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Základní ustanovení
Organizace zahájila svoji činnost dne 1. 11. 1994, od 1. 1. 1995 pokračovala jako
příspěvková organizace Domov důchodců.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2004 č.j. 4/2004 podle §84 odst.
2 písm. e) zákona 128/2000 Sb. zákona o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů a
po novele provedené zákonem č. 313/2002 Sb., § 14 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů po změnách a doplnění provedených zákonem č.
320/2001 se dle Zřizovací listiny ze dne 31. 5. 2004 stala organizace příspěvkovou organizací
se samostatnou právní subjektivitou. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne 31. 5. 2004 došlo
ke změně názvu na Centrum sociálních služeb Naděje Broumov a k rozšíření předmětu
činnosti o zajištění terénní pečovatelské služby v domácnostech občanů.
Na zasedání Zastupitelstva města Broumova dne 27. 5. 2009 byl schválen Dodatek ke
zřizovací listině, ve kterém je nově vymezen čl. č. 4 zřizovací listiny „Vymezení hlavního účelu
a tomu odpovídajícího předmětu hlavní činnosti“. 20. 4. 2015 byl schválen dodatek ke zřizovací
listině, v němž se rozšiřuje a mění účel a předmět činnosti organizace. Centrum sociálních služeb
se od 1. 6. 2015 rozšiřuje o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a o odborné
sociální poradenství.

Činnost Centra sociálních služeb Naděje Broumov
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov na základě Rozhodnutí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje poskytuje sociální služby: domov pro seniory, pečovatelskou službu,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství.
Sociální službou se dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
V roce 2015 CSSNB prošlo mnoha důležitými změnami. Nejzásadnější změnou tohoto
roku bylo rozšíření stávajících sociálních služeb, jimiž jsou Domov pro seniory (DpS) a
Pečovatelská služba (PS), o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) a o Odborné
sociální poradenství (OSP). S rozšířením Centra byly spojeny další organizační změny, které
vyplývají z personálních požadavků na zajištění služby a s tím spojenou agendu.
Od ledna byla jmenována do funkce ředitelky organizace Mgr. Eva Kašparová.
Cíl a směřování CSSNB je deklarováno veřejnými závazky jednotlivých služeb a
pokračování v nastaveném systému řízení kvality celé organizace jako celku.
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1 DOMOV PRO SENIORY
1.1 Poslání, cíle a principy služby
Poslání
Poskytovat pobytovou službu seniorům, kteří jsou trvale odkázaní na péči druhé osoby
Seniorům poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet
maximální úroveň jejich soběstačnosti. Službou posilovat sociální začlenění seniora.
Služby poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů.
Cílová skupina
Senioři, kteří se nacházejí v takové situaci, že potřebují 24hodinovou pomoc, kterou
jim z objektivních důvodů již nelze zabezpečit v jejich přirozeném sociálním prostředí
jinou osobou, pečovatelskou službou ani jinými terénními službami.
Věková struktura: senioři zejména od 65 let
Cíle
Zjišťovat, řešit a vyhodnocovat nepříznivou sociální situaci u uživatelů služby.
Poskytovat sociální a ošetřovatelskou péči, na základě individuálních potřeb uživatelů.
Podporovat jejich rodinné a přátelské vazby a zprostředkovávat přirozený kontakt se
společenským prostředím.
Principy/zásady
Respekt k lidské důstojnosti
Respekt k soukromí
Respekt k osobnosti jedince
Respekt k svobodnému rozhodování našich uživatelů
Podpora uživatele pouze do výše jeho postižení

1.2 Poskytované služby
Mapa poskytovaných činností – Domov pro seniory
Domov pro seniory poskytuje všechny základní činnosti dané zákonem 108/2006 Sb.
o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. Jedná se o:
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1.3 Personální zajištění pobytové služby – DpS
Službu domova pro seniory v rámci Centra sociálních služeb Naděje Broumov
v roce 2015 zajišťovalo 27 kmenových zaměstnanců, jmenovitě:
ředitelka:
ekonomka:
skladová účetní:
vedoucí sociálního úseku:
zdravotní a sociální péče, manažer kvality:
vedoucí zdravotního úseku:
zdravotní sestry:
pracovníci sociální péče:

kuchařky:

uklizečky:
pradlena:
domovník, řidič:

Mgr. Eva Kašparová
Jana Marková
Věra Hušková
Martina Bártová, DiS./ Mgr. Ludmila Čížková
Mgr. Libuše Simonová
Radomíra Lantová
Petruška Pavlíková, Stanislava Válková
Jana Ansorgová
Hana Lorencová
Lenka Richtrová
Alena Brožková
Karin Rusnaková
Jana Šabatová
Klára Kotová/Věra Eliášová
Jan Klíma
Jan Kotyza
Ondřej Hejniš
Jaroslava Štěpánková
Věra Krejčí/ Olga Machová
Alena Chladová
Jaroslava Ferencová
Alena Vyhnálková
Jiřina Dítětová, Jitka Kvapilová
Věra Ehlová
Rudolf Stečínský

Ředitelka, ekonomka, účetní a sociální pracovnice zajišťují řídící, manažerské,
ekonomické a personální služby také pro úsek PS, SAS a OSP.
Na základě požadavku na zajištění kvality poskytované péče byla posílena přímá
péče o 2 pracovníky. Jednalo se zejména o posílení noční směny.
Významnou součástí celého týmu jsou také pracovníci, kteří jsou zaměstnáni na
základě smlouvy s Úřadem práce. V DpS se jednalo o 6 zaměstnanců.
1x – sociální pracovnice (zaměstnávání mladých), do 9/2015
1x - pomocná pracovnice (zaměstnávání nad 50 let), do 4/2015
2x – aktivizační pracovnice, od 6/2015 + od 11/2015
2x – pracovnice pro úklid a údržbu, od 9-10/2015
Personální statistika
Činnost Domova pro seniory zabezpečovalo v roce 2015 celkem 27 zaměstnanců, v přepočtu
na úvazky 25,3 zaměstnanců. Ve statistických datech následovně:
úvazky
Administrativní a THP pracovníci
Sociální pracovníci
Pracovníci v sociálních službách (přímá obslužná péče)
Zdravotní sestry
Ostatní obslužný personál
(stravování, prádelna, úklid, údržba)

5

3,275
1
11
3,2
6,825
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1.3.1

Vzdělávání pracovníků v roce 2015

Oblast vzdělávání pracovníků je trvale jednou z našich priorit. Všichni pracovníci v přímé
péči o uživatele (= pracovníci v sociálních službách, sociální pracovnice i zdravotní sestry)
splňují kvalifikační požadavky zákona 108/2006 o sociálních službách a splňují předepsané
další vzdělávání (minimálně 24 hodin dalšího vzdělávání za rok, které může probíhat formou
akreditovaných vzdělávacích akcí, školení pracovníků nebo odbornou stáží v jiném zařízení).
Také v roce 2015 jsme pokračovali ve vzdělávání pracovníků, které vychází z potřeb
zařízení ve vazbě na potřeby uživatelů a zároveň reaguje na hodnocení pracovníků, jejich
vlastní cíle, schopnosti, možnosti a profesní směřování. Na základě hodnocení pracovníků je
vypracován plán vzdělávání pro celou organizaci. Ke vzdělávání využíváme externí
akreditované organizace, osvědčilo se nám uspořádat vzdělávací akce „na klíč“ přímo
v zařízení, aby se vzdělávání mohl zúčastnit co nejširší okruh pracovníků a zajistila se tak
ekonomicky co nejlepší efektivita. Zaměstnanci, kteří se zúčastní vzdělávání, předávají
získané znalosti ostatním pracovníkům, kteří se školení nemohli zúčastnit.
V roce 2015 se zaměstnanci domova pro seniory zúčastnili vzdělávání v oblastech:
Všichni zaměstnanci – semináře „na klíč“ přímo v našem zařízení:
- Psychohygiena a relaxační techniky (7 pracovníků)
- Ochrana práv uživatelů sociálních služeb1, 2 (13 pracovníků)
- Využití fyzioterapie při práci se seniory v sociálních službách (10 pracovníků)
- Jak správně používat evakuační podložky (14 pracovníků)
Sociální pracovnice:
- Zjišťování potřeb klientů (1 pracovník)
- Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby (2 pracovníci)
Vedoucí pracovníci:
- Procesní řízení (3 pracovníci)
- Dokumentace v kostce (1 pracovník)
- Pracovní právo v sociálních službách (4 pracovníci)
Řidiči referenti:
- Školení řidičů referentů (6 pracovníků)
Supervize:
- pro pracovníky v přímé péči (11 pracovníků)
- pro sociální pracovnice (2 pracovníci)
Spolupráce se studenty
Podporujeme zapojení studentů do práce se seniory. Naše zařízení vyhledávají studenti
různých typů škol k vykonání praxe a stáží. V roce 2015 se jednalo především o Střední
odbornou školu sociální – Evangelická akademie v Náchodě a Střední školu Nové Město nad
Metují. Dále u nás absolvovali praxi studenti vysokých škol – Univerzita Hradec Králové - 2
studenti a Opavská Univerzita – 2 studenti.

1.4 Domov pro seniory v číslech roku 2015
Kapacita zařízení:

34 míst

Charakter ubytování: 17 dvoulůžkových pokojů
společné sociální zařízení (koupelna, WC) na každém patře
6
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Stravování:

3 hlavní jídla, 2 svačiny, 2. večeře pro diabetiky
příprava jídel ve vlastní kuchyni
Zázemí:
prádelna, dílna, zahrada, altán, terasy, společenská místnost, jídelna, TV
koutky
Obyvatelé v roce 2015
Průměrná roční obložnost 96,46%
Průměrný věk
83,6 let
Počet klientů – žen
23
Počet klientů – mužů
11
Přijatí
20
Ukončení pobytu (úmrtí)
20
Věková struktura obyvatel DpS:
66 – 75 let
6
76 – 85 let
15
86 – 95 let
13
Aktuální rozložení příspěvků na péči
Příspěvek na péči

Nemá
I (lehká závislost)
II (střední závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)
Celkem:

Klientů Částka(v tis.)/měsíc
(3%)
(9%)
(32%)
(26%)
(30%)

0
2
11
11
10
34

0,0
1,6
44,0 (18%)
88,0 (30%)
120,0 (51%)
253,6

Přiznaný příspěvek na péči podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách náleží
za poskytování služeb v plné výši poskytovateli služeb, tedy Domovu pro seniory.
Úhrady od aktuálních klientů
Průměrná výše úhrady na 1 klienta v roce 2015 činila: 8777,-Kč
Počet klientů, jejichž úhrada je
- plná: 26 (76%)
- snížená o neuhrazenou část: 8 (24%)
Úhrada a její výše byla stanovena na rok 2015:
za stravu - ve výši stravovací jednotky
120,- Kč
za bydlení - v obytné místnosti pro dva obyvatele 160,- Kč
Celková úhrada za den
280,- Kč
Počet evidovaných žádostí o přijetí do DpS:
16
Při posuzování žádosti pro přijetí do Domova pro seniery se přihlíží k aktuální potřebnosti
klienta, nikoliv k pořadí předložených žádostí. O přijetí/nepřijetí rozhodují na základě
sociálního šetření sociální pracovnice.

1.5 Zpráva o činnosti Domova pro seniory
Domov pro seniory v Broumově je pobytové zařízení s celoročním
nepřetržitým provozem, které svým obyvatelům zajišťuje komplexní péči, zabezpečuje
prožívání důstojného a bezpečného života a současně také nabízí aktivizační a terapeutické
7
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činnosti. Nachází se v klidné části města a je obklopen velkou zahradou, která slouží
k zájmové činnosti a odpočinku obyvatel.
Ubytování je zajištěno v 17-ti dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny
polohovacími lůžky, nočními stolky, skříněmi, jídelním stolem, židlemi, umyvadlem a
sklopným zrcadlem pro hendikepované. Obyvatelé si mohou dle možností dovybavit pokoj
vlastními drobnými předměty. Dále jsou pokoje, toalety a koupelny v obou patrech vybaveny
světelnou a akustickou signalizací pro rychlé přivolání personálu. V přízemí je jídelna, která
mimo podávání stravy slouží i jako společenská místnost vybavená televizí a radiem. V 1.
poschodí je rovněž společenský kout vybavený televizí. V přízemí domova je klubovna pro
setkávání a posezení obyvatelů s rodinami. Z chodby v přízemí je bezbariérový vstup směrem
do zahrady na dvě terasy a k altánu, které jsou vybaveny zahradním nábytkem a slunečníky.
V zařízení jsou podávána 3 hlavní jídla a svačiny. Podle zdravotního stavu obyvatele,
na doporučení lékaře, se připravuje strava normální a dietní. Na každém podlaží je chladnička
pro obyvatele, kuchyňský kout vybavený varnou konvicí a mikrovlnnou troubou, k dispozici
je celodenně čaj a chlazená voda.
Zařízení zajišťuje obyvatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči. Zdravotní péči
prostřednictvím praktických a odborných lékařů, ošetřovatelskou péči prostřednictvím
vlastních zaměstnanců /zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách /.
Domov pro seniory v Broumově s kapacitou 34 lůžek se svými „rozměry“ řadí mezi
menší zařízení. Veškerý personál se svým přístupem k obyvatelům domova snaží při
důsledném naplňování standardů kvality vytvářet atmosféru, ve které se obyvatelé skutečně
mohou cítit jako doma. O klienty se stará odborně vyškolený personál (zdravotní sestry,
pracovníci v sociálních službách, sociální pracovnice) a je zabezpečeno kompletní technicko
hospodářské zázemí (vlastní kuchyně, prádelna, domovník, uklizečky, ekonomka,
hospodářka).
O umístění v našem domově je velký zájem. K 31.12.2015 máme v evidenci žadatelů
o umístění do našeho domova celkem 15 aktuálních žádostí. I to svědčí o oblibě a dobré
pověsti Domova pro seniory v Broumově.
1.5.1 Průběh realizace služby
Zaměření na individuální potřeby jednotlivých obyvatel domova se stalo již
samozřejmostí. Nově příchozí klienti jsou zpravidla vysoce závislí na poskytované péči.
Kvalitní zjišťování jejich potřeb a snaha o jejich naplnění je jedinou možnou cestou, jak učinit
život seniorů v této poslední etapě života důstojným.
Při podání žádosti o umístění do Domova pro seniory podrobně informujeme zájemce
i jeho rodinu o chodu zařízení. Podporujeme zájem o to, aby si budoucí klient, i jeho blízcí
zařízení prohlédli a utvořili si svou představu o životě v něm. V dalším období, setkáních
sociální pracovnice u budoucího obyvatele a dále pak v prvních týdnech pobytu seniora
v zařízení je s tzv. klíčovým pracovníkem (to je pracovník, který bude vytvářet osobní plán
obyvatele - sledovat a vyhodnocovat jeho potřeby) a se sociální pracovnicí vytvářen osobní
plán, ve kterém jsou zachyceny všechny představy, cíle, plány a možnosti klienta při pobytu
v domově.

8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Domov pro seniory je součástí Centra sociálních služeb Naděje Broumov, které
poskytuje též pečovatelskou službu. Obě služby spolu velmi úzce spolupracují, a to jak při
personálním zajištění služeb, tak při realizaci různých aktivit a sdílením společných prostor.
Klienti obou služeb tak mohou využívat možností perličkových koupelí nebo se zúčastnit
různých kulturních akcí ve společenské místnosti přilehlého domu s chráněnými byty.
Při hodnocení kvality poskytovaných služeb se zaměřujeme na sledování toho, jak se
nám daří dosahovat souladu poskytovaných činností na všech úrovních s cíli, posláním a
principy naší organizace. Klademe důraz na vzdělávání pracovníků a snažíme se být „učící se
organizací“. Vytváříme otevřené pracovní prostředí, kde je prostor k diskusím, k uplatnění
názorů a námětů všech spolupracovníků. V domově pro seniory celoročně probíhá velké
množství aktivit, směřujících ke zkvalitnění a zpříjemnění pobytu seniorů:
1.5.2 Aktivizační činnosti v Domově pro seniory
Celoroční pravidelné aktivity
Návštěvy dobrovolnice paní Blaženy Hýskové (např. povídání, zpěv, hra na hudební nástroje,
výtvarná činnost, trénink paměti), probíhaly každé úterý v 9 hodin
Návštěvy dobrovolnice Moniky Nýčové a Ivany Jančové, obě dobrovolnice pracovaly jako
společnice – poseděly s klienty, hrály společenské hry, četli noviny a knihy, sledovali TV či
poslouchali hudbu
Chvilky s kytarou s Mgr. Ludmilou Čížkovou, ve kterých si klienti mohli společně zazpívat písně
nejen lidové. Chvilky probíhaly každou středu v 10 hodin
MVDr. Lady Zavadilové s jejím psem Šnečkem (forma canisterapie u klientů v jejich pokojích),
pátky po obědě. Ranní cvičení s hudbou v jídelně domova; čtení aktualit z Náchodského deníku;
pondělí, středa, pátek po snídani.
Schůzka obyvatelů s vedoucími pracovníky v jídelně domova (konzultace jídelníčku, sběr námětů
ke zlepšení služby, zodpovězení dotazů obyvatel,…), probíhala každé pondělí po snídani.
Biblická hodina s obyvateli domova s paní Janou Wienerovou, farářkou Církve československé
husitské ve společenské místnosti Domu s chráněnými byty; každé pondělí v 10:00 hodin.
Mše svatá s obyvateli domova s farářem církve římskokatolické Františkem Hofmanem,

OMelit. cap. Mag., která probíhala každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci v 9:30 hod., po kterých
zpravidla probíhaly individuální návštěvy faráře dle domluvy s jednotlivci.
Pravidelně 1 x týdně zajišťujeme obyvatelům drobné nákupy. Dále za obyvateli přichází
kadeřnice a pedikérka.
Stolní hry, čtení, sledování TV, poslech hudby, posezení pod altánem a na terase
Kavárničky pro seniory, které pořádal Klub seniorů Broumov
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Kromě těchto pravidelných aktivit probíhaly průběžně po celý rok ještě další
tyto aktivity pro seniory:
Návštěva Tří králů
Prodej textilu ve společenské místnosti Domu s chráněnými byty; dle zájmu obyvatel a domluvy s
prodejcem
Pracovní dílničky s dětmi ze ZŠ Olivětín, které společně se seniory vyráběly různé dekorativní
předměty (obrázky, keramika, okrasné svíce, polštáře atd.). Tyto dílničky byly mezi seniory
obzvláště oblíbeny
Výtvarná dílna se stážistkou Bc. Zdeňkou Samekovou
Prohlídka kláštera za pomoci Dopravní zdravotní služby broumovské nemocnice, která zajistila
přepravu klientů
Návštěva obnovené Klášterní zahrady v Broumově
Návštěvy s posezením v hotelu Veba
Návštěva sportoviště se sledováním fotbalových zápasů
Jarní, velikonoční, podzimní, vánoční koncerty ZUŠ Broumov
Velikonoční a vánoční pásmo dětí ze speciální třídy ZŠ Kladská Broumov
Letní „Divadlení“ a vánoční vystoupení dětí z Centra pro rodinu
Předvánoční vystoupení pěveckého sboru Bohemáček
Řemeslný jarmark a Předvánoční výstava v DD Police nad Metují
Sportovní zápolení seniorů v DD Lampertice
Letní grilování s ženami ze Svazu žen na zahradě, k tomu vyhrávala hudební sdružení Libak –
Kastner
Podzimní výlet na Ostaš – šlo o individuální přání klientky paní Pohlové, která se chtěla podívat
na místo, kde žila
Prohlížení starých pohlednic a vzpomínání
Rotopedtours a pěškotours, který má jíž nadregionální charakter, vítězové obdrželi diplomy a
věcné dárky pořádaná. Akci pořádá Národní síť podpory zdraví. Obyvatelé, kteří se do

soutěže zapojili, během měsíce října ujeli na speciálním rotopedu celkem 629 076 metrů.
Tato aktivita se stala oblíbenou rehabilitací a přispívá k zachování i příznivému vývoji
mobility obyvatel.
Podzimní úklid listí na naší zahradě dětmi ze ZŠ Kladská Broumov
Hudební představení „Waldemar Matuška“, zpěváka Šimona Pečenky
Návštěva Mikuláše s přáním do nového roku obyvatelům domova
Vánoční koncert Václava Hybše v Polici nad Metují, Město Broumov zajistilo přepravu
autobusem
Předvánoční návštěva pana starosty s předáním dárkových balíčků od města Broumov
obyvatelům domova, starosty z Hejtmánkovic i Meziměstí
Silvestrovské posezení s kapelou Kamarádi osady 5

1.6 Projekty
V roce 2015 jsme pokračovali v projektu zavedení řízení kvality – QMMS. V měsíci
listopadu jsme úspěšně prošli auditem a získali jsme certifikát řízení kvality 1. stupně.
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2 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
2.1 Poslání a principy Pečovatelské služby
Poslání
Poskytovat terénní a ambulantní pečovatelskou službu občanům města Broumova,
kteří se nacházejí v takové situaci, že potřebují pomoc dalších osob a pomoc od svých
blízkých a jiných služeb nemohou plně využívat, nebo je tato pomoc nedostačující.
Poskytovat terénní a ambulantní pečovatelskou službu občanům spádových obcí
Broumova, kteří se nacházejí v takové situaci, že potřebují pomoc dalších osob a
pomoc od svých blízkých a jiných služeb nemohou plně využívat, nebo je tato pomoc
nedostačující a to za předpokladu, že obec projeví zájem o poskytování pečovatelské
služby na svém území a uzavře s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov smlouvu
o poskytování pečovatelské služby. Aktuální seznam obcí, které mají s Centrem
sociálních služeb Naděje Broumov uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské
služby na svém katastrálním území je k dispozici v kanceláři Pečovatelské služby a
v informačním letáku Pečovatelské služby.
Služby poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů.
Služby poskytovat tak, aby byly pro uživatele motivující a podporovaly jeho
samostatnost a sociální začleňování.
Cílová skupina
Osoby s chronickým onemocněním, s tělesným postižením a senioři, kteří se nacházejí
v takové situaci, že potřebují pomoc dalších osob a pomoc od svých blízkých a jiných
služeb nemohou plně využívat, nebo je tato pomoc nedostačující.
Věková struktura: osoby od 15 let
Cíle
Zjišťovat, řešit a vyhodnocovat nepříznivou sociální situaci u uživatelů služby.
Podporovat uživatele na základě jejich individuálních potřeb, v jejich přirozeném
prostředí a běžným způsobem života, podporovat jejich rodinné a přátelské vazby a
zprostředkovávat přirozený kontakt se společenským prostředím.
Zásady a principy
Respekt k lidské důstojnosti
Respekt k soukromí
Respekt k osobnosti jedince
Respekt k svobodnému rozhodování našich uživatelů
Podpora uživatele pouze do výše jeho postižení
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2.2 Poskytované služby
Mapa poskytovaných činností – Pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba je poskytována v Broumově a okolí v pracovních dnech v době
od 6,30 do 15,30hod. Smluvně od 15,30 do 20hod v pracovních dnech a od 7hod do 20hod ve
dnech volna.
Uživatelé pečovatelské služby
Cílová skupina pečovatelské služby:
Osoby s chronickým onemocněním, s tělesným postižením a senioři, kteří se nacházejí
v takové situaci, že potřebují pomoc dalších osob a pomoc od svých blízkých a jiných služeb
nemohou plně využívat, nebo je tato pomoc nedostačující.
Věková struktura cílové skupiny: Osoby od 15 let věku
Celkový počet uživatelů Pečovatelské služby za rok 2015: 78 uživatelů, z toho 0 uživatelů
z okolních obcí.
Z toho: ženy 51, muži 26, děti 1
Průměrný věk uživatele: 79 let
Počet nezletilých uživatelů ve věku 15 – 18 let: 1

2.3 Personální zajištění Pečovatelské služby
Pracovníci úseku Pečovatelské služby:
Vedoucí úseku Pečovatelské služby:
Sociální pracovnice úseku Pečovatelské služby:

Bc. Beata Hovorková
Mgr. Libuše Simonová
Bc. Beata Hovorková
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Pracovníci přímé péče:
Michaela Pfeifferová, Rita Šedková, Jana Röselová, Petr Štěpnička, Petra Novotná, Gabriela
Machková a Jana Zuščáková,
Uklízečka: Helena Havelková
Vedoucí úseku PS
Sociální pracovník úseku PS
Pracovníci přímé obslužné péče – pečovatelé
Uklizečka
Ženy: 8
Muži: 1

počet úvazků
počet úvazků
počet úvazků
počet úvazků

0,7
0,6
6,5
1,0

2.3.1 Vzdělávání pracovníků v roce 2015
Pracovníci jsou vzděláváni podle svých pracovních pozicí a přiřazených pracovních rolí.
Vzdělávání probíhá podle tříletého plánu vzdělávání Pečovatelské služby a individuálních
vzdělávacích plánů pracovníků.
 Do průběžného celoživotního vzdělávání byli zapojeni všichni pracovníci v sociálních
službách, sociální pracovník a vedoucí služby
 Zákonný počet hodin celoživotního vzdělávání je min. 24 hod/rok na jednoho
pracovníka, tento požadavek všichni pracovníci splnili (zákon č.108/2006Sb.)

2.4 Pokračování v nastaveném trendu
V průběhu roku 2013 – 14 se Pečovatelská služba začala soustředit na uživatele s vyšší
závislostí na péči dalších osob. Postupně se snižuje počet uživatelů, ale zároveň stoupá počet
hodin přímé péče na jednoho uživatele, což je v souladu s vývojovým trendem na krajské a
národní úrovni. Vývojový trend však nezohledňuje potřebu péče prováděnou dvěma
pracovníky zároveň. To znamená, že výklad zákona č. 108/2006Sb. O sociálních službách
neumožňuje účtovat uživateli péči dvou pracovníků např. při osobní hygieně nebo doprovodu
u špatně pohyblivého uživatele. Tím se dostává Pečovatelská služba do disproporce mezi
počtem skutečně provedených hodin přímé péče a počtem vyúčtovaných hodin přímé péče.
Dalšími kroky, ke zkvalitňování poskytované služby bylo rozšíření pracovní doby do
20hod a zaregistrování ambulantní služby – střediska osobní hygieny. Zřízením ambulantní
služby vycházíme vstříc osobám, které z důvodu své nemoci potřebují pomoci s osobní
hygienou v bezbariérově upravené koupelně.
Další oblastí soustředěného zájmu je bezplatné sociální poradenství. Pracovníci služby
zmapovali a vytvořili rozsáhlý soubor návazných služeb v našem regionu. Sociální pracovnice
denně řeší s občany Broumova obtížné sociální situace, do kterých se dostávají.
Zvýšila a zefektivnila se spolupráce s pracovníky Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ Broumov, sociálním úsekem broumovské nemocnice a sociálními
pracovníky Úřadu práce, což je v celorepublikovém měřítku spíše ojedinělý jev. Díky této
práci je naše služba schopná občanům regionu pomáhat hledat různé alternativy pro řešení
jejich obtížných životních situací.
Novými oblastmi, na které se Pečovatelská služba ve spolupráci s Odborem sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Broumov, Péčí o duševní zdraví a terénní hospicovou péčí
připravuje, je péče o osoby s psychiatrickým onemocněním a umírající v domácím prostředí.
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Výše popsané změny úzce souvisí s narůstající vzdělávací potřebou organizace, která
zvyšuje odbornost stávajících pracovníků služby a zvýšenými nároky organizace na výběr
nových pracovníků.
Přehled poskytovaných činností a uvedené pouze účtované hodiny přímé péče
Úkony z vyhlášky
č. 505/2006 Sb.

2011

2012

2013

2014

2015

9831 úkonů

8768 úkonů

7214 úkonů

5890 úkonů

praní a žehlení prádla 159 kg

220 kg

233

261 kg

100 kg

běžné pochůzky 593 hod

584 hod

260 hod

460 hod

350 hod

běžné nákupy 391 hod

548 hod

695 hod

523 hod

391 hod

běžný úklid a údržba domácnosti 394 hod

349 hod

391 hod

332 hod

270 hod

142 hod

195 hod

144 hod

115 hod

48 hod

88 hod

125 hod

130 hod

pomoc při přesunu na lůžko, WC 9 hod

16 hod

189,5 hod

34 hod

15 hod

pomoc a podpora při podávání jídla 372 hod

240 hod

570

626 hod

854 hod

0

40,5 hod

338 hod

522 hod

173 hod

148 hod

145 hod

277 hod

54 hod

9

225 hod

190 hod

1814 úkonů

1745 úkonů

1549 úkonů

975 úkonů

42 úkonů

40 úkonů

27 úkonů

32 úkonů

278 úkonů

359 úkonů

0

58 úkonů

8 úkonů

8 úkonů

30 úkonů

32 úkonů

dovoz nebo donáška jídla 10892 úkonů

pomoc při osobní hygieně 28 hod
pomoc při oblékání a svlékání 17 hod

pomoc při prostorové orientaci 0
doprovod služebním vozem 15 hod
doprovod k lékaři, na nákup atp. 72 hod

kg

hod

hod

Fakultativní úkony
kopírování 1746 úkonů
vyřizování telefonem 82 úkonů
dohled nad požitím léků 0
zapůjčení úklidových pomůcek 50 úkonů

Příjmy úhrad od uživatelů
v Kč/rok
r. 2010
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014
r. 2015

481110,364130,372122,403931,405074,406163,-

500000
400000
300000
200000
100000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

V průběhu roku 2015 byla poskytována služba dvěma uživatelům, kteří mají ze
zákona (č.108/2006Sb. O sociálních službách) nárok na bezplatné poskytování služby. Těmto
uživatelům bylo poskytnuto 251 úkonů a 153 hodin pečovatelských činností v ceně 19 600
Kč.
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Plán časové dotace na službu, efektivita práce a vyúčtování úhrad za poskytnuté služby
V druhé polovině roku 2013 se začala Pečovatelská služba podrobně zabývat
porovnáváním naplánované časové dotace u každého uživatele a výběru úhrady za
provedenou službu za měsíc. Tzn., že u každého uživatele pracovníci spočítali, kolik minut
jim zabere příprava na každou prováděnou činnost, kolik času potřebují na přesun za
uživatelem, kolik pracovníků zároveň musí činnost provádět, kolik času stráví poskytováním
konkrétního úkonu a kolik času potřebují na měsíční vyúčtování úhrady jednoho uživatele. Při
porovnání naplánovaného času pro jednoho uživatele za měsíc s vyúčtovanou úhradou za
poskytnutou službu bylo zjištěno, že uživateli je možné podle zákona č.108/2006 Sb. O
sociálních službách naúčtovat přibližně jen 50% skutečného času věnovaného jednomu
uživateli. Zmíněný zákon ani nedovoluje, aby byl uživateli účtován čas dvou pracovníků,
kteří mu službu provedli (např. přesun nebo koupel imobilního uživatele, který nelze provést
jedním pracovníkem) z důvodu diskriminace uživatelů s vyšším stupněm závislosti.
Z pohledu služby, není v tomto případě diskriminován uživatel, ale poskytovatel služby.
Uživatel s vyšší mírou závislosti má možnost pobírat vyšší příspěvek na péči, odpovídající
jeho míře závislosti. Další disproporci ve vyúčtované úhradě za služby tvoří uživatelé se
zákonným nárokem na bezplatně poskytované služby. V roce 2015 poskytovala naše služba
bezplatně péči dvěma uživatelům.
Z výše popsaného porovnávání vyplývá, že z ekonomického ukazatele výběr úhrad
za poskytnuté služby nelze vyvozovat efektivitu práce pracovníků Pečovatelské služby.
K jejímu hodnocení a stanovování optimálního počtu pracovníků bude nutné vést i nadále
podrobný plán časové dotace na službu.

2.5 Projekty
V průběhu roku 2015 plnila Pečovatelská služba stanovené podmínky pro přípravu k
auditu II. stupně v systému řízení kvality QMSS, kterým úspěšně prošla v dubnu 2015.

3 CENTRUM PRO RODINU
V rámci Centra pro rodinu poskytuje naše organizace CSSNB dvě registrované
sociální služby
 Sociálně aktivizační služba
 Odborné sociální poradenství
V CPR probíhají také další aktivity, které jsou pod taktovkou jiných organizací. Jedná se o:
Dům dětí a mládeže Ulita, Broumov
-

Klub pro rodiče s dětmi
Fotbal (tělocvična v zimních měsících)

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s Hradec Králové
-

Služby pro pěstounské rodiny
Manželská a rodinná poradna

Pan Vítek s projektem: ,,Bavíme se sportem“ - tělocvična v zimních měsících
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4
4.1

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA

Poslání, principy a zásady poskytování služby SAS

Poslání
Posláním SAS je pomoc a podpora rodin s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální
situaci. Naší snahou je posílit jejich schopnosti a motivaci řídit svůj život samostatně a převzít
odpovědnost sami za sebe, za svou situaci, dle svých možností a schopností.
Oblasti nepříznivé sociální situace
Nízký příjem
Závislost na sociálních dávkách
Zadluženost
Nezaměstnanost a problémy s bydlením
Oslabení nebo ztráta životních návyků a způsob života, který vede ke konfliktu ve
společnosti
Cílová skupina
Rodiny s dětmi, které se ocitají v tíživé sociální situaci bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy,
barvy pleti a náboženského či politického vyznání a nedovedou svoji nepříznivou sociální
situaci samostatně vyřešit.
Cíle
Hlavním cílem služby je podporovat fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko
sociálního vyloučení nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné
sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez pomoci, překonat.
Principy/zásady
Individuální přístup - služba vychází z individuálních potřeb každého uživatele, podporuje
uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní
život a k rozvoji samostatnosti uživatelů.
Podpora uživatelů k vlastní aktivitě a samostatnosti - pracovníci podporují uživatele tak,
aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.
Rovný přístup - služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství,
státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo na tom, jakým způsobem se podílí
na životě společnosti.
Mlčenlivost a důvěrnost sdělení - zachování diskrétnosti sdělených informací s výjimkou
zákonné oznamovací povinnosti.
Dobrovolnost – uživatel služby může kdykoliv spolupráci ukončit bez udání důvodů a má
také právo kdykoliv službu využít znovu
Bezplatnost - služba je pro uživatele bezplatná.
Partnerství a vzájemný respekt - uživatel má právo mít a vyjádřit své postoje a názory, má
právo ptát se na postoje a názory zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen. Rozhodnutí
uživatele při výběru možnosti řešení své nepříznivé sociální situace je plně respektováno,
pracovník uživatele informuje o kladech a záporech zvoleného postupu řešení.
Oboustranná bezpečnost – uživatelé neohrožují fyzicky bezpečnost pracovníků, ani
pracovníci neohrožují bezpečnost uživatelů.
Odbornost – všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb. a
dále se vzdělávají. Poskytovatel vytváří podmínky pro zvyšování kvality poskytované služby
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4.2 Poskytované služby
Mapa poskytovaných činností – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba je realizována ambulantní a terénní formou.

4.3 Ambulantní forma:
V rámci ambulantní formy probíhají 3 aktivity
Konzultační hodiny
Klubová činnost
Poradna pro rozvoj a výchovu dětí
Konzultační hodiny:
Pondělí až pátek od 9.00 hodin do 13.00 hodin
V tento vymezený čas mohou uživatelé přicházet řešit své zakázky. V souvislosti
s řešením zakázky, která je usmluvněna individuálním plánem mohou ZDARMA využít
možnost telefonování, přístupu na internet a kopírování dokumentů, které souvisí s plněním
zakázky.
Uživatelé, kteří se sociální službou nespolupracují, jsou odkazováni na komerční službu.
17
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4.3.1 Klubová činnost
Přímá práce na klubech probíhá každý pracovní den od 12.00 hodin do 17.00 hodin.
Klub mohou využívat rodiče s dětmi nebo děti z rodin, kteří se sociální službou spolupracují.
Aktivity klubové činnosti jsou rozděleny do otevřených a uzavřených skupinových prací.
Otevřená skupinová práce:
Tématicky zaměřená činnost určená pro rodiny s dětmi nebo děti z rodin, které se
sociální službou spolupracují. Program se odvíjí dle týdenního plánu tvořeného pracovníky,
kteří připravují pro uživatele služby aktivity, které jsou přínosem pro osobní rozvoj uživatele
a jsou v souladu s individuálním plánem rodiny.
Uzavřená skupinová práce:
Skupina je tvořena z uživatelů, kteří potřebují specifický způsob práce. V rámci
uzavřené skupinové práce naplňují obdobné cíle stanovené v individuálním plánu rodiny a
chtějí se věnovat určité oblasti např.: kladný vztah ke vzdělání, posilování životních návyků a
způsobů života, tak aby nedocházelo ke konfliktu ve společnosti.
4.3.2 Poradna pro rozvoj a výchovu dětí
Každé úterý a čtvrtek po předchozím objednání.
Poradna je určena rodinám, které aktivně spolupracují se sociální službou a potýkají se
s obtížnými situacemi při výchově dětí a chtějí tuto situaci řešit.
Terapeut pracuje s rodinami na zlepšení vztahů rodičů s dětmi a pomoc při utváření dobrého
výchovného prostředí.
V rámci terapie nalézáme odpovědi na:
jak porozumět dětem, co chtějí a co potřebují?
rozvoj rodičovských dovedností
komunikace v rodině
jaké volit výchovné prostředky
sourozenecké vztahy
školní neúspěšnost a záškoláctví
problematika lhaní a krádeží u dětí
Terapie probíhají individuální nebo skupinovou formou. Časový rozsah jedné konzultace je
stanoven na cca 1 hodinu.
Délka terapie je přizpůsobena požadavku a naplnění cíle, který je vytyčen v individuálním
plánu rodiny.

4.4 Terénní forma SAS
Pondělí až čtvrtek od 10.00 do 15.00 hodin
Pátek – dle domluvy, akutní zakázky
Sociální služba je poskytována na Broumovsku v převážně v přirozeném prostředí
uživatele, tedy v jeho domácnosti či veřejných prostorách, ve kterých se uživatel běžně
pohybuje, popř. na úřadech a jiných institucích, kam pracovník v přímé péči může uživatele
sociální služby v rámci naplňování uživatelovy zakázky doprovázet.
Pondělí až čtvrtek od 10.00 do 15.00 hodin, pátek – dle domluvy, akutní zakázky
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Uživatelé SAS
Od 1.6.2015 do 31.12.2015 naše služba spolupracovala s 45 rodinami.
Celkový počet uživatelů:
Z toho ženy:

265
94

Z toho muži:

62

Z toho děti do 18let

109

Pracovníci SAS pracují s rodinami, které se ocitají na hranici sociálního vyloučení či
jsou sociálním vyloučením již zasaženi.
Podle jména organizace, která byla poskytovatelem sociální služby do 31.5.2015 si lidé často
myslí, že spolupracujeme výhradně s Romy, ale není tomu tak.
Naše služba spolupracuje s každou rodinou, která je zatížena chudobou, předlužeností
nebo má oslabené životní návyky a způsoby života, které vedou ke konfliktu ve společnosti.
Pracovník SAS službu poskytuje tak, aby dlouhodobá spolupráce s rodinou vedla ke
zvyšování dovedností a samostatnosti rodiny. V mnoho případech je důležitá vzájemná
spolupráce s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí, školskými zařízeními, lékaři a
dalšími institucemi, které se podílejí na vyřešení obtížné situace rodiny.
Sociálně aktivizační služba je poskytována BEZPLATNĚ.

4.5 Personální zajištění SAS
Vedoucí služby:
Sociální pracovník:

Asistent:
Uklízečka:

Kateřina Kroupová
Martin Minařík, DiS.
Mgr. Petra Muzikářová
Bc. Zdeňka Sameková
Šárka Lorencová
Anna Farkašová
Ludmila Kivaková
Iveta Ferencová

Vedoucí služby:
Sociální pracovník:
Pracovník v sociálních službách:
Asistent:
Uklízečka:
Ženy:
Muži:

počet úvazku 0,9
počet úvazku 2,7
počet úvazku 2,0
počet úvazku 1,0 (financováno přes ÚP)
počet úvazku 0,875 (financováno přes ÚP)
7
1

Pracovník v sociálních službách:
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5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
5.1 Poslání, principy a sásady poskytování služby OSP
Poslání
Posláním OSP je poskytovat podporu, informace a individuální konzultace uživatelům, kteří
aktuálně řeší nové, tíživé a pro klienty komplikované životní situace, které nedokážou
samostatně vyřešit.
Cílová skupina
Služba je poskytovaná jednotlivcům, rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených
lokalitách a osobám, rodinám s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.
Etnické menšiny
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Osoby v krizi
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy.
Rodiny s dítětem/dětmi
Osoby starší 15 let
Cíle
Hlavním cílem služby je podporovat fungování jednotlivců a rodin s dětmi, u kterých existuje
riziko sociálního vyloučení, nebo již jsou sociálním vyloučením zasaženy a nedokáží situaci
samostatně, bez pomoci překonat.
Principy/zásady
Individuální přístup - služba vychází z individuálních potřeb každého uživatele, podporuje
uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní
život a k rozvoji samostatnosti uživatelů.
Podpora uživatelů k vlastní aktivitě a samostatnosti - pracovníci podporují uživatele tak,
aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.
Rovný přístup - služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství,
státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo na tom, jakým způsobem se podílí na
životě společnosti.
Mlčenlivost a důvěrnost sdělení - zachování diskrétnosti sdělených informací s výjimkou
zákonné oznamovací povinnosti.
Dobrovolnost – uživatel služby může kdykoliv spolupráci ukončit bez udání důvodů a má
také právo kdykoliv službu využít znovu.
Bezplatnost - služba je pro uživatele bezplatná.
Partnerství a vzájemný respekt - uživatel má právo mít a vyjádřit své postoje a názory, má
právo ptát se na postoje a názory zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen. Rozhodnutí
uživatele při výběru možnosti řešení své nepříznivé sociální situace je plně respektováno,
pracovník uživatele informuje o kladech a záporech zvoleného postupu řešení.
Oboustranná bezpečnost – uživatelé neohrožují fyzicky bezpečnost pracovníků, ani
pracovníci neohrožují bezpečnost uživatelů.
Odbornost – všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb. a
dále se vzdělávají. Poskytovatel vytváří podmínky pro zvyšování kvality poskytované služby.
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5.2 Poskytované služby
Mapa poskytovaných činností – Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je poskytováno pouze ambulantní formou. Sociální
služba je realizována v kanceláři, která se nachází v přízemí budovy Centra pro rodinu.
Konzultační hodiny pro uživatele služby:
Pondělí a středa od 10.00 hodin do 15.00 hodin
Uživatelé OSP
Od 1.6.2015 do 31.12.2015 naše služba spolupracovala s 66 klienty.
Z toho ženy:
38
Z toho muži:
28
Sociální služba je poskytována všem občanům, kteří se ocitli ve svízelné životní
situaci a nedokáží si s tuto situaci samostatně poradit.
Nejčastějšími tématy jsou řešení dluhové problematiky, kdy se odborný poradce snaží pomoci
účinně řešit problém s rostoucími dluhy. Poradí například, jak komunikovat s věřiteli, jak
postupovat v soudních řízeních souvisejících s dluhy a také pomůže nastavit splátkový
kalendář na základě zpracovaného rodinného rozpočtu.
Často se stává, že není možné vyřešit problém během jednoho setkání a proto musí klient

21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

poradnu navštívit i několikrát.
Od června 2015 do prosince 2015 proběhlo celkem 192 osobních konzultací.
Odborné sociální poradenství je poskytováno BEZPLATNĚ.

5.3 Personální zajištění OSP
Vedoucí služby:
Sociální pracovník:

Kateřina Kroupová
Martin Minařík, DiS.

Vedoucí služby:
Sociální pracovník:

počet úvazku 0,1
počet úvazku 0,3

5.3.1 Vzdělávání pracovníků v roce 2015
Pracovníci jsou vzděláváni podle svých pracovních pozicí a přiřazených pracovních
rolí. Vzdělávání probíhá podle tříletého plánu vzdělávání SAS a individuálních vzdělávacích
plánů pracovníků.
Zákonný počet hodin celoživotního vzdělávání je min. 24 hod/rok na jednoho
pracovníka, tento požadavek všichni pracovníci splnili (zákon č.108/2006Sb.)

6 Hospodaření CSSNB
Pro účely Výroční zprávy uvádíme data souhrně za celou organizaci. CSSNB však
sleduje účetně odděleně jednotlivé sociální služby a je schopna předložit hospodaření po
jednotlivých střediscích/službách.
Přehled dotací MPSV/KHK dle jednotlivých služeb/středisek
Název služby

Výše poskytnuté dotace Příspěvek od
MPSV/ KHK
zřizovatele
2.690.000,- Kč
2.337.380,- Kč
957.000,- Kč
2.509.000,- Kč

Domov pro seniory
Pečovatelská služba
SAS pro rodiny s dětmi
Odborné
poradenství
Celkem

sociální

z toho priority
125.000,- Kč

800.000,- Kč
58.000,- Kč
4.505.000,- Kč

4.846.380,- Kč
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6.1 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření
17 716 922,91 Kč 409 402,08Kč 18 126 324,99 Kč

NÁKLADY CELKEM
Účet
Náklady z činnosti

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

17 716 922,91

409 402,08

Spotřeba materiálu

501

1 463 143,56

329 994,03

Spotřeba energie

502

837 973,00

1 576,75

Opravy a udržování

511

568 310,50

450,50

Cestovné

512

23 265,00

Ostatní služby

518

748 700,05

71 256,00

Mzdové náklady

521

9 903 714,20

4 324,80

Zákonné sociální pojištění

524

3 306 268,00

Jiné sociální pojištění

525

38 187,00

Zákonné sociální náklady

527

97 099,00

Daň silniční

531

Jiné pokuty a penále

542

2 000,00

Odpisy dlouhodobého majetku

551

148 489,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

519 400,60

Ostatní náklady z činnosti

549

60 373,00

VÝNOSY CELKEM

Celkem
18 126 324,99 Kč

1 800,00

17 896 868,27 Kč 421 454,00 Kč 18 318 322,27 Kč
Účet

Výnosy z činnosti

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

8 381 999,27

421 454,00

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

6 503 189,00

404 335,00

Výnosy z prodeje služeb

602

1 108 451,08

17 119,00

Čerpání fondů

648

120 000,00

Ostatní výnosy z činnosti

649

650 359,19

Výnosy z transferů

Celkem
8 803 453,27 Kč

9 514 869,00 Kč

9 514 869,00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z
transferů

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

672

9 514 869,00

179 945,36 Kč

12 051,92 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním

179 945,36

12 051,92

Výsledek hospodaření běžného účetního období

179 945,36

12 051,92

191 997,28 Kč

Výsledek hospodaření organizace – Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
skončil za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 ziskem ve výši 191.997,28 Kč.
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6.2 Investice
V roce 2015 byla pro potřeby DpS pořízena průmyslová odpružená pračka v hodnotě
159.620,- Kč.

6.3 Kontrolní činnost v CSSNB
Pravidelná vnitřní kontrolní činnost probíhá na všech úrovních řízení. Probíhají
pravidelné kontroly pracovníků dle pracovních pozic a svěřené působnosti, dále pravidelné
kontroly prováděné vedoucímí zaměstnanci a ředitelkou. O kontrolách jsou prováděny zápisy
včetně nápravných opatření.
Údaje o výsledcích kontrolní činnosti vnější:
Město Broumov – finanční kontrola
Česká správa sociálního zabezpečení
Krajská hygienická stanice
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - dotace
Při proběhlých kontrolách nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

7 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím za rok 2015
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
1. Počet podaných žádostí o informace: 0
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
CSSNB neobdrželo žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
Neproběhlo žádné soudní řízení.
5. Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
Nebyla podána žádná stížnost.
V číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplňují
definici podle zákona č. 106/1999 Sb., mezi které patří:
a) dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku
b) informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky organizace
c) poskytování informačních materiálů o organizaci.
Výroční zpráva je předkládána zřizovateli a její úplný text je k dispozici
na webových stránkách.
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8 Závěr a poděkování
Závěrem konstatuji, že veškeré prostředky poskytnuté Centru sociálních služeb
Naděje CSSNB, byly vynaloženy účelně a hospodárně. Čerpání na straně výdajů probíhalo
rovnoměrně během celého roku. Při čerpání každé částky z rozpočtu organizace důsledně
dbala na dodržování zákona o finanční kontrole, zákona o účetnictví a zákona o finanční
kontrole. Soustavně se snažíme prostřednictvím profesně i lidsky kvalitního personálu
dosáhnout co nejvyšší kvality poskytované péče.

Na závěr poděkování všem, bez kterých by poskytování sociálních
služeb naším Centrem nebylo možné, tedy zejména:
zřizovateli, Městu Broumov za finanční i morální podporu
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
podnikatelům v Broumově za vstřícný přístup při řešení technických i jiných
problémů a našich požadavků
MUDr. I. Peroutkovi a ostatním lékařům
Broumovské nemocnici
Sponzorům: Nadačnímu fondu Veba, Wikovu MGI a.s.
všem příbuzným a známým našich uživatelů za podporu svých blízkých
a všem, kteří nás podporují svojí přízní a sympatiemi
v neposlední řadě také všem zaměstnancům za jejich svědomitě odváděnou práci,
lidský přístup a obětavost, která přesahuje popis jejich pracovní činnosti a bez které by
naše Centrum sociálních služeb Naděje Broumov nebylo tím stále vyhledávanějším
útočištěm
poděkování patří též všem uživatelům našich služeb za jejich trpělivost a snahu o
spolupráci

V Broumově 1. 2. 2016
Mgr. Eva Kašparová a kolektiv CSSNB
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