VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 21. 4. 2013
Za organizaci: Mgr. Jan Šenk, Mgr. V. Klos, Bc. M. Bodnar, M. Dostálová, L. Procházková
Za Výbor rodičů: pan Zajíček, paní Doleželová, manželé Mrázkovi, paní Dědičová, pan Polášek
Omluven: pan Bršťák

Pan ředitel přivítal přítomné a zahájil setkání Výboru rodičů a přátel.
Jan Šenk
Informoval o tom, jak probíhá poslední část rekonstrukce vnitřních prostor budovy zámku. Součástí této
rekonstrukce je instalace nového výtahu. Rekonstrukce bude ukončena k 31. červenci 2013. Dále informoval,
že v současné době, v rámci dalšího projektu, začaly přípravné práce na výměnu oken v celé budově zámku.
Součástí projektu je oprava fasády na celé budově zámku, která by se měla realizovat v příštím roce 2014. Od
března 2013 probíhá revitalizace zámeckého parku. V rámci projektu budou v parku vybudovány nové cestičky
s lavečkami, odpočinkové zóny a nový altán.
Dále ředitel informoval přítomné, že již čtvrtým rokem žádá o rekonstrukci čistírny odpadních vod, která má
zastaralou technologii.
Lenka Procházková
Předala seznam návštěvních nedělí v roce 2013 a informovala, že bylo vydáno již třetí číslo časopisu.
Seznámila přítomné s plánem akcí na rok 2013. Vzhledem k rekonstrukci byl zrušen týden tvořivých dílen a
akce Hudební rockové odpoledne je přesunuta na 30. 6. 2013. Dále oznámila přítomným, že dne 22. 5. 2013
se koná Den otevřených dveří v Litovli.
V listopadu 2012 proběhla kontrola KÚOK zde v organizaci.
Od 1. 1. 2013 poskytujeme novou službu domov se zvláštním režimem. Vzhledem k této změně byly koncem
roku 2012 rozeslány nové smlouvy o poskytování sociální služby společně s nejdůležitějšími aktualizovanými
vnitřními směrnicemi. Od 1. 2. 2013 došlo ke změně úhrady za poskytované sociální služby. Ve službě domov
se zvláštním režimem byly rozeslány dodatky ke smlouvě o poskytování sociální služby. Ostatním klientům ze
služby domov pro osoby se zdravotním postižením byla zaslána nová aktualizovaná smlouva o poskytování
sociální služby spolu s aktualizovanými předpisy organizace.
Na základě §71 odst. 3 zákona o sociálních službách jsme oslovili osoby blízké a jiné, zdali by se nepodíleli na
spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytované sociální služby u uživatelů, jejichž příjem nepostačuje na
úhradu nákladů za poskytované sociální služby. S některými osobami byla uzavřena Darovací smlouva.
V současné době je většina důchodů uživatelů sociální služby zasílána hromadným seznamem z ČSSZ přímo na
účet organizace. U nově přijatých uživatelů, kteří jsou zbaveni nebo omezeni ve způsobilosti k právním
úkonům již nebude možné provádět výplatu jejich důchodu tabelačním seznamem prostřednictvím ČSSZ na
účet organizace. O zařazení do tabelačního seznamu může požádat pouze poživatel důchodu. Opatrovník
nemůže udělit souhlas se zařazením do tabelačního seznamu. Důchod musí přijít na účet opatrovníka, který
nám jej bude přeposílat. Situaci řeší Krajský úřad Olomouckého kraje přímo s ČSSZ. Hromadný způsob
vyplácení bude zřejmě úplně zrušen a důchody budou vypláceny na účet opatrovníka a ten jej bude přeposílat
na účet organizace.
Během měsíce května budeme rozesílat všem opatrovníkům aktualizovaný Souhlas k hospodaření s finančními
prostředky opatrovance a aktualizovaný Souhlas opatrovníka s uchováním a zpracováním vlastních osobních
údajů. Souhlas uživatele s osobními a citlivými údaji máme ošetřen ve smlouvě.
Marta Dostálová
Informovala, že v rámci rekonstrukce vnitřních prostor je ordinace a současně ošetřovna i kancelář vedoucí
zdravotní péče přestěhována do prvního patra, naproti sociálnímu oddělení. Oznámila, že od 1. 4. 2013 došlo
k centralizaci všeobecných sester. Všeobecné sestry nastupují do centrální ošetřovny, potom jdou na bydlení a
vracejí se zpět do centrální ošetřovny, kde zapisují zdravotní výkony. Od začátku roku došlo ke snížení poštu

všeobecných sester. Na noční službě je na celou budovu jedna všeobecná sestra a na pobočce Litovel noční
službu zapezpečují pracovníci v sociálních službách, všeobecná sestra noční neslouží.
Informovala, že od 1. 4. 2013 je v zařízení nový ošetřující lékař pan MUDr. Josef Sklenář. Jeho ordinační doba
je v úterý od 10,00 – 12,00 hodin a v pátek od 8,00 hodin. Lékař ordinuje i na pobočce Litovel.

Paní Mrázková
Poprosila přítomné vedoucí, aby uživatelé byli více kontrolování a nedocházelo ke zbytečnému vzájemnému
napadání.

Pan ředitel poděkoval přítomným za účast a popřál příjemný zbytek dne.

Další setkání se uskuteční v září nebo v říjnu 2013 a pozvánky budou včas rozeslány. Zápis ze setkání bude
doručen členům Výboru rodičů a přátel a pracovníkům organizace.

Nové Zámky dne 21. 4. 2013

Zapsala: Lenka Procházková

