Výroční zpráva 2014
Domova pro osoby se zdravotním postižením
Rudné u Nejdku
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Úvodní slovo ředitele
Vážené dámy a pánové,
předkládáme Vám výroční zprávu Domova pro osoby se zdravotním postižením Rudné u
Nejdku. Uvedenými údaji bychom Vám rádi přiblížili principy naší činnosti v oblasti
sociálních služeb. Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s naší činností a základní
informacemi o organizaci.
V roce 2014 bylo zrealizováno celkem 10 veřejných zakázek a to zejména v oblasti
technického zajištění chodu domova. Z těch nejvýznamnějších uvádím: nákup nového
automobilu jako náhrady za vyřazený, který již dosloužil. Byly opraveny okapy a svody na
budově FARA. Z důvodu častých výpadků el. energie a následných přepětí v síti jsme
s pomocí prostředků zřizovatele zbudovali ochranu přepětí v budově administrativy, kde je
umístěn server počítačové sítě. Byly opraveny podlahy, omítky a vyměněny dveře v pokojích
klientů, zrekonstruována koupelna v budově č.p. 8. V uplynulém roce jsme rozšířili naše
marketingové aktivity a navázali nové kontakty především v hl. městě Praze.
Pro další dva roky máme naplánovány tři velké akce. První je odstranění bariér v hlavní
budově a Domku čp. 8. Součástí akce je zbudování vertikálních zvedacích plošin v uvedených
budovách. Druhou akcí je instalace EPS (elektrická požární signalizace) v budovách domova.
Třetí akcí je oprava chodníku před budovami č.p. 1,2,3.
V roce 2014 jsme pro klienty uspořádali velké množství akcí, blíže viz. další text této zprávy.
Děkujeme všem našim sponzorům za jejich podporu a budeme velmi rádi, pokud nám i
nadále zachovají svou přízeň. Rád bych tímto poděkoval všem zaměstnancům naší organizace
za jejich práci a obětavost, se kterou každodenně vykonávají své povinnosti. Věřím, že naše
úsilí přinese zkvalitnění poskytovaných služeb a více spokojenosti těm, kteří naše služby
potřebují.
Mgr. Petr Maršoun, ředitel
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Identifikace organizace
Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon:
E-mail:
Web:
Právní forma:
Zřizovatel:
Statutární orgán:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku
Rudné u Nejdku 8, Nejdek, 362 21
70890285
353 825 188
info@dozprudne.cz, reditel@dozprudne.cz
www.dozprudne.cz
příspěvková organizace
Hlavní město Praha
Mgr. Petr Maršoun, ředitel organizace

Poslání Domova
Hlavním posláním DOZP je umožnit lidem se zdravotním postižením žít v DOZP Rudné u
Nejdku co nejpodobněji jako žijí lidé na malé obci.
Cílová skupina
Osoby od 19 let věku neomezeně, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení (mentální a kombinované postižení), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
Služba je poskytována osobám s vrozeným (mentální retardace) i získaným mentálním
(demence) postižením a přednostně je určena zájemcům s trvalým pobytem v Praze.
Doba poskytování služby:
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin.
Kapacita zařízení: 74 klientů
Dlouhodobé cíle
Klient je v kontaktu se společností a jinými lidmi.
Klient s podporou pracovníků pečuje o svou osobu a své zdraví.
Klient se v mezích bezpečného rizika rozhoduje a odpovídá za své jednání.
Klient žije podobným rytmem dne, týdne a roku jako lidé v běžné společnosti.
Klient s podporou pracovníků vyřizuje své oprávněné záležitosti na úřadech.
Klient bydlí a stravuje se s ohledem na své potřeby a finanční možnosti.
Pracovní tým
V přímé péči pracuje celkem 36 pracovníků (1 sociální pracovnice, 27 pracovníků v
sociálních službách, 8 zdravotních sester) ve spolupráci s pravidelně docházejícím
psychologem. Naplnění duchovních potřeb klientů zajišťuje docházející farář církve českobratrské. Provoz vlastní kuchyně, prádelny, technického zázemí a administrativy zajišťuje 14
pracovníků.
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Zásady při poskytování sociální služby
Zásady, kterými se řídí pracovníci při poskytování služby tvoří Etický kodex zaměstnanců
DOZP Rudné.

Organizační struktura 2014
Ředitel

Úsek ekonomický

Úsek hospodářské
správy

Vedoucí Ek. úseku
personalista, proj.
manažer
1

Vedoucí hosp.
správy

1

Úsek zdravotně
obslužný
Vedoucí zdravotněobslužného úsekuVrchní sestra
1

1

Oddělení kuchyně

Oddělení údržba

Oddělení zdravotní

Oddělení obslužné

Vedoucí kuchyně 1

řízeno vedoucím
hosp. správy

(řízen vrch. sestrou)

Vedoucí obslužného
oddělení
1

Řidič domovník elektrikář
1

Pradlena

Zdravotní sestra

PSS přímá

24/23

Řidič domovník topič
1

Uklízečka

PSS zákl.
výchovná

3

účetní

1

Kuchař

účetní

1

Kuchař-pomocná
síla
1

3

1

Uklízečka-pradlena 1

8/8

2/1,5

Sociální pracovník 1

Personalistika
Stanovený limit průměrného evidenčního počtu zaměstnanců Domova 53,6 byl v roce 2014
STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ PODLE PRACOVNÍCH POZIC VE
FYZICKÝCH OSOBÁCH
ředitel +
ekonomický úsek

provozní
zaměstnanci

sociální pracovnice

zdravotní sestry
pracovníci v
sociálních službách

dodržen. Ve fyzických osobách byl průměrný počet zaměstnanců 55, z toho 48 žen a 7 mužů.
V přímé péči u klientů byli zaměstnáni 3 muži. V prosinci byl navýšen počet zaměstnanců
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prádelny o 0,5 úvazku. Od 1. listopadu došlo k navýšení platů u všech zaměstnanců
organizace a k reorganizaci vnitřního platového předpisu organizace v souladu se změnou
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Fond kulturních a sociálních potřeb
V roce 2014 byl z fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnancům poskytnut příspěvek na
stravování, na penzijní připojištění. Zaměstnanci obdrželi poukaz na nákup vitamínových
přípravků a v prosinci 2014 proběhlo každoroční vánoční setkání zaměstnanců. Z fondu bylo
na tyto akce čerpáno 139 319,00 Kč.

Ekonomické výsledky hospodaření za rok 2014
Hlavní činnost
Celkové vynaložené náklady za rok 2014 ve výši 30 445 508,21 Kč byly pokryty výnosy
z vlastní činnosti ve výši 17 370 621,97 Kč, neinvestičním příspěvkem od zřizovatele ve výši
9 460 066,24 Kč, dotací ze státního rozpočtu (MPSV) ve výši 3 022 500,00 Kč a 592
320,00 Kč činilo proúčtování odpisů majetku pořízeného ze státního rozpočtu.

ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ DOMOVA
pokrytí odpisů
majetku
pořízeného ze stát.
rozpočtu

dotace MPSV

výnosy z vlastní
činnosti

neinvestiční
příspěvke
zřizovatele
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Přehled vynaložených nákladů v hlavní činnosti
Neinvestiční náklady celkem v tis. Kč
Z toho:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Spotřeba služeb – opravy a udržování
Spotřeba služeb – vzdělávání
Spotřeba služeb ostatní
Osobní náklady
Celkové odpisy dlouhodobého majetku
z toho činí odpisy majetku pořízené z dotace ze stát.
rozpočtu

30.445,5
3.034,3
1.573,7
948,7
86,8
1.235,9
19.805,6
2.857,4
592,3

Výnosy z hlavní činnosti
Výnosy z vlastní činností celkem v tis. Kč
Z toho:
Úhrady za ubytování
Úhrady za stravu
Úhrady za fakultativní služby
Příspěvek na péči
Úhrady od zdravotních pojišťoven
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy

17.370,6

Poskytnuté dotace a příspěvky v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele
Státní dotace

30.445,5
9.460,1
3.022,5

4.813,0
2.058,1
59,8
6.485,6
3.663,9
30,8
253,0
6,4

Doplňková činnost
Zisk z doplňkové činnosti z titulu vaření pro cizí strávníky a z pronájmu nebytových prostor
v roce 2014 činil 7 459,21 Kč.
Výnosy dosažené z doplňkové
17 940,00 KČ
Náklady vynaložené na doplňkovou činnost
10 480,79 Kč.
Investiční akce
Radou HMP bylo schváleno čerpání finančních prostředků z investičního fondu na rok 2014
ve výši 900 tis. Kč a investiční transfer ve výši 216 tis. Kč.
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Nákup nového osobního automobilu
Usnesením RHMP ze dne 18. 3. 2014 bylo schváleno čerpání finančních prostředků
z investičního fondu ve výši 750 tis. Kč na nákup osobního automobilu. Osobní automobil byl
dodán v červenci 2014 v pořizovací ceně 684 735,00 Kč.
Ochrana přepětí v síti
Usnesením RHMP ze dne 24. 6. 2014 byl schválen naší organizaci investiční transfer ve výši
216 tis. Kč na akci číslo 42303 s názvem Ochrana přepětí v síti. Akce byla zrealizována za
211 737,90 Kč.
Instalace sněhových zábran a rozrážečů sněhu
Usnesením RHMP ze dne 9. 9. 2014 bylo schváleno využití finančních prostředků
investičního fondu ve výši 200 tis. Kč na instalaci sněhových zábran a rozrážečů sněhu. Na
výzvu ve VZ nebyla doručena žádná nabídka. Oslovené firmy se omluvily, že by nebyly
schopny splnit požadovaný termín před začátkem zimy, jelikož měly již nasmlouvány jiné
zakázky.
Garážové stání
Z investičního fondu bylo pořízeno garážové stání (stavba pevně spojená se zemí) v hodnotě
38 251,00 Kč.
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Výnosy z prodeje majetku
Na konci roku 2013 byly vyřazeny a určeny k likvidaci přístroje z kuchyně. Nerezové části
těchto přístrojů jsme v roce 2014 odvezli do výkupny sběrných surovin. Získané prostředky
byly ve výši 3 540,00 Kč.
Na základě schváleného rozhodnutí o vyřazení osobního automobilu Škoda Octavia jsme
prodejem získali 56 100,00 Kč. Odhadovaná cena osobního automobilu dle znaleckého
posudku byla 43 069,00 Kč.
Získané finanční prostředky budou v rámci finančního vypořádání odvedeny zřizovateli.

Uskutečněné akce
Významné tradiční akce pořádané domovem:
Masopust
Čarodejnice
Superden
Srdce na dlani
Den otevřených dveří
Mikuláš
Vánoční besídka
Akce mimo domov, kterých se naši klienti zúčastnili:
Country sešlost ve Vysoké Peci
Lord of the Dance – taneční show
Ples Harmonie – GP Pupp v Karlových Varech
Lístečkový bál v Karlových Varech
Senu Cup – fotbalový turnaj v Havlíčkově Brodě
Dobřichovická Alotria na zámku v Dobřichovicích
Krušnohorský jarmark v Nejdku

Naši sponzoři
V roce 2014 se podařilo naší organizaci získat finanční dary určené pro potřeby klientů ve
výši 3 500 Kč.
Pohřební služba R.Neudert
Wodvi union
paní M. Dereová
Pedikúra Süssnerová
Kadeřnictví Schlosserová

1 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
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