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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 (tzv. Centrum pro rodinu).

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 a zdravotní výkony dle
vyhlášky č. 301/2018 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
Sociální služby (dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 15)
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
b) poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
4. pomoc při podávání jídla a pití
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporapři dalších
aktivitách podporující sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
g) aktivizační činnosti:
1. volnočasové a zájmové aktivity
2. pomoc při obnosvení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
5
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h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Zdravotní výkony (č. 301/2018 Sb – kapitola 913 – všeobecná sestra v sociálních službách)
- zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry
- ošetřovatelská intervence
- odběry biologického materiálu
- aplikace léčebné terapie
- příprava a aplikace ordinované infúzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání
léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti
- péče o ránu
- klysma, laváže, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů
- vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou, ošetření kožních lézí přístrojovou technikou
- nácvik a zaučování aplikace inzulínu
- ošetření stomií

1.3 Personální zajištění
Organizační struktura – domov pro seniory

Organizační struktura
Domov pro seniory
Jiráskova 193, Broumov

Ř
1/0,5

Vedoucí služby
1/1

Ekonom
1/0,5

Sociální
pracovník
koordinátor
2/1,875

Koordinátor
stravování
1/1

Účetní
1/0,475

Kuchařka
4/3,6

Zdravotní
sestra
koordinátor
1/1

Metodická úroveň
vedení

Aktivizační
pracovník
1/1

Domovník
1/1

Pracovník v
sociálních
službách
14/14

Zdravotní
sestra
5/5

Uklizečka
3/2,5

Pradlena
1/1

Ředitelka, ekonomka, účetní a domovník zajišťují řídící, manažerské, ekonomické, personální
a údržbářské práce také pro úsek PS, SAS a OSP.
Významnou součástí celého týmu jsou také pracovníci, kteří jsou zaměstnáni na základě
smlouvy s Úřadem práce. Nejvíce jsou využívány instituty „společensky účelné pracovní
místo“ a „veřejně prospěšné práce“.
Personální statistika
Činnost Domova pro seniory zabezpečovalo v roce 2019 celkem v přepočtu na úvazky 35,7
zaměstnanců.
6
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1.4 Vzdělávání zaměstnanců v roce 2019
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).
Ke vzdělávání využíváme externí organizace, které akreditované kurzy a školení pořádají,
zejména Oblastní charitu Červený Kostelec. 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 z objektivních důvodů
nemohli zúčastnit (např. dovolená, směnnost, nemoc). Dále jsme navázali spolupráci s okolními
zařízeními sociálních služeb a posíláme naše zaměstnance na stáže do těchto zařízení
(konkrétně se jedná zejména o Domov důchodců v Náchodě). Všichni zaměstnanci v roce 2019
splnili povinné hodiny školení.
Spolupráce se studenty
Podporujeme zapojení studentů do práce se seniory. Naše zařízení vyhledávají studenty
různých typů škol k vykonání praxe a stáží.
V roce 2019 jsme navázali spolupráci se studentkami Gymnázia Broumov, které k nám
docházejí jako dobrovolnice vykonávat aktivizační činnosti.
Kapacita zařízení:

38 míst do března 2019, od dubna 2019 42 míst

Charakter ubytování:

15 dvoulůžkových pokojů - společné sociální zařízení (koupelna,
WC) na každém patře
6 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením

Stravování:

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

Zázemí:

prádelna, dílna, zahrada, altán, terasy, 2x společenská místnost,
jídelna

Uživatelé v roce 2019
Průměrná roční obložnost:
Průměrný věk:
Počet uživatelek – žen
Počet uživatelů – mužů

98 %
83,8 let
34
8

Přijatí
Ukončení pobytu- úmrtí
Ukončení pobytu- jiné sociální zařízení

23 (o 6 nástupů více, než v roce 2018)
21 (o 8 úmrtí více, než v roce 2018)
0
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Věková struktura uživatelů:
Věková pásma

Příspěvek na péči

Počet uživatelů

Částka
v Kč/ měsíc

Nemá (zažádáno)
I (lehká závislost)
II (stř. těžká závislost)
III (těžká závislost)

0 (0 %)
0 (0 %)
1 (2,3 %)
19 (45,2 %)

0 Kč
0 Kč
4 400 Kč
167 200 Kč

IV (úplná závislost)

21 (47,6 %)

277 200 Kč

Celkem:

42 (100%)

448 800 Kč

Počet klientů

27 - 65

1

66 - 75

5

76 - 85

14

86 - 95

22

Z celkového počtu 42 klientů máme ve 3. a 4. stupni závislosti, tzn. osoby s těžkou či úplnou
závislostí na pomoci další osoby, celkem 92,8 % klientů.
Zvyšuje se počet klientů s těžkou či úplnou závislostí na pomoci další osoby, což znamená vyšší
náročnost poskytované péče i nutnost personálního zajištění. V tuto chvíli je kapacita
pracovníků naplněná a tzn., bude-li se zhoršovat zdravotní stav nebo navyšovat počet klientů,
bude se navyšovat čas poskytovaných úkonů u jednotlivých klientů.
Nedojde- li k navýšení počtu pracovníků, bude se zhoršovat kvalita poskytované péče, protože
pracovníci nebudou mít prostor pro poskytnutí daného úkonu. Nyní je stav takový, že jeden
klient průměrně potřebuje zajistit 42 hodin péče za měsíc, což je nárůst o 10 hodin denně oproti
minulému roku.
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 měsíční úhrady na jednoho klienta v roce 2019 činila: 10 370 Kč. Došlo tedy
k navýšení úhrady od uživatelů o 418,- Kč více než v předešlém roce.
Pokud by klientovi po zaplacení celkové úhrady za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši
alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží. V tomto případě je klient povinen
doložit výši svého příjmu.
Počet klientů, jejichž úhrada je:
8
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 plná: 32 (76,2 %) klientů
 snížená o neuhrazenou část: 10 (23,8 %) klientů. U 6-ti klientů, kteří mají sníženou
úhradu, byla s rodinnými příslušníky sepsána dohoda o spoluúčasti na doplatku nákladů
spojených s pobytem, z toho u čtyř uživatelů rodina z objektivních důvodů nemůže za
klienta doplácet.
Úhrada a její výše byla stanovena na rok 2019:
Celkem úhrada za měsíc (normální strava)

Počet dnů v měsíci
28

30

31

Varianta

1. (pokoj bez sociálního zařízení)

9 800,-

10 500,-

10 850,-

Varianta

2. (pokoj se sociálním zařízením)

10 080,-

10 800,-

11 160,-

Celkem úhrada za měsíc (diabetická strava)

Počet dnů v měsíci
28

30

31

Varianta

1. (pokoj bez sociálního zařízení)

9 940,-

10 650,-

11 005,-

Varianta

2. (pokoj se sociálním zařízením)

10 220,-

10 950,-

11 315,-

Počet přijatých žádostí o přijetí v roce 2019:

58

Na základě sociálního šetření byly odmítnuty 3 žádosti o umístění do domova pro seniory
z důvodu neposkytování sociální služby, o kterou osoba žádala.
V průběhu roku byly vyřazeny z Evidence žadatelů 2 žádosti na vlastní žádost žadatele.
V průběhu roku 23 žadatelů o umístění zemřelo.
Počet evidovaných žádostí o přijetí k 31. 12. 2019:
59
K uvedenému datu evidujeme 59 žádostí o umístění do našeho zařízení (to je o 27 žádostí
více než v předcházejícím roce), z toho 16 mužů a 43 žen.
Průměrná doba od podání žádosti do přijetí do domova pro seniory je u stávajících klientů 8
měsíců (zůstává stejná s rokem 2018).
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
rozhoduje na základě sociálního šetření multidisciplinární tým složený ze sociální pracovnice,
vedoucí služby, zdravotní sestry a ředitelky.
Nenarůstá náročnost poskytované péče, a s tím spojená administrativa, pouze pro
pracovníky v sociálních službách a zdravotní sestry, ale i pro sociální pracovnici. Díky
zapisování provedené sociální práce dokážeme říci, kolik dané činnosti věnuje času.
Ošetřovatelská péče
Aby byla péče o klienty kvalitně nastavena, je nezbytně nutné znát kapacitu pracovníků,
tzn. kapacitu zdravotní sestry, pracovníků v sociálních službách i sociální pracovnice.
V tuto chvíli je kapacita zdravotních sester maximálně naplněná. Tuto pracovní dobu mají svým
harmonogramem naplánovanou, aby bylo možno vykázat maximální dobu poskytované péče
na zdravotní pojišťovny.
Dalším problémem je i to, že drtivou většinu výkonů, které provedeme a následně vykážeme,
nám VZP z úhrady strhne, protože tím překračujeme jimi stanovený měsíční limit. V noci
zajišťují péči o klienty pouze dva pracovníci: zdravotní sestra a pracovník v přímé péči. Každý
klient má svého praktického lékaře, což značně komplikuje zajištění zdravotní péče,
9
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administrativně zatěžuje práci sestry. Za rok 2019 jsme spolupracovali s 9 praktickými lékaři.
Zdravotní péče se stále o naše klienty zvyšuje, a to s ohledem na jejich stupně závislosti na péči.
V roce 2019 jsme obnovili spolupráci s Hospicem sv. Anežky České z Červeného
Kostelce. V průběhu roku mobilní hospic pomohl zajistit paliativní péči celkem pro 14 našich
uživatelů. Spolupráce se velmi osvědčila a nadále pokračuje ke spokojenosti uživatelů, jejich
rodin i našeho pracovního týmu.
Úhrady od zdravotních pojišťoven jsou vždy vypočítávány dle vzorce, ve kterém hraje
zásadní roli referenční období. Např. pro rok 2019 je veden jako referenční období rok 2017.
V roce 2017 jsme měli pouze 3 zdravotní sestry, tudíž dochází při výpočtu úhrad ke snížení,
jelikož v daném roce nebyl vykázán tak značný objem zdravotnických výkonů jako v předešlém
roce. I přesto, že se zdravotními pojišťovnami komunikujeme, byla záloha na rok 2020
nastavena na pouhých 80 000,- Kč měsíčně. Kdyby bylo vykázáno stejně jako v roce 2019,
dojde k propadu financování poskytované zdravotní péče o 403 470,90 Kč. Jedná se zejména o
všeobecnou zdravotní pojišťovnu, kde je evidováno nejvíce rodných čísel, které jsou
započívávány pro úhradu. V roce 2019 bylo vykazováno možné maximum zdravotní péče na
počet úvazků zdravotních sester, více již dle pracovní doby a vyhláškou daných časů
jednotlivých úkonů nelze vykázat.

1.5 Zpráva o činnosti Domova pro seniory
Domov pro seniory v Broumově se řadí mezi menší domovy.
Domov pro seniory v Broumově je pobytové zařízení s celoročním nepřetržitým provozem,
které svým klientům zajišťuje komplexní péči, zabezpečuje prožívání důstojného a bezpečného
života, nabízí aktivizační a terapeutické činnosti. Nachází se v klidné části města a je obklopen
zahradou s altány, která slouží k zájmové činnosti a odpočinku klientů.
Ubytování je zajištěno v 15-ti dvoulůžkových pokojích bez příslušenství a 6-ti pokojích
s příslušenstvím, které jsou vybaveny polohovacími postelemi, nočními stolky, skříněmi, křesly
a toaletními křesly, umyvadlem a sklopným zrcadlem pro hendikepované. Klienti si mohou dle
možností dovybavit pokoj vlastními drobnými předměty, obrázky či fotografiemi. Dále jsou
pokoje, toalety a koupelny v obou patrech vybaveny světelnou a akustickou signalizací pro
rychlé přivolání personálu.
V přízemí je jídelna, která je vybavená televizí a rádiem. V přízemí domova je
společenská místnost pro setkávání a posezení klientů s rodinami. Z chodby v přízemí je
bezbariérový vstup do zahrady na dvě terasy a k altánu. Terasy jsou vybavené zahradním
nábytkem a slunečníky. Také v 1. poschodí je nově k dispozici společenská místnost, kde si
klienti mohou posedět s rodinou nebo zde trávit svůj volný čas. I tato společenská místnost je
vybavena novou smart televizí.
V zařízení jsou podávána 3 hlavní jídla a svačiny. Podle zdravotního stavu klienta a na
doporučení lékaře se připravuje strava normální, šetřící dieta, diabetická a dieta při užívání
warfarinu. Na každém podlaží je lednička pro klienty, kuchyňský kout vybavený varnou
konvicí a mikrovlnnou troubou. Celý den je k dispozici čaj nebo šťáva a chlazená voda.
Domov zajišťuje klientům zdravotní a ošetřovatelskou péči. Zdravotní péči prostřednictvím
praktických a odborných lékařů, ošetřovatelskou péči prostřednictvím vlastních pracovníků
(zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách).
Personál se svým přístupem ke klientům domova snaží při důsledném naplňování standardů
kvality vytvářet atmosféru, ve které se klienti cítí, jako doma.

Průběh realizace služby
10
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Zaměření na individuální potřeby jednotlivých klientů domova je samozřejmostí.
Všichni uživatelé jsou zpravidla vysoce závislí na poskytované péči.
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 i při realizaci různých aktivit
a sdílením společných prostor. Uživatelé obou služeb tak mohou 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.
1.5.1 Aktivizační činnosti v Domově pro seniory
Celoroční aktivity
Schůzka klientů s pracovníky v jídelně domova (konzultace jídelníčku, sběr námětů ke
zlepšení služby, zodpovězení dotazů uživatelů,…), probíhá každé pondělí po snídani.
Ranní cvičení na židlích s hudbou v jídelně domova; čtení aktualit z Náchodského deníku;
pondělí, středa, pátek po snídani.
Biblická hodina s paní Janou Wienerovou, farářkou Církve československé husitské ve
společenské místnosti Domu s chráněnými byty; každé pondělí v 10:00 hodin.
Stolní hry, sportovní aktivity nebo výtvarná dílna; každé úterý od 9:30
Mše svatá s farářem církve římskokatolické Františkem Hofmanem, OMelit. cap. Mag.,
která probíhá každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci v 9:30 hod ve společenské místnosti Domu
s chráněnými byty
Canisterapie MVDr. Lady Zavadilové s jejím psem Šnečkem u klientů v jejich pokojích;
pátek po obědě
Kavárnička pro seniory, které pořádá Klub seniorů Broumov (zapojuje se i do letního a
podzimního grilování)
Vycházky v okolí domova pro seniory
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Pracovní dílny s dětmi ze ZŠ Olivětín, které společně se seniory vyráběly různé dekorativní
předměty (obrázky, keramika, okrasné svíce, polštáře atd.)Velikonoční a vánoční pásmo
dětí ze speciální třídy ZŠ Kladská Broumov
Trénink paměti
Lehké masáže rukou, nohou
Zpěv lidových písní
Zahradní grilování s harmonikou
Hudební vystoupení paní Ryšavé
Prohlížení starých pohlednic a vzpomínání- biografie
Bazální stimulace
Osazování podzimních truhlíků a výroba podzimní výzdoby
Osazování vánočních truhlíků a výroba vánoční výzdoby
Návštěva Mikuláše s přáním do nového roku klientům domova
Hudební vystoupení Šimona Pečenky
Vystoupení broumovských skautů
Vystoupení Chrámového sboru z Police nad Metují
Opakované vystoupení dětí ze ZŠ Hradební
Tvoření vánočních přání se studenty Gymnázia (workshop)
Předvánoční návštěva pana starosty Broumova s předáním dárkových balíčků od města
Broumov klientům domova
Předvánoční návštěva pana starosty Meziměstí s předáním dárkových balíčků od města
Meziměstí klientům domova s trvalým pobytem v Meziměstí
Předvánoční návštěva pana starosty Teplic nad Metují s předáním dárkových balíčků od
města Teplice nad Metují klientům domova s trvalým pobytem v Teplicích nad Metují
Pečení cukroví
Vánoční vystoupení studentů Gymnázia Broumov
Silvestrovské posezení
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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
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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

2.2 Poskytované služby
Mapa poskytovaných činností – Pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba je poskytována v Broumově a okolí, a to 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.
Celkový počet uživatelů Pečovatelské služby za rok 2019:
97 uživatelů
Z toho počet uživatelů z okolních obcí:
7
(1 Hejtmánkovice, 3 Jetřichov, 1 Otovice, 1 Hynčice, 1 Vernéřovice)
Počet uživatelů ve věku 15 – 18 let:
Počet uživatelů ve věku 18 – 50 let:
Počet uživatelů ve věku 60 – 70 let:
Počet uživatelů ve věku 70 – 80 let:
Počet uživatelů ve věku 80 – 90 let:
Počet uživatelů nad 90let:

0
1
7
21
43
25
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2.3 Personální zajištění Pečovatelské služby
Organizační struktura – Pečovatelská služba
Organizační struktura
Pečovatelská služba
Dělnické domy 78, Broumov
Ř
1/0,2

Ekonom
1/0,2

Sociální pracovník
1/1

Vedoucí služby
1/0,8

Pracovník v
sociálních
službách
8/8

Uklizečka
1/1

Činnost Pečovatelské služby zabezpečovalo v roce 2019 celkem v přepočtu na úvazky 11,2
zaměstnanců.

2.4 Vzdělávání pracovníků v roce 2019
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 jsou 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 soustřeďovat na uživatele
s vyšší závislostí na péči jiných osob. Jedná se o osoby se závažnými onemocněními nebo
postiženími. Pečujeme například i o klienty s demencí včetně bezplatné pomoci s řízením jejich
financí, dále o klienty s různými stomiemi (vývody), kde je nutná součinnost s domácí
zdravotní péčí, praktickými i odbornými lékaři a nemocnicí. V tomto ohledu se začíná
objevovat nová potřeba zdravotnických znalostí na úrovni zdravotní sestry. Z forenzních
důvodů je potřeba vyhodnocovat rizika péče a úroveň potřebné součinnosti se zdravotníky.
V současné době pro tuto odbornost využíváme zdravotnického vzdělání vedoucí služby.
Pomoc s finančním řízením probíhá tak, že v trezoru pečovatelské služby má klient
uloženou určitou hotovost na jeden měsíc a pracovníci, dle dohody s klientem, rodinou nebo
opatrovníkem klientovi hradí vše potřebné. Jedná se například o zajišťování léků, provádění
nákupů, plateb na poště atp. Tuto možnost využívalo v roce 2019 9 klientů. O pohybu finanční
15
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hotovosti jsou vedeny u každého klienta podrobné záznamy. Obvykle 1x za měsíc dochází
k vyučtování se třetí stranou, rodinou nebo opatrovníkem.
Proměna klientů služby způsobuje, že se snižuje počet uživatelů, ale zároveň stoupá
počet hodin přímé péče na jednoho uživatele, což je v souladu s vývojovým trendem na krajské
i 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 současně např. při osobní hygieně nebo
doprovodu u špatně pohyblivého klienta. Tím se dostává Pečovatelská služba do disproporce
mezi počtem skutečně provedených hodin přímé péče a počtem vyúčtovaných hodin přímé péče
klientovi. Tento nesoulad byl ještě prohlouben vyjádřením MPSV, že klientovi nelze účtovat
čas přesunu pracovníka.
Od roku 2016 poskytujeme také ambulantní službu – středisko osobní hygieny.
Zřízením ambulantní služby vycházíme vstříc osobám, které z důvodu své nemoci nebo
postižení potřebují pomoci s osobní hygienou v bezbariérově upravené koupelně. Pro tyto
účely využíváme bezbariérovou koupelnu v domě zvláštního určení Dělnické domy 78. Jedná
se o doplňkovou službu, která je málo využívaná. V některých případech je ale nepostradatelná.
V roce 2019 využívali tuto službu 2 klienti.
Už při vyjednávání o službě se držíme postupu, že žadatele prvotně směrujeme na
rodinu a běžně využívané veřejné a komerční služby. Sociální služba je až na posledním místě.
To znamená, že pečovatelská služba nastupuje ve chvíli, kdy byly vyčerpány všechny jiné
přirozené zdroje.
Výše popsané změny úzce souvisí s požadavkem organizace na vyšší odbornost
stávajících pracovníků a vyšší nároky pro výběr nových pracovníků.
Dále pokračujeme i v dobře nastaveném trendu kvalitního sociálního poradenství.
Pracovníci služby zmapovali a vytvořili rozsáhlý soubor návazných služeb v našem regionu.
Sociální pracovnice denně řeší s občany Broumovska obtížné životní situace, do kterých se
dostávají. Za poslední roky došlo k nárůstu společně řešených složitých sociálních situací v tzv.
multidisciplinárních týmech.
Spolupráce se Správou majetku města
Spolupráci se Správou majetku města máme dlouhodobě dobře nastavenou. Díky této
spolupráci je naše služba schopná občanům Broumova pomáhat hledat různé alternativy pro
řešení jejich obtížných životních situací. Po dohodě s bytovou komisí Města Broumova
zpracovává vedoucí pečovatelské služby vyjádření ke každé podané žádosti do tří domů
zvláštního určení.
Spolupráce s Městskou policií
V listopadu 2019 jsme požádali Městskou policii o pravidelnou pomoc (1x týdně) při
transportu klienta z bytu do nemocnice. Jedná se o pomoc při přesunech klienta mezi bytem,
služebním vozem a rehabilitací. Spolupráce se osvědčila a bude pokračovat i v roce 2020.

2.6 Evidence bezplatné sociální práce
Pečovatelská služba v Broumově, jako jediná služba tohoto typu sleduje a eviduje
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,
včetně sociálního pracovníka. Díky této evidenci nám byla přiznána vyšší státní dotace. Vysoce
ji hodnotila i komise pro udělování národní ceny kvality, kterou jsme získali v roce 2017.
Evidenci vedeme od roku 2013.
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Přehled vývoje poskytované bezplatné sociální práce v pečovatelské službě:

Rozsah sociální práce
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Přehled poskytovaných činností přímé péče u klientů (účtovaných klientovi k úhradě)
Úkony z vyhlášky
č. 505/2006 Sb.

2015

2016

2017

2018

2019

dovoz nebo donáška jídla

5890 úkonů

4437 úkonů

4128 úkonů

4194 úkonů

5141 úkonů

praní a žehlení prádla

100 kg

62 kg

172 kg

320 kg

242 kg

běžné pochůzky

350 hod

357 hod

391 hod

473 hod

424 hod

běžné nákupy

391 hod

404 hod

533 hod

406 hod

519 hod

běžný úklid a údržba domácnosti

270 hod

297 hod

175 hod

160 hod

145 hod

pomoc při osobní hygieně

115 hod

340 hod

457 hod

816 hod

737 hod

pomoc při oblékání a svlékání

130 hod

143 hod

233 hod

409 hod

346 hod

pomoc při přesunu na lůžko, WC

15 hod

49 hod

94 hod

135 hod

180 hod

pomoc a podpora při podávání jídla

854 hod

935 hod

943 hod

1750 hod

1669 hod

pomoc při prostorové orientaci

522 hod

557 hod

710 hod

580 hod

431 hod

doprovod služebním vozem

277 hod

290 hod

286 hod

370 hod

430 hod

doprovod k lékaři, na nákup atp.

190 hod

235 hod

292 hod

281 hod

88 hod

kopírování

975 úkonů

781 úkonů

779 úkonů

651 úkonů

940 úkonů

vyřizování telefonem

32 úkonů

37 úkonů

33 úkonů

41 úkonů

22 úkonů

dohled nad požitím léků

58 úkonů

11 úkonů

1205 úkonů

4123 úkonů

3644 úkonů

zapůjčení úklidových pomůcek

32 úkonů

50 úkonů

65 úkonů

23 úkonů

26 úkonů

zapůjčení kompenzačních pomůcek

neposkytováno neposkytováno neposkytováno neposkytováno 269 úkonů

Fakultativní úkony

V průběhu roku 2019 byla poskytována služba jednomu uživateli, který má ze zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nárok na bezplatné poskytování služby (bojovník za
svobodu). Tomuto uživateli bylo zdarma poskytnuto 85 pečovatelských úkonů a 24 hodin za
další činnosti v ceně 4 706 Kč.
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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
Od května 2019 poskytuje své služby Centrum pro rodinu v nově rekonstruovaném
Komunitním centru na adrese Lidická 174, Broumov

4 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
PRO RODINY S DĚTMI
4.1

Poslání, principy a zásady poskytování služby

Poslání
Posláním SAS je pomoc a podpora rodin s dětmi, které se nachází v dlouhodobé
nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, a tím je ohrožen
vývoj dětí. Naší snahou je posílit jejich schopnosti a motivovat je k převzetí
odpovědnosti sami za sebe, za svou situaci, dle svých možností.
Cílová skupina
Rodiny s dětmi, které se nachází v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, kterou
nedokáží sami bez pomoci překonat, a tím je ohrožen vývoj dětí, bez rozdílu pohlaví,
národnosti, rasy, barvy pleti a náboženského či politického vyznání.
Oblasti nepříznivé sociální situace:








Ohrožení vývoje dětí
Nízký příjem
Závislost na sociálních dávkách
Zadluženost
Problémy s bydlením
Nezaměstnanost
Oslabení nebo ztráta životních návyků a způsob života, který vede ke konfliktu ve
společnosti

Podmínky poskytování služby
Podmínkou poskytnutí služby je, že se zájemce o službu či klient nachází ve stavu, kdy je
schopen adekvátně vnímat situaci a komunikovat. Tento stav je vyloučen, když je daná osoba
například v atace duševní nemoci, pod vlivem alkoholu či drog, nebo nezvládá své emoce
(agresivita).
Cíle
Hlavním cílem služby je předejít, zabránit ohrožení vývoje dětí v rodinách, které se nachází
v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat.
Hlavní cíl služby je naplňován prostřednictvím následujících dílčích cílů:


aby rodina řešila dluhy, začala je minimálně splácet a nedělala další dluhy, uměla
hospodařit se svými příjmy, využila všech možných příjmů (sociální dávky apod.)
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aby si rodiče či děti našli práci
aby měla rodina vhodný byt, vhodné vybavení bytu, zajištěné služby související s
bydlením (elektřina, voda apod.)
aby měly děti dobrý prospěch ve škole, chodili do školy bez záškoláctví
aby měly děti smysluplně naplněný volný čas
aby děti lépe obstály v kontaktu s dalšími lidmi
aby rodina měla zajištěnu potřebnou zdravotní péči
aby měla rodina odpovídající hygienické návyky
aby rodina našla místo, které nezná, dorazila tam, kam má (úřad, lékař apod.), aby byl
zajištěn bezpečný přesun dítěte na místo, kam potřebuje
aby rodina měla vyřešeny běžné životní problémy
aby dítě dostalo podporu při studiu školy
aby v rodině byly dobré vzájemné vztahy

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.
Dodržování práv klienta – při poskytování sociálních služeb dodržujeme základní lidská
práva všech klientů.
Vstřícnost, pochopení, přijetí – osobní lidský kontakt s klienty je pro nás důležitý, máme
pochopení pro jejich situaci, každý klient je pro nás člověk s jedinečným příběhem, situací,
vycházíme klientům vstříc.

4.2 Poskytované služby
Mapa poskytovaných činností – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba je realizována ambulantní a terénní formou.
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4.3

Personální zajištění SAS

Organizační struktura – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Organizační struktura
SAS
Lidická 174, Broumov
Ř
0,2

Ekonom
1/0,2

Vedoucí služby

Účetní
1/0,4

Sociální pracovník
3/2,5

Pracovník v
sociálních
službách
2/2

Uklizečka
1/0,5

Pozn.:
Vedoucí služby = soc. pracovník na 0,5 úvazku

Činnost SAS zabezpečovalo v roce 2019 celkem v přepočtu na úvazky 5,8 zaměstnanců.

4.4 Vzdělávání pracovníků v roce 2019
Všichni sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách si upevnili a doplnili kvalifikaci
při účasti na akreditovaných vzdělávacích kurzech MPSV v rozsahu 24 hodin za kalendářní
rok.
 Jak ,,přežít“ péči o klienty sociálních služeb
 Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené
sociálním vyloučením
 Poruchy chování dětí a mládeže
Jedna pracovnice zdárně ukončila studium v bakalářském studijním programu Sociální
politika a sociální práce na Univerzitě Hradec Králové.
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“.
V průběhu roku 2019 probíhaly konzultace s Bc. Syrovým. Na základě těchto
konzultací jsou zpracovány dokumenty potřebné pro poskytování sociální služby v souladu se
standardy kvality a zákonem o sociálních službách. Konzultace vnímáme jako efektivní
prostředek vzdělávání a profesionalizaci pracovního týmu.
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4.5

Zpráva o činnosti SAS

4.5.1 Ambulantní forma
V rámci ambulantní formy probíhají 2 aktivity
 Konzultační hodiny
 Klubová činnost
Konzultační hodiny:
Konzultační hodiny: pondělí až pátek od 7.00 - 11.30 hodin 12.00-13.00 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.
Klienti, kteří se sociální službou nespolupracují, jsou odkazováni na komerční službu.
Klubová činnost
Přímá práce na klubu probíhá v pondělí a ve středu od 13.00 do 16.30 hodin, v úterý od 9.00
do 11.00 hodin a také v pátek od 13.00 do 15.30 hodin. Klubovou činnost mohou využívat
pouze klienti SAS. Aktivity klubové činnosti jsou rozděleny do otevřených a uzavřených
skupinových prací.
Otevřená skupinová práce/pondělí – Školní vrátka a Šikulové
Tematicky zaměřená činnost určená pro rodiny s dětmi nebo děti z rodin, které se sociální
službou spolupracují. Program se odvíjí dle plánu tvořeného pracovníky, kteří připravují pro
klienty služby aktivity, které jsou přínosem pro osobní rozvoj klienta a jsou v souladu s
individuálním plánem rodiny. Součástí otevření skupinové práce jsou Školní vrátka, kde
probíhá podpora při školní přípravě klientů naší služby.
Otevřená skupinová práce/úterý – Zvídálek
Klub Zvídálek pracuje s matkami a jejich dětmi na mateřské dovolené, které se nacházejí v
nepříznivé sociální situaci nebo spolupracují s OSPOD Broumov.
Tato aktivita je zaměřená na smysluplném trávení volného času, na rozvoji jemné motoriky,
komunikace a vzdělávací aktivity formou her. Hlavní náplní klubu jsou pohybové, výtvarné
aktivity a činnosti podporující vývoj řeči v podobě říkadel, básniček, písniček a upevňování
vztahů mezi matkou a dítětem.
Cílem je podpořit zdravý vývoj dítěte a začlenit rodinu do kolektivu, připravit dítě pro
vstup do mateřské školky.
Uzavřená skupinová práce/středa – V Hlavě
V rámci klubových činností proběhly 2 běhy preventivně terapeutické skupiny s názvem
V Hlavě. Skupinová aktivita poskytla klientů, emoční odreagování a osvojení si nových
způsobů chování. Základem skupinové práce, jsou různé techniky, které jsou často podávány
formou her, soutěží, scének, které v sobě nesou terapeutický potenciál. Při své práci pracovníci
používají různé pomůcky jako např. karty s příběhem, komunikační kufr atd.
Skupinová aktivita poskytla klientům emoční odreagování a osvojení si nových způsobů
chování. Tato aktivita byla při ukončení individuálních plánů vyhodnocena za velmi přínosnou,
jak ze strany rodičů, pracovníků OSPOD tak ze strany pracovníků SAS.
Ze závěrečného hodnocení dětí, rodičů i pracovníků OSPOD vnímáme nabízenou aktivitu jako
úspěšnou.
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4.5.2 Terénní forma SAS
V daném období jsme poskytovali terénní práci také ve spádových obcích města Broumova.
Jedná se o obce Meziměstí, Jetřichov, Olivětín, Vižňov, Martínkovice a Teplice nad Metují.
V polovině roku 2019 jsme získali sponzorským darem osobní automobil, díky kterému je
pro nás i pro klienty poskytování sociální služby dostupnější.

4.6 SAS v číslech roku 2019
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 naše služba spolupracovala se 70 rodinami.
Počet unikátních klientů celkem:
78
Z toho mužů:
22
Z toho žen:
56
Počet kontaktů celkem:
2356
 Klubová činnost:
Počet klientů celkem:
Počet skupinových prací:
Počet kontaktů:

80
162
996

Terénní forma práce byla odvedena v rozsahu 2 645 hodin.
Počet najetých km:
5 535 km

4.7

Průběh realizace služby

V roce 2019 jsme pomáhali a podporovali celkem 70 rodin, se kterými jsme vytvořili 180
individuálních plánů s nastavenými cíli. U 75% stanovených cílů se nám podařilo zlepšit
sociální situaci rodiny.
Pro zajímavost uvádíme, že nepříznivá sociální situace v rodinách vyplývá především
v důsledku toho, že jejich členové nemají zaměstnání a jsou závislí na sociálních dávkách.
V rámci spolupráce motivujeme klienta k aktivnímu hledání vhodného zaměstnání.
V loňském roce se nám podařilo u 20ti klientů najít zaměstnání. Pokud je zájem klienta
opravdový, šance získat zaměstnání ve spolupráci s pracovníky SAS je vysoká.
Pracovníci SAS pomohli v roce 2019 najít vhodné bydlení 18ti rodinám s dětmi. Díky
vhodným podmínkám a vybavení bytu byla klientům dána možnost zajistit dětem zdravý vývoj.
V loňském roce jsme spolupracovali s 25 dětmi, které měly nežádoucí projevy chování
(agresivita, užívání návykových látek, šikana, krádeže apod.) a byly doporučeny převážně
orgánem sociálně právní ochrany dětí k účasti na skupinové aktivitě V Hlavě. Při práci ve
skupině využíváme různých technik, které jsou zaměřeny na práci s emocemi, nácvik
komunikačních dovedností, navazování vztahů s vrstevníky i dospělými. Formou hry a
prostřednictvím technik arteterapie se dětem lépe daří pochopit aktuální témata. Ze závěrečných
zpráv, které hodnotí celkové chování a spolupráci ve skupině, považujeme tuto aktivitu jako
velmi úspěšnou, jelikož se nám podařilo u 40 % dětí snížit projevy nežádoucího chování.
Rozsah běžných životních problémů našich klientů je velmi široký. Pracovníci také
pomáhají rodinám například s vyplněním formulářů, s elektronickou komunikací, s uplatněním
práv, s vyřizováním osobních dokladů. V roce 2019 se rodinám za pomoci pracovníků SAS
podařilo vyřešit nadpoloviční většinu problémů, se kterými se rodiny potýkaly a nedokázaly je
samostatně vyřešit.
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Ve více jak 75% řešení situace v rodinách úzce spolupracujeme s pracovnicemi OSPOD
Broumov. Tuto vzájemnou spolupráci vnímáme jako prospěšnou a efektivní pro řešení
nepříznivých situací v rodinách.
Jeden pracovník je součástí Řídícího výboru místního akčního plánu vzdělávání na
Broumovsku II a Pracovní skupiny pro rovné příležitosti pod vedením MAS Broumovsko.
Jsme také součástí Týmu pro mládež pod vedením Probační a mediační služby Náchod, kde
jsou řešeny aktuální problémy jako je záškoláctví, trestné činy mladistvých, kyberšikana atd.

Sociálně aktivizační služba je poskytována BEZPLATNĚ.
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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

Odborné sociální poradenství je poskytováno pouze ambulantní formou. Pro vlastní
poskytování poradenství je k dispozici kancelář v sídle CPR (Lidická č.p. 174) .

5.3 Personální zajištění OSP
Organizační struktura OSP
Lidická 174, Broumov
Ř
1/0,1

Ekonom
1/0,1

Vedoucí služby
1/0,1

Sociální pracovník
1/1

Činnost SAS zabezpečovalo v roce 2019 celkem v přepočtu na úvazky 1,3 zaměstnanců.

5.4 Vzdělávání pracovníků v roce 2019
Pracovníci jsou vzděláváni podle svých pracovních pozicí a přiřazených pracovních rolí.
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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Jak „přežít“ péči o klienty sociálních služeb
Písemná komunikace I. – normy, úprava písemností a čeština v úředním styku
Novela insolvenčního zákona 2019
My Backpack – základy práce s metodou

5.5 OSP v číslech roku 2019
Období: leden – prosinec - 2019
Počet klientů celkem:
Z toho mužů:
Z toho žen:
Počet kontaktů celkem:

181
79
102
756

Počet aktivních smluv k 31. 12. 2019:

77

5.6 Průběh realizace služby
Konzultační hodiny pro veřejnost:
Od 1. 7. 2019 byl navýšen úvazek odborného sociálního poradce na 1,0.
Pondělí 10:00 – 11:30
Úterý
10:00 – 11:30
Středa
10:00 – 11:30
Čtvrtek 10:00 - 11:30
Pátek
10:00 - 11:30

12:00 – 17:30
12:00 – 15:00
12:00 – 17:30
12:00 – 15:00
12:00 – 15:00

Sociální služba je poskytována všem občanům Náchodska, 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 elektrické energie, voda, plyn).
Garantovaná nabídka služby je vyvěšena na internetových stránkách:
www.nadejebroumov.cz.
Po udělení akreditace od Ministerstva spravedlnosti ČR se poradna specializuje na dluhové
poradenství se zaměřením na oddlužení. Odborný sociální poradce žadatelům o službu rád
vysvětlí celý proces insolvenčního řízení, pomůže zmapovat dluhy, sepíše návrh na povolení
oddlužení a po schválení klientem návrh odešle na místně příslušný soud. V případě potřeby
je možná i spolupráce po dobu celého insolvenčního řízení (délka trvání 3, nebo 5let).
V roce 2019 jsme zpracovali celkem 17 návrhů s celkovou výši pohledávek přesahující
19 miliónů korun. Poradna se pyšní 100% úspěšností soudního schválení návrhů na oddlužení.
Nárůst zpracovaných návrhů na oddlužení je oproti loňskému roku více než trojnásobný a lze
ho připisovat novele insolvenčního zákona. Dluhové poradenství je zastoupeno v 55%
z celkového počtu poskytnutých služeb.
27

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Odborný poradce v náročných kauzách spolupracuje s externí advokátkou, která současně
zastřešuje správnost podání insolvenčního návrhu.
Služby odborného sociálního poradenství využívají klienti všech věkových kategorií. Práci
odborného sociálního poradce vnímáme jako velmi prospěšnou pro obyvatele Broumovska.
Příklad dobré praxe
Klient navštívil odborné sociální poradenství se slovy: „navštívil mě doma exekutor,
zabavil mi novou televizi a další můj majetek oblepil žlutýma samolepkami, nevím, komu a
kde dlužím, prosím o pomoc!“
Pracovník pomohl klientovi zmapovat všechny exekuce a bylo zjištěno, že má pohledávky
u 7. věřitelů v celkové výši přesahující 5 miliónů korun. Při detailní studii byla u jedné
pohledávky zjištěna neplatná rozhodčí doložka. Také úroky byly v rozporu s dobrými mravy,
klient si půjčil 300 000 Kč a oprávněný při započítání úroků z prodlení požadoval po klientovi
zaplatit 4 milióny korun. Poradce klientovi doporučil možnosti řešení a nabídl pomoc se
sepsáním žádosti o zastavení exekuce. Klient souhlasil a žádost o zastavení exekuce poslal na
příslušný soudu prostřednictvím exekutorského úřadu. Díky soudnímu rozhodnutí v podobě
zastavení exekuce z důvodu neplatné rozhodčí doložky byla pohledávky snížena o 3,6 milionu
korun. Ale protože měl klient stále exekuce v celkové výši pohledávky 1,4 miliónu korun, podal
prostřednictvím naší odborné sociální poradny návrh na povolení oddlužení. Díky usnesení
soudu o povolení oddlužení se klientovi velmi ulevilo, protože je již chráněn od všech činností
exekutora i dalších oprávněných. Nyní jen musí spolupracovat s insolvenčním správcem a mít
stálé zaměstnání s dostačující měsíční mzdou.
Klientovi ovšem nastává další náročná etapa. Po dobu oddlužení (3 nebo 5 let) musí žít
pouze s nezabavitelnou částkou, která je v případě čisté měsíční mzdy 18 000 Kč ve výši 10 286
Kč, zbytek z čisté mzdy jde na splácení dluhů. Pokud klient zaplatí za 3 roky minimálně 60%
svých dluhů, nebo za 5 let minimálně 30% svých dluhů a splní všechny podmínky oddlužení,
zbytek dluhů mu soud odpustí.
Odborné sociální poradenství je poskytováno BEZPLATNĚ.
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6 Komunitní centrum
Od dubna 2019 Centrum sociálních služeb Naděje Broumov zajišťuje provoz a údržbu
nového Komunitního centra, které se nachází ve Velké Vsi u Broumova, na adrese ulice Lidická
174, Broumov. Dříve byla tato budova známá jako Centrum pro rodinu.
Budova díky projektu prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Vznikly adekvátní prostory
určené pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a pro osoby se
zdravotním postižením. Mohou se zde setkávat i různé komunity, spolky za účelem realizace
sociálních, vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit.
V květnu 2019 se v Komunitním centru konal Den otevřených dveří, na který byli
pozváni zástupci sociálních služeb a organizací, kteří budou nebo mohou v těchto prostorech
poskytovat své služby.
Vlastní zajištění koordinace činností Komunitního centra tak, aby byly realizovány
v souladu s cíli projektu, má na starost koordinátor:
Bc. Martin Minařík, mob.:778 486 553, mail.: minarik@nadejebroumov.cz
V roce 2019 prostory pravidelně využívali:
1. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 Odborné sociální poradenství
2. Centrum pomoci a služeb Hradec Králové
 Manželská a rodinná poradna - Mgr. Jana Huamanová – terapeutka
 Služby pro pěstounské rodiny – Mgr. Hájek
3. Středisko výchovné péče Kompas Náchod
 Psycholog Mgr. Kateřina Cejzlarová
4. Odborné poradenství v oblasti osobního vývoje, psychických potíží a mezilidských
vztahů
 ThLic. Mgr. Jaroslaw Furtan, Ph.D.
5. EVA & TOM z.s.
 Eva Pulpánová
6. MAS Broumovsko – rovné příležitosti
Poradna pro děti do 15 let věku a jejich rodiče, kteří jsou ohroženy konfliktní
rozvodovou situací v rodině nebo pro rodiny.
 PhDr. Zdeňka Rejtharová, psycholožka
 Mgr. Nováková – speciální pedagog
7. Klub seniorů Radost
 Renata Chejnová
8. SPOZ – Klub Seniorů
 Eva Horáková
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Den otevřených dveří v Komunitním centru Broumov

Vybavené a zrekonstruované prostory Komunitního centra Broumov
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7 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.

7.1 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření v roce 2019
NÁKLADY CELKEM

32 864 780,09 Kč
Účet

Hlavní činnost
Hospodářská činnost
32 277 144,45
587 635,64
2 976 298,72
484 940,18
1 088 476,08
1 384,46

Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

501
502

Opravy a udržování

511

334 353,04

Cestovné

512

12 062,00

Ostatní služby

518

1 085 502,45

94 463,00

Mzdové náklady

521

18 270 388,00

4 192,00

Zákonné sociální pojištění

524

6 175 995,00

Jiné sociální pojištění

525

76 017,00

Zákonné sociální náklady

527

361 972,00

Daň silniční

531

Odpisy dlouhodobého majetku

551

272 115,83

Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
Ostatní náklady z činnosti

558

1 499 510,83

549

124 453,50

406,00

2 250,00

VÝNOSY CELKEM

32 969 924,83 Kč
Účet

Výnosy z činnosti

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

13 757 693,09

627 844,56
578 075,00
49 769,56

Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Čerpání fondů

601
602
603
648

10 337 588,00
3 191 340,36
3 500,00

Ostatní výnosy z činnosti

649

225 264,73

Výnosy z transferů
Výnosy vybraných místních vládních
institucí z transferů

18 584 387,18
672

Celkem
14 385 537,65

18 584 387,18

18 584 387,18

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření před zdaněním

Celkem
32 864 780,09

105 144,74 Kč
64 935,82
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Výnosy organizace za rok 2019 činily 32 969 924,83 a náklady činily 32 864 780,09.
Výsledek hospodaření je 105 144,74 Kč. Tento výsledek hospodaření je tvořen dotacemi MPSV,
provozním příspěvkem zřizovatele a dále vlastními příjmy, a to především plnými platbami od
klientů, inkasem prostředků za zdravotní úkony a příspěvky na péči. V roce 2019 došlo také
k organizačním změnám. Byla navýšena kapacita domova pro seniory na 42 lůžek a bylo
otevřeno nové Komunitní centrum v ulici Lidická. Z důvodu vykázání přiměřeného zisku na
každou jednotlivou sociální službu jsme částky přeúčtovali a rozdíl vracíme zpět zřizovateli.

7.2 Rozbor příjmů organizace
Přehled dotací MPSV/KHK, ostatních veřejných finančních prostředků a příjmů z vlastní
činnosti, a to dle jednotlivých služeb/středisek (v Kč)
Výše
poskytnuté Příspěvek Úřad
Název služby
dotace
od
práce
MPSV/
zřizovatele ČR
KHK

Příspěvek od Příjmy od
Příspěvek
obcí DSO
zdravotních
na péči
Broumovsko pojišťoven

Vlastní
výnosy

Celkem

5 746 672

23 559 969

Domov pro
seniory

5 404 290

4 101 484

Pečovatelská
služba

2 356 313

2 281 805

SAS pro
rodiny
s dětmi

2 044 845

822 006

2 866 851

225 535

550 000

775 535

Odborné
sociální
poradenství
Komunitní
centrum
(není hlavní
činností)

Celkem

83 298

530 628

2 408 883

5 284 714

115 394

846 374

149 182

10 030 983

7 904 477

83 298

646 022

32
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5 599 886

18 500

167 682

6 611 546

32 969 923
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Přehled rozložení zdrojů příjmů v jednotlivých službách v roce 2019 (v %)
Skladba příjmů
pečovatelská služba

Skladba příjmů
domov pro seniory
MPSV
Zřizovatel
Úřad práce ČR

23%

24%

15%

2%

Příspěvek DSO
18%

23%
10%

2% 0%

MPSV
42%

Zřizovatel
Příspěvek DSO

Zdravotní
pojišťovny
Příspěvek na
péči
Vlastní výnosy

Vlastní výnosy

41%

Skladba příjmů
SAS

Skladba příjmů
OSP

29%

29%
MPSV

MPSV

Zřizovatel

Zřizovatel

71%

71%

Skladba příjmů
organizace celkem

Veřejné prostředky dle služeb
MPSV
3%

Zřizovatel
20%

31%

11%

Úřad práce
Příspěvek DSO

16%
7%
2% 0%

24%

Domov pro
seniory
Pečovatelská
služba

18%

Zdravotní
pojišťovny
Příspěvek na péči

68%

SAS pro
rodiny s dětmi
Odborné
sociální
poradenství

Vlastní výnosy
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Vyjádření poměru neinvestičního příspěvku Zřizovatel (Město Broumov) x MPSV 2016-2019 (v %)
Vývoj příjmů dotace/zřizovatel
Domov pro seniory

Vývoj příjmů dotace/zřizovatel
Pečovatelská služba

6000000

2500000

5000000

2000000

Kč

Kč

4000000
3000000
zřizovatel

2000000
1000000

1500000
1000000

MPSV

0

MPSV

0

Vývoj v letech

Vývoj v letech

Vývoj příjmů dotace/zřizovatel
Centrum pro rodinu (SAS+OSP)

Vývoj příjmů dotace/zřizovatel
Organizace celkem

3000000
2000000

Kč

1000000

zřizovatel

0

MPSV

12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

zřizovatel
MPSV
2016
2017
2018
2019

Kč

zřizovatel

500000

Vývoj v letech

Vývoj v letech

Vývoj příspěvku na provoz (%)
70%
60%
50%

57%
43%

60%

40%

40%

63%
56%
44%
37%
zřizovatel

30%

MPSV

20%
10%
0%
2016

2017

2018

2019
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Příjmy od zdravotních pojišťoven
2015 - 2019 (Kč)
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2015

2016

2017

2018

2019

Komentář: Je zřejmé, že v roce 2019 došlo ke stagnaci růstu dotace od MPSV, přestože došlo
k navýšení personálu, schválení navýšení kapacity Sítě sociálních služeb KHK a navýšení
tarifních platů zaměstnanců. KHK to při rozdělování zjevně nezohlednil a dotace zůstaly na
úrovni roku 2018. Požadovaný rozdíl se podařilo dofinancovat zejména navýšením vlastních
příjmů organizace a maximalizací příjmu od zdravotních pojišťoven. Další nárůst činil příjem
příspěvků na péči od nových klientů po navýšení kapacity, kdy intenzivně jednáme o jejich výši
s ÚP ČR a ČSSZ.

7.3 Investice
Významnou investiční akcí bylo rozšíření kapacity DpS na cílovou kapacitu 42 klientů
(duben 2019). Došlo k rozšíření o 6 pokojů, společenskou místnost a technické zázemí.
Investorem akce bylo Město Broumov. Na dovybavení a zajištění provozu po rozšíření kapacity
byla zřizovatelem, a to nad rámec prvotně schváleného rozpočtu, poskytnuta naši organizaci
částka 1.390.000 Kč. Z toho 117.638 Kč investiční prostředky.
Seznam investic uskutečněných v roce 2019 (nad 40tis. Kč)
Název dodavatele

Částka

Dodávka

Sedláček

57.899,-

Podlahový mycí stroj

Gastro Theo

59.739,-

Průmyslová myčka nádobí

7.1 Dary
V roce 2019 jsme obdrželi finanční dary ve výši 31.210 Kč a movitý dar v hodnotě 250.000 Kč
Dárce

Částka

Druh daru

Miloslav Hrábek

4.000

Neúčelový finanční dar

Tomáš Hrábek

2.000

Neúčelový finanční dar

Kimberly-Clark

11.165

Neúčelový finanční dar
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David Novotný

9.878

Neúčelový finanční dar

Město Teplice nad Metují

4.167

Neúčelový finanční dar

WIKOV MGI, a.s.

250.000

Automibil

7.2 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 – podle směrnice RM
Krajská hygienická stanice 2x (stravovací provoz, úsek zdravotnictví)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje (SAS - evidence indikátorů, docházka, kontrola
zaměstnanců (terén x ambulance), označení sídla poskytování)
Při proběhlých kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Případná
doporučení byla neprodleně aplikována.

8 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím za rok 2019
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: 0
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 organizace.

9 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. Všechny
dodavatelské smlouvy nad 50 tis. jsou také zveřejňovány v Registru smluv a ředitelka
organizace splnila povinnost podle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
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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
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
zařízením
Poděkování patří též všem uživatelům našich služeb za jejich trpělivost a snahu o
spolupráci
V Broumově 20.2.2020, Mgr. Eva Kašparová a kolektiv CSSNB
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