi finanční dar ve výši
15000,-- Kč za účelem bezbariérového domova
Od paní MUDR. Ivy Kosinové jsme obdrželi finanční dar ve výši 5000,-- Kč na
nákup kompenzačních pomůcek.
Od pana Ing. Jaroslava Dědka jsme obdrželi finanční dar ve výši 20000,-- Kč na
nákup kompenzačních pomůcek.
V rámci grant jsme od firmy ŠKODA AUTO a.s. obdrželi finanční dar ve výši
98208,-- Kč za účelem zapůjčení automobilu Škoda Actavia Combi formou
leasingu.
Velmi děkujeme všem dárcům za poskytnuté dary. Peněžní dary byly v roce
2019 poskytnuty účelově ve výši 240.708,-Kč. V roce 2019 byl zakoupen z darů
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pro klienty sprchový vozík. Elektrický sprchový vozík je pomůcka určená pro
osobní hygienu imobilních klientů a jejich transport. Dále bylo z finančního daru
hrazeno zapůjčení automobilu Škoda Actavia Combi formou leasingu. Vůz je
využíván pro zajištění nákupů a přepravu klientů na společenské akce.

Ve Vrchlabí dne 19. 02.2020

Ing. Soňa Mašková MBA
ředitelka
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