VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 15. 10. 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
Omluveni: paní Kučerová Pavlína, manželé Mrázkovi
Pan ředitel přivítal přítomné, poděkoval přítomným za účast a zahájil setkání Výboru rodičů a přátel.
Mgr. Jan Šenk
Informoval o opravách a investicích, které byly naplánovány v roce 2017:
- Provedla se pravidelná údržba maleb a nátěrů schodiště, chodby vestibulu a oprava soklů na
Rybníčku 44 v Litovli. Dále nás čeká ještě do konce roku 2017 oprava maleb ve stravovacím
provozu dle hygienických předpisů a další běžná údržba maleb pokojů, koupelen, WC a
společných prostor v budově zámku a v budově na Rybníčku 45 v Litovli.
- Provedla se 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 byla
rozdělena z finančních důvodů do dvou etap (realizace 1-ní etapy v roce 2017 a 2-há etapa se
plánuje na rok 2018).
- V současné době se realizuje oprava vnitřní omítky včetně nátěru, ošetření proti plísni
dřevěných podhledů a krovů v budově ČOV, Mladeč, Nové Zámky 2.
- V rámci veřejné zakázky byl vybrán dodavatel na pořízení průmyslové vysokootáčkové pračky
do prádalenského provozu (stávající průmyslová pračka v poslední době vykazovala
náročnější finanční opravy a její životnost provozu již vypršela, takže je mimo provoz).
- V rámci bezpečnosti provozu ČOV se plánuje ještě v letošním roce oprava pletiva kolem
budovy ČOV, Nové Zámky.
- Plánujeme ještě v letošním roce opravit dvoukřídlové dveře v přízemí budovy zámku směrem
do suterénu do dílen.
- Plánujeme ještě do konce roku nákup osobního automobilu na Rybníček do Litovle (výměna
za stávající červenou octávku …)
Představil plán oprav a investic na rok 2018:
- Pravidelná údržba maleb stravovacího provozu a další běžná údržba maleb pokojů, koupelen,
WC a společných prostor v budovách Nových Zámků a Litovle.
- Druhá etapa opravy 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).
- Pořízení zahradního altánu v areálu DOZP v Litovli.
- Vybudování stání pro osobní automobil v areálu DOZP v Litovli.
- Pořízení průmyslové sušičky do prádelenského provozu.

Sdělil, že proces transformace sociálních služeb příspěvkové organizace stále pokračuje.
Transformační plán sociálních služeb Nové Zámky byl opět aktualizován v rámci zpracovaného
projektu, který byl podán v měsíci červenec letošního roku na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
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V rámci transformace sociálních služeb Nové Zámky byla zahájena sociální služba od 1. 3. 2017
v rodinném domě s kapacitou pěti klientů v obci Červenka, a dále byla zahájena služba 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 v průběhu roku se konaly akce, o kterých informovala na minulém setkání. Koncem
roku 2017 se budou konat ještě akce Mikulášské posezení a Vánoční posezení.
Stále pokračujeme v pořádání akcí, které organizují jednotlivá bydlení.
Informovala, že od 2. 10. do 5. 10. 2017 probíhal Týden tvořivých dílen a dne 4. 10. 2017 se konal
Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR.
Sdělila, že ostatní aktivizace probíhají stále stejně a cvičný byt je také plně využíván. V souvislosti
s poskytováním nové služby chráněné bydlení se již neschází divadelní spolek Pivodi.
V současné době je stále celková kapacita 157 uživatelů. V případě uvolnění kapacity stále trvá, že
nepřijímáme nové uživatele do stávajících objektů zařízení Nové Zámky – poskytovatel sociálních
služeb.
Organizace v rámci procesu transformace požádala o snížení kapacity. Od 1. 1. 2018 dojde ke snížení
kapacity celkem o 8 míst. Celková kapacita bude 149 uživatelů. DOZP 89 uživatelů, DZR 43 uživatelů a
CHB 17 uživatelů. Transformační plán je připraven pro celkem 145 klientů. V průběhu dalších let
budeme opět žádat o snížení kapacity.
Stále jsme zapojeni do projektu pod názvem „Pro běžný život“.
Začátkem roku 2018 dojde k přepočtu výše úhrad za poskytované sociální služby, protože dojde ke
zvýšení důchodů a budou 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.
Sdělila, že jsme rozeslali dopis opatrovníkům ohledně zajištění vyřízení občanských průkazů všem
klientům, kteří dosud OP nevlastní.
Navázaná spolupráce s Euroinsitutem stále pokračuje. Klienti pokračují ve výuce od září 2017 a jezdí
na praxi. Jsou velmi spokojení.
Aktualizovaný transformační plán je na webových stránkách organizace. Poslední aktualizace byla
k 1. 7. 2017. V současné době je zakoupen pozemek v Měrotíně, kde bude poskytována služba DOZP
pro 12 klientů, pozemek v Drahanovicích, kde bude služba DOZP také pro 12 klientů. V obci Červenka
jsou zakoupeny dva domy. V jednom bude poskytována služba DZR pro 8 klientů a ve druhém služba
chráněné bydlení pro 8 klientů. V Litovli byly zakoupeny dva domy. Zde budou poskytovány služby
chráněné bydlení pro 8 osob a domov pro osoby se zdravotním postižením pro 10 osob. Stále
hledáme vhodné lokality pro 52 osob pro službu DOZP a DZR.
V současné době probíhá jednání s městem Zábřeh o prodeji pozemků.
Předala seznam termínů návštěvních nedělí na rok 2018.
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Libuše Kučerová
Seznámila přítomné jakým způsobem je poskytovaná služba v chráněném bydlení. Informovala, že
domy byly vybaveny novým zařízením.

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 (odpoledne). V případě jakékoliv
potřeby dojíždíme s klienty za odborníkem do ordinací buď v Litovli, Olomouci nebo ve Šternberku.
Informovala, že preventivní prohlídky klientů mohou být uskutečněné nejdříve po 2 letech.
Preventivní prohlídky se provádějí postupně.
Psychiatrickou péči zajišťuje paní MUDr. Matelová, dle potřeb uživatelů.
Informovala, že klienti byli naočkováni proti chřipce. Sdělila, že pracovníci organizace mají také
možnost nechat se naočkovat.

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

Další setkání se uskuteční v březnu nebo dubnu 2018 a pozvánky budou včas rozeslány. Zápis ze
setkání bude doručen členům Výboru rodičů a přátel a pracovníkům organizace.

Nové Zámky dne 15. 10. 2017
Zapsala: Lenka Procházková
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