VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 17. 4. 2016
Za organizaci: Mgr. Jan Šenk, Marta Dostálová, Lenka Procházková, Mgr. Vybíral Josef, Mgr. Kučerová
Libuše
Za Výbor rodičů: paní Doleželová, pan Polášek, manželé Mrázkovi, paní Dědičová
Pan ředitel přivítal přítomné, poděkoval přítomným za účast a zahájil setkání Výboru rodičů a přátel.
Mgr. Jan Šenk
Sdělil, že Výroční zpráva za rok 2015 je zpracovaná a je zveřejněna na webových stránkách
organizace a na portále PO Olomouckého kraje.
Informoval o opravách a investicích, které se uskutečnily v roce 2015:
- nátěr vnitřní konstrukce a dveří ve vestibulu budovy zámku
- oprava K2 v kotelně budovy zámku
- instalace sítí proti hmyzu v budově zámku
- oprava části soklu na budově Rybníček č. p. 45.
- oprava podlahové krytiny na pokojích klientů v Litovli
- oprava plastových oken a dveří v Litovli
- oprava maleb pokojů na Nových Zámcích a v Litovli
- oprava dvou křídlových dveří v budově zámku
- oprava a sanace zdiva ve sklepních prostorách budovy zámku
- instalace chladící jednotky v prádelně.
Představil plán oprav a investic na rok 2016:
-

-

Pravidelná údržba maleb stravovacího provozu v rámci hygienických předpisů a další běžná
údržba maleb pokojů, koupelen, WC a společných prostor v budovách Nových Zámků a
Litovle.
Oprava navlhajícího venkovního soklu hlavní budovy na pobočce v Litovli, a to formou
závěsného soklu FERMACELL s průduchy (II. etapa).
Zabudování měřiče energií a úprava vedení tepla (prádelna, kuchyň a bytovka).
Oprava dvou dvoukřídlových dřevěných dveří s kazetami včetně tří zárubní ve spojovacích
chodbách v budově zámku.
Oprava navlhajícího zdiva a podlahy v bytě na pobočce v Litovli ul. Rybníček č. p. 44.
Oprava venkovního zdiva včetně omítek a nátěru fasády budovy ČOV Nové Zámky.
Oprava steřelého kabelového venkovního vedení z transformátoru do ČOV Nové Zámky.
Rekonstrukce stávající vnitřní komunikace, která spojuje budovu zámku s budovou jídelny,
kuchyně, prádelny a údržby v areálu Nových Zámků, a to formou betonové zámkové dlažby.
Nákup užitkového automobilu na rozvoz stravy.

Sdělil, že proces transformace organizace stále pokračuje. Byl zpracován projekt, který byl Krajským
úřadem Olomouckého kraje podán na Ministerstvo práce a sociálních věcí a v současné době se čeká
na vyjádření. V rámci tohoto projektu se zakoupí tři rodinné domy, kde bude poskytovaná nová
sociální služba Chráněné bydlení.

1

Lenka Procházková
Informovala, že zemřel jeden člen Výboru rodičů a přátel, pan Oldřich Zajíček. Všichni členové výboru
včetně pana ředitele se dohodli, že vedoucí pobočky Litovel, paní Kučerová osloví některého
z opatrovníků nebo rodinných příslušníků klientů v Litovli.
Informovala, že koncem roku 2015 se konaly akce Mikulášské posezení a Vánoční posezení, které
bylo v letošním roce poprvé, a budeme toto setkání v letošním roce opakovat.
Seznámila přítomné s plánem akcí na rok 2016 a předala seznam plánovaných akcí na rok 2016.
Informovala, že i v letošním roce budeme pokračovat v pořádání akcí, které organizují jednotlivá
bydlení. Předala seznam těchto akcí.
Informovala, že od příštího týdne od 18. 4. do 21. 4. 2015 bude probíhat Týden tvořivých dílen.
Dne 11. 5.2016 se bude konat den otevřených dveří na zámku i na pobočce Litovel.
Sdělila, že ostatní aktivizace stále probíhají - promítání na sále, každých čtrnáct dnů, terapie
Harmonizace. Jednou měsíčně na zámek přijíždí duchovní. Jedenkrát měsíčně uživatelé navštěvují
kostel v Litovli. Každý týden v úterý a čtvrtek na zámek dojíždí paní s pejsky a její návštěvy jsou
uživateli velice vítány. Multismyslová relaxační místnost nabízející širokou škálu uplatnění Snoezelen, je v současné době zcela využívána na relaxaci, zklidnění či individuální práci s klientem.
Jedna tvořivá dílna byla zrušena.
Cvičný byt je také plně využíván. Uživatelé se zde individuálně učí připravit si snídani, svačinu, vyprat,
vyžehlit. V současné době si již čtyřikrát týdně připravují oběd. Druhý cvičný byt prozatím v provozu
není.
Od 1. 1. 2016 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. K dnešnímu dni je kapacita plně naplněna. ROK dne 3. března 2016
projednala a schválila žádost organizace o zastavení příjmu nových uživatelů do stávajících objektů
zařízení Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb. K tomuto jsme přistoupili v rámci procesu
transformace. V rámci projektu transformace byla podaná žádost na MPSV. Záměrem této I. výzvy je
nákup tří domů (Uničov, Červenka, Drahanovice), kde budeme poskytovat službu chráněné bydlení.
Během prvního pololetí roku 2016 budeme žádat o registraci této sociální služby. Počátek
poskytování služby chráněného bydlení je od 1. 1. 2017. V současné době spolupracujeme s KÚOK na
2. výzvě, která je zaměřena na nákup pozemků a následnou výstavbu domů a nákup rodinných domů
a jejich následnou rekonstrukci. ROK na svém jednání projednala a schválila aktualizaci
transformačního plánu příspěvkové organizace Nové Zámky – PSS.
V prosinci 2015 byla na MPSV zaslána žádost o podporu projektu Nové Zámky – podpora
transformace pobytových služeb v rámci výzvy OPZ č. 03_15_037.
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.
Jednorázový příspěvek vyplacený k důchodu se do příjmu nezapočítával a byl ponechán na účtu
každého uživatele.
Informovala, že nyní byly aktualizované webové stránky organizace.
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Marta Dostálová
Sdělila, že na oddělení zdravotní péče od minulého setkání nejsou žádné změny. Lékařská péče je
zajišťována panem MUDr. Sklenářem. V případě potřeby se na cokoliv zeptat, je možné pana doktora
telefonicky kontaktovat vždy v ordinační době úterý a čtvrtek. V případě jakékoliv potřeby dojíždíme
s klienty za odborníkem do ordinací buď v Litovli, Olomouci nebo ve Šternberku. V současné době
velmi využíváme protetiku Olomouc, sháníme invalidní vozíky a jiné pomůcky.
Psychiatrickou péči zajišťuje paní MUDr. Matelová, dle potřeb uživatelů.
Na oddělení rehabilitace nedošlo ke změnám. Rehabilitaci pro celou organizaci zajišťují dva
pracovníci.
Vykazovaní na zdravotní pojišťovny je rovněž beze změny.
Informovala, že neproběhla žádná hromadná onemocnění, nebyla žádná epidemie. V současné době
ve stavu chybí jedna všeobecná sestra, protože má dlouhodobou pracovní neschopnost.
Sdělila, že od 1. 3. 2016 došlo ke změně v poskytování nočních služeb všeobecných sester. Na budově
zámku je v noci jedna všeobecná sestra, která slouží na třetím bydlení a současně zajišťuje dle potřeb
zdravotní péči pro ostatní oddělení. Původně sloužila na druhém bydlení. Na pobočce všeobecná
sestra noční služby neslouží.
Josef Vybíral
Informoval, že v současné době je velká dlouhodobá pracovní neschopnost pracovníků. Sdělil, že
změnou ve sloužení nočních služeb je více pracovníků na oddělení během dne.
Libuše Kučerová
Informovala, že začátkem roku byly uzavřeny dvě smlouvy o poskytování sociální služby na pobočce
Litovel se ženami a došlo tak k navýšení počtu žen na pobočce.
V rámci aktivizace se klienti z pobočky účastní soutěže kuželek v Šternberku, kam jezdí v průběhu
celého roku a na závěr roku probíhá vyhodnocení. Klienti za podpory pracovníků jezdí do aquaparku
do Olomouce a v létě navštěvují koupaliště v Litovli. Klienti stále navštěvují dílny na Července, kde
vyrábějí výrobky, kterými se prezentují na výstavách a dalších prodejních akcích. Klienti se zúčastňují
vícedenních táborů.
Informovla, že o procesu transformace s klienty hovoří nejen ona, ale i ostatní pracovníci na
pobočce.

Pan ředitel poděkoval přítomným za účast a popřál příjemný zbytek dne.
Další setkání se uskuteční v říjnu 2016 a pozvánky budou včas rozeslány. Zápis ze setkání bude
doručen členům Výboru rodičů a přátel a pracovníkům organizace.

Nové Zámky dne 17. 4. 2016

Zapsala: Lenka Procházková
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