VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 19. 4. 2015
Za organizaci: Mgr. Jan Šenk, Marta Dostálová, Lenka Procházková, Mgr. Vybíral Josef, Mgr. Kučerová
Libuše, Mgr. Ticháček Jan
Za Výbor rodičů: paní Doleželová, pan Polášek
Omluveni: manželé Mrázkovi, paní Dědičová, pan Zajíček
Pan ředitel přivítal přítomné, poděkoval přítomným za účast a zahájil setkání Výboru rodičů a přátel.
Jan Šenk

V únoru byl přijat na dobu určitou pracovník na zástup za Mgr. Gábovou, vedoucí služby DZR, která
v současné době čerpá rodičovskou dovolenou, pan Mgr. Jan Ticháček, kterého na jednání představil.
Dne 31. 3. 2015 byla oficiálně ukončena „Rekonstrukce venkovního pláště budovy zámku včetně
výměny oken“ podle projektové dokumentace. V rámci této rekonstrukce se vyměnily hlavní dveře
od silnice a dveře od zámeckého parku. V rámci vlastních finančních prostředků bychom rádi opravili
vnitřní dveře ve vestibulu.
Další navazující třetí část na centrální projekt, která se týká opravy zpevněných cest kolem budovy
zámku a cesty směrem k budově, ve které je pracoviště údržby, kuchyně a prádelny se v letošním
roce dle informace zřizovatele Olomouckého kraje nebude realizovat.
Ředitel informoval přítomné, že rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 je v současné době
s deficitem 6,27 mil. Kč. Olomoucký kraj požádal příspěvkové organizace zřizované Olomouckým
krajem, aby rozpočet upravily v rámci úsporných opatření.
Na rok 2015 nám zřizovatel schválil čerpání z investičního fondu tyto akce: Oprava soklu v Litovli,
oprava plastových oken v Litovli, oprava maleb pokojů na Nových Zámcích a v Litovli, oprava dveří na
NZ, oprava podlahové krytiny na pokojích v NZ a Litovli, oprava a sanace zdiva ve sklepních
prostorách budovy zámku, oprava automatické úpravny vody K2 v plynové kotelně budovy zámku,
oprava a údržba plynové kotelny v hospodářské budově NZ, instalace chladící jednotky v prádelně,
instalace žaluzií a sítí proti hmyzu v budově zámku.
Sdělil, že je zpracovaná Výroční zpráva organizace za rok 2014 a je k dispozici na webových stránkách
organizace www.novezamky.cz.
Sdělil, že v rámci projektu transformace, do kterého nás zařadil náš zřizovatel Olomoucký kraj,
opustíme budovu zámku a přestěhujeme se do menších budov a domů. Na projektu stále pracujeme
a projekt bude zpracován do konce června 2015. Poté bude předložen zřizovateli ke schválení.
V současné době mapujeme lokality v rámci mikroregionu Litovelska, kde bychom služby poskytovali.
Dle plánu bude objekt v Litovli zachován. Větší část klientů z pobočky DOZP v Litovli se přestěhuje do
chráněného bydlení a část klientů z Nových Zámků se přestěhuje do Litovle. Mimo to budou zřízeny
další služby.
Proběhla diskuse nad procesem transformace.
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Lenka Procházková
Seznámila přítomné s plánem akcí na rok 2015 a předala seznam plánovaných akcí na rok 2015.
Informovala, že bylo dohodnuto, že v letošním roce bude každé bydlení dvakrát ročně organizovat
společenskou akci pro všechny uživatele zařízení. Předala seznam těchto akcí.
Informovala, že od příštího týdne od 20. 4. do 23. 4. 2015 bude probíhat Týden tvořivých dílen.
Sdělila, že ostatní aktivizace stále probíhají - promítání na sále, každých čtrnáct dnů, terapie
Harmonizace, každých čtrnáct dnů. Jednou měsíčně na zámek přijíždí duchovní. Jedenkrát měsíčně
uživatelé navštěvují kostel v Litovli.
Každý týden ve čtvrtek a v pátek na zámek dojíždí paní s pejsky a její návštěvy jsou uživateli velice
vítány. Tuto nabídku jsme rozšířili.
Multismyslová relaxační místnost nabízející širokou škálu uplatnění - Snoezelen, je v současné době
zcela využívána na relaxaci, zklidnění či individuální práci s klientem.
Cvičný byt je také plně využíván. Uživatelé se zde individuálně učí připravit si snídani, svačinu, vyprat,
vyžehlit. V současné době si třikrát týdně připravují oběd.
Od 1. 1. 2015 nedošlo ke změně kapacity. V současné době je celková kapacita 157 uživatelů.
Kapacita služby DOZP pobočka Litovel je 64 uživatelů, DOZP Nové Zámky 48 uživatelů a služba DZR
má kapacitu 45 uživatelů.
Opět i v letošním roce došlo k přepočtu výše úhrad za poskytované sociální služby, protože došlo ke
zvýšení důchodů a opatrovníkům byly rozeslány dodatky ke smlouvě o poskytování sociální služby.
Od 1. 1. 2015 došlo ke změně ve vratkách – vratka za hospitalizaci za první den se nebude vracet.
Opatrovníkům byla rozeslána Směrnice ke stravování uživatelů 4/C1.
Od 1. 1. 2015 došlo k aktualizaci Domácího řádu, který byl také rozeslán opatrovníkům. Hlavní
změnou byla revize elektro spotřebičů uživatelů. Vzhledem k bezpečnosti je nutné, aby
elektrospotřebiče v osobním vlastnictví uživatelů měli nejméně jedenkrát ročně provedenou revizi
elektrospotřebičů. Revizi zajistí zařízení. Náklady spojené s revizí si budou uživatelé hradit ze svých
vlastních finančních prostředků.
Snažíme se podpořit větší samostatnost uživatelů především při hospodaření s penězi, a proto jsme
zavedli, aby si klíčový pracovník pro zálohu ze sociální pokladny chodil společně s klientem.

Marta Dostálová
Sdělila, že od minulého setkání na oddělení zdravotní péče se téměř nic nezměnilo. Lékařská péče je
zajištěna stejným způsobem panem MUDr. Sklenářem.
Ordinační doba ošetřujícího lékaře:
Úterý: 10,30 – 12,30
Čtvrtek: 8,00 – 10,00
Čtvrtek po 10,00 hodině pobočka Litovel.
Byla ukončena spolupráce s MUDr. Štěpánovou a do zařízení dojíždí nová psychiatrička paní MUDr.
Matelová, dle potřeb uživatelů.
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Sdělila, že od 1. 2. 2015 všeobecné sestry na nočních službách slouží na 2. bydlení služba DZR.
Oznámila, že v měsíci únor 2015 bylo hodně nemocných ve službě DOZP a v březnu 2015 ve službě
DZR. Jednalo se převážně o chřipky.
Libuše Kučerová
Sdělila, že v současné době se na pobočce nejvíce zabývají transformací. O procesu transformace
s klienty diskutují. Klienti z pobočky navštívili chráněné bydlení v Olomoucích s možností v této
službě jednu noc přespat a zjistit, jak tato služba probíhá. Na pobočce v Litovli jsou byty, ve kterých
se pracovníci snaží klienty zapojovat a provádět nácviky běžných denních činností.
Klienti z pobočky navštěvují zápasy házené a k aktivitám využívají činnosti nabízené městem Litovel.
Zařízení také navštěvuje paní s pejsky a i zde je tato nabízená činnost velmi oblíbená.
V Litovli působí divadelní kroužek PIVODI.
Josef Vybíral
Sdělil, že je velmi rád, že setkání proběhlo. Poprosil přítomné, aby při jakýchkoliv problémech jej
okamžitě informovali, aby problémovou situaci mohl řešit okamžitě.
Sdělil, že ve službě DOZP došlo celkem ke dvěma úmrtím. Do této služby byli přijati uživatelé ze
služby DZR.
Jan Ticháček
Sdělil, že ve službě DZR jsou rovněž dva noví uživatelé od minulého setkání.
Paní Doleželová
Dotazovala se na zajištění pohřbu v případě úmrtí klienta.
L. Procházková jí sdělila, že pokud dojde k úmrtí klienta, dnem úmrtí nelze manipulovat s finančními
prostředky uživatele. Pokud pohřeb nezajistí rodina, zajistí jej poskytovatel, případně obec, ve které
uživatel zemřel. Zaplatit pohřeb musí vždy rodina, město nebo opatrovník a náklady spojené
s pohřbem je nutné nárokovat v rámci dědického řízení.
Dotazovala se na službu Domov se zvláštním režimem. Bylo jí vysvětleno, jakým způsobem tato
služba probíhá a jaká režimová opatření v tomto druhu sociální služby mohou být.

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

Další setkání se uskuteční v říjnu 2015 a pozvánky budou včas rozeslány. Zápis ze setkání bude
doručen členům Výboru rodičů a přátel a pracovníkům organizace.
Nové Zámky dne 19. 4. 2015

Zapsala: Lenka Procházková
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