VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 18. 3. 2018
Za organizaci: Mgr. Jan Šenk, Marta Dostálová, Lenka Procházková, Mgr. Vybíral Josef, Xenie
Czepiecová, paní Kučerová Pavlína
Za Výbor rodičů: pan Polášek, paní Dědičová, manželé Mrázkovi, paní Kučerová Pavlína
Omluveni: paní Doleželová
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 se provedla 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 v rámci 1-ní etapy oprava venkovního zdiva včetně nátěru na budově Nové Zámky
č. p. 1 (jedná se o budovu, ve které se nachází stravovací, prádelenský provoz a cvičné byty).
- Zrealizovala se oprava vnitřních omítek, provedly se nátěry a ošetřily se dřevěné podhledy a
krovy proti plísni v budově ČOV, Mladeč, Nové Zámky 2.
- Pořídila se průmyslová pračka do prádalenského provozu.
- V rámci bezpečnosti provozu ČOV se plánuje ještě v letošním roce oprava pletiva kolem
budovy ČOV, Nové Zámky.
- Opravily se dvoukřídlové dveře v přízemí budovy zámku směrem do suterénu do dílen.
- Zakoupil se osobní automobil pro účely DOZP v Litovli a CHB.
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 nového Serveru (současný je zastaralý, má nízkou a nedostačující kapacitu).
Akce, které se nedostaly do plánu oprav a investic na rok 2018 z důvodu nedostatku finančních
prostředků:
-

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 Výroční zpráva za rok 2017 se zpracovává a bude zveřejněna na webových stránkách
organizace a na portále PO Olomouckého kraje.
Aktuální 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
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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. V současné
době probíhá komunikace s Městem Zábřeh, kde budou zakoupeny pozemky a budou zde vystavěny
dva objekty. Jeden pro 12 klientů DOZP a jeden pro 18 klientů DOZP. Stále hledáme vhodné lokality
pro 22 osob pro službu DOZP a DZR.
Dále ředitel sdělil, že během roku se organizaci podařilo pořídit ze sponzorských darů od DSL FOOD,
Olomouc-Týneček (65 190,- Kč) a od Siemens, s.r.o. (20 000,- Kč) dvě antidekubitní lehátka včetně
vzduchového kompresoru, rotoped Tunturi F20 a celkem čtyři polohovací křesla Elysee, z toho jedno
křeslo bylo zakoupeno z prostředků organizace.
Dalším sponzorem organizace je také Vápenka Vitoul.

Lenka Procházková
Informovala, že koncem roku 2017 se konaly akce Mikulášské posezení a Vánoční posezení.
Seznámila přítomné s plánem akcí na rok 2018 a předala seznam plánovaných akcí na rok 2018.
Informovala, že i v letošním roce budeme pokračovat v pořádání akcí, které organizují jednotlivá
bydlení.
Informovala, že od 9. 4. do 12. 4. 2018 bude probíhat Týden tvořivých dílen.
Dne 9. 5.2018 se bude konat Den otevřených dveří na zámku i na pobočce Litovel.
Sdělila, že ostatní aktivizace probíhají stále stejně.
Od 1. 1. 2018 došlo ke snížení kapacity celkem o 8 míst. V současné době je celková kapacita 149
uživatelů. DOZP 89 uživatelů, DZR 43 uživatelů a CHB 17 uživatelů. Transformační plán je připraven
pro celkem 145 klientů. V průběhu roku 2018 budeme opět žádat o snížení kapacity.
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 2018 došlo k přepočtu výše úhrad za poskytované sociální služby, protože došlo ke
zvýšení důchodů a byly rozeslány dodatky ke smlouvě o poskytování sociální služby.
Dále pracujeme na vyřizování OP pro klienty, kteří jej dosud nevlastní.
Opatrovníkům klientů, kterým dosud chodí důchod hromadným tabelačním seznamem byl zaslán
dopis, aby si pro svého opatrovance zařídili zasílání důchodu na svůj účet. Dojde k úplnému zrušení
zasílání důchodů hromadným tabelačním seznamem na účet organizace.
Navázaná spolupráce s Euroinsitutem stále pokračuje. Klienti jezdí na praxi. Jsou velmi spokojení.
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Marta Dostálová
Sdělila, že na oddělení zdravotní péče došlo k personálním změnám. Jedna všeobecná sestra odešla
do důchodu a místo ní byla přijatá nová sestra.
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. Upřesnila, že
stanovenou ordinační dobu nelze vždy přesně dodržovat.
Informovala, že neproběhla žádná hromadná onemocnění, nevyskytla se žádná epidemie.
Nemocnost probíhá a je řešena individuálně s jednotlivými klienty.
Informovala, že v případě, že rodinný příslušník není opatrovníkem a má zájem o informace
zdravotního charakteru, je možné mu je poskytnout pouze se souhlasem opatrovníka.

Xenie Czepiecová
Informovala přítomné, že byly zakoupeny nové čističky vzduchu, se kterými jsou velmi spokojeni.
Byly pořízeny nové matrace, v jejichž pořizování se bude pokračovat i v letošním roce. Sdělila, že
v rámci zkvalitnění poskytování sociální služby se snažíme neustále přizpůsobit prostory a prostředí
potřebám klientů se specifickými potřebami.

Josef Vybíral
Informoval, že i do služby DOZP byly zakoupeny čističky vzduchu, se kterými jsou také všichni velmi
spokojeni. Dále informoval o úmrtí dvou klientů.

Pan ředitel poděkoval přítomným za účast a popřál příjemný zbytek dne, současně pozval přítomné
na akci Hudební rockové odpoledne, které se koná dne 27. 5. 2018.

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

Nové Zámky dne 18. 3. 2018
Zapsala: Lenka Procházková
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