VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 21. 10. 2018
Za organizaci: Mgr. Jan Šenk, Marta Dostálová, Lenka Procházková, Mgr. Vybíral Josef, Xenie
Czepiecová, Mgr. Kučerová Libuše
Za Výbor rodičů: pan Polášek, paní Dědičová, manželé Mrázkovi, paní Kučerová Pavlína, paní
Doleželová
Omluveni:
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 2018:
- Provedla se pravidelná údržba maleb a nátěrů v prostorách DOZP v Litovli a v současné době
ještě probíhá v budově zámku, a ještě nás čeká oprava maleb v Uničově a na Července v CHB.
- Provedla se v rámci 2-hé 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).
- Čeká nás ještě opravit dvoje dveře na 3. bydlení DOZP Nové Zámky, dále se zakoupí nový
výkonnější server (současný je již zastaralý a poruchový), a také se pořídí čističky vzduchu na
DOZP a DZR v budově zámku.
Představil plán oprav a investic na rok 2019:
- Pravidelná údržba maleb stravovacího provozu a další běžná údržba maleb pokojů, koupelen,
WC a společných prostor v budovách Nových Zámků, Litovle, Uničova, Červenky a
Drahanovicích.
- Oprava dveří a dřevěných zárubní včetně nátěrů pokojů klientů na 3. bydlení DOZP, z důvodu
velmi špatného a nebezpečného stavu dveří.
- Oprava vnitřního zdiva včetně sanačních prací a oprava podlahy včetně nátěru v prádelně
DOZP Litovel, Rybníček č.p. 45.
Dále oznámil, že 16. 10. 2018 se dokončily práce na silnici, která vede z Litovle do Nových Zámků,
takže je možné opět využívat již novou a bezpečnou silnici.
Dále ředitel sdělil, že během roku se organizaci podařilo pořídit ze sponzorských darů:
- rotoped ve výši 11.990,- Kč od firmy DSL FOOD a 25.000,- Kč na společenské a hudební akce
- dalším sponzorem organizace je obec Libina, která nám každým rokem přispívá částkou
5.000,- Kč na provoz.

Dále přítomné seznámil s průběhem projektu transformace sociálních služeb Nové Zámky, že plynule
pokračuje proces transformace druhou etapou, ve které se pořídily pozemky k výstavbě dvou nových
domů v lokalitách Drahanovice a Měrotín. Každý RD bude určený pro dvě samostatně oddělené
domácnosti. Každá domácnost bude pro 6 klientů se střední mírou podpory. Takže dojde v rámci II.
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etapy k transformaci 24 klientů, kterým bude poskytovaná sociální služba Domov pro osoby se
zdravotním postižením.
Ve III. etapě transformace nás čeká rekonstrukce zakoupených rodinných domů pro vznik nových
samostatných domácností o celkovém počtu 52 klientů. V Litovli vznikne celkem pět samostatných
domácností pro 28 klientů typu DOZP, a ještě další dvě samostatné domácnosti pro 8 klientů typu
CHB. V obci Červenka vzniknou dvě samostatné domácnosti pro 8 klientů typu DZR, a také další dvě
samostatné domácnosti pro 8 klientů typu CHB. Součástí III. etapy je také rekonstrukce stávající
budovy v Litovli, Rybníček 44 pro přesun managementu z objektu Nové Zámky, který bude po
ukončení procesu transformace zcela opuštěn.
Ve čtvrté etapě projektu budeme pokračovat v procesu transformace, ve které se zakoupili pozemky
k výstavbě dvou nových domů pro pět samostatných domácností pro 30 klientů, kterým bude
poskytována sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením.
V rámci V. etapy dojde k transformaci 22 klientů, kterým bude poskytována sociální služba Domov
pro osoby se zdravotním postižením pro 12 klientů a Domov se zvláštním režimem pro 10 klientů.
V průběhu roku proběhla v organizaci návštěva pana Hejtmana Olomouckého kraje.

Lenka Procházková
Informovala, že koncem roku 2018 se bude konat akce Mikulášské posezení a Vánoční posezení.
V průběhu roku probíhaly akce, tak jak byly naplánovány. Probíhají i akce jednotlivých bydlení.
Z technických důvodů se v letošním roce nekonalo „Hudební folkové odpoledne“. Byla ukončena
spolupráce s paní Kočí a od září 2018 canisterapii v organizaci zajišťuje sdružení Aura – canis. Ostatní
aktivizace probíhají stále stejně.
Od 1. 1. 2019 dojde ke snížení kapacity celkem o 4 místa ve službě domov se zvláštním režimem.
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 případě uvolnění kapacity stále trvá, že nepřijímáme nové uživatele do stávajících objektů zařízení
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb.
V průběhu roku došlo k ukončení projektu pod názvem „Pro běžný život“.
V průběhu roku došlo k ukončení spolupráce s Euroinsitutem. Všichni klienti, kteří se účastnili výuky
ukončili studium závěrečnými zkouškami.
Začátkem roku 2019 dojde k přepočtu výše úhrad za poskytované sociální služby, protože dojde ke
zvýšení důchodů a budou rozeslány dodatky ke smlouvě o poskytování sociální služby.
Dále pracujeme na vyřizování OP pro klienty, kteří jej dosud nevlastní.
Opatrovníkům klientů, kterým dosud chodil důchod hromadným tabelačním seznamem byl zaslán
dopis, aby si pro svého opatrovance zařídili zasílání důchodu na jeho účet. Došlo k úplnému zrušení
zasílání důchodů hromadným tabelačním seznamem na účet organizace.
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Požádala přítomné, aby na poslední chvíli neměnili přihlašování a odhlašování stravy v době
nepřítomnosti uživatele a dodržovali předepsané nahlašování a odhlašování stravy uživatelů dle
směrnice. Předala přítomným soupis, jak má nahlašování a odhlašování stravy probíhat.

Marta Dostálová
Požádala přítomné o shovívavost, pokud bude potřeba cokoliv řešit s panem doktorem. Pan doktor
ordinuje v organizaci každé úterý a čtvrtek v době od 13,00 do 15,00 hodin. Vzhledem k jeho
vytíženosti je někdy nemožné dodržet stanovený čas návštěvy v organizaci.
Sdělila, že na oddělení zdravotní péče došlo k personálním změnám. Jedna všeobecná sestra ukončila
pracovní poměr a byla přijatá nová sestra.
Oznámila, že proběhlo očkování proti chřipce u klientů. V letošním roce byla aplikována
vakcína VAXIGRIP TETRA (proti čtyřem druhům viru).
Informovala, že se projednávalo používání a spotřeba inkontinentních pomůcek. Na základě toho
proběhlo v organizaci školení externí pracovnice o používání inkontinentních pomůcek. Ve spolupráci
se sociálními pracovníky bylo zjištěno, kteří klienti si v případě potřeby mohou zakoupit inkontinentní
pomůcky z vlastních finančních prostředků.
Sdělila, že v současné době stále více dochází k problémům při zajišťování lékařské péče. Problémy
jsou způsobeny zkreslenými představami lékařů a dalšího personálu o tom, kdo v organizaci pracuje.
Veřejnost si myslí, že péči zajišťují jen všeobecné sestry a nemají povědomí o tom, že zde pracují
pracovníci v sociálních službách. Pan ředitel podotkl, že se zlepšila situace a chování rychlé záchranné
služby. Chování pracovníků RZS bylo řešeno i v rámci Komunitního plánování v Litovli.
Paní Doleželová
Dotazovala se na možnost očkování na pneumokoka. Paní Dostálová sdělila, že možnost očkování
určuje lékař dle diagnózy a věku pacienta. Pokud by měla o očkování zájem, je nutné oslovit lékaře.
Libuše Kučerová
Informovala, že v prostorách pobočky jsou prováděny nutné opravy, řeší se mimořádné situace,
protože se budova bude rekonstruovat. Dále byla provedena výmalba pokojů a části chodby.
Klienti se zúčastňují plánovaných akcí. Během prázdnin se zúčastnili dvou táborů, na kterých jsou
velmi spokojeni. Na těchto táborech nejsou pracovníci organizace. Účast na akcích je limitována
finančními prostředky jednotlivých uživatelů. V září proběhl „Den plný her“, kterého se zúčastňují i
klienti z jiných zařízení.
Jeden klient z Nových Zámků přešel do Litovle a jeden klient ukončil smlouvu o poskytování sociální
služby.
Josef Vybíral
Sdělil, že na 3. bydlení začali pracovat celkem tři noví pracovníci a na1. bydlení jeden nový pracovník.
DOZP stále pořádá různé akce pro klienty. Dne 1. 11. 2018 je zorganizován společný výlet do
Olomouce.
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Informoval, že minulý týden proběhlo školení o mimořádných situacích pro klienty Nových Zámků.
Pavlína Kučerová
Vyjádřila spokojenost s poskytovanou službou v Litovli. U svého opatrovance vidí výrazné zlepšení
v mnoha oblastech.

Xenie Czepiecová
Sdělila, že ve službě DZR byl pořízen nový sedací nábytek. Postupně dochází k výměně matrací. Bylo
zakoupeno nové nádobí, které je přizpůsobeno specifickým potřebám uživatelů.
Ve službě DZR pracuje jedna nová pracovnice. Informovala o tom, že na bydleních probíhají supervize
a společné porady pracovníků, kde se řeší specifické problémy klientů.
Paní Doleželová
Dotazovala se na používání místnosti bezpečného pobytu. Paní Doleželové bylo sděleno, jak místnost
vypadá, za jakých podmínek a kdy je tato místnost používána.

Pan ředitel poděkoval přítomným za účast a popřál příjemný zbytek dne.
Další setkání se uskuteční v březnu 2019 a pozvánky budou včas rozeslány. Zápis ze setkání bude
doručen členům Výboru rodičů a přátel a pracovníkům organizace.

Nové Zámky dne 21. 10. 2018
Zapsala: Lenka Procházková
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