VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 20. 10. 2013
Za organizaci: Mgr. Jan Šenk, M. Dostálová, L. Procházková , Mgr. Gábová K., Mgr. Vybíral J., Mgr. Kučerová L.
Za Výbor rodičů: pan Zajíček, paní Doleželová, manželé Mrázkovi, paní Dědičová, pan Polášek

Pan ředitel přivítal přítomné a zahájil setkání Výboru rodičů a přátel.
Jan Šenk
Sdělil přítomným, že rekonstrukce vnitřních prostor byla ukončena k datu 31. 7. 2013. V současné době
probíhá výměna oken v celé budově. Při této rekonstrukci není potřeba, aby se klienti stěhovali ze svých
pokojů. Výměna probíhá plynule a dle plánu. Součástí projektu je rekonstrukce fasády na celé budově
s termínem příštího roku.
V současné době se kolem budovy čistí pískovcové desky, které tvoří z větší části sokl budovy zámku. Jelikož
některé pískovcové desky jsou značně poškozené a sokl také obsahuje další stavební materiál jako je cihla a
kámen, zástupci z památkové péče a KÚ Olomouckého kraje řeší, zda se rozšíří stávající projekt o jednu z
navrhované varianty, a to: oprava celého soklu včetně výměny oken v suterénu budovy nebo se celý sokl
zaomítá.
Dále informoval, že stále probíhá projekt revitalizace zámeckého parku. Termín ukončení by měl být v příštím
roce. Zpevnění cest, včetně bezbariérového vstupu do budovy a výměna hlavních vchodových dveří je součástí
třetí části projektu, který Rada Olomouckého kraje v současné době pozastavila z finančních důvodů.
Informoval, že rozpočet organizace na příští rok bude opět nižší. Rozpočet bude snížen jak na provozních
prostředcích, tak i na mzdových.
Pan ředitel sdělil přítomným, že od posledního setkání v rámci optimalizace došlo ke snížení počtu pracovníků.
Informoval, že naše organizace byla zapojena do projektu Transformace. V současné době je ustanovena
transformační skupina, která bude pracovat na transformačním plánu.

Lenka Procházková
Předala seznam návštěvních nedělí v roce 2014.
Hovořila o akcích, které se uskutečnily od minulého setkání Výboru rodičů a přátel – Hudební Rockové
odpoledne, Zámecká zahradní slavnost, Country folkové odpoledne, Atletické přebory, Den plný her. V měsíci
říjnu 2014 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyhlásila Týden sociálních služeb a naše organizace
v rámci tohoto týdne pořádala Den otevřených dveří a Týden tvořivých dílen. Do konce roku bychom chtěli
uskutečnit setkání s Hanačkou, pozvat hudební seskupení Kantika – které by zazpívalo vánoční písně, dne 22.
11. 2013 se uskuteční tradiční Ples v Bílé Lhotě, proběhne Mikulášské setkání, na kterém vystoupí divadelní
kroužek z pobočky Litovel PIVODI. Od měsíce listopadu 2013 plánujeme, že každých čtrnáct dní bude probíhat
promítání filmů na sále. Informovala, že od května 2013 probíhá v organizaci nová terapie pod názvem
Harmonizace – zaměřená na komplexní psychosomatickou rovnováhu. Jedná se o program jógových cvičení
zaměřených na posílení schopnosti koordinace těla, provádění dechových cvičení a uvědomění si vlastního
těla, při kterém se využívá zejména působení Tibetských mís.
V rámci rekonstrukce došlo k přestěhování dřevařské dílny, svíčkařské dílny. Stěhováním bylo možné
vybudovat novou aktivizační místnost pro třetí bydlení a v současné době připravujeme Snoezelen. Snoezelen
je multismyslová relaxační místnost nabízející širokou škálu uplatnění. Jde o specificky vytvořené prostředí
(místnost) pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.
Informovala přítomné, že organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb se účastní výstavy
CREATIVE HELP v rámci projektu Speciální výtvarné výchovy. Výstava se koná od 1. 10. 2013 – 27. 10. 2013
v Domě pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno.
Sdělila, že organizace požádala o snížení kapacity s cílem snížit počet klientů na pobočce Litovel a zavedení
poskytování sociální služby ženám na zámku.
Informovala, že Česká spořitelna a.s., oslovila organizaci a chtěla by převést vkladní knížky na účty. V této
souvislosti proběhlo jednání v České spořitelně a situace se řeší. Pokud dojde ke zrušení vkladních knížek a

zavedení nového účtu pro každého klienta, opatrovníci budou oslovováni a bude to s nimi řešeno individuálně.
Od 1. 1. 2013 sociální pracovníci přecházejí na nový program a v této souvislosti je řešena změna účtování
finančních prostředků klientů a změna výše vyplácených vratek. V současné době se vratky platí z poměrné
části zaplacené stravy tj. 80,- Kč. Nyní řešíme, že vratky by byly vypočteny z poměrné části ze skutečně
zaplacené částky. Jde o klienty, kteří mají sníženou úhradu.
Marta Dostálová
Informovala, že vzhledem k optimalizaci počtu pracovníků se změnil systém práce. Všeobecné sestry jsou již
celkem zapracované a je nutné, aby i pracovníci v sociálních službách se zapracovali a sžili se s novým
systémem práce. Hovořila o tom, že stále častěji se setkávají s tím, že návazná péče se zhoršuje – nemocnice
nechtějí klienty hospitalizovat, vracejí je příliš brzy…..
Informovala, že opět jako každý rok bude probíhat očkování proti chřipce, kdy je snahou personálu naočkovat
všechny klienty.
Ordinační doba lékaře pana MUDr. Sklenáře je úterý 10,30 – 12,30 hodin
čtvrtek 8,00 – 10,00 hodin , od 10,00 pobočka Litovel
Hovořila o tom, že informace o zdravotním stavu opatrovance po telefonu budou sdělovány jen po sdělení
hesla, které bude určeno každému klientovi. Všichni opatrovníci o tomto budou písemně informováni.
Paní Mrázková
Sdělila, že při návratu svého syna zpět do zařízení zjistila, že pyžamo i povlečení je znečištěné a o této
skutečnosti informovala pracovníka konajícího službu. Z celé situace byla velmi zneklidněná, a proto druhý
den o všem telefonicky informovala ředitele organizace. Ředitel celou situaci v současné době řeší s vedoucí
paní Mgr. Gábovou a pracovníky druhého bydlení. A jelikož se jedná o závažné porušení zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách a neplnění pracovních povinností, slíbil všem přítomným, že z celé situace vyvodí
důsledky a sjedná nápravu, aby se již taková situace už nikdy neopakovala. Paní Mrázková má obavy, aby
vzhledem k tomu, že celá situace se řeší, nedocházelo k tomu, aby se pracovníci mstili na jejím synovi. Paní
Mrázková byla ředitelem organizace a dalšími vedoucími pracovníky ujištěna, že k žádnému nevhodnému
chování ze strany pracovníků nedojde a že je dobře, že o celé záležitosti informovala vedení organizace.
Pan Zajíček
Se dotazoval na betonovou stavbu v parku a bylo mu sděleno, že je to altán, který je vybudován v rámci
revitalizace parku. Dále se dotazoval na transformaci, kde se budou případné domy stavět. Panu Zajíčkovi bylo
vysvětleno, že v současné době se pracuje na transformačním plánu a jakmile budeme znát podrobnější
informace všichni opatrovníci a rodinní příslušníci budou včas informováni.

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

Další setkání se uskuteční v dubnu 2014 a pozvánky budou včas rozeslány. Zápis ze setkání bude doručen
členům Výboru rodičů a přátel a pracovníkům organizace.

Nové Zámky dne 20. 10. 2013

Zapsala: Lenka Procházková

