VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 16. 3. 2014
Za organizaci: Mgr. Jan Šenk, M. Dostálová, L. Procházková, Mgr. Gábová K., Mgr. Vybíral J.,
Za Výbor rodičů: paní Doleželová, manželé Mrázkovi, pan Polášek

Pan ředitel přivítal přítomné, poděkoval přítomným za účast a zahájil setkání Výboru rodičů a přátel.

Jan Šenk
Nadále pokračuje po zimní přestávce výměna zbývajících oken na 2. NP a 3.NP v budově zámku. Při této
rekonstrukci bylo potřeba, aby se klienti stěhovali ze svých pokojů. Výměna probíhala doposud plynule a
podle plánu. V současné době probíhají přípravné práce (stavění lešení, dovoz materiálu apod.) k rekonstrukci
fasády celé budovy zámku, která je součástí projektu. Během této rekonstrukce by mělo dojít i k výměně obou
vchodových dveří.
Dále informoval, že byl ukončen projekt „Revitalizace zámeckého parku s přilehlými plochami v Nových
Zámcích“. Předmětem díla bylo odstranění určených vzrostlých jehličnaných stromů, které z velké části
zacloňovaly fasádu zámku. K asanaci byly navrženy především dřeviny silně poškozené, odumírající nebo
odumřené, s velmi malou perspektivou dalšího růstu. Dále byly odstraněny stromy, které byly nežádoucí
s ohledem na cílovou kompozici, respektující nové trasování cesty. Nové výsadby byly realizovány spíše
v odlehlejších částech parku. Nejvíce nových stromů a keřových výsadeb doprovází cestní síť parku. Součástí
projektu jsou nově zbudované cesty s lavečkami, a také nový altán.
Zpevnění dalších cest v areálu, včetně bezbariérového vstupu do budovy je součástí třetí části projektu, která
by se mohla realizovat v tomto roce, pokud ovšem Olomoucký kraj na něj vyčlení finanční prostředky.
Informoval, že rozpočet organizace na rok 2014 byl opět snížen. Rozpočet byl snížen jak na provozní
prostředky, tak i na mzdové.
Informoval, že se v rámci Transformace schází transformační tým, který zpracovává transformační plán.
Termín vyhotovení transformačního plánu je červen 2015. V současné době byla vypracována SWOT analýza
(silné, slabé stránky, příležitost a ohrožení). Přítomni byli se SWOT analýzou seznámeni. Během rozhovoru
byly přítomným sděleny nevýhody „ústavní péče“ a naopak vysvětleny kladné stránky transformace. Proběhla
diskuse nad transformací a bylo podáno vysvětlení, jak by měla transformace probíhat.
„Přechod od ústavní péče k rodinné či komunitní je vyústěním společenských změn postavených na ochraně lidských práv
a obrazem toho, jak se tyto změny projevují v sociálních službách.
Ústavní péče, která dosáhla největšího rozšíření v minulém století, odpovídala tehdejší společenské situaci a plnila ve své
době důležité úkoly: zabezpečení základních životních potřeb a hmotných podmínek pro ty, kteří si je nebyli schopni
zabezpečit sami. Jako takové byly ústavy výrazem solidarity. Lidé, kteří v nich žili, byli vnímáni jako objekt péče a neměli
možnost ovlivnit chod instituce a tím ani svůj vlastní život.
Odklon od kolektivní péče byl spojen s důrazem na „nemateriální“ hodnoty, jako je lidská důstojnost a sebeurčení
jednotlivce, a dále se zjištěním, že umístění do ústavní péče zásadně ohrožuje osobní i sociální vývoj člověka.“

Ředitel informoval přítomné, jak vyřešil stížnost paní Mrázkové, která se projednávala na minulém jednání
Výboru rodičů a přátel. Sdělil, že pracovníkům na 2. bydlení byl snížen osobní příspěvek.
V této souvislosti se vedoucí DZR paní Kristýna Gábová dotázala paní Mrázkové, zda od doby stížnosti bylo vše
v pořádku. Paní Mrázková sdělila, že od té doby nebyl žádný problém, pouze někdy měla pocit odtažitosti
některých pracovníků.

Ředitel sdělil, že byla vypracována Výroční zpráva za rok 2013 a předal výtisky přítomným. Informoval, že
Výroční zpráva za rok 2013 byla zaslána zřizovateli KÚ Olomouckého kraje a je zveřejněna na internetových
stránkách organizace.

Lenka Procházková
Seznámila přítomné s plánem akcí na rok 2014 a předala seznam plánovaných akcí na rok 2014. Seznámila
přítomné se změnou v plánovaných akcích. Vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku uživatelů bylo
přehodnoceno konání akce Atletické přebory, která se konala vždy v září daného roku. Tato akce byla
nahrazena akcí Den plný her, která se uskuteční v srpnu 2014. Akce bude organizována společně s pobočkou
v Litovli a uskuteční se na stadionu v Litovli. Budou pozváni i uživatelé z jiných zařízení. Zahradní zámecká
slavnost byla přesunuta na červen.
Informovala, že úspěšně probíhá promítání na sále, každých čtrnáct dnů. Nová terapie Harmonizace, o které
informovala na minulém setkání Výboru rodičů a přátel, také probíhá úspěšně. Jednou měsíčně na zámek
přijíždí duchovní. Od března 2014 budou uživatelé jedenkrát měsíčně navštěvovat kostel v Litovli.
Každý týden ve čtvrtek a jedenkrát za čtrnáct dnů na zámek dojíždí paní s pejsky a její návštěvy jsou uživateli
velice vítány.
Multismyslová relaxační místnost nabízející širokou škálu uplatnění - Snoezelen, ještě není zcela dokončena,
ale i přesto ji klienti začínají postupně navštěvovat. Byla ukončena činnost ve dřevařské dílně.
V letošním roce máme v plánu opravit a vybavit byt v dolní budově, který by klienti navštěvovali za účelem
nácviku běžných domácích činností – vaření, praní, žehlení…
Od 1. 1. 2014 byla snížena kapacita. V současné době je celková kapacita 160 uživatelů. V rámci zkvalitnění
poskytované sociální služby jsme do nových cílů na rok 2014 opět zařadili snížení kapacity v zařízení.
Od 1. 1. 2014 sociální pracovníci začali používat nový program Cygnus. Opět i v letošním roce došlo k přepočtu
výše úhrad za poskytované sociální služby, protože došlo ke zvýšení důchodů. V souvislosti se změnami od 1.
1. 2014 byla upravena smlouva o poskytování sociální služby a všem opatrovníkům v této souvislosti byl zaslán
dodatek ke smlouvě, kde jsou veškeré změny zaznamenány.
Vzhledem k tomu, že neustále řešíme nedostatek finančních zdrojů, jsme v loňském roce oslovili opatrovníky a
požádali je o úhradu doplatků na úhradách svých opatrovanců. Doplatek hradila pouze jedna opatrovnice,
avšak někteří opatrovníci poskytli organizaci sponzorský dar. I v letošním roce oslovíme opatrovníky a
požádáme o sponzorské dary. V této souvislosti jsme oslovili i obce, ve kterých mají uživatelé trvalé bydliště.
Informovala, že od 7. 4. do 9. 4. 2014 bude v organizaci probíhat kontrola poskytované služby DOZP.

Marta Dostálová
Sdělila, že od minulého setkání se nic nezměnilo, nedošlo k žádným změnám. Nezměnil se ani počet
pracovníků pracujících na oddělení zdravotní péče. Smluvním lékařem organizace je stále MUDr. Sklenář.
Informovala, že všeobecné sestry rovněž pracují s novým programem Cygnus a v této souvislosti zadávaly do
programu veškeré informace tak, aby zde byla zanesena dokumentace uživatelů a mohlo dojít k vykazování na
pojišťovnu přes tento program.
Sdělila, že v organizaci neproběhla chřipková epidemie, byly zaznamenány běžné virózy, které byly řešeny
individuálně.
Sdělila, že Smlouvy k pořizování zdravotních pomůcek, které byly rozesílány, jsou podepsané od všech
dotčených opatrovníků. Ohledně sdělování informací o zdravotním stavu po telefonu byly opatrovníkům
rozesílány souhlasy s heslem, které jsou rovněž podepsány od všech opatrovníků.

Paní Doleželová
Dotazovala se, zda bude u uživatelů sociální služby žádáno o změnu Příspěvku na péči. Bylo jí sděleno, že
žádosti o zvýšení příspěvku na péči jsou řešeny individuálně ve spolupráci sociálního oddělení s oddělením
zdravotní péče při výrazném zhoršení zdravotního stavu.

Pan ředitel poděkoval přítomným za účast a popřál příjemný zbytek dne.
Další setkání se uskuteční v říjnu 2014 a pozvánky budou včas rozeslány. Zápis ze setkání bude doručen
členům Výboru rodičů a přátel a pracovníkům organizace.

Nové Zámky dne 16. 3. 2014

Zapsala: Lenka Procházková

