VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 19. 3. 2017
Za organizaci: Mgr. Jan Šenk, Marta Dostálová, Lenka Procházková, Mgr. Vybíral Josef, Xenie
Czepiecová, Mgr. Libuše Kučerová
Za Výbor rodičů: paní Doleželová, pan Polášek, paní Dědičová, manželé Mrázkovi
Omluveni: paní Kučerová Pavlína
Pan ředitel přivítal přítomné, poděkoval přítomným za účast a zahájil setkání Výboru rodičů a přátel.
Mgr. Jan Šenk
Sdělil, že Výroční zpráva za rok 2016 je zpracovává a bude zveřejněna na webových stránkách
organizace a na portále PO Olomouckého kraje.
Informoval o opravách a investicích, které se uskutečnily v roce 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 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.
- Oprava stávající vnitřní komunikace, která spojuje budovu zámku s budovou kuchyně,
prádelny a údržby v areálu Nových Zámků, a to formou betonové zámkové dlažby.
- Zakoupil se užitkový automobil na rozvoz stravy.
- Rekonstrukce plynové kotelny v budově na Rybníčku č.p. 45 v Litovli.
Představil plán oprav a investic na rok 2017:
- 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 vnitřní omítky včetně nátěru, ošetření proti plísni dřevěných podhledů a krovů v
budově ČOV, Mladeč, Nové Zámky 2.
- V rámci bezpečnosti provozu ČOV se opraví popřípadě doplní nové pletivo kolem budovy
ČOV, Mladeč, Nové Zámky 2. oprava části soklu na budově Rybníček č. p. 45.
- Oprava venkovního zdiva včetně nátěru na budově Nové Zámky č. p. 1 (jedná se o budovu, ve
které se nachází stravovací a prádelenský provoz, a také cvičné byty). Oprava je rozdělena do
dvou etap (realizace 1-ní etapy v roce 2017, realizace 2-hé etapy v roce 2018).
- Pořízení průmyslové pračky do prádalenského provozu (stávající průmyslová pračka v
poslední době vykazovala náročnější finanční opravy a její životnost provozu již vypršela,
takže je mimo provoz).
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Sdělil, že proces transformace sociálních služeb příspěvkové organizace stále pokračuje a je
zpracováván projekt, který by měl být podán do konce měsíce května 2017 na Ministerstvo práce a
sociálních věcí.
Dne 1. 3. 2017 byla zahájena nová sociální služba Chráněné bydlení v rodinném domě s kapacitou
pěti klientů v obci Červenka.
Příspěvková organizace plánuje ještě v tomto roce otevřít sociální službu Chráněného bydlení od 1. 5.
2017 v Uničově pro 6 klientů a od 1. 6. 2017 v Drahanovicích také pro 6 klientů.

Lenka Procházková
Informovala, že koncem roku 2016 se konaly akce Mikulášské posezení a Vánoční posezení.
Seznámila přítomné s plánem akcí na rok 2017 a předala seznam plánovaných akcí na rok 2017.
Informovala, že i v letošním roce budeme pokračovat v pořádání akcí, které organizují jednotlivá
bydlení.
Informovala, že od 10. 4. do 13. 4. 2017 bude probíhat Týden tvořivých dílen.
Dne 10. 5.2016 se bude konat Den otevřených dveří na zámku i na pobočce Litovel.
Sdělila, že ostatní aktivizace probíhají stále stejně.
Cvičný byt je také plně využíván. Od 17. 10. 2016 je v provozu druhý cvičný byt.
V současné době je celková kapacita 157 uživatelů. V případě uvolnění kapacity stále trvá, že
nepřijímáme nové uživatele do stávajících objektů zařízení Nové Zámky – poskytovatel sociálních
služeb.
Stále jsme zapojeni do projektu pod názvem „Pro běžný život“.
Začátkem roku 2017 došlo k přepočtu výše úhrad za poskytované sociální služby, protože došlo ke
zvýšení důchodů a byly rozeslány dodatky ke smlouvě o poskytování sociální služby.
Průběžně dochází k rušení zasílání důchodů přes hromadný výplatní seznam z ČSSZ, kterým jsou
vypláceny důchody na depozitní účet organizace. Důchody budou poukázány opatrovníkům k jejich
rukám a to buď složenkou, nebo na účet poživatele důchodu, pokud bude zřízen opatrovníkem a
nahlášen na ČSSZ. Opatrovníci budou o této změně písemně informováni ČSSZ.
Informovala, že bychom rádi ve spolupráci s opatrovníky zajistili vyřízení občanských průkazů všem
klientům, kteří dosud OP nevlastní.
Byla aktualizována směrnice 2/A4 – Směrnice o hospodaření s finančními prostředky uživatelů. V této
směrnici budou úpravy týkající se vyplácení finančních prostředků uživatelům, protože dle zákona č.
89/2012 Sb. nového občanského zákoníku, není možné člověka omezovat ve výdajích na běžné
záležitosti každodenního života.
V letošním roce budeme žádat o snížení kapacity od 1. 1. 2018.
Navázaná spolupráce s Euroinsitutem stále pokračuje. Klienti od nového roku začali jezdit na praxi.
Jsou velmi spokojení.
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Libuše Kučerová
Seznámila přítomné s průběhem dne a poskytováním nové služby chráněné bydlení v Července.
Informovala, jak probíhá vaření, praní, žehlení, úklid, nákupy, hygiena.
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.
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.

Xenie Czepiecová
Informovala o rozdílech poskytování sociální služby na druhém a čtvrtém bydlení. Sdělila, že na
druhém bydlení má jeden pracovník dlouhodobou pracovní neschopnost, ale pracovníci vše zvládají.
Na čtvrtém bydlení nastoupil nový pracovník. Klienti navštěvují dílny dle individuálních plánů. Jsou
organizovány akce pro ostatní klienty. Na DZR byly zakoupeny dva jídelní sety.
Josef Vybíral
Sdělil, že začátkem roku zemřeli dva klienti ve službě DOZP. V pracovním týmu nedošlo k žádným
změnám. Klienti se účastní pořádaných akcí, jezdí na nákupy, výlety dle individuálních plánů.
V průběhu roku se bude malovat.
Pí. Doleželová
Sdělila, že její syn byl u lékaře a dle jeho sdělení si nesmí čistit uši vatovými tyčinkami. Údajně tak
činí, protože má možnost na bydlení si vatové tyčinky sám vzít. Vedoucí zdravotní péče i vedoucí
bydlení sdělili, že vše budou řešit s pracovníky.
Dále se dotazovala, zda klienti chodí na pravidelné preventivní prohlídky k zubnímu lékaři. Bylo jí
sděleno, že lékař dojíždí do zařízení, kde preventivní prohlídky provádí. V případě potřeby jsou klienti
odvezeni k ošeření k lékaři do Litovle.
Pan ředitel poděkoval přítomným za účast a popřál příjemný zbytek dne, současně pozval přítomné
na akci Hudební rockové odpoledne, které se koná dne 28. 5. 2017.
Další setkání se uskuteční v říjnu 2017 a pozvánky budou včas rozeslány. Zápis ze setkání bude
doručen členům Výboru rodičů a přátel a pracovníkům organizace.
Nové Zámky dne 19. 3. 2017
Zapsala: Lenka Procházková
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