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 Úvod 
 

 

 

 
Váţení a milí čtenáři výroční zprávy, 

 
 

v této výroční zprávě se můţete opět seznámit s jednotlivými sluţbami, s našimi cílovými 
skupinami uţivatelů, s důleţitými akcemi, které se během roku 2008 konaly, s nově 
připravovanými projekty, které hodláme v budoucnu realizovat a také s rámcovým výsledkem 
hospodaření naší organizace za minulý rok. 
 Výroční zpráva vás ve stručnosti seznámí se všemi důleţitými fakty, které se v naší 
organizaci odehrály během roku 2008. 
 V úvodu výroční zprávy bych rád poděkoval všem pracovníkům za jejich nelehkou a 
obětavou práci. Rovněţ děkuji všem sympatizantům za pomoc, dobrovolníkům za nezištnou 
práci a dárcům za dary, díky nimţ jsme mohli zkvalitňovat jiţ poskytované sluţby a přemýšlet o 
realizaci nových. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat našemu zřizovateli Olomouckému 
kraji, který naši organizaci finančně podporuje. 
 A nyní mi dovolte, abych Vás pozval ke čtení, prohlíţení, přemýšlení ….. Pokud Vás 
něco zaujme, budete mít dotaz či připomínku, neváhejte a kontaktujte nás osobně nebo 
písemně na naší adrese, případně na telefonním čísle nebo e-mailem. Všechny důleţité 
informace a kontakty najdete také na naši webové stránce. 
  

Přeji Vám čtenářům i celé naší organizaci, aby další roky byly pro nás úspěšné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Šenk 
         ředitel 

 
 
Nové Zámky, březen 2010 
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I. Základní informace o organizaci 
 
 
Od roku 1992 má zařízení Nové Zámky – poskytovatel sociálních sluţeb právní subjektivitu a od 
roku 2001 je příspěvkovou organizací, zřízenou Olomouckým krajem. 
 
Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených 
v § 35 a 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zařízení Nové Zámky – poskytovatel sociálních sluţeb, příspěvková organizace, poskytuje 
podporu a péči v oblasti sociální, zdravotní, výchovně - vzdělávací, kulturní a zájmové. 
 
Základním posláním a cílem organizace je vytvoření podmínek pro důstojný a naplňující ţivot 
pro dospělé osoby s mentálním postiţením, které si vzhledem ke svému věku, zdravotnímu 
stavu nebo sociální situaci nemohou sluţby zabezpečit za pomoci blízké osoby nebo terénními 
sluţbami. Naše zařízení usiluje, aby se uţivatelé sociální sluţby, s přihlédnutím k jejich 
moţnostem a schopnostem, co nejvíce přiblíţili k běţnému ţivotu. 
Snaţíme se o poskytnutí takové míry podpory či péče uţivateli sluţeb, která vede k jeho 
spokojenosti, samostatnosti, respektování a rozvoji, a dále mu umoţní ţít v důstojném a co 
moţná nejvíce přirozeném prostředí. Zařízení se zaměřuje zejména na rozvíjení schopností a 
dovedností uţivatele, vytvoření podnětného a uspokojujícího prostředí s důrazem na jeho 
aktivizaci. V případě potřeby uţivatele s vyšší mírou podpory, se klade důraz na individuální 
přístup při volbě a uspokojování jeho osobních potřeb a přání. 
 
Principy 
1. Přirozenost, bezpečnost a individuálnost prostředí a sluţeb. 
2. Podpora osobních cílů, samostatnosti a rozvoje (potenciálu) uţivatel. 
3. Práce v týmu, odbornost a lidský přístup. 
 
Okruh osob, kterým je určena sociální služba 
Předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních sluţeb muţům a ţenám ve věku od 18 
let s mentálním postiţením včetně  přidruţených smyslových nebo tělesných vad, kteří jsou 
závislí na pomoci jiné fyzické osoby alespoň ve stupni I  

 

Zařízení má dvě pobočky s celkovou kapacitou 168 osob. 

Nové Zámky jsou ústředím celého zařízení, poskytující sociální sluţbu dospělým muţům, 
s kapacitou 98 osob se středně těţkým aţ hlubokým mentálním postiţením včetně přidruţených 
smyslových nebo tělesných vad. 

Pobočka v Litovli je koncipována jako zařízení pro dospělé muţe s vysokou a vyšší mírou 
samostatnosti v běţných činnostech, komunikaci a sociálním chování. Zařízení má charakter 
penzionu s kapacitou 40 osob. 

Pobočka v Bílsku je koedukovaným zařízením rodinného charakteru pro uţivatele s vysokou a 
vyšší mírou samostatnosti v běţných činnostech, komunikaci a sociálním chování s kapacitou 
30 osob. 

 
Nové Zámky 
V ústředí (budova zařízení v Nových Zámcích) poskytujeme sluţby ve čtyřech bydleních. Úseky 
bydlení hodnotí a zajišťují potřeby uţivatele spojené s bydlením, soukromím, dovednostmi 
sebeobsluhy a volným časem. 
Kaţdé z bydlení má jiné prostorové dispozice, skupinu uţivatelů a rozloţení pracovního týmu. 
Ve všech případech se jedná o skupinové bydlení ve dvou aţ pětilůţkových pokojích. Počet 
obyvatel jednotlivých bydlení se pohybuje v rozmezí od 19 aţ 30 osob. Pokoje jsou vybaveny 
standardním nábytkem organizace i soukromým zařízením. Jednotlivá bydlení dále disponují 
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společným sociálním zařízením pro všechny uţivatele bydlení, společnými prostory pro výdej 
stravy, jídelnou a společenskou místností. 
V rámci výchovně vzdělávací práce nabízíme uţivatelům náplň pracovního i volného času 
v keramické, výtvarné, aranţérské, svíčkařské a dřevařské dílně. Uţivatelé jsou, na základě 
svých přání, cílů a potřeb, podporováni v individuálních a skupinových programech zaměřujících 
se především na oblasti osvojování si a prohlubování dovedností v komunikaci,  sebeosluhy, 
přípravy péče o domácnost, aktivním sociálním učení, sebeusměrňování, v oblasti zdraví a 
bezpečnosti, prohlubování vědomostí, vyuţití volného času, podpora upevňování pracovních 
dovedností a pracovního uplatní.  
Podobně jsou nastaveny skupiny dramaterapie a relaxačního cvičení, a to pokud moţno 
důrazem na osobnost a aktuální potřeby konkrétního uţivatele. 
 
pobočka Litovel 
Pobočka v Litovli má k dispozici celkem 18 pokojů. Z toho 14 dvojlůţkových a 4 třílůţkové. 
Vybavení pokojů je na dobré úrovni. Kaţdý uţivatel má k uţívání válendu, skříň na osobní 
prádlo, noční stolek, ţidli, společně se spolubydlícím stůl, televizní stolek a botník. Některé 
pokoje tvoří samostatnou obytnou jednotku, ve které je sociální zařízení se sprchou a malá 
kuchyňka. V ostatních pokojích je k dispozici umývadlo. Všechny pokoje mají výstup na 
kabelovou TV. Převáţná většina klientů vlastní audiovizuální techniku v podobě, rádia, 
magnetofonu či televize, někteří uţivatelé vlastní i mobilní telefony, PC, varné konvice, 
videorekordéry.  
Pobočka poskytuje sociální sluţbu domova pro osoby se zdravotním postiţením mentálně 
postiţeným muţům. Specializuje se na dílenskou pracovní terapii a nácvik běţných sociálních 
dovedností. Vhodné umístění budovy se vyuţívá k integračním cílům. 
 
pobočka Bílsko 
Ubytování je v hlavní budově zajištěno v jednolůţkových aţ třílůţkových pokojích. První patro 
slouţí ţenám, druhé muţům. V kaţdém patře je společenská místnost s kuchyňským koutem, 
sociálním zařízením a koupelnou. Přízemí budovy patří společným provozním prostorám, coţ 
jsou jídelna, přípravna jídla, tělocvična, ošetřovna a kanceláře vedoucí a sociální pracovnice. 
Ve druhé budově jsou umístěny tzv. cvičné byty pro uţivatele s vysokou mírou samostatnosti 
v sebeobsluţných činnostech. Přízemní byt pro dvě ţeny je vybaven kuchyňkou, sprchovým 
koutem a sociálním zařízením. V bytě pro čtyři muţe v prvním patře jsou loţnice, kuchyň, 
obývací pokoj a místnost pro praní a ţehlení. 
 
Adresa organizace: 
Nové Zámky – poskytovatel sociálních sluţeb, příspěvková organizace 
Mladeč, Nové Zámky č. p. 2 
784 01 Litovel 
IČO: 70890871 
Bankovní spojení: KB Litovel 
Číslo účtu: 86-6551750227/0100 
tel.: 585 155 811, tel./fax: 585 342 079 
Statutární zástupce – ředitel: Mgr. Jan Šenk 
e-mail: senk@novezamky.cz 
web: www.novezamky.cz 
 
Zřizovatel: 
Olomoucký kraj 
Jeremenkova 40a 
772 00 Olomouc 
tel.: 585 508 111 
e-mail: posta@kraj-olomoucky.cz 
web: www.kr-olomoucky.cz 

mailto:senk@novezamky.cz
http://www.novezamky.cz/
mailto:posta@kraj-olomoucky.cz
http://www.kr-olomoucky.cz/
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II. Organizační struktura jednotlivých zařízení: 
 

 

 
A. ústředí  

Nové Zámky – poskytovatel sociálních sluţeb, příspěvková organizace 
Mladeč, Nové Zámky č. p. 2 
784 01 Litovel 
ředitel: Mgr. Jan Šenk 
tel.: 585 341 456 
e-mail: senk@novezamky.cz 
celoroční ubytování o kapacitě: 98 uţivatelů 
 
 
 
 

B. pobočka 1 
Nové Zámky – poskytovatel sociálních sluţeb, příspěvková organizace – pobočka Litovel 
Na Rybníčku 45 
784 01 Litovel 
vedoucí pobočky: Mgr. Libuše Kučerová 
tel.: 585 342 430 
e-mail: kucerovalitovel@tiscali.cz 
celoroční ubytování o kapacitě: 40 uţivatelů 
 
 
 
 

C. pobočka 2 
Nové Zámky – poskytovatel sociálních sluţeb, příspěvková organizace – pobočka Bílsko 
Bílsko č. 73 
783 22 Cholina 
vedoucí pobočky: Ing. Anna Taclová 
tel.: 585 349 019 
e-mail: taclova.anna@tiscali.cz 
celoroční ubytování o kapacitě: 30 uţivatelů 
denní pobyt o kapacitě: 1 uţivatel 

mailto:senk@novezamky.cz
mailto:kucerovalitovel@tiscali.cz
mailto:taclova.anna@tiscali.cz
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III. Organizační schéma  
 

 

 

 

ŘEDITEL 
statutární zástupce 

 
 
 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE       SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ 
vedoucí bydlení IV.          vedoucí oddělení 

 
 

 
ODDĚLENÍ   ODDĚLENÍ             EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 
ZDRAVOTNÍ PÉČE  VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE          vedoucí 
vedoucí   vedoucí 
 
REHABILITACE 
 
 

 
EXTERNÍ LÉKAŘ  ODDĚLENÍ      BYDLENÍ I. 
    STRAVOVACÍHO PROVOZU    vedoucí 
    vedoucí 

BYDLENÍ II. 
vedoucí 

ODDĚLENÍ        
    PROVOZU A ÚDRŽBY     BYDLENÍ III. 
    vedoucí      vedoucí 
            
    PRÁDELNA       BYDLENÍ IV. 
           vedoucí 
            
 
 
 

POBOČKA LITOVEL 
vedoucí 

 
 

POBOČKA BÍLSKO 
vedoucí 
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Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková 
organizace 

 
ústředí  

 
Nové Zámky – poskytovatel sociálních sluţeb, umoţňuje uţivatelům ubytování ve čtyřech 
bydleních. Kaţdé z bydlení má jiné prostorové dispozice, skupinu uţivatelů a rozloţení 
pracovního týmu. Ve všech případech se jedná o skupinové bydlení v jednolůţkových aţ 
čtyřlůţkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny standardním mobiliářem organizace i soukromým 
majetkem uţivatelů sluţby. Jednotlivá bydlení disponují společným sociálním zařízením pro 
všechny uţivatele bydlení, společnými prostory pro výdej stravy, jídelnou a společenskou 
místností. 
 
 
 

V.  a) Nové Zámky – bydlení č. 1 
 
vedoucí:     Mgr. Josef Vybíral 
tel:      585155831 
email:     vybíral@novezamky.cz 
 
poskytované služby:  domov pro osoby se zdravotním postiţením dle § 48 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 
kapacita služby:    29 
počet uživatelů v roce 2009:  27 
 
Představení služby: rezidenční sluţba.  
 
Převažující skupina uživatelů: uţivatelé vyţadující niţší míru pomoci a niţší míru podpory 
především v sociálních dovednostech a běţných denních činnostech s důrazem na 
samostatnost a moţnost volby.  
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: vedoucí bydlení – speciální 
pedagog (VŠ), 4 zdravotní sestry, 7 pracovníků sociální péče, 1 vychovatel a 1 uklízečka. 
 
Změny u uživatelů služby: Na vlastní ţádost byli z prvního bydlení na pobočku Litovel 
přemístěni dva uţivatelé. Přesun byl realizován po pečlivém zváţení všech zainteresovaných 
osob tak, aby byl pro oba klienty přínosem a mohli se nadále rozvíjet dle vlastních představ 
a potřeb.   
 
Změny v pracovním týmu: 1. 7. 2009 se vrátila z rodičovské dovolené vychovatelka a k tomuto 
datu odešel z bydlení č. 1 jeden pracovník sociální péče na bydlení č. 2. Další změny nastaly 
u všeobecných sester. Vzhledem k dlouhodobé nemoci jedné všeobecné sestry a její následné 
písemné ţádosti o ukončení pracovního poměru ke dni 31. 12. 2009 nastoupila na uvolněné 
místo nová všeobecná sestra dne 1. 11. 2009  

 
Rozvojové programy: Pokračovala estetická úprava loţnic klientů, také proběhlo dovybavení 
společných prostor novým nábytkem. Do procesu zvyšování kvality sluţby byli zapojeni všichni 
pracovníci na oddělení.  Během roku bylo uskutečněno také mnoho výletů a společenských 
akcí, které měly velký význam pro kaţdého uţivatele. Nadále probíhal a zdokonaloval se 
program osobní asistence při individuálních nákupech uţivatelů. Při samotné realizaci nebyly 
zaznamenány nějaké nedostatky nebo problémy. Pokračovalo se v uplatňování specifického 
přístupu vyţadující kooperaci pracovníků bydlení a pracovníků úseku výchovně vzdělávací 

mailto:vybíral@novezamky.cz
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práce (úsek VVP). Ani v této oblasti nebyly zaznamenány nedostatky a proto je moţné 
konstatovat, ţe se našlo dobré řešení, které se musí i nadále udrţovat a prohlubovat.  
 
Opravy a investice: Byla dovybavena novým nábytkem inspekční místnost, coţ velkou měrou 
přispělo ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců a kladný vliv to má i na uţivatele sluţby. 
Další vybavení novým nábytkem proběhlo ve společných prostorách uţivatelů. 
 
Vzdělávání zaměstnanců: Všichni zaměstnanci se účastnili různých seminářů a školení v rámci 
celoţivotního vzdělávání. Další akcí byla v roce 2009 supervize.   
 
Vize na rok 2010: Dle finančních moţností realizovat opravu koupelny pro klienty, aby 
vyhovovala jejich moţnostem a věku. Provést výměnu van na koupelnách vzhledem k jejich 
nevyhovujícímu stavu. Vymalovat všechny loţnice a společné prostory na bydlení klientů. Tato 
vize je spojená a podmíněna připravovanou rekonstrukcí na bydlení. Pokračovat ve vyuţívání 
alternativních metod komunikace s klienty, prohlubování různých druhů terapií. Zaměřit 
poskytované sluţby na uţivatele se specifickými potřebami (problémové chování, komunikace, 
sociální chování). Změnit přístup v naplňování individuálních plánů rozvoje pro konkrétní 
uţivatele – nastavení efektivního a rozvíjejícího přístupu k potřebným uţivatelům sluţby. Zaměřit 
podporu a péče personálu na běţné denní činnosti, sebeobsluţnou činnost a komunikaci, a to 
s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a volby u uţivatelů sluţby. Pokračovat v rozvoji 
běţných sociálních dovedností (cvičná kuchyňka, vyuţívání botníků) uţivatelů bydlení. 
Podporovat a rozvíjet manuální zručnosti a vyuţít získaných praktických dovedností v běţném 
ţivotě. 
 
 
 

V. b) Nové Zámky – bydlení č. 2 
 
vedoucí:     Bc. Martin Bodnar  
tel:      585155832 
email:     bodnar@novezamky.cz 
 
poskytované služby:  domov pro osoby se zdravotním postiţením dle § 48 Z č. 

108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 
kapacita služby:    28 
počet uživatelů v roce 2009:  28 
 
Představení služby: rezidenční sluţba.  
 
Převažující skupina uživatelů: uţivatelé vyţadující vyšší míru pomoci a vyšší míru podpory 
především v běţných denních činnostech, v oblastech sebeobsluhy, v komunikaci a sociálních 
dovednostech; uţivatelé s problémy v oblasti chování vzhledem k ostatním uţivatelům bydlení. 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: vedoucí bydlení – speciální 
pedagog (VŠ), 4 všeobecné sestry, 6 pracovnic – PSP 4, 1 pracovník PSP 7, 1 vychovatel, 1 
uklizečka. 
 
Změny u uživatelů služby: 1 uţivatel v prosinci 2008 přemístěn na vlastní ţádost na pobočku 
Litovel (prosinec 2008 aţ leden 2009 – zkušební doba). Po uplynutí zkušební doby uţivatel se 
souhlasem opatrovníka trvale přemístěn na pobočku Litovel. 
 
Změny v pracovním týmu: Od 1. 7. 2009 odchod pracovnice PSP 4 do důchodu. V rámci 
organizační změny přijat na bydlení nový pracovník PSP 7. 
 

mailto:bodnar@novezamky.cz
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Rozvojové programy: Maximální vyuţívání nabídky výchovně-vzdělávacího úseku (keramická, 
dřevařská, svíčkařská a košíkářská dílna, práce v zahradě a ve skleníku, hudební a drama-
terapeutický krouţek, fotbalový krouţek, návštěvy koncertů a plesů, účast na sportovních 
akcích, jednodenní výlety pro klienty bydlení – doprovod zajišťují zaměstnanci bydlení).  
 
Opravy a investice: Postupné vybavování denní místnosti a loţnic klientů novým nábytkem. 
Dovybavení inspekčního pokoje nábytkem. 
 
Vzdělávání zaměstnanců: Školení VS: uţivatelská práce s PC + program Wincarol – evidence 
zdravotních výkonů pro zdravotní pojišťovnu a další školení se zdravotní tematikou. Školení a 
semináře specializované na problematiku standardů kvality sociálních sluţeb, individuálního 
plánování a negativních projevů v chování uţivatelů sluţeb. Supervize na téma: „uţivatelé 
s problematickým chováním narušujícím souţití s ostatními uţivateli sluţeb na bydlení“. 
 
Opravy a investice: Vymalování, WC, koupelny chodeb a loţnic klientů. Dovybavení 
odpočinkových prostor a loţnic pro uţivatele. Rozdělení průchozích loţnic na dvě samostatné. 
 
Vize na rok 2010: Zaměření poskytované podpory na skupinu uţivatelů s problémy v chování 
(agrese, narušování souţití s ostatními klienty), v orientaci v denních činnostech. Prostředky – 
maximální vyuţití nabídky sluţeb úseku VVP, rozšiřování nabídky zájmových aktivit nejen 
v rámci bydlení. Zařazení uţivatelů do menších skupin či přímo individuální práce (viz specialisti 
úseku VVP), vyuţitím individuálních specializovaných programů a plánů (komunikace, rozvoj 
schopností a dovedností).  
 
 
 

V.  b) Nové Zámky – bydlení č. 3 
 
vedoucí:     Mgr. Josef Balcárek  
tel:      585155833 
email:     balcarek@novezamky.cz 
 
poskytované služby:  domov pro osoby se zdravotním postiţením dle § 48 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 
kapacita služby:    22 
počet uživatelů v roce 2009: 22 
 
Představení služby: rezidenční sluţba.  
 
Převažující skupina uživatelů: imobilní uţivatelé vyţadující podporu a péči v běţných denních 
činnostech, komunikaci a vyuţití volného času. 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: vedoucí bydlení – speciální 
pedagog (VŠ), 1 zástupce vedoucího VS, 3 zdravotní sestry, 8 pracovníků sociální péče, 1 
pracovník sociální péče se zaměřením na výchovnou činnost, 1 vychovatelka, 1 pomocnice. 
 
Změny u uživatelů služby: celkový stav: 22 uţivatelů k 31. 12. 2009. 
 
Změny v pracovním týmu: změna počtu všeobecných sester z 5 na 4. 
 
Rozvojové programy: na rok 2009 – absolvování odborných seminářů a vzdělávacích kurzů, 
nákupy věcí (patronátní záleţitosti) do osobního majetku uţivatelů, dle potřeb a zájmu uţivatelů. 
V přímém poskytování sluţeb nadále trvá spolupráce s úsekem rehabilitace, při podpoře 
uţivatelů. Na úseku výchovně – vzdělávacím pokračuje individuální práce na bydlení a ve 
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specializované učebně, aktivní zapojení uţivatelů do zájmových činností do specializovaných 
dílen, účast na kulturních akcích, výlety – jednodenní. 
 
Opravy a investice: ţádné. 
 
Vize na rok 2010: vymalovat 3. bydlení včetně pokojů, zakoupit nové vybavení: 1x speciální 
sprchovací křeslo do sprch. koutu, 1 x myčku na podloţní mísy; úprava nájezdové plošiny pro 
samostatný výjezd imobilních uţivatelů na denní místnost, rekonstrukce sprchového koutu – 
přizpůsobení imobilním klientům, výměna vany, vybudování nového kolejnicového systému na 
pokojích + koupelna + WC uţiv., vybudovat místnost na bydlení na převoz vozíky na pleny a 
špinavé prádlo, na chodby před pokoje zabudované skříně na loţní prádlo a náhradní peřiny, 
přestavění inspekčního pokoje – šatna, vybavení inspekčního pokoje + nové lékárny, rozšíření 
vstupních dveří na jednotlivé pokoje – moţnost průjezdnosti polohovacích postelí, sníţit stav 
uţivatelů max. 3 na pokoji, vybavení pokojů nábytkem organizace (skříně, noční stolky apod.). 
 
 
 

V.  d) Nové Zámky – bydlení č. 4 
 
vedoucí:     Mgr. Vladimír Klos   
tel:      585155834 
email:     klos@novezamky.cz 
 
poskytované služby:  domov pro osoby se zdravotním postiţením dle § 48 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 
kapacita služby:    19 
počet uživatelů v roce 2009: 19 
 
Představení služby: rezidenční sluţba.  
 
Převažující skupina uživatelů: uţivatelé vyţadující vyšší míru pomoci a vyšší míru podpory 
především v běţných denních činnostech, komunikaci a sociálních dovednostech. 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: vedoucí bydlení – speciální 
pedagog (VŠ), 4 zdravotní sestry, 6 pracovníků sociální péče v obsluţné práci, 1 pracovník 
sociální péče ve výchovné práci, 1 vychovatel a 1 pomocnice na bydlení. 
 
Změny u uživatelů služby: v průběhu roku zemřeli 2 uţivatelé. 
 
Změny v pracovním týmu: 1. 12. 2009 odešla do důchodu jedna pracovnice v přímé péči a na 
její místo nastoupil pracovník sociální péče.    
 
Rozvojové programy: 4. bydlení vyuţívá nabídek programů výchovně vzdělávacího úseku 
(keramická dílna, košíkářská a svíčkařská dílna). Jeden klient pracuje v chráněné dílně.  Dva 
uţivatelé jsou zapojeni do fotbalového krouţku v tělocvičně v Litovli. Od jara do podzimu 
absolvovali různí klienti 4. bydlení 8 zájezdů ve spolupráci se soukromým  autodopravcem. 
Těchto zájezdů na přání klientů se zúčastní maximálně 6 uţivatelů + 2 pracovníci jako doprovod. 
 
Opravy a investice: Byl dokoupen sedací nábytek do společenské místnosti klientů a 
zakoupeny otočné ţidle pro pracovníky pracující s počítačem. 
 
Vize na rok 2010: Zaměření poskytované podpory na skupinu uţivatelů s problémy 
v komunikaci, orientaci v denních činnostech a s problémy v chování. Prostředky – vyuţití 
nabídky sluţeb úseku VVP, a to zařazením uţivatelů do menších skupin či přímo individuální 
práce (viz specialisti úseku VVP), vyuţitím individuálních specializovaných programů 
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(komunikace, denní reţim) a přenášením zkušeností a nastavených programů zpět do 
„domácího“ prostředí prostřednictvím spolupráce pracovníků úseku VVP a pracovníků bydlení.  
Z ekonomického pohledu je potřeba vymalovat oddělení a poloţit protiskluzovou krytinu na 
chodbu u loţnic klientů. Dále je potřeba opravit dveře na celém oddělení. Sníţením počtu klientů 
na 20 a méně dosáhneme toho, ţe na pokojích budou klienti maximálně po čtyřech a sníţí se 
celkové napětí mezi klienty.   
 
 
 

VI. pobočka Litovel 
 
vedoucí:     Mgr. Libuše Kučerová 
tel:      585 342 430 
e-mail:     kucerovalitovel@tiscali.cz 
 
poskytované služby:  domov pro osoby se zdravotním postiţením dle § 48 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 
kapacita služby:    40 
počet uživatelů v roce 2009: 40 
 
Představení služby: rezidenční sluţba. 
 
Převažující skupina uživatelů: uţivatelé s vyšší mírou samostatnosti v běţných denních 
činnostech, komunikaci i sociálním chování.  
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: vedoucí pobočky – speciální 
pedagog (VŠ), 3 všeobecné sestry (jednosměnný provoz s nepravidelnou pracovní dobou), 7 
vychovatelů (jednosměnný, dvousměnný provoz s nepravidelnou pracovní dobou), 6 pracovníků 
sociální péče (dvousměnný provoz s nepravidelnou pracovní dobou), 1 sociální pracovnice, 1 
pracovník pro výdej stravy+úklid, 1 pracovník pro praní prádla+úklid a 1 údrţbář.   
 
Změny u uživatelů služby: 2 uţivatelé zemřeli, 2 uţivatelé se přestěhovali z Nových Zámků a 1 
uţivatel z domova. 
 
Změny v pracovním týmu: Údrţbář v listopadu 2009 převeden na Nové Zámky pod vedoucího 
údrţby. Všeobecné sestry přešly do jednosměnného provozu. Noční směnu od ledna 2009 
převzali pracovníci sociální péče. 
 
Vzdělávání zaměstnanců: Vnitřní zdroje: téma: Diametrálnost rozdílného přístupu v rámci úsp 
a poskytovatele sociálních sluţeb - účast 11 pracovníků; téma: Přímé poskytování sociální 
sluţby konkrétnímu uţivateli – účast 12 pracovníků. 
Vnější zdroje: Supervize – 2x ročně, účast 13 pracovníků, kurz: Zvládání problémového klienta, 
VOŠ Caritas Olomouc – účast 2 pracovníků, Kurz pro pracovníky v sociálních sluţbách, 
Šumperk SCHOLA VIVA- účast 4 pracovníci 
 
Rozvojové programy:  

- výchovná péče je zajišťována dopoledními programy: rukodílna, keramická dílna, 
dřevodílna; pracovní terapie; výukové aktivizační a individuální programy, cvičení, 
relaxace, canisterapie, práce ve firmách mimo zařízení. Odpoledními programy: zájmové 
a volnočasové aktivity. Dále sluţba zajišťuje: kulturní, společenské, sportovní akce; 
výlety, rekreace. 

- Zdravotní péče je zajišťována: celodenní zdravotní péčí, celodenní ošetřovatelskou 
péčí, lékařskou ordinací a rehabilitací.  

- Sociální péče je zajišťována: vedením sociální agendy, správou majetku uţivatelů a 
kontaktem s opatrovníky uţivatelů a státními organizacemi.  
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Přehled kulturní, sportovní a společenské činnosti: Akce regionálního významu pořádána 
pobočkou v Litovli:  Den otevřených dveří k 15. letému otevření pobočky – říjen. Seznam dalších 
pořádaných akcí: leden - turnaj v kuţelkách, Šternberk; únor – účast na plese Bludov, kuţelky 
Šternberk, hokej Uničov, Maškarní ples Olomouc, Ples Kokory, Vrškyáda Litovel; duben – stolní 
tenis Šternberk, velikonoční výstava Mě klub Litovel; květen – regionální olympiáda Olomouc, 
keramická soutěţ NZ, sjezd Moravy na raftech, návštěva fotbalového utkání v Olomouci, výlet 
do Roţnova pod Radhoštěm, výlet Brno Zbýšov, účast na soutěţi ve fotbalu Ţďár nad Sázavou, 
týdenní rekreaci Zlaté Hory, koncert Medlov, atletické přebory Litovel, kuţelky Šternberk, Májová 
slavnost Rokytnice, Hudební odpoledne NZ; červen – účast Mosty Přerov, Vítání léta Skalička, 
týdenní rekreace Dolní Moravice; červenec - týdenní tábor Svojanov; srpen – účast na Zahradní 
slavnosti v NZ, září – kuţelky Šternberk, Den v ZOO, Výlet Ramzová, Klubové setkání, Koncert 
Medlov, říjen – Den otevřených dveří, Koncert Medlov, Kuţelky Šternberk, Výlet Karlova 
Studánky Stolní tenis Šternberk; listopad – Zákaz účasti na akcích z důvodu chřipkové 
epidemie; prosinec – vánoční výstava Mě klub Litovel, vánoční výstava Skanzen Příkazy, 
kuţelky Šternberk. 
 
Opravy a investice: oprava podhledů v podkrovních místnostech, včetně opravy nefunkční 
izolace střechy v daných místnostech, výmalba kuchyňky, jídelny, chodby v přízemí, výměna 
kuchyňské linky, výměna nábytku v ošetřovně, zakoupen nový počítač do pracovny vedoucí. 
 
Vize na rok 2010: rekonstrukce dílen, vybudování cvičných bytů, zakoupení uzamykatelných 
skřínek do šatny pro zaměstnance, umístění ţaluzií do pokojů klientů (tam kde nejsou 
instalovány), vč. oprav, výměna podlahové krytiny na 4 pokojích klientů, zakoupení nového 
vybavení jídelny, vymalovat chodbu v I. a II. patře, vybavit vhodným nábytkem ateliér, zakoupit 
nový počítač do ošetřovny, zakoupení nové tiskárny do pracovny vedoucí 
 
 
 

VII.  pobočka Bílsko 

 
vedoucí:     Ing. Anna Taclová 
tel:      585 349 019 
e-mail:     taclova.anna@tiscali.cz 
 
poskytované služby:  domov pro osoby se zdravotním postiţením dle § 48 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 
kapacita služby:    30 (14 ţen a 16 muţů) 
počet uživatelů v roce 2009:  30 
počet uživatelů v roce 2009:    1 (denní stacionář) 
 
Představení služby: rezidenční sluţba. 
 
Převažující skupina uživatelů: uţivatelé s  vyšší mírou samostatnosti v běţných denních 
činnostech, komunikaci i sociálním chování. 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: vedoucí pobočky (VŠ), 1 sociální 
pracovnice, 4 vychovatelé, 7 pracovníků sociální péče, 2 zdravotní sestry,  
a uklízečka.  
 
Změny u uživatelů služby: V roce 2009 byla obsazena dvě volná místa - do cvičného bytu se 
přestěhovala uţivatelka z hlavní budovy a na její místo byla po měsíčním zkušebním pobytu 
během prázdnin přijata v prosinci nová uţivatelka, volné místo ve cvičném bytě muţů bylo 
obsazeno ţadatelem, který v něm rovněţ absolvoval v průběhu roku krátký pobyt. K 31. 12. 
2009 byla ukončena sociální sluţba v denním stacionáři. 
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Změny v pracovním týmu: Od 1. 1. 2009 byly zrušeny tři pozice zdravotních sester a 
nahrazeny pracovníky sociální péče. 
 
Vzdělávání zaměstnanců: Pro vychovatele a pracovníky sociální péče bylo vzdělávání 
zajištěno jednak úsekem výchovy a vzdělávání na Nových Zámcích (dvě společná témata), a 
dále účastí na kurzech a seminářích pořádaných Univerzitou Palackého a VOŠ Caritas 
v Olomouci, orientovaných např. na tyto oblasti: Tvorba individuálního krizového plánu a 
problémové chování, Sebehodnocení v sociálních sluţbách, Specifika komunikace osob se 
zdravotním postiţením, Posilování týmové výkonnosti a soudrţnosti, Standardizace kvality 
sociálních sluţeb, Práva uţivatelů sociálních sluţeb a jejich ochrana, Zvládání problémového 
chování osob s mentální retardací anebo autismem, Řízení konfliktů s klientem. Všeobecné 
sestry se účastnily seminářů, pořádaných vedoucí zdravotní péče. 
 
Rozvojové programy, průběh služby: je podřízen snaze přiblíţit ţivot uţivatelů v co největší 
moţné míře ţivotu jejich vrstevníků. V dopoledních hodinách odcházejí do budovy uprostřed 
obce, kde se věnují pracovní terapii. Práce v keramické, textilní nebo zahradnicko-aranţérské 
dílně je prostředkem seberealizace, smysluplného vyuţití času, osvojení a udrţení pracovních 
návyků a pro uţivatele s menší mírou postiţení je přípravou na uplatnění v pracovním procesu. 
Zároveň pomáhá navozovat pravidelný týdenní reţim, obdobný reţimu vrstevníků (pracovní dny 
a dny volna, oddělení sféry práce sféry bydlení, rozdělení všedního dne na „ pracovní dobu“ a 
odpočinek, apod.). V současnosti mají někteří uţivatelé moţnost pracovního uplatnění u firmy, 
pro kterou vykonávají jednoduché manipulační práce (např. balení drobných spotřebních 
předmětů). Kromě získání pracovních návyků a dovedností tak mají příleţitost ke zlepšení své 
finanční situace. Firma má pronajatu místnost v budově terapeutických dílen, kde v roce 2009 
zaměstnávala osm uţivatelů a tři další pracovníky. Zájemcům, kteří se chtějí věnovat výuce 
psaní a počítaní a práci s počítačem slouţí malá „třída“. Práci s PC a výukovými programy mají 
uţivatelé moţnost poznávat i v rámci odpoledních volnočasových aktivit. Zájmové činnosti 
v odpoledních hodinách a volných dnech jsou přizpůsobeny přáním jednotlivých uţivatelů 
(sportovní aktivity, výtvarné a ruční práce, nácvik vaření a sebeobsluhy, společenské hry apod.) 
Uţivatelům byla nabídnuta moţnost canisterapie, tři ji vyuţívali pravidelně. Velká pozornost je 
věnována tomu, aby uţivatelé měli co nejvíce příleţitostí k vyuţívání externích zdrojů a sluţeb 
(např. nákupy, návštěvy kadeřníka, bowling, poznávací jednodenní výlety, plavecký bazén, 
cukrárna a restaurace, poutě v okolních obcích, apod.). Z obce Bílsko je přímé autobusové 
spojení do Olomouce a tato moţnost je často vyuţívána (návštěva divadla, galerií, kulturních 
akcí, koncertů Moravské filharmonie, nákupy, vyuţívání městské hromadné dopravy). Uţivatelé 
mají moţnost sportovního vyţití a sportovní klub se pravidelně zúčastňuje Speciálních olympiád. 
Zaměstnanci usilují o individualizaci poskytovaných sluţeb. Jako nástroj slouţí zejména osobní 
plán uţivatele, zpracovaný ve spolupráci s ním a zaznamenaný v jemu srozumitelné formě.  
Plán je s uţivatelem pravidelně hodnocen a aktualizován. Nejméně jednou za měsíc se konají 
dopolední porady, na kterých mají uţivatelé moţnost vyjádřit své názory a připomínky. Kvalitu 
poskytované sluţby nejméně jednou ročně hodnotí formou dotazníku, vyplněného ve spolupráci 
s klíčovým pracovníkem. 
 
Přehled kulturní, sportovní a společenské činnosti: leden – Betlémy Olomouc, bowling 
Litovel, plavání, divadlo Prostějov, hokejový zápas Prostějov; únor – bowling Litovel, I. Ples 
otevřených srdcí Bludov, kino Senice na Hané; duben – divadelní představení Prostějov, 
bowling Litovel, Flora Olomouc, kino Senice na Hané; květen – keramická soutěţ, turistický výlet 
do Hrubé Vody, výlet do Olomouce spojený s návštěvou Klíče, atletické přebory Litovel, 
regionální olympiáda Olomouc; červen – Mezinárodní hudební festival Plumlov, Mosty Přerov, 
Zoo Olomouc, Zámek Náměšť na Hané, kopaná Vilémov; červenec – Zahrada Náměšť na Hané, 
bowling Litovel, kino Senice na Hané; srpen – ZOO Sv. Kopeček, výstup na Kralický Sněţník, 
návštěva kavárny Litovel, Zámecká zahradní slavnost Nové Zámky, bowling Litovel, bazén 
Olomouc; září – Letecký den v Olomouci, výlet na Ramzovou, Šerák a Červenohorské sedlo- 
bowling Litovel, uzeum kočárů Čehcy pod Kosířem, Litovelské slavnosti, Arboretum Bílá Lhota- 
ZOO park Vyškov, výlet do muzea v Mladějova na Moravě, hokej v Prostějově; říjen – divadelní 
představení Prostějov, bowling Litovel, výstava „Nečekané umění“ ve skanzenu v Příkazech, 
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divadelní představení v Olomouci, návštěva kostela sv. Mořice v Olomouci – hokejový zápas 
Prostějov, výlet do Karlovy Studánky, návštěva zápasu kopané ţen v Kostelci na Hané, výlet na 
Kosíř, představení irských tanců v Prostějově, Bowling v Liovli, „Tajemný zámek“ v Náměšti na 
Hané; listopad – baletní vystoupení „Duše v pohybu“ v Prostějově – návštěva kina v Olomouci, 
hokej Prostějov, návštěva olomouckého hřbitova, divadlo Prostějov – bazén Olomouc. 
Prezentace služby: Výrobky terapeutických dílen a zájmová činnost uţivatelů byly prezentovány 
např. při těchto příleţitostech: Mosty Přerov, Ples ZŠ ve Vilémově, Jarmark v Senici na Hané, 
Maškarní ples ve Vilémově, Prezentace a prodej výrobků v Olbramicích, Ţivý betlém ve 
Vilémově, V roce 2009 pokračovala spolupráce s obcí např. účast na akcích jako např. zájezd 
do Luhačovic, vystoupení na setkání seniorů a při rozsvícení vánočního stromu, pomoc 
uţivatelů starším občanům Bílska apod. 
 
Opravy a investice: v budově terapeutických dílen byly vyměněny dveře u bočního vchodu. 
Ve třech loţnicích uţivatelů byl vyměněn nábytek. 
 
Vize na rok 2010: Prohlubování individualizace sluţby, vyuţití ergoterapie při sociální integraci 
mentálně postiţených osob se zapojením seniorů a mládeţe (partnerství s obcí), zavedení nové 
terapeutické techniky – hipoterapie, obnova opotřebovaného materiálně technického vybavení 
pobočky, protiskluzová úprava schodiště do budovy cvičných bytů a terapeutických dílen, 
vymalování ošetřovny, pěti loţnic a společných prostor. 
 
 
 

VIII. Zdravotní péče 
 
vedoucí:    Marta Dostálová 
tel:      585 155 830, 585 155 835 
email:     dostalova@novezamky.cz 
 
poskytované služby:   zdravotní a ošetřovatelská péče 
kapacita služby:   168 uţivatelů 
počet uživatelů v roce 2009:  164 uţivatelů (Nové Zámky: 96, Litovel: 39, Bílsko: 24+5) 
 
Představení služby: Zajištění zdravotní a ošetřovatelské péče, rehabilitační péče, metodické 
vedení pracovníků v přímé péči, zajišťování a kontrola hygienického standardu zařízení.  
 
Převažující skupina uživatelů: sluţby jsou poskytovány uţivatelům se středně těţkým aţ 
hlubokým mentálním postiţením včetně přidruţených smyslových nebo tělesných vad. 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: 
Celkový stav zdravotnických pracovníků  : 23 
Z toho  VS registrovaná   : 23 (Nové Zámky - 19, Litovel, Bílsko - 5) 
            dipl. fyzioterapeut reg.  :   2  
 
Počet uţivatelů:    Nové Zámky     96   
      Litovel      39 
      Bílsko      24 
      Cvičné bydlení (Bílsko)         5 
 
Všechny všeobecné sestry poskytující ošetřovatelskou péči klientům zařízení jsou registrované, 
(vlastní osvědčení MZČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu). O 
ošetřovatelské péči je vedena samostatná ošetřovatelská dokumentace v souladu s platnou 
legislativou. Část ošetřovatelských výkonů všeobecných sester poskytovaných klientům je 
vykazována na zdravotní pojišťovny a na základě vystavovaných faktur proplácena ZP. 
 

mailto:dostalova@novezamky.cz


 16 

Změny v pracovním týmu: Ke dni 31. 12. 2008 byl ukončen pracovní poměr z organizačních 
důvodů s pěti všeobecnými sestrami, které pracovaly na pobočkách v Litovli a v Bílku. Od 1. 1. 
2009 byl zahájen nový reţim: všeobecné setry pouze na denní sluţby, noční sluţby pracovníci 
PSP. Na obou pobočkách celkem 5 všeobecných sester, sluţby rozepisovány s tím, ţe 
pracovníci mají ve smlouvách obě pracoviště. O změnách byli informováni opatrovníci uţivatelů. 
Všeobecné sestry na pobočkách přešly pod přímé vedení vedoucí zdravotní péče. Ke dni 30. 6. 
2009 byl z organizačních důvodů ukončen pracovní poměr s 1 všeobecnou sestrou a to na 
bydlení č. 3. Všeobecná sestra, která dosud pracovala na tomto bydlení pouze v reţimu ranních 
sluţeb, byla převedena na nepřetrţitý provoz. Od 1. 11. 2009 byla z organizačních důvodů 
zahájena výpomoc v ambulanci všeobecnou sestrou z bydlení 3. 
 
Průběh služby: 
Zajištění lékařské péče v zařízení: Zdravotní péči zajišťují: smluvní lékař se ZP, který 
zabezpečuje péči o klienty /privátní lékař/ spolu s vedoucí zdravotní péče, konziliárními lékaři a 
ostatním zdravotnickým personálem. Pracovní doba zdravotnických pracovníků je nepřetrţitá a 
je zajištěna třísměnným provozem. Ústavní lékař ordinuje 2x týdně, zubní lékař 1 x týdně, 
psychiatr 1x měsíčně. Dle potřeby jsou také realizovány návštěvy u ostatních odborných lékařů. 
V Nových Zámcích a na pobočkách v Bílsku a v Litovli byla během roku 2009 zajišťována 
lékařská péče těmito lékaři:  
MUDr. Miroslav Kotrle - praktický lékař úv. 0,4 (privátní lékař)  
MUDr. Štěpánová  - psychiatr, úv.1x  měsíčně 8,5 hod. (privátní lékař)     
MUDr. Bazala   - stomatolog, 1 x týdně 2,5 hod. (privátní lékař) 
MUDr. Kotrle zajišťuje pravidelnou lékařskou péči přímo na všech našich pracovištích v 
dohodnutém čase (ordinační hodiny). 
MUDr. Štěpánová zajišťuje pravidelnou lékařskou péči pouze v Nových Zámcích a na pobočce 
v Litovli. Uţivatelé sluţeb v pobočce Bílsku dochází v doprovodu personálu k MUDr. Štěpánové 
do ambulance na PK v Litovli nebo vyuţívají času, ve kterém ordinuje MUDr. Štěpánová na 
pobočce v Litovli. 
MUDr. Bazala zajišťuje stomatologickou péči uţivatelům sluţeb v Nových Zámcích. Uţivatelé 
sluţeb v pobočce v Litovli dochází ke stomatologovi v Litovli - MUDr. Widermanová. Uţivatelé 
sluţeb v pobočce v Bílsku dochází ke stomatologovi v Cholině - MUDr. Koupilová.   
Ostatní potřebná vyšetření a ošetření byla uţivatelům sluţeb Nové Zámky – poskytovatel 
sociálnch sluţeb, p. o., poskytována odbornými lékaři na pracovištích PK v Litovli, v nemocnici 
ve Šternberku a v Olomouci. Nejčastěji jsou vyuţívána vyšetření a ošetření interní ambulance, 
chirurgické ambulance, neurologické ambulance, dále oddělení ORL, urologie, koţní, oční. 
Uţivatelé sluţeb dále absolvovali vyšetření ultrazvukem, RTG, CT, pravidelnou terapii na 
hematoonkologickém a dialyzačním oddělení FN Olomouc, na stomatochirurgické klinice FN 
Olomouc, a dalších pracovištích. 
Podle potřeby jsou uţivatelé sluţeb také hospitalizováni. Nejčastěji jsou hospitalizováni na 
oddělení interním a neurologickém, a to v PL Šternberk, v LDN Paseka, nemocnice Šternberk. 
 
Zajištění rehabilitační péče v zařízení: Rehabilitační péče je uţivatelům sluţby zajišťována 
rehabilitačním oddělením. V Nových Zámcích 3 pracovníky / 2 diplomovaní fyzioterapeuti, 1 
registrovaná všeobecná sestra s kurzem rehabilitačního ošetřování/, v Litovli a v Bílsku je 
zajišťována všemi všeobecnými sestrami. Většina z těchto pracovníků absolvovala kurz 
rehabilitačního ošetřování. Metodické vedení tohoto pracovního úseku je zajištěno vedoucí 
zdravotní péče. 
 
 

VÝKAZ PRÁCE REHABILITACE 2009 

    

NOVÉ ZÁMKY - PSS I. POLOLETÍ II. POLOLETÍ 2009 

KLIENTŮ CELKEM 2219 1858 4077 

VÝKONŮ CELKEM 5483 4464 9947 
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SKUPIN CELKEM 125 83 208 

G 2 (individuální cvičení, relaxace) 1248 1024 2272 

G 3 (pasivní cvičení, polohování) 1516 1014 2530 

G 4 (cvičení s přístroji) 275 269 544 

G 5 (cvičení chůze) 1116 1295 2411 

G 7 (skupinové cvičení) 946 601 1547 

L 2 (výcvik k samoobsluze) 233 193 426 

B 1 (koupel perličková) 142 68 210 

E 4 (DD proudy) 7 0 7 

E 6 (elektroterapie ostatní) 0 0 0 

AMBULANCE 2009 I. POLOLETÍ II. POLOLETÍ 2009 

ZAMĚSTNANCŮ CELKEM 10 37 47 

VÝKONŮ CELKEM 20 44 64 

G 2 (individuální instruktáţ) 0 0 0 

M (měkké techniky, masáţe) 0 0 0 

E 4 (DD proudy) 0 29 29 

E 6 (elektroterapie ostatní) 20 2 22 

U (ultrazvuk) 0 0 0 

B 1 (lavatherm, parafín) 0 13 13 

 

 

 

Hygienický standard - způsob a kvalita dozoru, úklidu: 
Nové Zámky: Úklid je prováděn uklizečkami, které jsou zaměstnány v zařízení na plný pracovní 
úvazek. Na kaţdém bydlení pracuje jedna uklizečka, úklid společných prostor zajišťují dvě 
uklizečky. 
Litovel: Úklid zařízení je zajišťován pracovnicí na plný pracovní úvazek. Společné prostory a 
hygienická zařízení uklízí tato pracovnice za pomoci některých uţivatelů. Úklid svých pokojů a 
příslušenství si podle svých schopností uklízí uţivatelé sami, pracovnice podle potřeby dohlíţí 
nebo pomáhá. 
Bílsko: Úklid všech prostor zajišťuje pracovnice na plný pracovní úvazek. Uţivatelé jsou 
nápomoci při úklidu svých pokojů. 
Na všech zařízeních je úklid zajišťován v souladu s hygienickým provozním řádem a všemi 
souvisejícími předpisy. Hygienický dozor je zajišťován ústavním lékařem a vedoucí zdravotní 
péče.  
 
Vzdělávání zdravotnických pracovníků: Semináře zdravotnických pracovníků organizuje a 
nabízí zdravotnickým pracovníkům vedoucí zdravotní péče. 
1. Zaškolování nově příchozích pracovníků podle standardu ošetřovatelské péče, který je 
vypracován na místní podmínky zařízení a podle potřeb zařízení. 
(přizpůsobený rozpis sluţeb, seznámení se všemi zdravotnickými úseky na zařízení, 
nastudování vnitřních směrnic, standardů ošetřovatelské péče. 
2. Odborné konference a semináře na zařízení, organizované vedoucí zdravotní péče. 
Konference jsou zařazeny do kreditního systému podle vyhlášky č.321/2008 Sb. (schváleno 
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ČAS). Obsahem seminářů jsou odborné přednášky lékařů, dále přednášky VS  na odborná 
témata plánovaná vedoucí zdravotní péče. 
3. Účast zdravotnických pracovníků na odborných seminářích pořádaných Českou asociací 
sester. Účastní se členky i „nečlenky“ ČAS, nabídky předává vedoucí zdravotní péče. 
4. Účast na seminářích, které organizuje LS JEP – pouze členky společnosti. 
5. Účast na dalších odborných seminářích pořádaných akreditovanými pracovišti nebo firmami. 
6. Účast na výstavách, veletrzích zdravotnické techniky, kompenzačních pomůcek… 
7. Studium odborné literatury (knihy, skripta, časopis SESTRA, Zdravotnické noviny, časopis 
Diagnóza). 
Odborných seminářů pořádaných jinými organizacemi se zúčastňují pracovníci ve svém volném 
čase a na vlastní náklady.  
 
26. 2. 2009 – konference sekce vrchních sester APSS Olomouckého kraje 
Odborná témata:  „Reaktivita organismu v různých obdobích ţivota“ 
   „Ochranné ošetření kůţe u imobilních klientů“ 
   „Nová doporučení při poskytování první pomoci“ 
   „Problematika vykazování zdravotní péče u odbornosti 913 a změny 
   v souvislosti s přijetím vyhlášky 439/2008 Sb.“ 
Účast na konferenci: vedoucí zdravotní péče 
28. 5. - 29. 5. 2009 – konference sekce vrchních sester APSS Olomouckého kraje 
Odborná témata: „Pády a riziko pádů klientů v sociálních zařízeních“ 
   „Komunikace s klientem s demencí“ 
   „Problematika vykazování zdravotní péče u odbornosti 913“ 
Účast na konferenci: vedoucí zdravotní péče 
10. 6. 2009 - konference pro zdravotnické pracovníky v Nové Zámky – PSS. 
Odborné přednášky: „Močová soustava – její nejčastější onemocnění „ 
   „Vývoj epileptické demence“ 
   „Dobrou noc, dobré ráno, dobrý den – poruchy spánku“ 
   „Nespavost a novinky v moţnostech její léčby“ 
Účast na konferenci:  62 všeobecných sester 
18. 6. 2009 -  mimořádné setkání sekce vrchních sester APSS Olomouckého kraje 
   „Ošetřovatelská péče, vykazování odbornosti 913 na ZP“ 
Účast:   vedoucí zdravotní péče 
9. 7. 2009 – seminář pro zdravotnické pracovníky v Nových Zámcích – PSS 
Téma:   „Vedení ošetřovatelské dokumentace“ 
   „Vykazování ošetřovatelských výkonů na zdravotní pojišťovny“ 
   „Opatření omezující pohyb“ 
   „Opatření ochrany osob a mimořádné situace“ 
Účast na semináři: 15 všeobecných sester 
2. 11. 2009 - seminář pro zdravotnické pracovníky v Nových Zámcích – PSS 
Téma:   „Vedení ošetřovatelské dokumentace“ 
   „Vykazování ošetřovatelských výkonů na zdravotní pojišťovny“ 
Účast na semináři: 16 všeobecných sester 
5.11.2009 - konference VS APSS Olomouckého kraje v Olomouci, Zikova 14  
Odborná přednáška: „Chřipka – problematika současnosti, nové poznatky“ 
Účast na konferenci: vedoucí zdravotní péče. 
12. 11. 2009  - odborná konference pro zdravotnické pracovníky v Nových Zámcích – PSS. 
Odborné přednášky:  „Akutní chřipková onemocnění“ 
   „Co je nového v léčbě závislostí“ 
   „Cerumen a jeho problematika“ 
   „Problematika mobility z pohledu ošetřujícího personálu“ 
Účast na konferenci: 46 všeobecných sester. 
 
Opravy a investice: Náklady na zdravotnický materiál za rok 2009 činí celkem  211.257,20.  
Náklady na nově zakoupené zdravotnické pomůcky (pohybový trenaţér, elektroléčba, 
polohovací pomůcky, digitální tonometry) činí 106.212,50Kč. 
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Část zdravotního a obvazového materiálu je průběţně dodávána firmou Marek Medical jako dar 
a dokladována darovacími smlouvami. 
Byly zakoupeny následující pomůcky a vybavení: Ordinace - PC, program Lékárna, přenosný 
telefon, pomůcky pro správné a účelné ukládání zdravotní a ošetřovatelské dokumentace 
(šanony, pořadače, archivní krabice, folie…) na všechna bydlení včetně poboček. Rehabilitace - 
pohybový trenaţér s elektromotorem THERA fit plus k rehabilitaci imobilních a částečně 
imobilních klientů, přístroj pro elektroléčbu BTL 4620 Plus Profession. Kancelář vedoucí 
zdravotní péče - tiskárna HP Color LaserJet CM1015 MFP - skartovací přístroj, kopírka Canon 
ir1024i, mobilní telefon Nokia, přenosný telefon. 
 
Vize na rok 2010:Udrţení současného standardu ošetřovatelské a zdravotní péče se stávajícím 
počtem zdravotnických pracovníků. Rekonstrukce a vybavení rehabilitačního oddělení. 
 
 
 

IX. Výchovně vzdělávací práce 
 
vedoucí:    Mgr. Martina Straková 
tel:     585 155 837 
e-mail:   strakova@novezamky.cz 

 
poskytované služby:  podpora uţivatelů dle jejich individuálních potřeb při osvojování si a 

prohlubování dovedností v oblastech komunikace, sebeosluhy, 
přípravy péče o domácnost, aktivním sociálním učení, 
sebeusměrňování, v oblasti zdraví a bezpečnosti; prohlubování 
vědomostí, vyuţití volného času, podpora upevňování pracovních 
dovedností a pracovního uplatnění. Metodická a vzdělávací činnost 
zaměstnanců 

 
Představení služby: Sluţba poskytuje podporu uţivatelům formou skupinových i individuálně 
zaměřených činností, které jsou realizovány především v prostorách pracoven a 
specializovaných dílen. V případě individuálních potřeb je podpora uţivatelům poskytnuta 
rovněţ na pokojích, na bydleních či v jiných prostorách domluvených s uţivatelem.  
Dílny pracovní terapie se zaměřují především na upevnění pracovních návyků a dovedností – 
svíčkařská dílna, aranţérská dílna, 2 zahradnické dílny. Na rozvoj a udrţení jemné i hrubé 
motoriky, tvořivosti, vyuţití volného času, ale i rozvoj sebeobsluţných a pracovních návyků se 
soustředí dílny keramická a dřevařská. Skupina dramaterapie se specializuje na moţnost 
vlastního vyjádření, rozvoj tvořivosti, komunikace. Uţivatelé vyuţívají nejen 
dramaterapeutických, ale i muzikoterapeutických a relaxačních prvků. Uţivatelé, kteří potřebují 
individuální podporu v oblastech komunikace, aktivního sociálního učení, sebeusměrňování, 
prohlubování vědomostí a zkušeností mají moţnost vyuţívat individuální pracovny, kde je jim 
individuálně věnován prostor a čas k realizaci konkrétních přání a cílů. V rámci aktivního 
sociálního učení uţivatelé pravidelně jezdí do města za účelem nákupů, osvojení si sociálních 
dovedností, zkušeností. Fakultativní sluţby byly v roce 2009 rozšířeny o nabídku canisterapie, 
která se stala oblíbenou a uţivateli vyhledávanou Pracovní uplatnění uţivatelů pokračuje ve 

spolupráci s firmou Trio. V současné době máme 21 zaměstnaných uţivatelů. Ve volném čase 

je uţivatelům nabízena široká škála aktivit. Uţivatelé vyuţívají návštěv kina, sportovních aktivit 
(fotbal, hokej). V roce 2009 měli uţivatelé rovněţ moţnost navštívit, dle svých přání zajímavá 
místa, účastnili sportovních soutěţí a přeborů, navštívili další zařízení sociálních sluţeb, která 
pořádala plesy a společenská setkání.  
 
Převažující skupina uživatelů: sluţby jsou poskytovány uţivatelům ze všech skupin (viz 
jednotlivá bydlení a pobočky zařízení).  
 
Změny u uživatelů služby: se uskutečňují v souladu s potřebami uţivatelů sluţeb při spolupráci 
mezi VVÚ, bydlením a pobočkami.  

mailto:strakova@novezamky.cz
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Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: vedoucí úseku – sociální 
pedagog (VŠ), 6 vychovatelů, 3 pracovníci sociální péče. Sluţbu dále poskytují vychovatelé a 
pracovníci sociální péče jednotlivých bydlení a poboček. Dále je vedoucí úseku také metodikem 
zařízení a přímo metodicky vede vychovatele – metodiky poboček.   
 
Změny v pracovním týmu: Jednomu z vychovatelů nebyla prodlouţena pracovní smlouva. Od 
září byla přijata nová pracovnice úseku výchovy a vzdělávání s kumulovanou funkcí zástupkyně 
vedoucí. V listopadu byl přijat vychovatel se zaměřením na muzikoterapii. 
 
Rozvojové programy: úsek VVP je úsekem s nabídkou sluţeb jednotlivým bydlením a 
pobočkám. O tom, jaké sluţby a v jakém rozsahu budou poskytovány, se rozhoduje na základě 
stanovených osobních cílů a individuálního plánování uţivatelů sluţeb. 
I kdyţ byl projekt „Rozšíření a zkvalitnění sluţeb pro tělesně a mentálně postiţené v ÚSP 
Vincentinum a Nové Zámky“ a v rámci grantového schématu Olomouckého kraje realizovaného 
při Společném regionálním operačním programu úspěšně ukončen, v současné době probíhá 
fáze udrţitelnosti projektu, která je pět let. Prostřednictvím projektu vznikla moţnost vybavení 
dílen textilní, svíčkařské, aranţérské a zahradnické, zapojení uţivatelů do pravidelných návštěv 
těchto dílen, nácviku a rozšíření pracovních dovedností v daných oblastech a zvyšování 
samostatnosti uţivatelů. V roce 2009 pokračovalo vyuţívání dílen v takřka nezměněné podobě. 
 
Vzdělávání pracovníků: koncem roku byl vytvořen nový systém vzdělávání pracovníků 
reagující na legislativní změny. V roce 2009 byly v rámci vnitřního vzdělávání uspořádány dva 
workshopy na téma: „Diametrálnost rozdílného přístupu v rámci ústavu sociální péče a 
poskytovatele sociální sluţby “ a „Přímé poskytování sociální sluţby konkrétnímu uţivateli, 
kterých se zúčastnila většina pracovníků v přímé péči. 
Další vnitřní vzdělávání v rámci příspěvkové organizace: 
Pravidelně probíhala pracovní setkání vedoucích pracovních týmů (z jednotlivých bydlení a 
poboček) jejichţ tématem bylo zejména opatření omezující pohyb; opatření ochrany; způsob 
zaznamenávání průběhu poskytované sociální sluţby; oblast ochrany osobních dat uţivatelů 
sluţby, včetně citlivých údajů a ošetření oblasti zjišťování údajů od zájemců o poskytovanou 
sociální sluţbu; způsob přijímání a vyřizování stíţností; oblast mimořádných situací v průběhu 
poskytování sociální sluţby, včetně jejich záznamu; oblast nezbytných informací zjišťovaných a 
zaznamenávaných do osobní dokumentace uţivatelů sluţby; problematika provázanosti 
ošetřovatelské a sociální dokumentace – způsob provedení záznamu, úprava systému 
předávání informací o průběhu poskytované sociální sluţby konkrétním uţivatelům sluţby. 
Uskutečnilo se 7 konzultací k: individuálnímu plánování průběhu poskytované sociální 
sluţby; oblastem opatření omezující pohyb versus opatření ochrany; mimořádným situacím 
v průběhu poskytování sociální sluţby; oblasti sebehodnocení pracovníka, hodnocení 
pracovníka přímým nadřízeným; vytváření individuálních plánů osobního rozvoje u jednotlivých 
pracovníků;  s pracovními týmy poboček v Bílsku a Litovli a metodiky jednotlivých poboček.  
Poskytovatel zajistit supervizi pro základní pracovní týmy, a to v termínech 29. 9., 6. 10., 20. 10., 
27. 10., 3. 11. a 11. 11. 2009.  
Jiné formy vzdělávání:: 
Zástupce vychovatelů byl pravidelně vysílán na setkání Asociace pedagogických pracovníků. 
Dvě pracovnice VVÚ se měli moţnost v rámci vizitace sociální sluţby navštívit jiný druh sociální 
sluţby. Jedna pracovnice VVÚ měla moţnost navštívit dvoudenní mezinárodní konference PRO 
ZMĚNU v Praze. Přestoţe bylo z finančních důvodů vzdělávání v průběhu roku omezeno, 
zaměstnanci měli moţnost se zúčastnit některých školení vně organizace (viz pobočka Litovel) 
 
Přehled kulturní, sportovní a společenské činnosti pořádané ústředím Nové Zámky: 
Keramická soutěž (3. 3., 5. 5. a 19. 5. 2009) – „Keramik Club Nové Zámky“ pořádal jiţ 5. ročník 
keramické soutěţe pro uţivatele z pobytových sluţeb Olomouckého kraje (účastni: uţivatelé 
sluţeb Nové Zámky, pobočky Litovel, pobočky Bílsko, Vincentina Šternberk, Klíče Olomouc a 
Skaličky). Hudební odpoledne (31. 5. 2009) – jiţ tradiční vystoupení hudebních seskupení a 
kapel, včetně hudební skupiny uţivatelů z Nových Zámků a Bílska – „Přírodní síla“ a jiţ 
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mediálně úspěšných hudebních kapel. 14. 8. 2009 se uskutečnil jubilejní „X. ročník Zámecké 
zahradní slavnosti“, které se účastnili jednak uţivatelé spolupracujících sociálních sluţeb 
v Olomouckém kraji, jednak veřejnost, přátelé a rodinní příslušníci uţivatelů sociální sluţby. 
Hudebně společenská akce „Folkové hudební odpoledne“ (20. 9. 2009) se konala v přilehlém 
zámeckém parku. Další akce pořádané v roce 2009 jsou zahrnuty v přehledu jednotlivých 
bydlení nebo poboček. 
 
Prezentace zařízení: 6. – 10. 4. 2009 – prezentace výrobků terapeutických dílen v rámci 
velikonoční výstavy v Městském klubu v Litovli. 29. 5. 2009 „Čarování dlaní“ – prezentace 
výrobků terapeutických dílen v rámci akce pořádané Dittmann Consulting s.r.o a zastoupené 
poskytovateli sociálních sluţeb z Olomouce, Topolan, Dřevohostic, Šternberka, Víceměřic a 
Lipníka nad Bečvou; 19. 9. 2009 – prezentace organizace a výrobků uţivatelů sluţby z 
terapeutických dílen v rámci akce - „Pohodové odpoledne“ pořádané MAS Moravská cesta 
(Litovelsko – Pomoraví), o. s. Informace o pořádané akci a zúčastněných subjektech, včetně 
příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních sluţeb byly prezentovány 
v písemné podobě prostřednictvím letáčků přímo jednotlivým účastníkům akce a dále v rámci 
„Zpravodaje k realizaci Strategického plánu Leader Místní akční skupiny Moravská cesta 
(Litovelsko – Pomoraví), o. s. – „Moravskou cestou“. Vlastní nabídka veřejnosti: společná práce 
v terapeutické svíčkařské dílně a moţnost vytvoření vlastního výrobku v termínu 26. 10 - 30. 10. 
2009. Organizace se připojila k akci „Týden sociálních sluţeb ČR“ (7. 10. 2009) vyhlášeného 
APSS ČR a MPSV ČR.  
V rámci spolupráce na projektu „Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných 
skupin“ s Pedagogickou fakultou MU v Brně byla vydána publikace: „Kdy bude ples? 
Interdisciplinární přístupy ve výtvarných workshopech pro mentálně postiţené – výtvarné umění, 
nová média, hudba, divadlo, performance“, prezentující výstupy spolupráce příspěvkové 
organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních sluţeb se studenty a profesory pedagogické 
fakulty MU v Brně v letech 2005 – 2008; a to včetně videoprojekcí, které jsou součástí DVD 
publikace. 
 
Opravy a investice: Na úsek výchovně vzdělávací práce byl zakoupen nový počítač a 
dovybavena kancelář vedoucí VVÚ. Nakoupen byl počítačový program pro alternativní 
komunikaci a knihy pro další sebevzdělávání pracovníků.  V závěru roku došlo k vybavení jedné 
z místností výchovy novým pohodlným sedacím nábytkem, televizorem, stolem a ţidlemi. 
Místnost tak slouţí jak k relaxaci uţivatelů, tak pro nácvik správného stolování. V místnosti došlo 
k rekonstrukci kuchyňské linky slouţící k nácvikům vaření s uţivateli sluţby. Dvě dílny a dvě 
místnosti pro aktivizační činnost byly vybaveny novými ţidlemi. Prostory pracovníků byly 
vybaveny zejména drobnými spotřebiči (konvice, mikrovlnná trouba apod.) 
 
Vize na rok 2010: Vybavit další prostory výchovy s ohledem na jejich moţné multifunkční vyuţití 
např. pro návštěvní dny nebo semináře pracovníků. V případě uskutečněné rekonstrukce 
vytvořit místnost pro individuální práci s uţivatelem, vybudovat prenatální místnost, 
zrekonstruovat sociální zařízení příslušející úseku výchovy. V oblasti metodické činnosti se 
zaměřit na oblast ochrany práv, ochrany osobních údajů, individuálního plánování a procesu 
stíţností. V oblasti vzdělávání: zrealizovat nově nastavený plán vzdělávání na rok 2010. Ke 
konkrétním uţivatelům sluţby: v rámci procesu individuálního plánování přehodnotit nastavení 
jednotlivých dílen (pracovní dovednosti versus sociální komunikace, udrţení kontaktu, 
smysluplné vyuţití volného času). Dokumenty organizace vztahující se ke způsobu a průběhu 
poskytované sluţby – nastavit dle specifických potřeb uţivatelů sluţby a provázat s povinnostmi 
pracovníků v přímé péči (viz metodická podpora). 
 
 
 

X. Sociální oddělení 
 
zástupce vedoucí:   Bc. Lenka Bednaříková, DiS. 
tel:      585 155 819 
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email:     bednarikova@novezamky.cz 

 
poskytované služby:   sociální agenda 
kapacita služby:   168 uţivatelů 
     1 uţivatel sluţby denní stacionář 
počet uživatelů v roce 2009:  165 uţivatelů (+ 1 uţivatel denní stacionář) 
 
Představení služby: Sociální oddělení příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel 
sociálních sluţeb, provádí samostatný výkon specializovaných agend v péči o zdravotně 
postiţené občany, vede veškerou agendu spojenou s přijímáním, propouštěním a úmrtím 
uţivatele sluţby, eviduje a archivuje spisy uţivatelů sluţeb, zabývá se smlouvami o poskytování 
sociální sluţby (zejména jejich aktualizacemi a seznámením zainteresovaných osob se 
změnami), vykonává a poskytuje sociálně-právní poradenství opatrovníkům i ostatním 
potřebným osobám, vyřizuje změny opatrovnictví, koordinuje a řídí činnost Výboru rodičů a 
dobrovolníků v zařízení, zajišťuje a provádí zpracování podkladů a účast na jednáních v zájmu 
uţivatelů sluţeb s jinými odborníky, se správními orgány, soudy, nestátními organizacemi, 
organizuje a koordinuje kontakt uţivatelů sluţeb s rodinným prostředím, sleduje vliv rodinného 
prostředí při pobytu uţivatelů sluţeb u příbuzných, metodicky řídí zaměstnance v oblasti sociální 
práce, řeší sociálně-právní a sociálně-zdravotní problémy uţivatelů sluţeb, jedná v jejich zájmu 
atd. 
 
Převažující skupina uživatelů: Sluţby jsou poskytovány všem uţivatelům sluţeb příspěvkové 
organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních sluţeb, včetně jejich poboček.  
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: Nové Zámky – ústředí: vedoucí 
sociálního oddělení (VŠ, dlouhodobě nemocná), zástupce vedoucí sociálního oddělení (VŠ), 
 sociální pracovnice (VŠ). 
Pobočka Litovel: 1 sociální pracovnice 
Pobočka Bílsko: 1 sociální pracovnice 
 
Průběh služby v roce 2009: 1. 1. 2009 byly zvýšeny invalidní důchody uţivatelů sluţeb podle 
nařízení vlády č. 363/2008 Sb. S tím souvisela aktualizace v elektronických kartách uţivatelů 
sluţeb a vyhotovení nových výpočtů úhrad za pobyt. Úhrada za celodenní stravu se v průběhu 
roku 2009 neměnila. Sociální oddělení vedlo centrální agendu pořadníků ţadatelů o umístění do 
zařízení Nové Zámky – poskytovatel sociálních sluţeb a jeho poboček. Nadále sociální oddělení 
koordinovalo činnost Výboru rodičů.  V roce 2009 nebylo vydáno ţádné číslo interního časopisu 
„Ţivot na zámku“. V průběhu celého roku probíhala pracovní setkání sociálních pracovnic ústředí 
a jeho poboček. 
 
Změny uživatelů služby: K 1. 1. 2009 bylo v ústředí a obou pobočkách celkem 168 uţivatelů 
sluţeb, z toho: 
Nové Zámky   101 
Rybníček     38 
Bílsko      29 
 
K 31. 12. 2009 bylo v ústředí a obou pobočkách celkem 165 uţivatelů, z toho: 
Nové Zámky     96 
Rybníček     39 
Bílsko      30 
 
V průběhu roku 2009 došlo v ústředí a pobočkách k následujícím změnám: 
přijatí uţivatelé:     5 
propuštěni:      2 
zemřeli:      5 
 
 

mailto:bednarikova@novezamky.cz
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denní stacionář: 
k 01. 01. 2009      1 
k 31. 12. 2009      1 
 
Změny v pracovním týmu: V měsíci listopadu 2009 nastoupila nová sociální pracovnice do 
Nových Zámků, vedoucí sociálního oddělení od října 2009 dlouhodobě nemocná. V měsíci 
srpnu 2009 nastoupila nová sociální pracovnice na pobočku do Bílska. Stávající sociální 
pracovnice odešla na mateřskou dovolenou. 
 
Vzdělávání zaměstnanců: Závěrečný seminář projektu ,,Benchmarking poskytovatelů 
sociálních sluţeb v Olomouckém kraji“, 24. 11. 2009, 1 den Olomouc. Standardy kvality 
sociálních sluţeb a jejich zavádění do praxe, 24. 11. 2009, 1 den Olomouc.  
 
Opravy a investice: Během roku byl průběţně aktualizován a upravován program EFIP. 
V měsíci srpnu byla nainstalována aktualizace programu ,,Pošta 2002“. V měsíci listopadu byl 
zakoupen 1 počítač pro novou sociální pracovnici. Dále pak byl zakoupen nový psací stůl a dvě 
kancelářské ţidle.  
 
Vize na rok 2010: Pravidelné měsíční setkávání sociálních pracovnic z ústředí a jeho poboček 
s cílem zajistit provázanost postupů sociální práce a její koordinace v rámci celé organizace.  
Vzdělávání sociálních pracovnic v rámci profesního rozvoje, a to účastí na odborných školeních, 
seminářích a konferencích.  
 
 
 

XI. Ekonomické oddělení 
 
vedoucí:    Anna Maxantová 
tel:      585 155 811 
email:     maxantova@novezamky.cz 

 
poskytované služby:  administrativní, rozpočtová, mzdová, personální a účetní 

agenda celého zařízení 

Poskytované služby: ekonomicko-administrativní činnost: rozpočet, administrativní, mzdová, 
personální a účetní agenda organizace. Příjmová část rozpočetu organizace se skládá z úhrad 
za pobyt a stravu od uţivatelů, jejich příspěvků na péči, plateb zdravotních pojišťoven za 
zdravotnické úkony, z dotace MPSV a z příspěvku od zřizovatele. Ekonomický úsek prování 
vyúčtování dotace od MPSV, od zřizovatele. Provádí rozbory roční, statistická hlášení a jiná. 
 
Složení pracovního týmu: Ekonomický úsek řídí vedoucí, která současně vykonává personální 
agendu. Další čtyři pracovnice zajišťují: mzdovou agendu, administrativní práce; komplexní 
účetnictví, administrativní práci; evidenci majetku organizace, sklady a pokladnu, administrativní 
práci; podatelnu, FKSP, nájemné, evidenci sklady, administrativní práci. 
 
Základní personální údaje 

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2009 

Věk  muţi ţeny celkem   % 

 20    0   0   0    0.00 

 21-30    3   7 10    6.85 

 31-40  12 21 33  22.60 

 41-50  12 43 55  37.67 

 51-60    6 40 46  31.51 
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 61    1   1   2    1.37 

 Celkem 34  112 146  100.00 

 v %  23.29 76.71 100.00 

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2009 

 vzdělání dosaţené  muţi ţeny celkem   % 

 základní     1 14 15  10.27 

 vyučen   10 26 36  24.66 

 střední odborné    0   0   0    0.00 

 úplné střední     0   0   0    0.00 

 úplné střední odborné 10 58 68  46.58 

 vyšší obdorné    1   4   5    3.42 

 vysokoškolské  12 10 22  15.07 

 Celkem   34 112 146  100.00 

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2009 

   průměrný hrubý měsíční plat  19 387.89 

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a sluţebních poměrů zaměstnanců 

    v roce 2009, počet: 

 nástupy   23 

 odchody   18 

5. Trvání pracovního a sluţebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2009 

 Doba trvání  Počet  % 

 Do 5 let  60  41.10 

 Do 10 let  26  17.81 

 Do 15 let  23   15.75 

 Do 20 let  20  13.70 

 Nad 20 let   17   11.64 

 Celkem  146  100.00 
 
Vnitřní kontroly: Měsíčně se provádí kontrola čerpání mzdového limitu, průběţně kontrola 
čerpání rozpočtu, majetkových účtů, předkontací. Prováděna je kontrola plateb nájemného, 4x 
ročně kontrola finančních hotovostí provozních a FKSP pokladen, pokladny sociální pracovnice, 
cenin, 2x kontrola finančních částek vkladních kníţek klientů. Dále se kontroluje čerpání řádné 
dovolené a dodrţování pracovní doby ekonomického úseku a jiné. 
 
Vnější kontroly: 2. 3. 2009 - Kontrola plateb pojistného OSSZ Olomouc; 21. 5. 2009 - Krajský 
úřad Olomouc – finanční kontrola hospodaření. 
Výsledky kontroly – bez nápravných opatření. 
 
Opravy a investice: V roce 2009 byly na ekonomickém úseku prováděny jen drobné opravy na 
výpočetní a kopírovací technice podle potřeby. 
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XII. Oddělení stravovacího provozu 
 
vedoucí:    Josef Šmakal 
tel:      585 155 820 
email:     smakal@novezamky.cz 

 
poskytované služby:  stravování 
kapacita služby:    165 uţivatelů  
počet uživatelů v roce 2009: 165 
denní stacionář:        1 
 
Představení služby: Stravovací provoz zajišťuje celodenní stravování uţivatelům sluţeb 
v Nových Zámcích, dvěma pobočkám Litovli a v Bílsku. Dále poskytuje svačiny a obědy uţivateli 
denního pobytu v Bílsku, obědy a večeře všem zaměstnancům zařízení. Strava je rozváţena na 
jednotlivá bydlení a pobočky 3x denně, ve dnech, kdy je dodávána studená večeře 2x denně. 
Zaměstnanci a klienti, kteří nemají diabetickou, ledvinovou, a ţlučníkovou dietu si mohou vybrat 
oběd dvou druhů. Dále zajišťuje kuchyně stravu pro zaměstnance organizace a klienty z Litovle, 
zaměstnané ve firmě Trio a pracujících na Nových Zámcích (výdej stravy na jídelně v Nových 
Zámcích). 
 
Převažující skupina uživatelů: Sluţby jsou poskytovány uţivatelům ze všech skupin (viz 
jednotlivá bydlení a pobočky zařízení).  
Pracovníci kuchyně připravují pro uţivatele sluţeb stravu: 
normální dieta č.  3 -  racionální 

      1 -  racionální, kašovitá 
dietní   dieta č. 4 -  ţlučníková 

4/1 - ţlučníková kašovitá 
dietní   dieta č. 6 - ledvinová 
dietní   dieta č. 9 - diabetická                                                            
     9/1 - diabetická, kašovitá 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: Stravovací provoz řídí kuchař, 
který je současně vedoucím kuchyně. Provádí veškeré administrativní práce týkající se 
stravovacího provozu. Zajišťuje objednávky zboţí do skladu spolu se skladníkem. Výdej ze 
skladu zajišťuje skladník potravin. Stravu připravují, vyučení kuchaři a kuchařky, 4 pomocné 
kuchařky.  Skladník je na celý úvazek a současně v době nepřítomnosti vedoucího kuchyně 
vede stravovací provoz. Pomocné kuchařky téţ zajišťují kompletní úklid všech prostorů, včetně 
jídelny a šaten. Stravovacímu provozu připadla centrální umývárna na umývání nádobí 
z oddělení, která byla v rámci rekonstrukce kuchyně vybudována v budově zámku. Strava je 
připravována denně, ve dvou pracovních směnách. Ranní směna připravuje snídaně, svačinky a 
obědy. Odpolední směna zajišťuje večeři a II. Večeře. Ve dnech středa, čtvrtek, sobota a neděle 
pracuje pouze jedna směna, neboť v tyto dny jsou studené večeře. 
 
Průběh služby v roce 2009: 
Zaměstnanci 
Zaměstnanci oběd  26, - Kč 

večeře  23, - Kč  
 
Celkový počet stravujících se zaměstnanců za rok 2009 činil 18.001 jídel, z toho 16.708 obědů a 
1.293 večeří.  
Hodnota stravy:  
Obědy  434,408, - Kč 
Večeře    29.739, - Kč 

Celkem: 464.147, - Kč 
 
Roční rekapitulace: 
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V roce 2009 byla pro uţivatele všech sluţeb a zaměstnance připravena strava v hodnotě 
4.501.107,90 Kč, z toho zaměstnanci celkem 464.147, - Kč, klienti 4.036.960,90 Kč 
 
Uživatelé 
Stravovací jednotka: d. č. 3    75, - Kč 
                                   d. č. 4,6,8,9/4,2,9/2,2/1 75, - Kč 
                                 d. č. 9    75, - Kč 
                                   Denní pobyt d. č. 3  40, - Kč  
 
Uživatelé: 
Celkový počet jídel: 55.937 z toho bylo 55.685 celodenní stravy a 252 jídel pro uţivatele denního 
pobytu. V Nových Zámcích byla strava připravena pro 33.283 uţivatelů a hodnota stravy činila 
2.377.980,70 Kč. Současně bylo podáno 3.138 porcí II. večeří. Pobočce Litovel byla dodána 
celodenní strava pro 12.888 uţivatelů celodenní stravy, dále 2.383 porcí II. večeří.  Hodnota 
stravy činila 924.402,55 Kč. Pobočce Bílsko a chráněné byty byla dodána celodenní strava pro 
9.766 celodenní stravy a dále 252 porcí pro uţivatele denního pobytu. Hodnota stravy činila 
734.577,66 Kč, z toho 10.080. - Kč pro denní pobyt. 
 
Přehled podaných porcí v roce 2009: 
     d.3   d.1.   d.4.    d.6.   d.9.     d.stac. 
Nové Zámky  12.510  6.875  10.395  365  3.138  
Bílsko     9.049      547     170    252 
Litovel     9.192      1.276    37  2.383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem  30.751  6.875  11.671  949  5.691    252 
 
Roční rekapitulace: 
V roce 2009 byla pro uţivatele všech sluţeb připravena strava v hodnotě 4.036.960,90 Kč 
 
Opravy a investice: Kuchyně se dovybavila novým nádobím, ohřívací vanou, neboť jedna vana 
na dva druhy obědů nedostačovala. Objevil se problém s plísní na stropech, bylo řešeno 
s dodavatelem technologie. Dále koncem roku nastal problém s klimatizací a vytápěním jídelny. 
Klimatizace je při ochlazení naprosto nefunkční. Dále přetrvávají problémy s odpady a 
vyspádování podlahy v kuchyni a centrální umývárně. Nebylo vyhověno připomínkám k projektu, 
např. vyspádování podlahy k odpadním kanálkům, v některých místnostech odpady vůbec 
chybí. Bylo připomínáno při kolaudaci. Během roku se projevil problém s teplotou teplé vody 
v centrální umývárně. Nedostatečná teplotou by mohlo dojít k poruše hygienických předpisů. 
Kotle nestačí vyhřát vodu na poţadovanou teplotu, jelikoţ ohřívají i vodu ke koupání klientů. 
Byly opraveny a vymalovány zdi v kuchyni.  Chodby byly vybaveny lištami proti poškození zdí 
přepravními vozíky. 
 
Vize na rok 2010: Pokračovat v nastaveném kurzu přípravy stravy, dále jej rozvíjet a zlepšovat. 
Pouţívat více směry správné výţivy, a nových technologií i surovin. Dodrţet výběr stravy. 
Vyřešit problémy s centrální umývárnou – nejlepší řešení profesionální myčka, její zakoupení. 
 
 
 

XIII. Oddělení provozu a údržby 
 
vedoucí:    Ing. František Smékal 
tel:      585 155 8213 
email:     smekal@novezamky.cz 

 
poskytované služby:  provoz a údrţba technických zařízení organizace 
 
Představení provozu: Je zajišťován bezproblémový chod dvou plynových kotelen o celkovém 
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výkonu 1280 kW (6 plynových kotlů, 1 vyvíječ páry a jedné kogenerační jednotky). Autoprovoz je 
zabezpečován dvěma osobními a dvěma dodávkovými vozidly a jedním malotraktorem. Jedná 
se především o denní rozvoz stravy, převoz špinavého a čistého prádla a téţ převoz klientů 
k lékařským ošetřením a na nákupy mimo areál zařízení. Pro terapeutickou výchovu klientů je 
zajištěn provoz dvou nevytápěných skleníků a zděné přístavby. Provoz údrţby téţ zabezpečuje 
zásobování čistícími, osobními a ochrannými prostředky a zodpovídá za skladové hospodářství. 
Jsou sledovány spotřeby elektrické energie, plynu a vody. 
 
Pracovní tým: Je sloţen z vedoucího (VŠ), skladníka, dvou zahradníků a tří řidičů-údrţbářů. 
 
Změny v pracovním týmu: Od 1. 11. 2009 byla provedena centralizace údrţby z poboček a to 
převedením dvou údrţbářů do přímé podřízenosti vedoucího údrţby. Pracovní tým byl tedy 
rozšířen o dva pracovníky, ale nadále bude zajišťována údrţba i na pobočkách. Technologie 
kotelen tedy byla rozšířena o další 3 kotelny, autopark a dvě osobní auta. 
 
Opravy a investice: V roce 2009 bylo ať jiţ pracovníky údrţby či zajištěním dodavatelskými 
firmami v rámci dostupných finančních prostředků provedeno: demolice neopravitelných 
skleníků – jeden celý u druhého polovina, výměna zbývajících dvou garáţových vrat pod 
bytovkou, vybourání bloků a oprava podlahy ve staré kotelně jako příprava na garáţe, kompletní 
rekonstrukce zděného domečku u skleníků, oprava brány výměnou za novou na vjezdu do dvora 
u kuchyně, dokončena fasáda provedením nátěrů na spodní kotelně a dílně údrţby, oprava 
fasády nátěrem a provedením dřevěného obkladu u vstupu do jídelny, provedení výmalby 
v kuchyni Nových Zámků, výmalba chodby jídelny a kuchyňky na pobočce Litovel, demontáţ 
starých dřevěných podhledů a vybudování sádrokartonů v podkroví na pobočce v Litovli včetně 
nových tepelných izolací a výmalby. Rekonstrukce koupelny v jednom z bytů, oprava podlahovin 
a rekonstrukce kuchyně v bytě dalším. Výmalby sociálních zařízení na jednotlivých bydleních NZ 
a na pobočce v Bílku. Výmalba a zhotovení keramických obkladů na sesterně pobočky Bílsko. 
Oprava osvětlení celého půdního prostoru na Zámku. Vybudování opravou nových pochůzných 
lávek na půdě Zámku. Přemístění velké keramické pece z učebny do suterenu. Rozšíření 
počítačové sítě k dalším vedoucím pracovníkům. Neméně důleţitou oblastí činnosti na úseku 
údrţby bylo zajištění všech zákonem nařízených elektrorevizí, revizí plynových zařízení, 
tlakových nádob atd.   
 
Vize na rok 2010: Dosáhnout na investici, která zabezpečí vybudování nových vrat do staré 
kotelny, případně i další vnitřní stavební úpravy v hospodářském objektu a tak zajistit moţnost 
vybudování nových garáţí nejen pro osobní auta, ale i pro auta dodávková. Bude tak provedena 
příprava na uvaţovaný prodej bytového domu, kde zatím vyuţíváme garáţe. Maximálně 
spolupracovat s dodavatelskými firmami při uvaţované rekonstrukci interiérů zámku. 
S maximálním úsilím pokračovat v získávání podkladů pro zpracování dokumentací 
elektrorozvodů, teplovodních potrubí, telefonů a kanalizace. Úspěšně zvládnout transformaci 
financování sociálních sluţeb především další realizací vícebodového měření spotřeby energií a 
dosahování úspor. Odstranit přetrvávající nedostatky ve funkčnosti technologie spodní kotelny a 
dosahovat dalších úspor v nákladech na energie. Úspěšně s dodavatelskou firmou zvládnout 
opravu střechy na zámku. 

 

Provoz prádelny 

 
vedoucí:    Ing. František Smékal 
tel:      585 155 8213 
email:     smekal@novezamky.cz 

 
poskytované služby:  praní a mandlování prádla 
 
Představení provozu: Pracovnice tohoto provozu provádí sběr, třídění, váţení, praní a 
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mandlování prádla z celého našeho zařízení včetně pobočky Bílsko. Obsluhují celkem 5 
průmyslových praček, 2 parní sušičky a 2 parní mandly. Denní příjem špinavého suchého prádla 
je 200 aţ 400 kg. 
 
Složení pracovního týmu: Čtyři pradleny v přímém vedení vedoucího provozu údrţby. 
Změny v týmu: V září 2009 odešla jedna pracovnice do důchodu, na její místo byla přijata nová 
pracovnice. 
 
Vize na rok 2010: 
Udrţet provoz v prádelně ve stejné kvalitě minulých roků bez závaznějších poruch technologie 
s optimalizací spotřeby energií a tekutých pracích prostředků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěr 
 

Předcházející kapitoly výroční zprávy za rok 2009 nám dovolily nahlédnout do uplynulého 
roku. Úkolem této závěrečné kapitoly je poděkovat všem pracovníkům za jejich nelehkou a 
obětavou práci, našemu zřizovateli Olomouckému kraji za vzájemnou podporu a spolupráci. 
Velké díky patří také všem dobrovolníkům za nezištnou práci, sponzorům za finanční pomoc a 
všem drobným dárcům za poskytnuté dary. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


