VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 17. 3. 2019
Za organizaci: Mgr. Jan Šenk, Marta Dostálová, Lenka Procházková, Mgr. Vybíral Josef, Xenie
Czepiecová, Mgr. Kučerová Libuše
Za Výbor rodičů: pan Polášek, paní Dědičová, paní Kučerová Pavlína, paní Doleželová
Omluveni: manželé Mrázkovi
Pan ředitel přivítal přítomné, poděkoval přítomným za účast a zahájil setkání Výboru rodičů a přátel.
Mgr. Jan Šenk
Informoval přítomné o generální opravě kogenerační jednotky na výrobu elektřiny v plynové kotelně
Nových Zámků, která se prováděla v listopadu 2018.
V posledních dvou měsících roku 2018 ještě pokračovaly malířské práce na opravách maleb a nátěrů
v prostorách budovy zámku a chráněného bydlení v Uničově a na Července.
V prosinci 2018 se také opravily dveře na 3. bydlení DOZP v Nových Zámcích, které byly v havarijním
stavu. Dále se pořídil a instaloval nový server, který nahradil stávající kapacitně nedostačující
zastaralý. V neposlední řadě se pořídilo dalších šest čističek vzduchu na pokoje klientů DOZP a DZR
v budově zámku.
Plán oprav a investic na rok 2019
- V tomto roce nás čeká pravidelná oprava maleb ve stravovacím provozu a další běžná údržba
maleb koupelen, WC, kuchyněk, pokojů a společných prostor v budovách Nových Zámků,
Litovle, Uničova, Červenky a Drahanovicích.
- V průběhu roku budeme pokračovat s opravou dveří a dřevěných zárubní včetně nátěrů na 3.
bydlení DOZP. Důvodem této opravy je velmi špatný a nebezpečný stav dveří na pokojích
klientů.
- V druhém pololetí tohoto roku plánujeme opravu vnitřního zdiva a podlahy včetně sanačních
prací a nátěrů v prádelně DOZP Litovel, Rybníček č. p. 45.
Sponzorství
Ředitel sdělil, že začátkem roku 2019 se organizaci podařilo zajistit sponzorský finanční dar od
společnosti DSL FOOD s.r.o. ve výši 25 000,- Kč, která bude sloužit pro potřebu uživatelů na zajištění
kulturně společenských akcí včetně občerstvení a materiálu s tím spojené.
Obec Libina jako každým rokem poskytla organizaci neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši
5.000,- Kč.
Ředitel informoval přítomné o průběhu projektu transformace sociálních služeb. Olomoucký kraj
vyhlásil výběrové řízení na rekonstrukci dvou domů v obci Červenka (CHB a DZR) a dvou domů
v Litovli (CHB a DOZP), jejíž rekonstrukce by se měly realizovat v tomto roce. V tomto roce by se dále
měly postavit nové domy na zakoupených pozemcích v Drahanovicích (DOZP) a Měrotíně (DOZP).
V rámci V. etapy projektu transformace se v roce 2018 zakoupil pozemek v obci Náměšť na Hané
k výstavbě domu se sociální službou DOZP pro 12 klientů a pozemek v obci Králová k výstavbě domu
se sociální službou DZR pro 10 klientů. Oba tyto pozemky byly v prosinci 2018 převedeny
zřizovatelem do hospodaření příspěvkové organizace.
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Lenka Procházková
Informovala, že koncem roku 2018 se konaly tradiční akce Mikulášské posezení a Vánoční posezení.
Sdělila, že Výroční zpráva za rok 2018 se zpracovává a bude zveřejněna na webových stránkách
organizace a na portále PO Olomouckého kraje.
Seznámila přítomné s plánem akcí na rok 2019 a předala seznam plánovaných akcí na rok 2019.
Informovala, že i v letošním roce budeme pokračovat v pořádání akcí, které organizují jednotlivá
bydlení. Sdělila, že ostatní aktivizace probíhají stále stejně. Od září 2018 canisterapii v organizaci
zajišťuje sdružení Aura – canis.
Informovala, že od 1. 4. do 4. 4. 2019 bude probíhat Týden tvořivých dílen.
Dne 9. 5.2019 se bude konat Den otevřených dveří na zámku i na pobočce Litovel.
Od 1. 1. 2019 došlo ke snížení kapacity celkem o 4 místa ve službě DZR. V současné době je celková
kapacita 145 uživatelů. DOZP 89 uživatelů, DZR 39 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.
Začátkem roku 2019 došlo k přepočtu výše úhrad za poskytované sociální služby, protože došlo ke
zvýšení důchodů a ke zvýšení úhrady za stravu. V současné době je cena za celodenní stravu 170,- Kč.
Byly rozeslány dodatky ke smlouvě o poskytování sociální služby. Opatrovníci byli požádáni o změnu
variabilního symbolu u zasílaných plateb.
Dále pracujeme na vyřizování OP pro klienty, kteří jej dosud nevlastní.
V současné době budeme pracovat na vytvoření logistiky stěhování uživatelů do jednotlivých
objektů.
V roce 2019 chceme zorganizovat setkání s opatrovníky a rodinnými příslušníky uživatelů DOZP
Litovel, DOZP NZ a DZR pro předání informací o průběhu transformace organizace Nové Zámky – PSS,
p. o.
V roce 2019 dojde k aktualizaci transformačního plánu organizace Nové Zámky – PSS, který bude
předán ke schválení ROK.
Informovala o tom, že koncem roku 2018 nastoupila nová vedoucí ekonomického oddělení a nový
vedoucí provozu a údržby.

Marta Dostálová
Sdělila, že klienti po zdravotní stránce vcelku zvládli chřipková onemocnění. Větší nemocnost
v loňském i letošním roce se projevuje u pracovníků. Vzhledem k této skutečnosti jsme nemuseli
přistoupit k zákazu návštěv.
Oznámila změnu ordinační doby lékaře pana MUDr. Sklenáře. S platností od 1. 3. 2019 je ordinační
doba vždy ve čtvrtek od 13,00 – 17,00 hodin nebo dle potřeby.
Od 2. Čtvrtletí by mělo dojít ke změně v osobě psychiatra. Pokud ke změně dojde, péče bude
zachována jako doposud.
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Paní Doleželová
Dotazovala se, zda u klientů probíhají preventivní prohlídky u zubaře. Paní Dostálová sdělila, že
preventivní prohlídky probíhají.
Libuše Kučerová
Sdělila, že na pobočce Litovel nejsou žádné změny. Pracovníci i klienti reagují na záležitosti, které
jsou řešeny v rámci porad vedení. V průběhu roku klienty informují o procesu transformace a řeší
s nimi případné vzniklé problémy.
Klienti se zúčastňují plánovaných akcí. Využívají nabídky, které přicházejí od jiných subjektů.
Sdělila, že nedávno se klienti zúčastnili na veřejné akci v Muzeu v Litovli, kde prezentovali jejich
výrobky z papíru.
Také potvrdila, že nemocnost pracovníků je větší než u klientů.

Josef Vybíral
Sdělil, že se stále pokračuje v opravách a nákupech důležitých a potřebných věcí.
Klienti se účastní nabízených aktivit.
Ve službě DOZP došlo k úmrtí klienta.

Xenie Czepiecová
Sdělila, že vzhledem ke snížení kapacity domova se zvláštním režimem došlo i ke snížení počtu lůžek
na některých pokojích.
V průběhu roku 2018 byly zakoupeny mimo jiné i další jídelní sety, které jsou připevněny k podlaze a
signalizační zařízení pro uživatele. S využitím tohoto zařízení lze sledovat, kdy klient vstupuje do
určitých prostor.
Informovala, že se konají společné porady, na kterých se řeší specifika v chování jednotlivých klientů.

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

Další setkání se uskuteční na podzim 2019 a pozvánky budou včas rozeslány. Zápis ze setkání bude
doručen členům Výboru rodičů a přátel a pracovníkům organizace.

Nové Zámky dne 17. 3. 2019
Zapsala: Lenka Procházková
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