Výroční zpráva
Domov Větrný mlýn Skalička,
příspěvková organizace

za rok 2011
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1. Údaje o organizaci
Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace
Skalička č.p. 1, 753 52
Zřizovací listina: Č.j. 11/UZ/14/16/2003 ze dne 21.2.2003.
IČ: 619 85 902
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu PR,
vložce 805
Telefonní ústředna: 581 670 200
Fax: 581 623 601
e-mail: uspskalicka@uspskalicka.cz
web: www.uspskalicka.cz
(dále jen „ Domov“)

2. Změny ve zřizovací listině
Rok 2011 beze změn ve Zřizovací listině.

3. Zřizovatel
Olomoucký kraj,
Jeremenkova 40a
Olomouc
779 11
IČ: 606 09 460
(dále jen „zřizovatel“)

4. Organizační struktura, hlavní činnost, cíle, cílová
skupina, zásady služby:

ředitel
Mgr. Antonín Němec

obslužná péče

přímá obslužná péče
pracovník soc. služeb
vedoucí úseku
Jindřiška Hajná

sociální úsek
vedoucí úseku
Věra Spodniaková

zákl.vých.péče
pracovník soc. služeb
vedoucí úseku
Mgr. Alena Benešová

staniční sestra
Jana Hapalová

odborné doplňkové
služby

zdravotnické
vedoucí úseku
Jindřiška Hajná
(vrchní sestra)

provozní úsek
vedoucí úseku
Zdeněk Stryk

výchovné
vedoucí úseku
Mgr. Alena Benešová
vedoucí vychovatelka

staniční sestra
Jana Hapalová
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ekonomický úsek
vedoucí úseku
Jana Jandová

stravovací úsek
vedoucí úseku
Yveta Oravová

V čele Domova stojí statutární zástupce – ředitel: Mgr. Antonín
Němec. Jemu podléhá pět vedoucích jednotlivých úseků, na
které je ústav členěn a jím přímo řízená sociální pracovnice.
Jsou to úseky:
- zdravotní – vedoucí zdravotního úseku je vrchní sestra
Jindřiška Hajná
- volnočasové aktivity – vedoucím úseku je vedoucí
vychovatelka Mgr. Alena Benešová
- provozní úsek – vedoucím úseku je správce Zdeněk Stryk
- ekonomický úsek – vedoucím úseku je ekonom Jana
Jandová
- stravovací úsek – vedoucím úseku je vedoucí kuchařka
Yveta Oravová
K těmto úsekům ještě přináleží sociální pracovnice Věra
Spodniaková, která podléhá pod vedení ředitele organizace.
V roce 2011 došlo k poměrně rozsáhlým změnám na pozicích
vedoucích pracovníků. Pana Antonína Vinklera nahradil pan
Zdeněk Stryk. Pan Antonín Vinkler odešel do starobního
důchodu. Pracoval i přes dosažený věk k odchodu do důchodu.
Takto pracoval „navíc“ tři roky. Do svého odchodu rovněž
zastupoval ředitele zařízení.
Po jeho odchodu bylo zastupování ředitele spojeno s funkcí
ekonoma. Zdá se nám toto řešení jako velmi vhodné.
Financování, přehled o penězích je v současné době
nejhlavnější a velmi důležité. Pokud není přítomen ředitel tak
zřizovatel, pokud je to nutné, řeší problémy financování přímo
s ekonomem. Z našeho pohledu se vždy jedná o záležitosti
prioritní.
Na pozici ekonoma došlo k vystřídání z důvodu mateřské a
následně rodičovské dovolené. Paní Jana Jandová bude
zastupovat ekonomku po tři roky.
Ve stravovacím úseku došlo k výměně vedoucí ze zdravotních
důvodů. Bývalá vedoucí kuchařka pracuje nyní na pozici
kuchařky. Nová vedoucí, paní Yveta Oravová, pracovala dosud
jako řadová kuchařka a zná tedy provoz zcela detailně.
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Hlavní činnost, cíle, cílová skupina, zásady služby:
Hlavní činnosti a cíle:
1) podpora uživatelek při sebeobsluze (hygiena, jídlo,
oblékání)
2) udržování a rozvoj nabytých vědomostí a dovedností
3) udržování a rozvoj tělesných schopností a dovedností
4) udržování a rozvoj dosažených návyků
5) udržování a rozvoj společenských dovedností
6) podpora a zprostředkování kontaktů s veřejností
7) podpora využívání veřejných služeb v obci
8) udržení dobrého zdravotního stavu uživatelek
9) uplatňování alternativních postupů v péči a při kontaktu
s uživatelkami

Cílová skupina uživatelů služeb Domov Větrný mlýn
Skalička, p. o.:
Osoby s mentálním postižením.
Věková skupina:
děti předškolního věku (3-7 let) mladší děti (7-10 let) starší děti
(11-15 let) dorost (16-18 let) mladí dospělí (19-26 let) dospělí (2764 let) mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let)
Služba je určena pouze ženám.
Kapacita zařízení je 78 uživatelek.
Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby:
1. jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve
zdravotním zařízení
2. s akutní infekční nemocí
3. narušující vážným způsobem kolektivní soužití z důvodu
poruchy chování, agresivity, závislosti na alkoholu a jiných
toxických látkách

Zásady, na jejichž základech je služba poskytována:
1) zásada individuálního přístupu a respektování potřeb
2) zásada dodržování lidských práv
3) zásada partnerství a rovného přístupu
4) zásada podpory harmonického rozvoje uživatelek
-5-

5) zásada pružného přizpůsobování služby k potřebám
konkrétních uživatelů služby a zájemců o službu
6) zásada bezpečné a odborné služby
7) zásada týmové spolupráce

5. Popis a realizace služby, základní nabídka:
Domov nabízí: (rok 2011)
Celoroční péči o osoby s mentálním a tělesným postižením a
plnění soudem nařízené ústavní výchovy u osob do 18 let věku.
Přičemž mentální postižení je základní podmínkou přijetí.
V rámci poskytovaných sociálních služeb nabízíme stravovací a
ubytovací služby a služby s tím související (úklid, praní, péče o
lůžko, mytí nádobí, drobné opravy prádla, žehlení apod.) Dále
poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné a aktivizační
činnosti. Zprostředkováváme kontakt se společenským
prostředím, nabízíme sociálně terapeutické činnosti a nabízíme
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů našich
uživatelů služeb.
Domov poskytuje služby osobám s mentálním postižením v
kombinaci s jiným postižením (tělesným, smyslovým) – mobilní
i imobilní klienti, pokud možno bez psychiatrické diagnózy.
Domov poskytuje služby klientům tak, aby vždy byla zachována
jejich práva a lidská důstojnost. Domov poskytuje služby
klientům dle jejich individuálních potřeb. Domov zajišťuje
provozování a zprostředkování podpůrných služeb pro osoby s
postižením v těch adaptačních oblastech, které jsou nezbytné
pro začlenění osob s postižením do obce (komunity).
Vzhledem k tomu, že naše zařízení pečuje i o osoby nezletilé,
zabezpečujeme denně dovoz dětí, které jsou zařazeny do
školního vzdělávání do školy v Hranicích.
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Základní nabídka služeb:

-zdravotní péče o klienty
Zdravotní péči zajišťují zdravotní pracovníci, především
zdravotní sestry, dále pak pracovníci v sociálních službách. V
Domově je zřízeno ošetřovatelské oddělení. Toto oddělení
pečuje o těžce mentálně a tělesně postižené klientky, které
jsou zcela odkázány na pomoc ošetřujícího personálu. Tato
pomoc se týká základních životních potřeb, krmení, oblékání,
osobní hygiena. Zdravotní péče v Domově je zajišťována ve
spolupráci s ošetřujícími lékaři. V zařízení ordinuje 1x týdně
dětská lékařka a 1x týdně lékař pro dospělé. Jednou za 4-5
týdnů navštěvují ústav psychiatrička a zubařka. Dle potřeby
dojíždí do ústavu neuroložka. Zpravidla však 2x ročně. Domov
má vlastní ordinaci, jež má standardní vybavení, včetně
zubařského křesla. Podle možností je v zařízení zajišťována i
rehabilitační péče. K tomuto účelu je vybudována místnost pro
provádění rehabilitace. Je vybavena rehabilitačními a
masážními pomůckami.
Všechna poskytovaná zdravotní péče se řídí pokyny
ošetřujících lékařů, kteří na základě diagnóz stanoví
odpovídající péči. Provádíme veškeré jednoduché zdravotní
úkony. Ke složitějším zákrokům (např. operace, léčba zlomenin,
odborná vyšetření apod.) vozíme klientky do Nemocnice
v Hranicích, popř. do jiných specializovaných zdravotnických
zařízení.
Cílem poskytování těchto služeb je zachovat, popř. zlepšit
zdravotní stav uživatelů sociálních služeb.
Výkony zdravotnického personálu jsou, na základě ordinace
lékaře, propláceny z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se
o odborné zdravotnické úkony. Tyto ordinace musí být
předepsány lékařem na poukazu ORP – ošetřovatelskorehabilitační péče. Tyto výkony jsou bodově ohodnoceny a
naše zařízení je vykazuje pro VZP. VZP je jedinou zdravotní
pojišťovnou, u které jsou evidovány všechny naše uživatelky.
V roce 2011 jsme vykázali zdravotní péči pro pojišťovnu zhruba
za 1.510. 000,-Kč. Tyto příjmy tak tvoří dosti významnou část
našeho rozpočtu. (zhruba 6-7% našeho celkového rozpočtu)
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-výchovná péče
Výchovnou péči zajišťují v Domově pedagogičtí pracovníci a
pracovníci v sociálních službách (nepedagogická výchovná
činnost). Pro každého klienta je vypracován individuální plán.
Podle stupně postižení a s ohledem na zájmy jsou klientky
zařazovány do terapií. Cílem výchovy v našem zařízení je
dosažení co možná nejvyššího stupně společenského zapojení a
zajištění harmonického a všestranného rozvoje osobnosti
klientek. Podstatnou částí výchovné péče je zájmová činnost,
která má kompenzační charakter vzhledem k postižení a
umožňuje seberealizaci klientek. Vychovatelky a PSS na úseku
výchovy a volnočasových aktivit pracují s uživatelkami ze všech
oddělení DVM (s ženami s různým stupněm postižení).
Výchovné činnosti jsou zaměřené na sebeobsluhu a
jednoduché domácí práce. Uživatelky se učí pečovat o prádlo,
uklízí si a podle zájmu se učí v kroužku vaření připravovat
jednoduchá jídla. Podle zájmu, schopností a potřeb navštěvují
uživatelky terapeutické dílny – keramickou, textilní a
výtvarnou, dílnu ručních prací nebo květinovou, nalézají zde
pracovní uplatnění a seberealizaci, zdokonalují svou zručnost.
Naše uživatelky jsou aktivizovány též prostřednictvím
výchovných činností v učebně strukturované výuky, kde se
činnost zaměřuje na smyslovou výchovu a rozvoj školních
dovedností. Tuto činnost u nás zajišťuje speciální pedagog za
pomocí speciálně-pedagogických postupů.
Strukturované učení je určeno hlavně osobám s autismem. Ve
své podstatě se jedná o hlubokou mentální retardaci
s poruchami v chování. Při práci s osobou tohoto postižení je
třeba přidržovat se určitému řádu a pravidelnosti v činnostech.
Lidé s autismem nemají schopnost předvídat a plánovat
činnosti. Velmi reagují na každou neobvyklou situace.
Především negativně. Vyžadují řád, pravidelnost a zaběhnuté a
naučené postupy. Osoby s tímto postižením žijí ve svém
„vnitřním světě“, do kterého je obtížné vstoupit, aniž by
nedošlo k negativním reakcím takového jedince. Základy
strukturovaného
učení
tedy
spočívají
především
v
individuálním přístupu, vizualizaci činností, rozvoji komunikace
a integraci takových osob mezi ostatní. Uživatelky při svých
činnostech musí být motivovány odměnou za konkrétně
vyplněný úkol.

-8-

Ostatní, relativně méně problematické uživatelky mohou své
vlohy uplatnit a rozvinout v hudebně dramatickém nebo
keramickém kroužku, mohou se zabavit také v počítačovém
kroužku. Pod vedením cvičitele mají možnost cvičit jógu nebo
jezdit na cyklotrenažérech. Další hezké chvilky tráví
v muzikoterapii nebo při relaxaci na vodním lůžku. Pravidelně
každý týden chodí cvičit do místní sokolovny.
S některými klientkami s narušenou komunikační schopností
pracuje též speciální pedagog – logoped. Naše vedoucí
vychovatelka je zároveň svým odborným zaměřením klinická
logopedka. Před nástupem k nám vykonávala soukromou praxi
klinického logopeda. Má tedy bohaté zkušenosti. Při své práci
se zaměřuje hlavně na rozvoj verbální, ale i alternativní
komunikace. Pro každou uživatelku má stanoven individuální
plán. Pod jejím vedením vzniklo za poslední období spoustu
pomůcek alternativní komunikace. Jde hlavně o piktogramy,
fotomateriál a jiné pomůcky, nahrazující verbální projev. I na
našich webových stránkách je možno vidět kousek její činnosti.
V kapitole O nás jsou znázorněny některé naše služby právě za
pomocí piktogramů. Piktogramy také znázorňují některé části
Standardů kvality. Např. důležitou oblast stížností (standard č.
7) apod.
Ve volném čase se uživatelky věnují svým koníčkům - pletení,
háčkování, sledování televize, procházkám a poslechu hudby.
Další metodou u nás využívanou je snoezelen. Tato metoda je
určena hlavně pro klientky s hlubokým mentálním postižením.
Bohužel tuto metodu provozujeme pouze na bázi
poloodborné. Nemáme přímo odborníka zabývající se tuto
činností. A tak jsou naše pracovnice proškoleny v základních
kurzech pro tuto činnost. Je však nutno uvést, že máme pro
tuto činnost velmi dobře vybavenou pracovnu. Ta je zároveň
využívána jako pracovna muzikoterapie.
Další práce vychovatelů a pracovníků v sociálních službách
spočívá v přípravě klientek na nejrůznější vystoupení, jelikož se
účastníme přehlídek a vystoupení při různých příležitostech.

-využívání speciálně-pedagogických postupů
V našem zařízení pracují již tři speciální pedagožky (magistra a
dvě bakalářky) Jedna z nich (magistra), s dlouholetou praxí
klinické
logopedky,
poskytuje
v zařízení,
mimo
jiné,
logopedickou péči. Druhá (bakalářka) se věnuje především
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metodám strukturovaného učení u klientek se středním a
hlubším mentálním postižením. Nově od konce roku 2011 si po
doplnění vzdělání začíná u nás pracovat třetí speciální
pedagožka. Ukončila bakalářské studium speciální pedagogiky
na Universitě v Ostravě. Nyní pokračuje na magisterském studiu
na UP v Olomouci. Ukončit studium by měla v roce 2013.
Počítáme s jejím zařazením mezi pedagogické pracovníky již
v roce 2012 a v budoucnu se bude plně věnovat metodám
speciální pedagogiky (např. strukturálnímu vyučování).
Dosavadní vychovatelka odchází do důchodu. Dojde tak
k vystřídání na těchto pozicích.

-vzdělávání klientů,
Vzdělávání našich klientek zajišťuje ZŠ a MŠ – Dětské centrum
Hranice. Do tohoto soukromého zařízení dovážíme naše
klientky denně. (vzdálenost asi 7 km) Pro tento účel nám slouží
služební mikrobus. Někdy využíváme také veřejnou dopravu.
Do školy jsou zařazovány klientky na základě posouzení
Speciálně pedagogického centra (SPC Mohelnice) při dosažení
věku školní zralosti. SPC zároveň stanoví v jakém rozsahu je
výuka dětí zajišťována. Škola v Hranicích nabízí vzdělávání
v rozsahu speciální základní školy. Cílem je zvyšovat, v rozsahu
daném stupněm postižení, rozumové schopnosti klientek,
eventuální pokračování ve vyšším stupni školy, po té
eventuální zapojení do výkonu jednoduchých prací v obci.
Od září 2011 začalo navštěvovat školu 9 klientek, z toho dvě
denně. Dvakrát týdně dojíždí do školy tři klientky. Jednou
týdně dojíždí do školy dvě klientky. Za jednou klientkou dojíždí
učitelky 1x týdně do našeho zařízení. Mimo to, za další jednou
klientkou dojíždí asi po dvou až třech měsících pracovnice SPC
Mohelnice. Jde o tzv. jiný způsob školní docházky.

-pracovní terapie
Klientky, po posouzení ošetřujícím lékařem, jsou přiřazovány na
obslužné úseky v zařízení. Některé pomáhají jako pomocnice
v kuchyni, v žehlírně, prádelně. Klientky si samy zajišťují úklid na
svých pokojích. Učí se tak zvládat jednoduché pracovní návyky a
učí se zvládnout jednoduché domácí práce. Snahou je i zapojení
klientek do jednoduchých obslužných prací v péči o ostatní
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klienty. Také však se jedná o zvyšování samostatnosti a
nezávislosti na službě druhých.

Volnočasové aktivity realizované v zařízení:

Vytváření pracovních dovedností:
1. Při sebeobsluze (trvale u všech klientů)
2. Textilní a výtvarná dílna (pracovna s rozvrhem účasti klientů)
3. Keramická dílna (pracovna s rozvrhem účasti klientů)
4. Dílna ručních prací (pracovna s rozvrhem účasti klientů)
5. Dílna na úpravu květin (pracovna s rozvrhem účasti klientů)
6. Výtvarná dílna pro malé děti (pracovna s rozvrhem účasti
klientů)

Uplatnění v zájmové činnosti:
1. Textilní a výtvarná dílna (pracovna s rozvrhem účasti klientů)
2. Keramická dílna (pracovna s rozvrhem účasti klientů)
3. Dílna na úpravu květin (práce s rozvrhem účasti klientů)
4. Domácí práce a koníčky (pletení, háčkování, vyšívání)
5. Muzikoterapie a snoezel terapie (pracovna s rozvrhem účasti
klientů)
6. Využití sportovišť, pomůcek a náčiní domova
7. Kroužek pro práci s PC
8. Výtvarná dílna pro malé děti (pracovna s rozvrhem účasti
klientů)
9. Dramatický kroužek

Samostatně volitelné
1. Využití společenských prostor domova (činnost dle volby
klientů – s podporou i bez podpory personálu)
2. Využití venkovních chráněných prostor domova (činnost dle
volby klientů – s podporou i bez podpory personálu)
3. Vycházky mimo areál pracovišť domova (činnost dle volby
klientů – s podporou i bez podpory personálu)

Zabezpečení kontaktu s vnějším prostředím
1.
2.
3.
4.

Kontakty s rodinou a příbuznými
Účast na rekreačních a ozdravných pobytech
Návštěvy partnerských zařízení.
Pořádání společenských a sportovních akcí
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-další nabídka
Kromě těchto aktivit Domov pořádá pro klienty nejrůznější akce.
Spolupracujeme s partnerskými zařízeními, se kterými se
navštěvujeme několikrát do roka. Účastníme se akcí pořádaných
pro klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením.
S klientkami se účastníme ozdravných pobytů a rekreací.
Domov se účastní sportovních akcí pořádaných pro klienty
sociálních služeb. Cílem všech těchto aktivit je popularizace a
prezentace zařízení na veřejnosti. Zapojení klientek, minimálně
při těchto příležitostech, do veřejného života a zajistit v největší
míře styk se společností mimo domov. Naopak veřejnost zveme
do našeho domova, aby mohla posoudit způsob našeho života
v zařízení. Pořádáme ročně několik akcí, které jsou určeny i pro
veřejnost. Jak z řad rodičů a příbuzných, tak ostatních lidí. (Dny
otevřených dveří, Vítání léta, Mikulášská nadílka, workshopy ve
spolupráci s místní základní školou, spolupracujeme se Střední
lesnickou školou v Hranicích při výchově lesních pedagogů,
výstavy výrobků, aj.)
Umožňujeme praxi studentů, středních i vysokých škol.
Umožňujeme výkon praxe osob rozšiřující se vzdělání a
kvalifikaci pomocí kurzů pro pracovníky v sociální péči. Některé
kurzy organizujeme ve spolupráci se vzdělávacími agenturami u
nás v zařízení.

6. Statistické výstupy (klientky za rok 2011)
Tento přehled uvádí stav k 31. 12. 2011
V průběhu roku 2011 nastoupily celkem 3 klientky, přičemž
jedna krátce po nastoupení odešla zpět, do předchozí péče.
Dvě z nově přijatých klientek zůstaly a tak byla od 28.6 2011
naplněna kapacita zařízení. Tento stav stále trvá.
Celková kapacita = 78 klientek. (pouze ženy). K 31. 12. 2011 stav
78 osob. Plná kapacita zařízení. Do 18 let věku máme celkem 10
klientek.
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Věkové složení:
7-12 let 6 osob , 13-18 let 4 osoby, 19-26 let 14 osob , 27-65 let 52
osob , nad 65 let 2 osoby

V našem zařízení máme více než polovinu klientek zařazenu do
stupně úplné závislosti a těžké závislosti, tj. ve stupních 4 a 3.
Dvacet dva děvčat máme zařazeno ve stupni středně těžké
závislosti a pouze 7 klientek má přiznánu lehkou závislost a
tedy 1. stupeň.
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Trvale upoutaných na lůžko a tedy imobilních osob je v našem
zařízení 15. S pomocí druhé osoby, popř. s pomocí technických
pomůcek, se pohybuje 12 osob. Ostatní osoby, tj. 51 osob, jsou
osoby mobilní.

7. Stručný přehled akcí uspořádaných v roce 2011

Leden :
14. 1.- 29.4.

27. 1.

pokračování průběžné praxe studentek
Hany Boháčové a Hany Kunovské
SPgŠ a SZŠ sv.Anežky České
Pyžamový den na II. oddělení
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Únor :
9. 2.
12. 2.
14. 2.
16. 2.
21.2.-4.3.
22. 2.
25. 2.

výlet na PUSTEVNY
divadelní představení ,,Život tropí hlouposti“ ve
skaličské sokolovně (společnost z Dřevohostic)
o Valentýnovi – dramatizace příběhu, na II.
oddělení
Valentýnská diskotéka v Litovli
souvislá praxe H. Boháčové a H. Kunovské
návštěva hejtmana (ing. M.Tesařík) a radních OK
v DVM
Ples v Kokorách

(Litovel)

Březen :
3. 3.
8. 3.
23. 3.
23., 24.3.
25. 3.
26. 3.

29. 3.

(návštěva pana Hejtmana)

Karneval v Zašové
taneční vystoupení našich uživatelek
Nové Zámky – keramická soutěž – I. část
1. návštěva na farmě v Němeticích
seminář Individuální plánování (APSS)
vernisáž velikonoční výstavy v M+M galerii
2. návštěva na farmě v Němeticích
Velikonoční výstavy: v Malhoticích, Černotíně,
Teplicích a v Rouském
Nové Zámky – keramická soutěž - glazování
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(keramická soutěž Nové Zámky)

Duben :
5. 4.
13. 4.
18. 4.
19. 4.
20., 21.4.
26. 4.
27. 4.

29. 4.
30. 4.

(v galerii M+M, paní majitelka vpravo)

návštěva výstavy cestovatele T. Vítka –
skaličského rodáka
návštěva uživatelů z Nových Zámků, p. s. s.
kurz Deinstitucionalizace v sociálních službách
Nové Zámky, keramická soutěž vyhodnocení
Stáž našich PSS
seminář Individuální plánování (APSS)
velikonoční návštěva uživatelů z Litovle –
pomlázka
Den otevřených dveří v LILA Otnice – exkurze 9
pracovnic DVM
Oslava 60. narozenin uživatelky M. Průchové
Den čarodějnic na II. oddělení
jarmark ke Dni Země v Prostějově – vlastní
stánek

(na výstavě cestovatele T.Vítka)

Květen :
1. 5.

(Prostějov – Den Země)

vystoupení ke Dni matek ve Skaličce
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5. 5.
6.-7. 5.
11. 5.
16.5.-10.6.
17. 5.
18. 5.
21. 5.
27. 5.

vystoupení ke Dni matek v DS Radkova Lhota
kurz AAK v Havířově
vystoupení ke Dni matek v DS Pavlovice
souvislá praxe studentky SPgŠ Přerov Moniky
Králové
kontrolní návštěva z Kraje
prohlídka Farmy v Němeticích – další skupina
mše v Lesní kapli a svěcení sochy Panny Marie
v parku
Čarování dlaní v Olomouci – vlastní stánek
Hasičský den v DVM – cvičení zásahu
profesionálního sboru i dobrovolných hasičů

(čarování dlaní)

Červen :
4. 6.
8. 6.

10. – 16. 6.
11. 6.
15. 6.
16. 6.
19. 6.

21. 6.
24. – 26. 6.
24. – 26. 6.

(cvičení hasičů)

Litovel Den her
Besídka v DC Hranice
Instalace výstavy na Flóře Olomouc – Dny
zdravotně postižených v OL ,,Mezi námi“ (9. – 11. 6.)
praxe Pavla Jurečková a Kamila Neubauerová
výlet do Osíčka – prohlídka koupaliště
soutěž ,,Vesnice roku“ – dárky z keramiky pro
komisi
komise v dubové aleji nominované na Strom
roku
VÍTÁNÍ LÉTA letní slavnost s účastí příbuzných a
veřejnosti, vystoupení uživatelek, prezentace
dílen, soutěže, vystoupení hostů
návštěva Ostravské ZOO
Fimfárum v Olomouci
ARS TERAPEUTICA v Brně
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25. 6.
29. 6.

Vítání léta v Kokorách
Indiánský den na II. Oddělení

(příprava vystoupení s pohádkou)

Červenec :
18. – 19. 7.
29. 7.

(návštěvnost na vítání léta je vždy velká)

kurz AAK v Olomouci
Obec roku vyhlášení krajského kola ve Skaličce
vystoupení našich uživatelek pod vedením Lucie
Škrobalové prodejní výstavka našich výrobků

(hodnotící komise – obec roku)

Srpen :
18. 8.
19. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.

(z výstavky našich prací)

návštěva ZOO Lešná
Zahradní slavnost Nové Zámky
přednáška o způsobu práce s lidmi s mentálním
postižením na SLŠ pro lesní pedagogy
lesní pedagogové v DVM
Poklep základního kamene nového pavilonu
za účasti p. hejtmana ing. Martina Tesaříka
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26. 8.
31. 8.

Ve valšovickém polesí s lesními pedagogy
Setkání pedagogické sekce APSS OK ve Skaličce
O princezně Aničce a princi Jakubovi
(představení DDD Přerov)

(poklep základního kamene pavilonu)

Září :
1. 9.
5. 9.
5. – 9. 9.
6. 9.
7. 9.
9. 9.
10.- 17. 9.
11. 9.
12. – 23. 9.
12. – 18. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.

(lení pedagogové – Valšovice)

Obec roku – celostátní kolo soutěže, návštěva
komise v DVM
Buchlov – prohlídka hradu se zážitky a
soutěžemi pro osoby se ZP
rekreace II. oddělení na hotelu Zubříč
Den otevřených dveří ve Vincentinu Šternberk
Klubíčko Kozlovice
Atletické přebory OK v Litovli
Loučení s létem v Kokorách
rekreace IV. oddělení
Loučení s létem v ZOO na Sv. Kopečku
souvislá praxe Markéty Hanáčkové (SPgŠ AČ Odry)
rekreace Losinka ve Velkých Losinách I. A a I. B
oddělení
návštěva Albrechtic
Duševní hygiena, prevence syndromu vyhoření –
seminář
Zámecký podzim v Rokytnici
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(hrad Buchlov)

(ZOO Kopeček)

Říjen :
1. 10.
návštěva řádových sestřiček na Velehradě
7. 10. – 16. 12. průběžná praxe Markéty Hamáčkové (dále do
května 2012)
11. 10.
12. 10.
18. – 21. 10.
19. 10.

koncert z cyklu ,,To jsou naše melodie“
v Olomouci (staré české šlágry)
koncert ,,Nad oblaky“ osob se zdravotním
postižením v Redutě v OL
Medical Fire veletrh v Brně – vlastní stánek
Sportovní hry v Němčicích

(brněnský veletrh – náš stánek)

Listopad :
10. 11.

11. 11.
14. – 18. 11.

(návštěva u cyrilometodějek na Velehradě –
zakladatelky DVM)

Hana Joklíková speciálně pedagogický výzkum
na téma celoživotní vzdělávání osob se
zdravotním postižením
Podzimní ples v Haňovicích
praxe Kláry Benešové (studentka psychologie MU
v Brně)
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15. 11.
19.-20. 11.
23. 11.
24. 11.
26.-27. 11.
28. 11.
30. 11.

výtvarné techniky s osobami se ZP (praxe
studentky spec. ped. J: Horákové )
vánoční výstava v Rouském
Kateřinská zábava v Rokytnici
Konference o snoezelenu - Ostravská univerzita
vánoční výstava v Malhoticích a v Rakově
Aktivace energetických systémů člověka –
logopedický seminář v Praze – Hloubětíně
1. vánoční jarmark v RC Olomouc – vlastní stánek

(ples Haňovice)

(zahájení výstavy v RCO Olomouc)

Prosinec :
2. 12.
3. – 4. 12.
4. 12.

7. 12.
8. 12.
13. 12.

24. 12.

vánoční jarmark v Hranicích na zámku – vlastní
stánek
vánoční výstava ve Špičkách (,,Špičkový koláč“)
Mikulášská besídka v DVM - s návštěvou
příbuzných vystoupení uživatelek s Vánočním
příběhem a koledami, prodejní výstavka výrobků
uživatelek
2. vánoční jarmark v RC Olomouc – vlastní stánek
vystoupení našich uživatelek s Vánočním
příběhem v DS Pavlovice, dárečky pro seniory
vystoupení našich uživatelek s Vánočním
příběhem v DS Radkova Lhota, dárečky pro
seniory
Štědrý den v DVM – společná večeře (uživatelky a
zaměstnanci)
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(mikulášská besídka)

(společná vánoční večeře)

Každoroční a již dlouhodobě tradiční setkávání klientů a
pracovníků našeho zařízení a partnerů z Krajánka, zařízení
Moravskoslezského kraje z Města Albrechtice, lze také hodnotit
velmi kladně. V roce 2011 se uskutečnilo setkání v Městě
Albrechtice. Návštěva se uskutečnila asi v polovině září. Těsně
před stěhováním klientů do náhradních prostor ve městě (do
části bývalé nemocnice). Tam budou přebývat po nějakou
přechodnou dobu. V dosavadní budově dochází k rozsáhlým
stavebním úpravám. Nynější kapacita zařízení byla 40 osob. Po
úpravách bude v zařízení pouze 16 mužů ve 4 bytových
jednotkách. Ostatní budou z části přemístěni do zařízení
Harmonie v Krnově.

(z Albrechtic)

(z Albrechtic)

8. Základní personální údaje

Domov Větrný mlýn Skalička má 55 zaměstnanců. Z toho
v přímé
péči
pracuje
36
osob.
Úsek
zdravotnický,
ošetřovatelský má 25 pracovnic, úsek volnočasový 10 osob.
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V zařízení pracuje 1 sociální pracovnice. Dalšími úseky jsou:
stravovací 5 osob, prádelna 3 osoby, úklid 2 osoby, údržba 3
osoby, THP pracovníci 5 osoby. V čele zařízení stojí ředitel.
členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

-

-

-

0

21-30 let

-

4

4

7

31-40 let

-

12

12

22

41-50 let

1

12

13

24

51-60 let

3

21

24

44

nad 61 let

-

2

2

3

členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
dosažené
vzdělání
Základní

muži

ženy

celkem

%

-

2

2

3

Střední

-

1

1

2

Střední
s výučním
listem
Střední s
maturitou
Vyšší odborné

3

19

22

40

-

24

24

44

-

-

-

-

Vysokoškolské

1

5

6

11
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Celkový údaj o
průměrném
platu
průměrný hrubý měsíční plat za rok
2011 byl
20.102,-Kč

V roce 2011 poprvé mírně přesáhl průměrný plat hodnotu
20 tisíc korun.
celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních
poměrů zaměstnanců
nástupy

6

odchody

5

Dohody

1

V případě odchodů a příchodů se jedná především o mateřské
dovolené a dva odchody do důchodu. Na dohodu u nás
provádí supervizi PhDr. Jana Gebauerová. Do našeho zařízení
dojížděla 1x měsíčně, mimo letních prázdnin.
Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

do 5 let

počet
16

%
29

do 10 let

6

11

do 15 let

10

18

do 20 let

4

7

nad 20 let

19

35
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9. Vzdělávání pracovníků
Tým pracuje dle pravidel definovaných pomocí vnitřních
předpisů a pravidel stanovených v souboru standardy služby.
V průběhu roku se pravidelně uskutečňují 4 celoústavní
porady, na kterých jsou přítomni všichni pracovníci. Kromě
těchto hlavních, velkých porad, se uskutečňují pravidelné,
obvykle měsíční porady, úseků v přímé péči. V případě potřeby
jsou tyto porady svolávány i mimo pravidelné termíny.
Operativní porady vedení se konají obvykle v týdenních
intervalech. Na těchto poradách jsou přítomni vedoucí
jednotlivých úseků.
Týmu je věnována i péče v oblasti celoživotního vzdělávání.
V minulém roce se pracovníci účastnili více než 60 vzdělávacích
akcí (spolu se supervizí) Šlo o semináře, kterých se účastnili
všichni zaměstnanci zařízení. Pro pracovníky v sociálních
službách jsme uspořádali 4 denní seminář ve spolupráci se
Vzdělávacím institutem APSS ČR, na téma klíčový pracovník a
individuální plánování. Nabídli jsme spolupráci partnerů
z Dřevohostic. Tak se dva dny semináře pořádaly u nás a dva
dny proběhly v Dřevohosticích. Pro všechny provozní
pracovníky jsme u nás zorganizovali seminář na téma
profesionální jednání s klientem. (školitelkou byla Mgr. Věra
Máchová z Brna) A nakonec, jednalo se i semináře pro
jednotlivce. Témata seminářů byly pestrá. Např. náročné
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pohovory s klienty, vedení personální agendy, účetnictví,
hygienické požadavky v kuchyni, příprava poskytovatelů na
inspekci, školení řidičů, BOZP, školení v programu „klienti a
děti“, ekonomické semináře, spisová služba, práce s rizikem,
kurzy PSS, výcviky paměti, arteterapie, individuální plánování
s uživatelem služby, ochrana práv klientů, zákon o sociálních
službách, standardy kvality, komunikační systém, alternativní a
augmentativní komunikace, keramické dovednosti, obsluha
tlakových kotlů apod.
Alespoň jednoho vzdělávání (zpravidla to však bylo více) se
účastnil každý pracovník zařízení.
V zařízení probíhala, tak jako každý rok supervize pracovního
týmu. V roce 2011 byla supervize určena pro pracovníky
v sociálních službách, kteří provádí ošetřovatelskou činnost.
Celkem proběhlo 10 sezení v průběhu roku.
Náklady na vzdělávání oproti předchozímu roku byly opět vyšší
a celkově činily 120.794 korun. (k částce se dá ještě připočítat
24 tisíc za uskutečněnou supervizi). Průměrná částka na
jednoho zaměstnance tedy byla téměř 2.200,- Kč, (bez
supervize) přičemž pro pracovníky v přímé péči byla tato
částka ještě vyšší, jelikož vzdělávání je určeno primárně
především pro ně.
Celkem se zaměstnanci účastnili za rok 62 vzdělávacích akcí,
jako jsou akreditované kurzy, školící akce, stáže, semináře
z nabídek školících agentur a také ostatní vzdělávání a školení
BOZP, PO, řidiči referenti, Cygnus, obsluha zřízení apod.

10. Údaje o majetku
Domov je od 1. 1. 2003 majetkem Olomouckého kraje, na který
byl převeden v souvislosti se zákonem o krajích. Rozloha areálu
je spolu s přilehlým parkem cca 10 ha. V roce 2010 jsme
souhlasili s převodem přední části parku na obec Skalička. Zde
má být vytvořena jakási rozšířená náves. Areál však i nadále
tvoří a bude tvořit jeden celek. Jen rozloha parku, který patří
do naší správy, je asi 1 ha menší. V areálu, který i nadále je
naším majetkem, se nachází soubor budov. Hlavní budova
zámečku slouží jako ubytovací část pro 78 klientek. K hlavní
budově přiléhají na jižní straně a) budova dílen a údržby, b)
správní budova, v níž jsou kanceláře, šatny pracovníků a
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v přízemí domova kuchyň, sklady potravin a jídelna. Proti
těmto budovám se přes nádvoří na severní straně nachází
budovy úseku volnočasových aktivit. Jedna, původní budova,
v níž je umístěna také kotelna, dále pak prádelna a místnosti
zájmových dílen. (keramická dílna, tkalcovská dílna, dílna pro
suchou vazbu, výtvarná dílna a ateliér.) Úplně nejseverněji leží
novější budova, (1. patro přistavováno v roce 2002) v níž se
nachází místnost pro provádění muzikoterapie, snoezel
terapie, místnost pro výuku autistů a počítačová třída. Také
zde je „družinka“, která slouží k domácí přípravě školáků a ke
hrám dětí. V přízemní části se nachází společenský sál domova.
Dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje rovnoměrně dle
odpisového plánu schváleného Olomouckým krajem.
Pohledávky evidované k 31. 12. 2011 činily 358 tis. Kč pouze za
uživatele, kteří mají stanovenou úhradu za stravu od 1. 1. 2010,
rozhodnutím odboru sociálních věcí v Hranicích. Jsou to dluhy
vytvořené za dva roky. Jde převážně o děti se soudem
stanovenou ústavní výchovou. Vzhledem k sociální situaci
povinných plátců se jedná o těžce vymahatelné pohledávky.
Všichni dostižitelní povinní plátci již byli obesláni více jak 3
upomínkami. Situaci hodláme řešit do budoucna oznámením k
soudu. Na tak vysoké pohledávce se podílí poměrně malý
počet osob (4). Tyto čtyři osoby se podílí na pohledávce zhruba
300 tisíci korun.

Investiční dotace od zřizovatele na:
1. Nákup konvektomatu – slouží k usnadnění práce v kuchyni
2. Nákup průmyslové pračky – vzhledem ke každodennímu
provozu prádelny a ke stáří stávající, která byla vyřazena
z důvodu neopravitelnosti, bylo nutné pořízení nové
průmyslové pračky
Opravy:
Na konci roku 2011 byly, díky zvýšeným příjmům, provedeny
některé opravy a údržbové práce v Domově Větrný mlýn
Skalička.
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Byla provedena oprava:
- oprava podlahy v kuchyni
- oprava podlahy na oddělení I. A
- vstupní vchodové dveře do hlavní budovy
- oprava podlahy ocelokůlny
- částečná demontáž stávajícího oplocení (zídka) a zřízení
nového oplocení

Nákupy:
- postele na oddělení 3x
- mobilní rolovací rampa
- výměna vstupních dveří na přístavbě výchovy
- lednice, mraznička
- ohřívač vody – dílna
- venkovní žaluzie – kulturní místnost
- vybavení místnosti pro sportovní aktivity
- pila kotoučová, vyvětvovací
- nábytek /židle, skříně, psací stoly …../

11. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů (v Kč ) 2011
ukazatel

skutečnost

rozpočet
schválený

po změnách

Náklady
Spotřební nákupy 501-503
Služby 511-513+518
Mzdové náklady 521,524,525,527,528
Odpisy 551
Ostatní náklady 504,skup.53,54,55

Celkem
Výnosy
Vlastní výnosy 601-624
Provozní dotace + dotace MPSV 671-672
Ostatní výnosy skup. 64 s 6
Nezajištěné příjmy pro rok 2010

Celkem
Výsledek hospodaření celkem

5 846 000
1 460 000
18 070 000
381 000
150 000
25 907 000

5 211 000
1 779 302
17 990 000
417 633
150 000
25 547 935

5 405 876,52
1 883 934,08
17 982 020,00
417 633,00
167 790,03
25 857 253,63

13 251 000
10 631 000
10 000
0
23 892 000

15 021 000
10 414 935
112 000
0
25 547 935

15 186 596,50
10 414 935,00
287 472,85
0,00
25 889 004,35
+31 750,72
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12. Hodnocení a analýza údajů vzhledem k:

a)rozpočtová opatření
1. Příspěvek na provoz:
Schválený příspěvek na provoz
3 084 000,- Kč
Rozpočtové opatření - snížení příspěvku na provoz
-250 000,- Kč
UR/75/10/2011
Rozpočtové opatření – snížení příspěvku na provoz
úspora mob. operátora UR/76/17/2011 2 698,-Kč
Celkem příspěvek na provoz
2 831 302,-Kč

2. Dotace na sociální službu MPSV:
Požadavek na dotaci v roce 2011 ve výši
12 324 000,- Kč
Schválená dotace na v roce 2011 dle
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313
ev. č. A0190/2011 ze dne 22. 2. 2011
7 166 000,- Kč

3. Odpisy:
Závazný ukazatel pro rok 2011 - odpisy
381 000,- Kč
Úprava závazného ukazatele ze dne 22. 11. 2011
UR/76/20/2011
36 633,- Kč
Celkem odpisy r. 2011
417 633,- Kč
Odvody z investičního fondu /odpisy/:
Závazný ukazatel pro rok 2011 – odvody
286 000,- Kč
Úprava závazného ukazatele ze dne 22. 11. 2011
UR/76/20/2011
36 633,- Kč
Celkem odvod z odpisů
322 633,- Kč
4. Investiční příspěvek UZ 00011:
- konvektomat
Rozpočtové opatření UR71/14/2011
Celkem čerpáno
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300 000,- Kč
-41 009,- Kč
258 991,- Kč

- průmyslová pračka
Rozpočtové opatření UR/71/14/2011
Celkem čerpáno

250 000,- Kč
-36 050,- Kč
213 950,- Kč

Celkem investiční příspěvek v r. 2011

472 941,- Kč

b) čerpání mzdových prostředků
v Kč
celkem

1

13 274 000

A. služby sociální:
pracovníci sociální péče
přímá obslužná činnost
v tom:
základní výchovná činnost
pečovatelská činnost
sociální pracovníci
zaměstnanci odborných sociálních poraden

2
3
4
5
6
7

4 123 429
2 492 924
1 630 505

B. služby pedagogické:
vychovatelé
učitelé odborného výcviku
speciální pedagogové

8
9
10

647 901

C. služby zdravotnické:
sanitáři
maséři
ošetřovatelé
zdravotničtí asistenti
všeobecné sestry
nutriční terapeuti
ergoterapeuti
fyzioterapeuti
lékaři

11
12
13
14
15
16
17
18
19

4 052 319

20

1 489 947

21

2 699 695

260 709

D. ostatní:
hospodářsko-správní a provozně
techničtí zaměstnanci
zaměstnanci převážně manuálně pracující

Prostředky na platy schválené zřizovatelem:
- mzdový limit na rok 2011 - závazný ukazatel 13 274 000,- Kč
UR/56/13/2011
z toho: platy zaměstnanců
OON

13 250 000,- Kč
24 000,- Kč
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13. Údaj o úsporách rozpočtových prostředků
Hospodářský výsledek za rok 2011 byl + 31 750,72 Kč
Návrh na rozdělení:
- rezervní fond

31 750,72 Kč

14. Důvody zlepšeného hospodářského výsledku
Zlepšený hospodářský výsledek cca 32 tis. byl vytvořen
zvýšenou platbou klientek /příspěvek na péči, úhrada za pobyt/
v souvislosti s valorizací důchodů a tedy zvýšeného příjmu od
uživatelek služeb.

15. Výstavba nového lůžkového pavilonu
Rok 2011 byl pro nás významný z důvodu zahájení výstavby
lůžkového pavilonu. Již v roce 2003 vznikl nápad a s ním první
stavební záměr na přístavbu pavilonu pro klientky. Důvodem
bylo a doposud je neutěšené bydlení. Na pokojích máme v
současné době v průměru po 6-7 klientkách. K tomu společné
hygienické prostory a zázemí.
V roce 2009 bylo rozhodnuto vypracovat veškerou stavební
dokumentaci, spolu se stavebním povolením. Zahájení stavby
bylo plánováno na 3/2010. Bohužel tehdy ještě k tomu nedošlo.
O rok později (v dubnu 2011) však bylo rozhodnuto Radou
Olomouckého kraje o realizaci stavby. Následně byl tento
záměr schválen i Zastupitelstvem Olomouckého kraje na jeho
jednání.
K zahájení stavby došlo poklepáním základního kamene
hejtmanem Olomouckého kraje, panem ing Martinem
Tesaříkem, dne 24. 8. 2011. Tomuto slavnostnímu aktu bylo
přítomno ještě několik významných hostů. Přítomni byli
někteří členové Rady Olomouckého kraje, zástupci odboru
sociálních věcí, ředitelé některých příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým kraje, starostka obce a zástupci
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dodavatelské firmy. Zakázku vyhrála stavební firma Ptáčekpozemní stavitelství, s.r.o. z Kojetína.
Protože počasí bylo koncem roku 2011 velmi hezké, podařilo se
dokončit hrubou stavbu, včetně střechy objektu. Tím došlo
k výraznému uspíšení prací. Dá se oprávněně očekávat, že
pavilon bude předán k užívání až o tři měsíce dříve, než je
původní plán.
Lůžkový pavilon bude sloužit pro 40 osob. Kapacitu našeho
Domova však nerozšiřujeme. Zůstává stále 78 osob. Naším
záměrem je rozptýlit klientky do více pokojů a tím zkvalitnit
v rámci humanizace služby jejich bydlení. Klientky budou
rovněž vedeny k vyšší samostatnosti a větší zodpovědnosti za
své bydlení a tím i svůj život.
Celková cena stavby včetně vybavení bude asi 33 milionů
korun. Pokud zvážíme, že kapacita pavilonu je stanovena na 40
osob, tak zřízení jednoho lůžka (místa) vyjde zhruba na 825 tisíc
korun. To je velmi pěkná cena, vzhledem k tomu, že běžná
cena za vytvoření jednoho místa (lůžka) na zelené louce je
běžně klem 1.500 tisíc korun. Toto číslo je samozřejmě nutné
brát jako průměr. Hodnotou kolem 800 tisíc se ráda chlubí
soukromá zařízení, která se objevují a vstupují na současnou
scénu, která poukazují na to, že jsou levnější než „stát“. Náš
příklad však potvrzuje, že i stát a v našem případě Krajský úřad
umí být také dobrým hospodářem. Na druhou stranu je
potřeba objektivně uvést, že se jedná „pouze“ o stavbu
lůžkového pavilonu. Zázemí jako je kuchyň a třeba prádelna je
stávající. Pokud by bylo třeba budovat i tyto provozy jako
nové, byla by cena jistě vyšší.

16. Strom roku 2011 v ČR
Na návrh dětí z místní ZŠ ve Skaličce pod vedením paní
ředitelky ZŠ Dušany Mužíkové se probojovala naše alej do finále
v soutěži o strom roku České republiky. Tuto soutěž s drtivou
převahou vyhrála. Jako vítěz obdržela více jak 12 tisíc hlasů.
Cenu pro vítěze jsme přebírali spolu s paní starostkou Skaličky
v Brně v divadle Na provázku. Předávání cen bylo velmi
reprezentativní, včetně zástupců ministerstva životního
prostředí. Předávání cen doprovodilo i divadelní představení
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jednoho muže. Toho se skvěle zhostil, v zamyšlení s názvem
Stromy, herec Jaroslav Dušek.
Alej postoupila do nadnárodní soutěže Evropský strom.
Výsledky byly známé právě v době vzniku této výroční zprávy.
Bohužel úspěch z národního kola se již nepodařilo zopakovat a
alej, která se nachází v našem parku, se umístila až na šestém
místě. I přes toto umístění lze považovat vítězství v ČR a účast
v evropské soutěži za pěkný úspěch a také zviditelnění našeho
Domova.

17. Odkazy na ostatní zdroje informací
Údaje o naší organizaci lze nalézt na oficiálních stránkách
Olomouckého kraje v kapitole sociální služby. Také na
webových stránkách Domova – www.uspskalicka.cz
Na těchto stránkách jsou uveřejněny veškeré potřebné
informace a kontakty na naše pracovníky.
Pokud se k nám vypravíte, ať už na návštěvu našich uživatelek
nebo zhlédnout vítěznou alej v soutěži strom roku ČR-2011 je
zde mapka jak se k nám dostanete.

Vypracoval: Mgr. Antonín Němec
9. 3. 2012

- 33 -

