PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE,
příspěvková organizace
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE
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www.ppd-lostice.cz

Úvodní slovo
Předkládám Výroční zprávu za rok 2010 o činnosti
a hospodaření Penzionu pro důchodce Loštice,
příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem.
Snažím se podat obraz poskytovaných služeb
a souvisejících aktivit v pobytové sociální službě chráněné
bydlení.
Procházíme nelehkým obdobím zásadních ekonomických
změn, které se dotýkají všech složek společnosti. Tento
stav zasahuje také do oblasti sociálních služeb.
Financování sociálních služeb je stále komplikovanější.
Projít tímto obdobím je výzvou pro nás samotné. Klade
požadavky na kvalitu poskytovaných sociálních služeb
a vyžaduje připravenost zaměstnanců na implementaci
změn do každodenních činností.
Děkuji pracovníkům Penzionu pro důchodce Loštice za
jejich přispění k zajištění poskytované pobytové sociální
služby v průběhu celého roku. Je mi ctí, že jsme
příspěvkovou organizací zřizovanou Olomouckým krajem.
Ondřej B. Jurečka, ředitel
Loštice, 15. března 2011
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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Posláním
Penzionu pro důchodce Loštice,
příspěvková organizace
zřizované
Olomouckým krajem
je umožnit uživatelům
prostřednictvím
poskytované pobytové sociální služby
chráněné bydlení
žít plnohodnotným způsobem života
i ve stáří.

Sídlem příspěvkové organizace je město Loštice v okrese Šumperk, Olomoucký kraj. Město
leží na řece Třebůvce necelých 30 km od Olomouce. Má bohatou, bezmála 750 let starou
historii – první zaručená historická zpráva pochází z roku 1267. Město skýtá řadu hodnotných
kulturních památek. Kostel svatého Prokopa se zachovaným románským jádrem, ale
i klasicistní židovskou synagogu z přelomu 18. století a židovský hřbitov. Ve středověku
město proslulo výrobou unikátní keramiky, tzv. poetický pohár s hrubým povrchem
a puchýřky. Loštice jsou místem výroby Olomouckých tvarůžků, které zde mají své muzeum.
Název organizace:
Právní forma:
Sídlo organizace:
Datum vzniku:
Bankovní spojení:
Poslání organizace:
Předmět činnosti:

Kontakt:

IČ:
Zřizovatel:

Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace
příspěvková organizace
Hradská 113/5, 789 53 Loštice
1. ledna 2003
1906985349/0800
poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních
služeb vymezených v § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů
Ondřej B. Jurečka, ředitel
tel. a fax: 583 445 120
email: reditel@ppd-lostice.cz  info@ppd-lostice.cz
webové stránky organizace: www.ppd-lostice.cz
75004020
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Do funkce ho jmenuje a odvolává
Rada Olomouckého kraje. Ředitel odpovídá Radě Olomouckého kraje za činnost
a hospodaření organizace, plní povinnosti ředitele organizace a další úkoly vyplývající
z obecně závazných právních předpisů.  Pobytová sociální služba je realizována ve
třípodlažním objektu, který byl předán do užívání v květnu 1983. Objekt se skládá ze tří částí:
ubytovací část, společenská část s výdejnou stravy a jídelnou (využívaná jako velká
společenská místnost). K objektu náleží přístavba plynofikované kotelny.  Uživatelům
poskytujeme prostředí blízké jejich domovu a pomáháme jim prostřednictvím kvalitních
sociálních služeb žít co nejdéle běžným způsobem života.  Uživatelům pobytové sociální
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služby chráněné bydlení nabízíme 33 jednolůžkových a 6 dvoulůžkových bytových jednotek,
služba má kapacitu 45 míst.  Služba je poskytována od 6:00 hod. do 19:00 hod. v pracovní
dny, o víkendech a svátcích od 7:30 hod. do 19:00.
Z Á S AD Y








P O S KY T O VÁ N Í S O C IÁ LN Í S L U ŽB Y

Dodržujeme lidská práva a důstojnost uživatelů bez ohledu na jejich národnost, věk,
rasu, pohlaví, politické přesvědčení.
Respektujeme nezávislost a autonomii uživatele sociálních služby.
Sociální služba je určována individuálními potřebami uživatele a potřebami
společnosti.
Podporujeme začlenění a integraci uživatele sociální služby.
Kvalitní a odborné poskytování sociální služby uživatelům na základě individuálního
plánování průběhu sociální služby.
Uplatňujeme týmovou spolupráci na základech tolerance, důvěry a bezpečí.
Implementace Standardů kvality sociálních služeb.

2. PERSONÁLNÍ PŘEHLED
Pobytová sociální službu chráněné bydlení v roce 2010 byla zajištěna v počtu 9 zaměstnanců.
Na sociálním úseku zajišťovalo péči o uživatele 3,5 pracovnice sociální péče pod metodickým
vedením sociální pracovnice.
Organizační schéma Penzionu pro důchodce Loštice:

Dne 26. června 2010 odešla do starobního důchodu pracovnice sociální péče, která v zařízení
pracovala od roku 1983. Na obsazení pracovní pozice pracovnice v sociálních službách bylo
vyhlášeno výběrové řízení. Výběrová komise z počtu 46 podaných přihlášek do výběrového
řízení vybrala pracovnici, která na tuto pozici nastoupila dne 23. června 2010.
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Délka trvání pracovního poměru u zaměstnanců | stav k 31. 12. 2010

Členění zaměstnanců podle věkové struktury | stav k 31. 12. 2010

Pracovní tým zaměstnanců Penzionu pro důchodce Loštice usiluje o profesionalitu
poskytovaných služeb. Nezbytnou součástí zajištění kvality poskytovaných sociálních služeb
je i vzdělávání zaměstnanců. V průběhu roku se zaměstnanci účastnili řady akreditovaných
vzdělávacích kurzů a seminářů, jen namátkově uvádíme jen některé:
DATUM
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
25. 03. 2010
22. 04. 2010
25. 05. 2010
04. 06. 2010
01. 07. 2010
15. 07. 2010

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE / SEMINÁŘE
Supervize
Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji
Odborné konzultace se zaměřením na problematiku chráněného bydlení
Základní kurz práce s výpočetní technikou
Prevence předcházení násilí na pracovišti
Sociální techniky sociální terapie I.
Individuální plánování průběhu sociálních služeb
Příprava poskytovatele na inspekci
Terapie v sociálních službách
Příspěvek na péči v praxi sociálních pobytových služeb
Prevence násilí na pracovišti
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14. 09. 2010
29. 09. 2010
04. 10. 2010
26. 10. 2010
10. 11. 2010
11. 11. 2010
18.-19. 11. 2010
06. 12. 2010
17. 12. 2010

3.

Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích
Proměny vnímání s dopadem na komunikaci v seniorském věku
Školení v poskytování první pomoci
Vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií
Stres a syndrom vyhoření - nevítaný společník na pracovišti
Právní minimum z oblasti pracovního práva
Metody práce se seniory a jejich využití v praxi
Člověk závislý na alkoholu - jeho rodina a okolí v kontextu psychosociálního poradenství
Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních službách I.

REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální služba chráněné bydlení přijímá dospělé osoby, zejména seniory se sníženou
soběstačností, kteří dosáhli důchodového věku a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Jedná se především o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, zařazené alespoň v prvním
stupni závislosti, které současně nevyžadují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu či
pomoc při osobní hygieně.  Při poskytování sociální služby zaměstnanci dodržují lidská
práva a dbají důstojnosti uživatelů bez ohledu na jejich národnost, věk, rasu, pohlaví,
sexuální orientaci, náboženství a politické přesvědčení. Zaměstnanci respektují nezávislost
a autonomii uživatelů.  Poskytovaná služba je určována individuálními potřebami uživatele
a společnosti. Dle možností podporujeme začlenění a integraci uživatele a posilujeme jeho
sociální začlenění. Sociální služba je poskytována kvalitně a odborně na základě
individuálního plánování péče, jehož cílem je zjistit osobní přání, cíle a potřeby uživatelů…
 Prvořadý důraz je klademe na poskytnutí
opory uživatelům k vyjádření jejich potřeb
a představ o průběhu sociální služby. 
Pravidelně zjišťujeme spokojenost uživatelů
s poskytovanými službami a vyhodnocujeme,
jaké podpory jim může být ze strany zařízení
poskytnuto.  Plán služby je vytvářen sociální
pracovnicí za spolupráce týmu pracovníků
sociální péče. Plán se s každým uživatelem
služby tvoří, případně přehodnocuje nejméně
jedenkrát ročně. S uživateli služby, kteří jsou
příjemci příspěvku na péči a s uživateli
služby staršími 80 let je individuální plán
tvořen a přehodnocován jedenkrát za 3
měsíce.  Na pravidelných týdenních
poradách sociální pracovnice a pracovníků
sociální péče je věnována pozornost zvláště
plánování sociální služby, naplňování
individuálních plánů uživatelů služby,
důsledné evidenci jednotlivých úkonů péče
a fakultativních služeb pro podklady jeho
následného vyúčtování atd.
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Úhrady za poskytnutí sociální služby:
1. Za základní činnosti:
 poskytnutí stravování nebo pomoc při zajištění stravy:
celodenní strava 150 Kč | oběd 65 Kč
 poskytnutí ubytování:
jednolůžková bytová jednotka 150 Kč/den
dvoulůžková obytná jednotka 100 Kč/den
2. Za úkony péče stanovena poskytovatelem.
3. Za fakultativní činnosti stanovena poskytovatelem.
Od 1. července 2009 rozhodla Rada Olomouckého kraje svěřit stanovování úhrad základní
činnosti do pravomoci ředitelů příspěvkových organizací.

Typy pokojů| stav k 31. 12. 2010

Počet uživatelů podle věkové struktury| stav k 31. 12. 2010
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Zastoupení uživatelů podle pohlaví| stav k 31. 12. 2010

Počet příjemců příspěvku na péči podle stupňů| stav k 31. 12. 2010

Počet příjemců příspěvku na péči podle stupňů| stav k 31. 12. 2010
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Počet přijatých žádostí o poskytnutí sociální služby|stav k 31. 12. 2010

Pro uživatele pobytové sociální služby chráněné bydlení byl v průběhu celého roku
připravováván bohatý společensko-kulturní program, který využívají dle svého zájmu
a svých možností. Přehled realizovaných akcí:

Realizované akce v lednu:








Čaj a kobliha s ředitelem
Čtení povídek
Pohybová a dechová cvičení
Posezení s hudbou
Promítání filmů
Setkání Výboru obyvatel PPD Loštice
Turnaje ve společenských hrách

Realizované akce v únoru:
 „Biblické příběhy“ s úvodním slovem ředitele (Univerzita volného času)











„Co vše jsme zažili v minulém roce“ – prohlížením fotografií a akcí 2009
„Nestárneme – čteme seniorům…“ – čteme povídky a povídáme si příběhy
„Postav svého sněhuláka“ soutěž ve stavění sněhuláků
„Požární ochrana“ aneb „Co dělat, aby nehořelo…“ – školení v požární ochraně
Beseda nad Kronikou Města Loštic období 2. světové války (Univerzita volného času)
Luštění křížovek a trénování paměti
Pohybová a dechová cvičení
Posezení u „Čaje a koblihy“ spolu s ředitelem
Setkání Výboru obyvatel PPD Loštice
Učíme se nezlobit – turnaj v „Člověče nezlob se…“

Realizované akce v březnu:
 „Biblické příběhy“ s úvodním slovem ředitele (Univerzita volného času)







„Nestárneme – čteme seniorům…“ – čteme povídky a povídáme si příběhy
Luštění křížovek a trénování paměti
Pohybová a dechová cvičení
Oslava Mezinárodního dne žen
Setkání Výboru obyvatel PPD Loštice
Učíme se nezlobit – turnaj v „Člověče nezlob se…“
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Realizované akce v dubnu:












Alternativní přístup k životu (Univerzita volného času)
Beseda nad Kronikou Města Loštic období 1960 - 1980 (Univerzita volného času)
„Hýbejte se a kosti nebolí“ – pohybová a dechová cvičení
Luštění křížovek a trénování paměti (osmisměrky, pexeso)
Poslech „Biblických příběhů“ s úvodním slovem ředitele (Univerzita volného času)
Příprava na „Sportovní hry“
„Nestárneme“ – čteme si příběhy a vyprávíme příběhy
Setkání Výboru obyvatel PPD Loštice
Učíme se nezlobit – turnaj v „Člověče nezlob se…“
Vlaky a lokomotivy v proměnách času (Univerzita volného času)
Zahájení soutěže o nejkrásnější květinový balkon v PPD Loštice

Realizované akce v květnu:

















Bylinky a jejich využití v každodenním životě (Univerzita volného času)
„Čaj s ředitelem“- neformální setkání uživatelů s ředitelem
Čteme povídky a vyprávíme si příběhy
Luštění křížovek a trénování paměti (osmisměrky, pexeso)
Májový koncert – vystoupení žáků Základní umělecké školy v Lošticích
Oslava Dne matek – vystoupení dětí z Mateřské školy v Lošticích
Pohybová a dechová cvičení
Posezení s dechovkou
Poslech „Biblických příběhů“ s úvodním slovem pana ředitele
Průkazka ZTP a ZTP/P v životě aktivního seniora (Univerzita volného času)
Příprava na „Sportovní hry seniorů Chválkovice
Setkání s Marií (Májové pobožnosti s ředitelem)
Setkání Výboru obyvatel PPD Loštice
Sezona 2010 ve Formuli 1 (Univerzita volného času)
Turnaj v kuželkách
Učíme se hrát petanque (příprava na Turnaj v petanque)

Realizované akce v červnu:












Biblické příběhy s úvodním slovem ředitele (Univerzita volného času)
Cestujeme po celém světě
Čteme povídky, vyprávíme příběhy
Luštění křížovek a trénování paměti
Odpoledne s dechovkou
Pohybová a dechová cvičení
Setkání Výboru obyvatel PPD Loštice
Sportovní hry seniorů ve Chvalkovicích
Sportovní odpoledne v Lošticích
Turnaje ve společenských hrách
Zahradní slavnost (setkání uživatelů a zaměstnanců)

Realizované akce v červenci a srpnu:













Biblické příběhy s úvodním slovem ředitele (Univerzita volného času)
Čteme na pokračování (Nejkrásnější pověsti české)
Oblíbený turnaj v Člověče, nezlob se!
Odpolední grilování klobás a jiných pochoutek
Poznáváme celý svět
Protahujeme si tělo (pohybová cvičení)
Rodinné vztahy ve formuli 1 (Univerzita volného času)
Setkání Výboru obyvatel PPD Loštice
Setkávání u čaje a kávy spolu s ředitelem
Společná „Výprava“ do cukrárny
Sportovní hry v Lošticích
Taneční odpoledne s dechovkou
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Trénujeme paměť (křížovky, osmisměrky, pexeso)
Turnaj Seniorů ve hře petanque ve Chválkovicích

Realizované akce v září:










Čteme na pokračování (Nejkrásnější pověsti české)
Kobliha s ředitelem (neformální setkání s uživateli)
Poznáváme celý svět
Protahujeme si tělo (pohybová cvičení)
Setkání s „Marií“ (mariánská meditace)
Setkání Výboru obyvatel
Společná „Výprava“ do cukrárny
Trénujeme paměť (křížovky, osmisměrky, pexeso)
Turistické vycházky do okolí

Realizované akce v říjnu:














Cestujeme po celém světě
Čteme na pokračování (Nejkrásnější pověsti české)
Luštění křížovek a trénování paměti
Oblíbený turnaj v Člověče, nezlob se!
Odpoledne s dechovkou
Pohybová a dechová cvičení
Poznáváme Loštice – návštěva Muzea pravých olomouckých tvarůžků
Protahujeme si tělo (pohybová cvičení)
Mariánské meditace (modlitba růžence)
Setkání Výboru obyvatel – příprava na listopadové volby do Výboru obyvatel
Taneční odpoledne s dechovkou
Trénujeme paměť (křížovky, osmisměrky, pexeso)
Turnaje ve společenských hrách

Realizované akce v listopadu:

















Čteme na pokračování
Dušičková vzpomínka na naše zemřelé uživatele
Luštění křížovek a trénování paměti
Mariánské meditace – modlitba růžence
Návštěva Divadelní výstavy v Kulturním domě Loštice
Oblíbený turnaj ve hře „Člověče nezlob se!“
Padá listí, bude sníh – společné hrabání listí na zahradě
Pohybová a dechová cvičení
Povídání o Bibli s písněmi a zpěvem
Přednáška „Bylinky na podzim“ (Univerzita volného času)
Setkání Výboru uživatelů PPD Loštice
Společná „Výprava“ do cukrárny
Taneční odpoledne s dechovkou
Trénujeme paměť (křížovky, osmisměrky, pexeso)
Turistický pochod okolo Loštic
Volby do Výboru uživatelů PPD Loštice

Realizované akce v prosinci:










Čteme povídky a vyprávíme si příběhy tentokrát o Vánocích
Letem světem – putování vánočními a novoročnými tradicemi různých zemí celého světa
Návštěva Vánoční výstavy
Město Loštice v proměnách času 1949-1953 (Univerzita volného času)
Posezení uživatelů a zaměstnanců s poslechem vánočních koled
Povídání o Bibli s doprovodem kytary
Příprava na Vánoce, zdobíme si pokoje
Setkání s Marií – adventní mariánská meditace
Setkání Výboru uživatelů PPD Loštice
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Společná návštěva vyřezávaného „Loštického betlému“
Trénování paměti – hra se slovy
Turnaj ve hře „Člověče nezlob se!“
Turnaj ve hře „Soudruhu nezlob se“
Vánoční vystoupení dětí z Mateřské školky v Lošticích

Při realizaci kulturně-společnských akcív Penzionu pro důchdoce Loštice i v letošním roce
spoluprácujeme s místními společenskými a školskými institucemi. Díky nim u nás proběhly
významné kulturní akce:








Vystoupení dětí z mateřské školky v Lošticích (v rámci akce: oslava Mezinárodnídne žen; oslava Dne
maminek; Vánoční pásmo)
Koncerty žáků ze Základní umělecké školy v Lošticích (v rámci akce: Novoroční koncert; oslava
Mezinárodního dne žen; oslava Dne maminek; Vánoční koncert)
Oslava „Mezinárodního dne žen“pod záštitou senátora Ing. Karla Korytáře, který spolu s našimi
uživateli zpíval a doprovázel nás na kytaru. Této významné události se účastnili vzácní hosté MUDr.
Michael Fischer, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně
hejtmana Olomouckého kraje a Mgr. Markéta Čožíková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Olomouckého kraje.
Tak jde čas v Lošticích – přednáška kronikářky města

Nadále pokračujeme v činnosti Společenského a vzdělávacího centra při PPD Loštice.
Již druhým rokem se tentokráte dvě družstva uživatelů sociální služby účastnila „Sportovních
her seniorů ve Chvalkovicích“. Z konkurence osmnácti soutěžících družstev vybojovali naši
uživatelé 2. místo.

Od července 2010 Kulturně-vzdělávací středisko při PPD Loštice realizovalo projekt
zaměřený na vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií "Jeden, dva POČÍTAČE
a INFORMACE budou naše". Realizace projektu byla podpořena v rámci nadačního projektu
MiNiGRANTY VEOLIA 2010. Jednotlivé výukové moduly projektu byly realizovány v rozmezí
tří měsíců a výuky se účastnilo deset uživatelů a dva zaměstnanci organizace.
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V srpnu proběhlo „Sportovní odpoledne“
uživatelů PPD Loštice. Soutěžilo se na zahradě
organizace a to hned v 5 disciplínách. K překvapení
všech zvítězila uživatelka, která oslavila 90 let. Na
sportovní klání navázalo společné opékání klobás
se sklenicí piva.  Uživatelé (družstvo „Tvarůžek“)
se aktivně zapojili do 1. ročníku „Turnaje seniorů ve
hře petanque“, který proběhl v Domově seniorů
POHODA ve Chválkovicích. Z devíti družstev náš tým
obsadil krásné 5. místo.


V říjnu se uživatelé zapojili do výtvarné soutěže
„Domov, ve kterém žiji“. Vyhlašovatel soutěže byl
Olomoucký kraj ve spolupráci s předsedkyní APSS
ČR Olomouckého kraje.  V listopadu se již
podruhé konaly volby do Výboru uživatelů
Penzionu pro důchodce Loštice, kterých se vyjma
jedné uživatelky, zúčastnili všichni uživatelé.


V roce 2010 u nás proběhla řada významných setkání. Dne 26. srpna se uskutečnilo
„Setkání sekce sociálních pracovníků při Asociaci poskytovatelů sociálních služeb
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v Olomouckém kraji“, kterého se účastnilo 45 sociálních pracovníků z nejrůznějších zařízení
sociálních služeb.
 Poprvé v historii pobytové
sociální služby se dne 6. října
v rámci Týdne sociálních
služeb ČR uskutečnil: „Den
otevřených dveří“. Při této
příležitosti nás navštívilo 193
hostů.
_______________________
Veřejnosti byla představena
nová webová prezentace
www.ppd-lostice.cz.

Podruhé se dveře sociální služby otevřely dne
13. listopadu při příležitosti 10. výročí vzniku
Olomoucký kraje. V průběhu dopoledne se akce
účastnilo 43 návštěvníků.  O několik dní
později, 29. listopadu se organizace stala
hostitelem „Setkání ředitelů sociálních služeb
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
v Olomouckém kraji“. Akci bylo přítomno 43
ředitelů.  V dubnu 2011 byla organizace
prezentována v rámci Setkání sekce sociálních
pracovníků APPS ČR v prostorách CARITAS –
vyšší odborná škola Olomouc.  Organizaci
představil ředitel na půdě Pedagogické fakulty
UP v Olomouci, v rámci seminářů pro
posluchače oboru sociální práce.  V rámci
Mezinárodní konference akční pole sociální
práce IV. „Evropský rok boje proti chudobě a
sociálnímu vyloučení“, realizované ve dnech 23.
a 24. března 2010 na Pedagogickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci, ředitel



organizace přednesl na konferenci
aktivní
příspěvek
„Koexistence
zdravotních a sociální pracovníků
v pobytových sociálních službách –
problematika přípravy a podávání
léků“.  Ve snaze představit sociální
službu široké veřejnosti byl vytišněn
leták informující. V rámci publicity
orgaizace bylo polepem označeno
také služební vozidlo.
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4.

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

4.1 Výnosy
Schválený rozpočet výnosů upravený z původních 4602 tis. Kč na 4915 tis. Kč. Skutečné
naplnění celkových výnosů bylo ve výši 5251 tis. Kč z toho:
Výnosy
výnosy z prodeje služeb – příjmy od uživatelů
výnosy z pronájmu
čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti
úroky
výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu
výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC

2667 tis. Kč
22 tis. Kč
30 tis. Kč
114 tis. Kč
3 tis. Kč
1521 tis. Kč
894 tis. Kč

Došlo ke zvýšenému plnění z důvodu naplnění kapacity sociální služby chráněné bydlení i ve
dvoulůžkových obytných jednotkách. Uživatelé více využívali úkony péče a fakultativní služby
oproti předcházejícímu roku. Dále byl čerpán účet 648 z důvodu poskytnutých peněžních
darů od sponzorů a zároveň jejich využití.  Dary byly využity na realizaci projektu „Jeden,
dva POČÍTAČE a INFORMACE budou naše“ a z nich byly zakoupeny dvě počítačové sestavy.
Dále na grafickou přípravu a tisk informačních letáků propagujících organizace. Dotace
z MPSV ve výši 1480 tis. Kč byla schválena a vyčerpána. V průběhu roku 2010 jsme obdrželi
dotaci z Úřadu práce ve výši 41 tis. Kč na SÚPM.
4.2 Náklady
Schválený rozpočet nákladů upravený z původních 4942 tis. Kč na 4915 tis. Kč. Skutečné
čerpání celkových nákladů bylo ve výši 5251 tis. Kč z toho:
Náklady
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady
ostatní náklady z činnosti
odpisy dlouhodobého majetku
Výsledek hospodaření za rok 2010 byl stanoven jako zlepšený, skutečnost:

361 tis. Kč
1169 tis. Kč
255 tis. Kč
17 tis. Kč
4 tis. Kč
424 tis. Kč
2045 tis. Kč
686 tis. Kč
40 tis. Kč
3 tis. Kč
46 tis. Kč
201 tis. Kč

výnosy
náklady
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2010 činil

5251 tis. Kč
5251 tis. Kč
386,05 Kč

Hospodaření organizace k datu 31. 12. 2010 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření
ve výši 386,05 Kč a bylo rozděleno do Rezervního fondu.
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4.3 Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace
Z rozpočtu organizace hrazena strojní investice – korytový žehlič v celkové nákupní ceně
157850 Kč, z toho účelová dotace od zřizovatele 137850 Kč, spoluúčast organizace 20000 Kč.
Došlo k zajištění a provedení nezbytných oprav na úseku:  oprava v kotelně  oprava
hlavního schodiště  oprava oken – výměna dřevěných za plastová (přízemí
a suterén objektu).
4.4 Účelová dotace
Zřizovatelem byla poskytnuta dotace s účelovým znakem 13305. Účelová dotace z MPSV jako
program podpora A byla poskytnuta a vyčerpána ve schválené výši 1480000 Kč. V roce 2010
byla Úřadem práce Šumperk poskytnuta účelová dotace na SÚPM v celkové výši 40598 Kč.
Poskytnutá dotace byla v celkové výši vyčerpána.
4.5 Závazné ukazatele
Limit mzdových prostředků na rok 2010 byl schválen ve výši 2015000 Kč. Byl přečerpán ve
výši 30295 Kč poskytnuté dotace z ÚP Šumperk na SÚMP. Neinvestiční příspěvek zřizovatele
na odpisy roku 2010 byl schválen ve výši 189000 Kč. Celkové náklady byly ve výši 200928 Kč.
K navýšení došlo při zakoupení korytového žehliče v březnu 2010. Zřizovatelem byl navýšen
příspěvek na odpisy ve výši 11800 Kč. Z vlastních prostředků byly pokryty odpisy ve výši
128 Kč.

5. HOSPODAŘENÍ S FONDY
6.1 Investiční fond
Zůstatek fondu k 01. 01. 2010
Tvorba investiční fondu činila
:: z toho účetní odpisy ve výši
:: z toho posílení IF a RF po schválení zřizovatelem
Čerpání investiční fondu činilo
:: z toho odvod z odpisů
:: nákup nové investice
Zůstatek fondu k 31. 12. 2010

26261 Kč
338778 Kč
200928 Kč
137850 Kč
311650 Kč
153800 Kč
157850 Kč
53389 Kč

6.2 Fond odměn
Zůstatek fondu k 01. 01. 2010
Zůstatek fondu k 31. 12. 2010
Fond odměn nebyl v roce 2010 použit.

2000 Kč
2000 Kč

6.3 Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření
Zůstatek fondu k 01. 01. 2010
7751 Kč
Zůstatek fondu k 31. 12. 2010
11440 Kč
V průběhu roku 2010 byl uplatněn příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2009 ve výši
3689 Kč. Fond rezervní nebyl v průběhu roku použit.
6.4 Fond rezervní z ostatních titulů
Zůstatek fondu k 01. 01. 2010
0 Kč
Zůstatek fondu k 31. 12. 2010
4072 Kč
Tvorbu rezervního fondu z ostatních titulů tvořily přijaté finanční dary nabytých příspěvkovou
organizací do vlastnictví zřizovatele v celkové výši 34.500 Kč. Čerpání rezervního fondu bylo
v celkové výši 30.428 Kč.
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6.4 Fond kulturních a sociálních potřeb = FKSP
Zůstatek fondu k 01. 01. 2010 činil
Tvorba fondu na rok 2010 činila | základní příděl
Čerpání FKSP činilo
:: příspěvek na stravování
:: příspěvek na vitamíny
:: příspěvek na rekreace
:: příspěvek na kulturu a sport
:: příspěvek životní výroční nepeněžité
:: příspěvek pracovní výročí nepeněžité
Zůstatek fondu k 31. 12. 2010

26563,43 Kč.
40352,00 Kč
40341,00 Kč
24605,00 Kč
3699,00 Kč
3248,00 Kč
4790,00 Kč
2999,00 Kč
1000,00 Kč
26574,43 Kč

6. KONTROLNÍ ČINNOST
Organizace klade velký důraz na vnitřní kontrolní systém, který je nastaven ve vnitřních
směrnicích organizace. Cílem finanční kontroly v organizaci je zajištění ochrany veřejných
finančních prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným
zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním
nakládáním s veřejnými finančními prostředky nebo trestnou činností. Finanční kontrola je
zapracována zejména ve Směrnici o finanční kontrole, která je součástí finančního řízení
zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. V průběhu roku při provádění kontrol
nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a pochybení. Účtování bylo prováděno v souladu
se zákonem a vnitřní směrnicí organizace, nedostatky v provádění finančních operací nebyly
shledány.
Kontroly provedené vlastními zaměstnanci
 Dodržování požární ochrany v objektu
bez závad
 Dodržování požární ochrany uživatelů sociální služby
zjištěna dvě závady – odstraněny
 Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
bez závad
 Dodržování účetních předpisů
zjištěna jedna závada – odstraněna
Kontroly provedené zřizovatelem
 Kontrola provedena pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělením
interního auditu
zjištěna jedna závada – odstraněna
Kontroly jiných kontrolních orgánů
 Krajská hygienická stanice ÚP Šumperk – kontrola stravovacích služeb
bez závad
 Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk – kontrola pojistného a plnění
úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění
bez závad
 Státní úřad inspekce práce | Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj
a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě
zjištěny tři drobné závady – odstraněny
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