VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 18. 10. 2015
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
Omluveni: pan Zajíček
Pan ředitel přivítal přítomné, poděkoval přítomným za účast a zahájil setkání Výboru rodičů a přátel.
Jan Šenk

V červenci byla pověřena do funkce vedoucí DZR (zástup za Mgr. Gábovou, která v současné době
čerpá rodičovskou dovolenou) paní Xenie Czepiecová, a to z důvodu odchodu Mgr. Ticháčka, který do
této doby vykonával funkci vedoucího DZR.
V rámci údržby a oprav se doposud podařilo:
-

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.

V současné době probíhá oprava podlahové krytiny na pokojích klientů v Litovli. Do konce roku 2015
máme plánovanou opravu plastových oken a dveří v Litovli, dále opravu maleb pokojů na Nových
Zámcích a v Litovli, opravu dveří v budově zámku, opravu a sanace zdiva ve sklepních prostorách
budovy zámku a instalaci chladící jednotky v prádelně.
Ředitel informoval přítomné, že v současné době se pro Olomoucký kraj aktualizuje rozpočet
příspěvkové organizace na rok 2015 a zjišťuje se, jaká finanční částka bude ještě chybět do konce
tohoto roku. organizace má v rozpočtu deficit cca 3 mil. Kč.

Ředitel oznámil, že dne 23. 7. 2015 Rada Olomouckého kraje schválila Transformační plán PO Nové
Zámky – poskytovatel sociálních služeb. Dalším krokem je zpracování projektu v rámci výzvy č. 07.
Paní Doleželová se dotazovala, jak dále pokračuje proces transformace v organizaci a na vytypované
lokality.
Bylo jí sděleno, že lokality máme stanovené v plánu, ale je to jen plán. Přesné informace budou
zpracovávány v rámci projektu. Projekt musí být podán do konce března roku 2016.
Paní Dědičová sdělila své informace a zkušenosti od své známé, která má rovněž postižené dítě, které
se v rámci procesu transformace v příspěvkové organizaci Vincentinum Šternberk přestěhovalo do
Šumperka.
Proběhla diskuse nad procesem transformace.
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Lenka Procházková
Jako každý rok i v letošním roce se konaly společenské akce: „Rockové hudební odpoledne“, „Folkové
hudební odpoledne“, „Zámecká zahradní slavnost“ a „Den plný her“. Kromě těchto akcí každý měsíc
jedno z bydlení připravuje a organizuje společenské akce přímo v zařízení.
Klienti mohou jezdit na akce pořádané jinými organizacemi. Ostatní aktivizace probíhají stejně jako
každý rok - promítání na sále, terapie Harmonizace, návštěvy duchovního, návštěvy kostela v Litovli,
návštěvy s pejsky, snoezelen a další.
Jelikož stávající cvičný byt je klienty plně využíván a je o něj velký zájem, rozhodli jsme se, že zřídíme
ještě jeden cvičný byt. Tento cvičný byt by mohl být pomenších úpravách k dispozici klientům již v
lednu 2016.
Paní Procházková přítomné Informovala, že v rámci Týdne sociálních služeb v době od 6. 10. – 9. 10.
2015 probíhal Týden tvořivých dílen. Dne 7. 10. 2015 se konal Den otevřených dveří.
V rámci procesu transformace se konal dvakrát „Kulatý stůl“. Dne 21. 10. 2015 proběhne setkání
opatrovníků s paní B. Rittichovou z Ligy lidských práv. V rámci procesu transformace také probíhají
školení pracovníků.
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, takže ke změně
kapacity nedošlo.
Proběhla revize elektro spotřebičů, které jsou v osobním majetku uživatelů.
V současné době probíhá výměna Průkazů mimořádných výhod, které je nutné obnovit do 31. 12.
2015. S touto výměnou bude probíhat i výměna parkovacích průkazů.

Marta Dostálová
Sdělila, že na oddělení zdravotní péče od minulého setkání nejsou žádné změny. Lékařská péče je
zajišťována panem MUDr. Sklenářem.
Psychiatrickou péči zajišťuje paní MUDr. Matelová, dle potřeb uživatelů.
Sdělila, že v pololetí roku 2015 došlo ke snížení počtu všeobecných sester. Na zámku pracuje celkem
8 všeobecných sester a na pobočce v Litovli 3 všeobecné sestry. Na budově zámku je v noci jedna
všeobecná sestra, která slouží na druhém bydlení a současně zajišťuje dle potřeb zdravotní péči pro
ostatní oddělení. Na pobočce všeobecná sestra noční služby neslouží.
Na oddělení rehabilitace nedošlo ke změnám. Rehabilitaci pro celou organizaci zajišťují dva
pracovníci.
Informovala, že během měsíce září 2015 došlo k očkování proti chřipce klientů.
Vykazovaní na zdravotní pojišťovny je rovněž beze změny.
Libuše Kučerová
Sdělila, že během celého roku pracovníci hledají nové a vhodné služby pro stávající klienty. Tři klienti
ze zařízení odešli do chráněného bydlení. Jeden se vrátil zpět do DOZP. Ostatní jsou v nové službě
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velice spokojeni. Jeden klient ukončil smlouvu o poskytování sociální služby a odešel do domova pro
seniory.
Dále sdělila, že klienti ze zámku, kteří si podali žádost na pobočku Litovel na pobočce nejprve
nějakou dobu bydlí, abychom zjistili, jak tuto změnu zvládnou.

Josef Vybíral
Sdělil, že na bydleních se stále něco vylepšuje. Je zakoupen nový sedací nábytek do jídelny a bylo
zakoupeno nové ložní povlečení.
Informoval, že do zařízení byla zapůjčena čistička vzduchu na zkušební provoz. S jejím provozem jsou
velice spokojení. Podle finnačních možností bychom rádi zakoupili další čističky vzduchu.

Paní Mrázková
Sdělila, že klient ze služby DZR pan J. V. neustále bije ostatní klienty. Požádala, zda by nebylo možné
tuto situaci nějak řešit.
L. Procházková sdělila, že panu J. V. hledáme jinou vhodnější službu, avšak bez úspěchu. Bude
informovat vedoucí DZR a společně se budou snažit hledat nějaké řešení.
Požádala vedoucí zdravotní péče o návštěvu pana J. V. u psychiatričky. Vedoucí zdravotní péče tuto
návštěvu zajistí.
Pan ředitel poděkoval přítomným za účast a popřál příjemný zbytek dne.

Další setkání se uskuteční v dubnu 2016 a pozvánky budou včas rozeslány. Zápis ze setkání bude
doručen členům Výboru rodičů a přátel a pracovníkům organizace.

Nové Zámky dne 18. 10. 2015

Zapsala: Lenka Procházková
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