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Základní ustanovení
Organizace zahájila svoji činnost dne 01.11.1994 a od 01.01.1995 pokračovala jako
příspěvková organizace - Domov důchodců.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 17.03.2004 č. j. 4/2004, podle §84 odst.
2 písm. e), zákona č. 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 a doplnění provedených zákonem č. 320/2001
Sb., se dle Zřizovací listiny ze dne 31.05.2004 stala organizace příspěvkovou organizací se
samostatnou právní subjektivitou. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne 31.05. 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 27.05.2009 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“. 20.04.2015 byl schválen dodatek ke
zřizovací listině, v němž se rozšiřuje a mění účel a předmět činnosti organizace. Centrum
sociálních služeb se od 01.06.2015 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 v současnosti tyto registrované sociální služby: domov pro
seniory, pečovatelskou službu, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální
poradenství.
Sociální službou se dle zákona č. 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.
CSSNB spolupracuje s OSVZ MěÚ Broumov v oblasti plánování, financování a
koordinace sociálních služeb.
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 věku 65 let
Forma poskytování služby:
Pobytová- poskytování služby probíhá v celoročním, nepřetržitém provozu.

1.2 Poskytované služby
Mapa poskytovaných činností – Domov pro seniory
Domov pro seniory poskytuje všechny základní činnosti dané zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Jedná se o:
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1.3 Personální zajištění
Službu domova pro seniory v rámci Centra sociálních služeb Naděje Broumov v roce 2016
zajišťovalo 30 kmenových zaměstnanců, jmenovitě:
ředitelka:
Mgr. Eva Kašparová
ekonomka:
Jana Marková
účetní:
Blanka Staňková
vedoucí služby:
Mgr. Libuše Simonová
sociální pracovnice:
Martina Bártová, DiS. (rodičovská dovolená)
Mgr. Ludmila Čížková
zdravotní sestry:
Radomíra Lantová
Stanislava Válková
Petruška Pavlíková/ Gabriela Netíková
pracovníci sociální péče:
Jana Ansorgová/ Kristýna Skřipská
Václava Vaňková
Petra Eliášová – aktivizační pracovnice
Věra Eliášová
Ondřej Hejniš
Hana Lorencová
Jan Klíma
Jan Kotyza/ Jan Pipota
Lenka Richtrová
Ladislav Roubal
Karin Rusnaková
Jana Šabatová
Jaroslava Štěpánková
uklizečky:
Jiřina Dítětová
Jitka Kvapilová
pradlena:
Věra Ehlová
domovník, řidič:
Rudolf Stečínský
vedoucí stravovacího úseku:
kuchařky:

Věra Hušková
Alena Chladová
Jaroslava Ferencová
Olga Machová
Alena Vyhnálková

Ředitelka, ekonomka a účetní zajišťují řídící, manažerské, ekonomické a personální služby
také pro úsek PS, SAS a OSP.
Vedoucí služby zajišťuje sociální práci pro úsek PS.
Významnou součástí celého týmu jsou také pracovníci, kteří jsou zaměstnáni na základě
smlouvy s Úřadem práce. V DpS se jednalo o zaměstnance vykonávající manuální a pomocné
práce.
2x – aktivizační pracovnice
2x – pracovnice pro úklid a údržbu

6

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Personální statistika
Činnost Domova pro seniory zabezpečovalo v roce 2016 celkem 30 zaměstnanců, v přepočtu
na úvazky 27 zaměstnanců.
PRACOVNÍ POZICE
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách- přímá obslužná péče
Zdravotní sestra
Obslužný personál
Vedoucí organizace
Vedoucí služby
Vedoucí stravovacího úseku
Administrativní pracovník

ÚVAZEK
1
13
3
6,825
0,5
0,7
1
0,975

1.4 Vzdělávání zaměstnanců v roce 2016
Oblast vzdělávání zaměstnanců je trvale jednou z našich priorit. Všichni zaměstnanci splňují
kvalifikační požadavky zákona č. 108/2006 Sb., 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).
Jedná se o pracovní pozice: vedoucí služby, pracovníky v sociálních službách, sociální
pracovnice i zdravotní sestry.
Také v roce 2016 jsme pokračovali ve vzdělávání zaměstnanců, které vychází z potřeb
zařízení ve vazbě na potřeby uživatelů.
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
zaměstnanců a zajistila se tak ekonomicky co nejlepší efektivita. Zaměstnanci, kteří se
zúčastní vzdělávání, předávají získané znalosti ostatním zaměstnancům, kteří se školení
nemohli zúčastnit.
V roce 2016 se zaměstnanci zúčastnili vzdělávání v oblastech:
Semináře „na klíč“ přímo v našem zařízení:
 Individuální plánování - efektivní nástroj sociálního začleňování, 16 hodin
(12 zaměstnanců)
 Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb, 8 hodin (10 zaměstnanců)
Ředitelka:
 Právní rámec financování sociálních služeb, 5 hodin
 Komunikační a prezentační dovednosti, 16 hodin
Ekonomka:
 Novinky v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2016, 4 hodiny
Vedoucí služby:
 Úvod do paliativní péče a umění doprovázet, 8 hodin
 Hodnocení pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, 8 hodin
 Etické minimum pro sociální služby, 8 hodin
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Sociální pracovnice:
 Úvod do problematiky poruch kognitivních funkcí a demencí
Zdravotní sestry:
 Broumovský internistický den, 6 hodin (2 zaměstnanci)
Pracovníci v sociálních službách:
 Úvod do paliativní péče a umění doprovázet, 8 hodin (1 zaměstnanec)
 Úvod do problematiky poruch kognitivních funkcí a demencí (2 zaměstnanci)
 Etické minimum pro sociální služby, 8 hodin (3 zaměstnanci)
 Konference paliativní medicíny, 8 hodin (2 zaměstnanci)
Kuchařky:
 Legislativa v oblasti hygieny výroby potravin, 1 hodina (4 zaměstnanci)
Kvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách“, 155 hodin (3 zaměstnanci)
Školení řidičů (8 zaměstnanců)
Spolupráce se studenty
Podporujeme zapojení studentů do práce se seniory. Naše zařízení vyhledávají studenti
různých typů škol k vykonání praxe a stáží. V roce 2016 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 – 1x Univerzita Pardubice, 3x
Univerzita Hradec Králové.

1.5 Domov pro seniory v číslech roku 2016
Kapacita zařízení:

34 míst

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

3 hlavní jídla, 2 svačiny, 2. večeře pro diabetiky
příprava jídel ve vlastní kuchyni

Zázemí:

prádelna, dílna, zahrada, altán, terasy, společenská místnost, jídelna

Uživatelé v roce 2016
Průměrná roční obložnost:
Průměrný věk:
Počet uživatelek – žen
Počet uživatelů – mužů

98,76 %
86,1 let
25
9

Přijatí
Ukončení pobytu- úmrtí
Ukončení pobytu- jiné sociální zařízení

9
8
1
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Věková struktura uživatelů:
66 – 75 let
76 – 85 let
86 – 95 let

2
12
20

Aktuální rozložení příspěvků na péči
Příspěvek na péči
Nemá (zažádáno)
I (lehká závislost)
II (středně těžká závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)
Celkem:

Počet uživatelů
1 (3%)
4 (12%)
4 (12%)
10 (29%)
15 (44%)
34 (100%)

Částka/ měsíc
0 Kč
3520 Kč
17600 Kč
88000 Kč
198000 Kč
307120 Kč

Nemá
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň

Přiznaný příspěvek na péči podle zákona č. 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 2016 činila: 9272,-Kč
Počet klientů, jejichž úhrada je:
- plná: 24 (70,5 %)
- snížená o neuhrazenou část: 10 (29,5 %)
Úhrada a její výše byla stanovena na rok 2016:
za stravu - ve výši stravovací jednotky
130,- Kč
za bydlení - v obytné místnosti pro dva uživatele 170,- Kč
Celková úhrada za den

300,- Kč

Počet přijatých žádostí o přijetí
Počet evidovaných žádostí o přijetí k 31. 12. 2016

36
23

Při posuzování žádosti pro přijetí do Domova pro seniory se přihlíží k aktuální nepříznivé
sociální (životní) situaci žadatele, nikoliv k pořadí předložených žádostí. O přijetí/nepřijetí
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rozhoduje na základě sociálního šetření multidisciplinární tým složený ze sociální pracovnice,
vedoucí služby, zdravotní sestry a ředitelky.

1.6 Zpráva o činnosti Domova pro seniory
Domov pro seniory v Broumově má kapacitu pro 34 uživatelů a se svými „rozměry“
řadí mezi menší domovy.
Domov pro seniory v Broumově je pobytové zařízení s celoročním nepřetržitým
provozem, které svým uživatelům zajišťuje komplexní péči, zabezpečuje prožívání
důstojného a bezpečného života a současně také nabízí aktivizační a terapeutické činnosti.
Nachází se v klidné části města a je obklopen zahradou s altány, která slouží k zájmové
činnosti a odpočinku uživatelů
Ubytování je zajištěno v 17-ti dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny
polohovacími lůžky, nočními stolky, skříněmi, křesly a toaletními křesly, umyvadlem
a sklopným zrcadlem pro hendikepované. Uživatelé 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
je také vybavená televizí a radiem. V přízemí domova je společenská místnost pro setkávání
a posezení uživatelů s rodinami. Z chodby v přízemí je bezbariérový vstup do zahrady na dvě
terasy a k altánu. Terasy jsou vybavené zahradním nábytkem a slunečníky. V 1. poschodí není
společenská místnost, televize je umístěná na chodbě, kde si uživatelé mohou sednout do
křesel a trávit zde svůj volný čas.
V zařízení jsou podávána 3 hlavní jídla a svačiny. Podle zdravotního stavu uživatele
a na doporučení lékaře, se připravuje strava normální a diabetická. Na každém podlaží je
chladnička pro uživatele, kuchyňský kout vybavený varnou konvicí a mikrovlnnou troubou, k
dispozici je čaj a chlazená voda.
Domov zajišťuje uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči. Zdravotní péči
prostřednictvím praktických a odborných lékařů, ošetřovatelskou péči prostřednictvím
vlastních pracovníků (zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách).
Veškerý personál se svým přístupem k uživatelům domova snaží při důsledném
naplňování standardů kvality vytvářet atmosféru, ve které se uživatelé skutečně mohou cítit
jako doma. O uživatele se stará odborně vyškolený personál (vedoucí služby, zdravotní sestry,
pracovníci v sociálních službách, sociální pracovnice). Je zabezpečeno technickohospodářské zázemí (vlastní kuchyně, prádelna, domovník, uklizečky, ekonomka, vedoucí
stravovacího úseku).
1.6.1 Průběh realizace služby
Zaměření na individuální potřeby jednotlivých uživatelů domova je samozřejmostí.
Všichni uživatelé jsou zpravidla vysoce závislí na poskytované péči. Kvalitní zjišťování jejich
potřeb a snaha o jejich naplnění je jedinou možnou cestou, jak učinit život seniorů důstojným.
Při podání žádosti o umístění do Domova podrobně informujeme zájemce i jeho
rodinu o chodu zařízení. Podporujeme zájem o to, aby si budoucí uživatelé, i jeho blízcí
domov prohlédli a utvořili si svou představu o životě v něm.
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
příjmání uživatelů z pečovatelské služby, dále při personálním zajištění služeb, tak při
realizaci různých aktivit a sdílením společných prostor. Uživatelé obou služeb tak mohou
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využívat možností perličkových koupelí nebo se zúčastnit různých kulturních akcí ve
společenské místnosti přilehlého domu s chráněnými byty.
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 pracovníků. V domově celoročně probíhá velké množství aktivit, směřujících
ke zkvalitnění a zpříjemnění pobytu seniorů.
1.6.2 Aktivizační činnosti v Domově pro seniory
Celoroční pravidelné aktivity
Návštěvy dobrovolnice paní Seifrtové Vlasty, která uživatelům čte z knihy
Chvilky s kytarou s Mgr. Ludmilou Čížkovou, ve kterých si uživatelé mohli společně zazpívat
písně nejen lidové. Chvilky probíhaly každou středu v 10 hodin
MVDr. Lady Zavadilové s jejím psem Šnečkem (forma canisterapie u uživatelů v jejich
pokojích), pátky po obědě
Ranní cvičení s hudbou v jídelně domova; čtení aktualit z Náchodského deníku; pondělí, středa,
pátek po snídani
Schůzka uživatelů s pracovníky v jídelně domova (konzultace jídelníčku, sběr námětů ke zlepšení
služby, zodpovězení dotazů uživatelů,…), probíhala každé pondělí po snídani
Biblická hodina s uživateli 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 farářem církve římskokatolické Františkem Hofmanem, OMelit. cap. Mag., která
probíhala každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci v 9:30 hod ve společenské místnosti Domu
s chráněnými byty

Zajištění kadeřnice a pedikérky v domově
Stolní hry, čtení, sledování TV, poslech hudby, posezení pod altánem a na terase
Kavárničky pro seniory, které pořádal Klub seniorů Broumov
Vycházky v okolí domova
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Další aktivity pro seniory:
Návštěva Tří králů
Prodej textilu ve společenské místnosti Domu s chráněnými byty; dle zájmu uživatelů a domluvy
s prodejcemPracovní dílny s dětmi ze ZŠ Olivětín, které společně se seniory vyráběly různé
dekorativní předměty (obrázky, keramika, okrasné svíce, polštáře atd.)
Návštěva obnovené Klášterní zahrady v Broumově
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 z Police nad Metují
Řemeslný jarmark a Předvánoční výstava v DD Police nad Metují
Letní grilování s ženami ze Svazu žen na zahradě
Prohlížení starých pohlednic a vzpomínání
Výroba knoflíku pro štěstí
Den otevřených dveří DpS
Turnaj hry „Člověče nezlob se“
Turnaj v házení šipek
Bylinková zahrádka- pití bylinkového čaje z máty, meduňky, růže. Povídání o bylinkách
Rotopedtours a pěškotours, který má jíž nadregionální charakter, účastníci obdrželi diplomy
a věcné dárky. Akci pořádá Národní síť podpory zdraví.

Podzimní úklid listí na naší zahradě dětmi ze ZŠ Kladská Broumov
Beseda s panem Rathnerem
Dlabání dýně
Výroba z vizovického těsta - svícinky
Návštěva Mikuláše s přáním do nového roku uživatelům domova
Předvánoční návštěva pana starosty s předáním dárkových balíčků od města Broumov uživatelům
domova, starosty z Hejtmánkovic i Meziměstí
Silvestrovské posezení s kapelou Kamarádi osady 5

1.7 Projekty
V roce 2016 jsme se se všemi našemi službami CSS Naděje Broumov zapojili do
projektu „Chytré služby“. Projekt začal v září 2016 a bude probíhat do července 2018. Cílem
projektu je:
 podpořit zvýšení efektivity a míry systémového přístupu k poskytování sociálních
služeb
 přispět k budoucímu posílení pozice v sociální síti
 zvýšit připravenost na efektivní plnění požadavků uživatelů, zadavatelů a dalších
důležitých zainteresovaných stran
 vytvořit prostor pro spolupráci, sdílení dobré praxe, vzájemnou podporu
 podpořit zvýšení znalostí a dovedností pro budoucí potenciální zapojení se do
národních a EU programů na zvyšování kvality a efektivity sociálních služeb;
 pomocí evaluace ověřit míru dosažení výstupů a výsledků zlepšení v řešených
tématech
 získat další podněty, poznatky a zpětné vazby ve vybraných tématech a tyto shrnout
do elektronického Sborníku

12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

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 15:30 hod. Smluvně od 15:30 do 20 hod v pracovních dnech a od 7 do 20 hod 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 2016: 68 uživatelů, z toho 6 uživatelů
z okolních obcí (Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Jetřichov)
Z toho: ženy 48, muži 19, děti 1
Průměrný věk uživatele: 79 let
Počet nezletilých uživatelů ve věku 15 – 18 let:
1
Počet uživatelů ve věku 18 – 50 let:
3
Počet uživatelů ve věku 60 – 70 let:
7
Počet uživatelů ve věku 70 – 80 let:
18
Počet uživatelů nad 80 let:
39

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

Bc. Beata Hovorková
14

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Sociální pracovnice úseku Pečovatelské služby: Mgr. Libuše Simonová,Bc. Beata Hovorková
Pracovníci přímé péče: Rita Šedková, Jana Röselová, Petr Štěpnička, Petra Novotná, Gabriela
Machková, Jana Zuščáková, Hana Therová
Uklizečka: 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

2.4 Vzdělávání pracovníků v roce 2016
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., o sociálních službách).

2.5 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
večerních hodin a na dny volna. Dále jsme zaregistrovali ambulantní službu – středisko
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. Za poslední
roky došlo k nárůstu společně řešených složitých sociálních situací v tzv. multidisciplinárních
týmech. Zvýšil se i objem spolupráce mezi Pečovatelskou službou a Správou majetku města
ve vztahu k bytům zvláštního určení a jejich nájemníkům. 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.
Výše popsané změny úzce souvisí s narůstající vzdělávací potřebou organizace, která
zvyšuje odbornost stávajících pracovníků služby a zvýšenými nároky organizace na výběr
nových pracovníků.
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2.6 Evidence bezplatné sociální práce
Pečovatelská služba v Broumově, jako jediná služba tohoto typu sleduje a eviduje i
bezplatně poskytovanou sociální práci ve prospěch zájemců, žadatelů a uživatelů služby. To
znamená, že zcela přesně dokážeme vyčíslit, kolik času jednotliví pracovníci touto prací
stráví. Popsaná evidence je jedním z podkladů pro sledování efektivity práce pracovníků
služby. Evidenci jsme začali vést v roce 2013. Celkový souhrn za rok 2016 činil přes 300
hodin. V předchozích dvou letech se jednalo o 400 a 300 hodin.
Přehled poskytovaných činností a uvedené pouze účtované hodiny přímé péče
Úkony z vyhlášky
č. 505/2006 Sb.

2012

dovoz nebo donáška jídla 9831 úkonů
praní a žehlení prádla 220 kg

2013

2014

2015

2016

8768 úkonů

7214 úkonů

5890 úkonů

4437 úkonů

233

261 kg

100 kg

62 kg

kg

běžné pochůzky 584 hod

260 hod

460 hod

350 hod

357 hod

běžné nákupy 548 hod

695 hod

523 hod

391 hod

404 hod

běžný úklid a údržba domácnosti 349 hod

391 hod

332 hod

270 hod

297 hod

pomoc při osobní hygieně 142 hod

195 hod

144 hod

115 hod

340 hod

88 hod

125 hod

130 hod

143 hod

189,5 hod

34 hod

15 hod

49 hod

570

626 hod

854 hod

935 hod

40,5 hod

338 hod

522 hod

557 hod

148 hod

145 hod

277 hod

290 hod

9

225 hod

190 hod

235 hod

1745 úkonů

1549 úkonů

975 úkonů

781 úkonů

40 úkonů

27 úkonů

32 úkonů

37 úkonů

359 úkonů

0

58 úkonů

11 úkonů

8 úkonů

30 úkonů

32 úkonů

50 úkonů

pomoc při oblékání a svlékání 48 hod
pomoc při přesunu na lůžko, WC 16 hod
pomoc a podpora při podávání jídla 240 hod
pomoc při prostorové orientaci 0
doprovod služebním vozem 173 hod
doprovod k lékaři, na nákup atp. 54 hod

hod

hod

Fakultativní úkony
kopírování 1814 úkonů
vyřizování telefonem 42 úkonů
dohled nad požitím léků 278 úkonů
zapůjčení úklidových pomůcek 8 úkonů

Příjmy úhrad od uživatelů PS v Kč/rok
600000

r. 2010
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014
r. 2015
r. 2016

500000
400000
300000
200000
100000
0
r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016
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481 110 Kč
364 130 Kč
372 122 Kč
403 931 Kč
405 074 Kč
406 163 Kč
523 263 Kč
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V průběhu roku 2016 byla poskytována služba jednomu uživateli, který má ze
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nárok na bezplatné poskytování služby.
Tomuto uživateli bylo poskytnuto 251 úkonů a 55 hodin pečovatelských činností v ceně
10 387 Kč.

2.7 Projekty
V roce 2016 vstoupila celá organizace do projektu IMOSH – chytré služby.
Pracovníci pečovatelské služby se i aktivně účastní dvou projektů Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ Broumov

3 CENTRUM PRO RODINU
V rámci Centra pro rodinu poskytuje naše organizace CSSNB dvě registrované sociální
služby:
 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 Odborné sociální poradenství
V CPR probíhají také další aktivity, které zajišťují partnerské organizace. 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
ASPEKT – Náchod
 kariérové poradenství
SVP KOMPAS – Náchod
 Středisko výchovné péče - služby dětem a mladým lidem, které mají výchovné
problémy
 Pan Vítek - projekt: „Bavíme se sportem“ - tělocvična v zimních měsících

4 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S
DĚTMI
Poslání, principy a zásady poskytování služby
Poslání
Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (déle jen 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.
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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 dlouhodobě 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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4.1 Poskytované služby
Mapa poskytovaných činností – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba je realizována ambulantní a terénní formou.

4.2

Personální zajištění SAS

Vedoucí služby:

Kateřina Kroupová

Sociální pracovník:

Martin Minařík, DiS.
Mgr. Petra Muzikářová
Bc. Zdeňka Sameková

Pracovník v sociálních službách:

Šárka Lorencová
Anna Farkašová

Uklízečka:
Domovník:
Vedoucí služby:
Sociální pracovník:
Pracovník v sociálních službách:
Uklízečka:

Kateřina Hermanová
Jiří Chejn (DPP)
počet úvazku 0,9
počet úvazku 2,7
počet úvazku 2,0
počet úvazku 0,875 (financováno ÚP)
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4.3

Vzdělávání pracovníků v roce 2016

Všichni sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách si upevnili a doplnili
kvalifikaci při účastni na akreditovaných vzdělávacích kurzech MPSV v rozsahu 24 hodin za
kalendářní rok. Dva pracovníci si zvyšují kvalifikaci kombinovanou formou studia VŠ
v oboru sociální práce. Pracovní tým se pravidelně jednou za 3 měsíce účastní supervize pod
vedením akreditovaného supervizora. Vybraní pracovníci se pravidelně zúčastňují
případových setkání, která pořádá odbor sociálních věcí a zdravotnictví Broumov a jsou
zařazeny do pracovní skupiny projektu: „Zlepšení dostupnosti sociálních služeb na území
Broumovska – Zmapování sítě dostupných sociálních služeb“.

4.4

Zpráva o činnosti

4.4.1 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.
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
Tematicky 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.
Školní vrátka
Doučování za přítomnosti rodiče, podpora při školní přípravě uživatelů služby.
Poradna pro rozvoj a výchovu dětí
Každé úterý a čtvrtek od 8:00 do 12:00 po předchozím objednání.
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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 :
• 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.
4.4.2 Terénní forma SAS
Pondělí až čtvrtek od 9.00 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.

4.5

SAS v číslech roku 2016

Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 naše služba spolupracovala s 64 rodinami.
Počet unikátních klientů celkem:

142

Z toho mužů:

39

Z toho žen:

93

Počet kontaktů celkem:

1788

SAS ambulantní:

100

SAS terénní:

106

Vzhledem k tomu, že se několik klientů promítá v obou formách sociální služby, je součet za
SAS ambulantní a SAS terénní vyšší než počet unikátních klientů.


Klubová činnost:

Počet klientů celkem:

145

(započítány také děti z rodin, se kterými v rámci SAS nespolupracujeme, pouze využívají
klubovou činnost. Nejsou započítány do unikátních klientů)
Počet skupinových prací:

504

Počet kontaktů:

2 860

Terénní forma práce byla odvedena v rozsahu 2 606 hodin.
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4.6

Průběh realizace služby

Pracovníci SAS pracují s rodinami, které se ocitají na hranici sociálního vyloučení či
jsou sociálním vyloučením již zasaženi. Naše služba spolupracuje s každou rodinou, která je
dlouhodobě zatížena chudobou, předlužeností, ve které je ohrožen vývoj dítěte nebo mají
rodiče 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.
Cílová skupina uživatelů naší služby často spolupracuje s Odborem sociálně právní
ochrany dětí v Broumově. Spolupráce s tímto odborem je navázána. Z důvodu zvyšujících se
zakázek ze strany OSPOD jsme od 17. 10. 2016 rozšířili pracovní tým o jeden úvazek
pracovníka v sociálních službách. Všechny cíle individuálních plánů (58) jsou zaměřeny na
podporu k zlepšení nepříznivé sociální situace. Uživatelé služby nejčastěji vyžadují podporu
v oblasti rodičovské zodpovědnosti při vzdělávání dětí a podporu rodičů při zařizování
běžných záležitostí. Dále se často objevuje cíl v oblasti bydlení a dluhové problematiky. Za
rok 2016 byla navázána spolupráce s 64 rodinami. Za přítomnosti odborného konzultanta byla
vytvořena garantovaná nabídka služby.
Sociálně aktivizační služba je poskytována BEZPLATNĚ.

Mimořádné aktivity SAS










Velikonoční dílna pro uživatele
Velikonoční dílna pro ZŠ Kladská Broumov
Čarodějnice pro rodiče s dětmi
Spolupráce s Agenturou pro rozvoj Broumovska – Den Dětí
Ulita – pravidelné navštěvování kroužku keramiky
Filmová projekce Kino Vesmír Náchod
Bazar oblečení – výtěžek podpořil Městský útulek v Broumově
Stánek s vyrobenými dekoracemi na Podzimních trzích v Klášteře Broumov
Vánoční vystoupení v DpS a vánoční dílna pro rodiče s dětmi

4.7 Projekty
Centrum pro rodinu se účastnilo v rámci zlepšování kvality služeb projektu „Rozvoj
dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V, klíčová aktivita:
Podpora poskytovatelů – Koordinace řízení a financování Sítě sociálních služeb
Královéhradeckého kraje, zvyšování kvality sociálních služeb“.
U sociálních služeb pro byla v rámci konzultací nastavena a popsána cílová skupina,
a to ve vazbě na nepříznivou sociální situaci a zpracována garantovaná nabídka.
Díky zpracované garantované nabídce jsou jasně vydefinované služby, které
klientům můžeme nabídnout.
Pro podrobnější přehled poskytovaných služeb je přílohou Výroční zprávy 2016
zpracovaná garantovaná nabídka služeb.
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5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
5.1 Poslání, principy a zásady poskytování služby
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

Odborné sociální poradenství je poskytováno pouze ambulantní formou. Sociální služba je
realizována v kanceláři, která se nachází v přízemí budovy Centra pro rodinu.

5.3 Personální zajištění OSP
Vedoucí služby:
Kateřina Kroupová 0,1 úvazku
Sociální pracovník:
Martin Minařík, DiS. 0,5 úvazku (0,3 do 4/2016)
Pozn.: THP dle organizační struktury

5.4 Vzdělávání pracovníků v roce 2016
Pracovníci jsou vzděláváni podle svých pracovních pozicí a přiřazených pracovních
rolí. Vzdělávání probíhá podle tříletého plánu vzdělávání SAS a individuálních vzdělávacích
plánů pracovníků.
Pracovníci splnili zákonný počet hodin vzdělávání na akreditovaných kurzech
v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok (zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách)
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5.5 OSP v číslech roku 2016
Období: leden – prosinec - 2016
Počet klientů celkem:

103

Z toho mužů:

45

Z toho žen:

58

Počet kontaktů celkem:

456

Počet aktivních smluv k 31. 12. 2016:

78

Počet ukončených smluv k 31. 12. 2016:
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5.6 Průběh realizace služby
Konzultační hodiny pro uživatele služby:
Pondělí
Úterý
Středa

9:30 – 12:00
9:30 – 12:00
9:30 – 12:00

12:30 – 17:00
12:30 – 14:00
12:30 – 17:00

Sociální služba je poskytována všem občanům, kteří se ocitli ve svízelné životní
situaci a nedokáží si s tuto situaci samostatně poradit.
Okruhy nejčetnějších intervencí:
dluhová problematika – podpora při komunikaci s věřiteli a soudy, žádosti o splátkový
kalendář na základě zpracovaného rodinného rozpočtu, žádosti o oddlužení a následné
doprovázení po dobu insolvence.
rodinná problematika – pomoc se sepsáním žádosti o rozvod, pěstounskou péči, svěření
do péče, žaloba o určení otcovství atd.
problematika v oblasti bydlení – podpora při jednání s poskytovateli služeb spojených
s bydlením (odběr el. energie, voda, plyn).
Z důvodu zvyšujícího se zájmu o nabízené služby odborné sociální poradny, byl od května
2016 navýšen pracovní úvazek sociálního pracovníka OSP na 0,5 a upravena provozní doba.
Déle byla v rámci projektu zvyšování kvality, a to ve spolupráci s lektorem financovaným
z prostředků projektu KHK, vypracována garantovaná nabídka služby odborného sociálního
poradenství a zveřejněna na internetových stránkách služby.
Odborné sociální poradenství je poskytováno BEZPLATNĚ.

25

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

6 HOSPODAŘENÍ CSSNB
Pro účely Výroční zprávy uvádíme data souhrně za celou organizaci. CSSNB však
sleduje účetně odděleně jednotlivé sociální služby a je schopno předložit hospodaření po
jednotlivých střediscích/službách.

6.1 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření
NÁKLADY CELKEM

20 933 865,17 Kč
Účet

Náklady z činnosti

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

20 484 116,01

449 749,16

Spotřeba materiálu

501

1 660 572,02

365 134,77

Spotřeba energie

502

985 785,96

1 565,19

Opravy a udržování

511

375 69,10

415,00

Cestovné

512

27904,00

Ostatní služby

518

855 741,74

75 236,00

Mzdové náklady

521

11 680 110,80

4 498,00

Zákonné sociální pojištění

524

3 882 702,00

Jiné sociální pojištění

525

46 715,00

Zákonné sociální náklady

527

171 65,00

Daň silniční

531

Odpisy dlouhodobého majetku

551

191 980,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

582 255,00

Ostatní náklady z činnosti

549

23 049,00

21 050 470,96 Kč
Účet

Výnosy z činnosti

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

20 589 705,96

460 765,00

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

6 945 352,00

443 323,00

Výnosy z prodeje služeb

602

1 375 563,22

17 442,00

Čerpání fondů

648

10 800,00

Ostatní výnosy z činnosti

649

758 025,74

Výnosy z transferů

11 499 965,00
672

Celkem
21 050 470,96

11 499 965,00

11 499 965,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření před zdaněním

20 933 865,17

2900,00

VÝNOSY CELKEM

Výnosy vybraných místních vládních institucí z
transferů

Celkem

116 605,79 Kč
105 589,95
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Přehled dotací MPSV/KHK a ostatních veřejných finančních prostředků dle jednotlivých služeb/středisek
Název služby
Domov pro
seniory
Pečovatelská
služba
SAS pro rodiny
s dětmi
Odborné sociální
poradenství
Celkem

Výše poskytnuté
Příspěvek od
dotace MPSV/ KHK zřizovatele

Úřad práce
ČR

Příspěvek od obcí DSO
Broumovsko

2.855.000,- Kč

2.130.558,- Kč 410.735,- Kč

364.395,-Kč

1.100.000,- Kč

1.850.000,- Kč

54.728,- Kč

2.040.032,- Kč

652.000,-Kč

189.000,- Kč

127.000,-Kč

6.184.032,- Kč

4.759.558,- Kč

239.175,- Kč

649.910,- Kč

419.123,- Kč

Výsledek hospodaření organizace – Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
skončil za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 ziskem ve výši 116 605,79 Kč.

6.2 Investice
V roce 2016 byla pro potřeby DpS pořízena profi myčka nádobí v hodnotě 62.736,- Kč
bez DPH. Dále byly vybaveny čtyři pokoje DpS a koupelna stropním zvedacím zařízením
s příslušenstvím v hodnotě 279.910,- Kč. Pro potřeby PS bylo zakoupeno vozidlo za
270.680,-Kč (čerpáno z rezervního fondu).

6.3 Dary
Během roku jsme obdrželi finanční dar od Nadačního fondu Veba, a to ve výši
100.000,- Kč. Tyto prostředky byly použity na pořízení stropního zvedacího zařízení. Dále
jsme obdrželi dar 10.800,- Kč – výtěžek ze vstupného akce „Vítání jara“. Výtěžek byl čerpán
na akci „Den otevřených dveří“. Dar ve výši 200.000,- Kč od Nadačního fondu Agrofert byl
převeden do rezervního fondu a bude účelově čerpán na mzdové prostředky pracovníků
pečovatelské služby v roce 2017.

6.4 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
 OSVZ MěÚ Broumov – 3x (směrnice RM)
 Česká správa sociálního zabezpečení – veřejnosprávní kontrola
 Všeobecná zdravotní pojišťovna - veřejnosprávní kontrola
 Krajská hygienická stanice 2x (stravovací provoz, úsek zdravotnictví)
 Úřad práce ČR – finanční kontrola (dotace VPP)
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje – finanční kontrola (dotace MPSV/KHK)
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje – kontrola vyúčtování IP
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Při proběhlých kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky.

7 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím za rok 2016
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:
4. CSSNB neobdrželo žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
5. Neproběhlo žádné soudní řízení.
6.
Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyla podána žádná stížnost.
Výroční zpráva je předkládána zřizovateli a její úplný text je k dispozici
na webových stránkách.

8 Závěr a poděkování
Závěrem konstatuji, že veškeré prostředky poskytnuté Centru sociálních služeb
Naděje Broumov, 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 a zároveň posilovat kulturu organizace.

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, lékaři poskytujícímu pracovně – lékařské služby
Spolupracujícím lékařům
Dobrovolníkům
Broumovské nemocnici
Sponzorům: Nadačnímu fondu Veba, Nadačnímu fondu AGROFERT
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 20. 2. 2017
Mgr. Eva Kašparová a kolektiv CSSNB
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