VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 19. 10. 2014
Za organizaci: Mgr. Jan Šenk, M. Dostálová, L. Procházková, Mgr. Vybíral J., Kučerová L.
Za Výbor rodičů: paní Dědičová, paní Doleželová, manželé Mrázkovi, pan Polášek, pan Zajíček

Pan ředitel přivítal přítomné, poděkoval přítomným za účast a zahájil setkání Výboru rodičů a přátel.

Jan Šenk

Rekonstrukce venkovního pláště budovy zámku probíhá podle projektové dokumentace a ukončení
veškerých prací spojené s projektem se předpokládá v březnu roku 2015 (fasáda, barva, vstupní
dveře).
Další navazující projekt by se měl týkat opravy zpevněných cest kolem budovy zámku a cesty směrem
k budově, ve které je pracoviště údržby, kuchyně a prádelny. Dosud ovšem nevíme, zda projekt, o
který požádal zřizovatele Olomoucký kraj, bude podpořen radou Olomouckého kraje na rok 2015.
V letošním roce proběhly opravy realizované z finančních prostředků organizace kolem zahradního
domečku. Byla vybudována plynová přípojka, chodník a došlo k úpravám ve skleníku.
Rozpočet na rok 2015 je v současné době připraven k odeslání na Krajský úřad. O dotace na sociální
služby na příští rok se žádá Olomoucký kraj – v tom je změna oproti minulým let, takže finanční
prostředky z MPSV na rok 2015 bude přidělovat Olomoucký kraj.
Mezi plánované investiční akce z investičního fondu patří instalace ochranných prvků a umístění
bezpečnostních fólií na vnitřní okna budovy zámku.
V rámci centralizace nákupů vzniklo na KÚ nové oddělení pro zadávání a realizaci centrálního
nákupu.
V měsíci říjnu všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje dostaly nové Zásady řízení
příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem včetně pravidel a současně i dodatky ke
Zřizovacím listinám
Ve dnech 7. 4. – 9. 4. 2014 proběhla v organizaci základní plánovaná inspekce poskytování sociálních
služeb. Tuto inspekci provádějí Úřady práce ČR. Inspekce proběhla ve službě DOZP Nové Zámky.
Výsledek byl velmi dobrý, bylo nám uloženo pouze jedno nápravné opatření, a to zpracovat pravidla
pro oblast podpory partnerského života a důstojného prožívání sexuality.
Mgr. Gábová, vedoucí služby DZR – odešla na mateřskou dovolenou, byla přijata pracovnice na
zástup, ale ve zkušební době byl pracovní poměr ukončen, nyní hledáme nového vedoucího
pracovníka. Než bude přijat nový pracovník, byl vedením všech oddělení pověřen pan Josef Vybíral.
V červenci tohoto roku se stal úraz uživatele služby DZR způsobený pádem – v současné době celou
záležitost vyšetřuje Policie ČR.
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Od 1. 7. 2014 došlo ke změně v pracovních týmech – plánovači, kteří pracují pouze na ranní 8 hodin
denně a ostatní dvanáct hodin denně.
Transformační tým se stále setkává jedenkrát měsíčně, zpracovávaly se Dotazníky zjišťování míry
nezbytné podpory uživatele pro účely transformace sociálních služeb. Došlo k vyhodnocení míry
nezbytné podpory a v současné době se s těmito informacemi pracuje.
V rámci působení odborových organizací v naší organizaci probíhalo během roku kolektivní
vyjednávání a 1. října 2014 byla podepsána Kolektivní smlouva.
Firma DSL FOOD s.r.o, zastoupená panem Michalem Dokoupilem – darovala finanční prostředky na
postel, která je umístěná na pobočce Litovel. V současné době je domluven nákup dalších dvou
polohovacích postelí na zámek a zahradní nábytek na pobočku Litovel v celkové hodnotě cca 89.000,Kč.

Lenka Procházková

Oznámila, že plánované akce dle Plánu akcí na rok 2014 úspěšně proběhly. V současné době se
chystá Ples v Bílé Lhotě, který organizuje pobočka Litovel. Ples se bude konat dne 21. 11. 2014.
Ostatní aktivity stále probíhají – promítání na sále, návštěvy s pejsky, návštěvy duchovního,
harmonizace.
Multismyslová relaxační místnost nabízející širokou škálu uplatnění - Snoezelen, je již v provozu.
Tuto místnost má na starosti pracovník SA oddělení, ale mohou ji využívat i ostatní pracovníci bydlení
na relaxaci, zklidnění či individuální práci s klientem.
Místo dřevařské dílny byla vybudována dílna tvořivá a zahradní, o kterou se stará paní Chattová,
která pracovala dříve ve skleníku. Klienti v této dílně pracují jak v dílně, kdy vytváří různě výrobky, tak
dochází i ven do zahrady.
Od 1. 9. 2014 byl uveden do provozu cvičný byt, který klienti navštěvují za účelem nácviku běžných
domácích činností. Jsou vytvořeny skupiny po dvou klientech, kteří do bytu docházejí celý týden a
individuálně se učí připravit si snídani, svačinu, vyprat, vyžehlit…
Od 1. 7. 2014 byla posilněna individuální činnost SA oddělení o jednoho pracovníka. Tito pracovníci
jsou zaměřeni zejména na individuální práci s klientem, ale věnují se i muzikoterapii, vytvářejí
tematická odpoledne, navštěvují cvičný byt.
Od 1. 7. 2014 byla snížena kapacita. V současné době je celková kapacita 157 uživatelů. Kapacita byla
snížena na službě DOZP Nové Zámky o dva klienty a na službě DZR o jednoho klienta. Kapacita služby
DOZP pobočka Litovel je 64 uživatelů, DOZP Nové Zámky 48 uživatelů a služba DZR má kapacitu 45
uživatelů.
Na pobočce Litovel ukončil pracovní poměr sociální pracovník pan Z. Rozman a místo něj, nastoupila
paní Dočekalová, která se vrátila z mateřské dovolené.
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Minimalizujeme výběr fiannčích prostředků z VK, využíváme depozitní účet. Snažíme se podpořit
větší samostatnost uživatelů především při hospodaření s penězi, a proto jsme zavedli, aby si klíčový
pracovník pro zálohu ze sociální pokladny chodil společně s klientem.
V rámci dotazníků zjišťování míry nezbytné podpory uživatele, někteří uživatelé projevili zájem o jiný
typ sociální služby. Sociální pracovníci budou podávat žádosti do jiných zařízení na základě žádosti
daných uživatelů.
Informovala, že opatrovníkům na základě jednání s Českou spořitelnou a.s., byly rozeslány
aktualizované plné moci, které bylo potřeba podepsat, ověřit podpis a zaslat zpět na zařízení. Někteří
opatrovníci s touto plnou mocí nesouhlasí. Následující postup je, že buď škrtli v plné moci
slovo“neomezeně“ – uvidíme, co nám k tomu ve spořitelně sdělí, druhá možnost je převzetí
opatrovníka VK do své úschovy a potřebné finanční prostředky zasílat na depozitní účet.
V současné době řešíme vratky za první den hospitalizace klienta. Nyní tuto hospitalizaci
považujeme vždy jako za předem odhlášenou stravu a vratka se vyplácí. Stává se, že když
k hospitalizaci dojde, je již strava nanormovaná a často již vydaná. Vzhledem k těmto skutečnostem
přistoupíme k tomu, že od 1. 1. 2015 dojde ke změně a vratka za hospitalizaci za první den se nebude
vracet. Dojde k aktualizaci směrnic a všichni opatrovníci budou včas informováni.
Vzhledem k bezpečnosti jsme také řešili revizi elektrospotřebičů. Je nutné, aby elektrospotřebiče
v osobním vlastnictví uživatelů měli nejméně jedenkrát ročně provedenou revizi elektrospotřebičů.
Revizi zajistí zařízení. Náklady spojené s revizí si budou uživatelé hradit ze svých vlastních finančních
prostředků. K této změně dojde rovněž od 1. 1. 2015, dojde k aktualizaci směrnic a opatrovníci
budou včas informováni.

Marta Dostálová
Sdělila, že od minulého setkání nedošlo k žádným změnám. Lékařská péče je zajištěna stejným
způsobem.
Ordinační doba ošetřujícího lékaře je:
Úterý: 10,30 – 12,30
Čtvrtek: 8,00 – 10,00
Čtvrtek po 10,00 hodině pobočka Litovel.
Sdělila, že proběhlo očkování klientů proti chřipce.

Paní Doleželová
Dotazovala se, zda u klientů probíhají preventivní prohlídky.
Dostálová Marta
Sdělila, že preventivní prohlídky jsou prováděny u klientů 1x za dva roky. Prohlídky u zubaře 2x ročně
u každého klienta.
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Základem preventivních prohlídek jsou základní odběry plus další, co uzná ošetřující lékař za
potřebné.

Libuše Kučerová
Sdělila, že vzhledem ke snížení kapacity na pobočce Litovel bylo možné vytvořit společný prostor pro
klienty – klubovnu v přístavbě.
V současné době je v plánu oprava soklu budovy. Stávající omítka byla odstraněna a přes zimu se
nechá sokl vyschnout. Pokud bude dostatek finančních prostředků, sokl se opraví.
Krajský Úřad Olomouckého kraje odprodal vetší část zahrady, která náležela k pobočce. Na tomto
pozemku se budou stavět rodinné domky.
Hovořila o tom, že na pobočce Litovel jsou klientkami i ženy. Vznikají zde kamarádské i partnerské
vztahy. Na pobočce Litovel si klienti sami perou, uklízí, jsou více soběstační. V rámci transformace již
máme vytipované klienty, kteří mají zájem o jiné služby.
Vzhledem ke změně občanského zákoníku, kdy musí dojít k přezkoumání svéprávnosti všech klientů,
kteří byli původně zbaveni způsobilosti k právním úkonům, začali do zařízení jezdit psychiatři, kteří
byli ustanoveni soudem, aby vypracovali posudek, který bude podkladem pro posouzení změny
svéprávnosti.

Josef Vybíral
Sdělil, že je velmi rád, že setkání proběhlo. Poprosil přítomné, aby při jakýchkoliv problémech jej
okamžitě informovali, aby problémovou situaci mohl řešit okamžitě.

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

Další setkání se uskuteční v březnu 2015 a pozvánky budou včas rozeslány. Zápis ze setkání bude
doručen členům Výboru rodičů a přátel a pracovníkům organizace.

Nové Zámky dne 19. 10. 2014

Zapsala: Lenka Procházková
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