Výroční zpráva
Domov Větrný mlýn Skalička,
příspěvková organizace

za rok 2012
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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
V roce 2012 došlo ke změnám ve zřizovací listině hlavně z důvodu
vymezení majetku. V tomto roce byl dostavěn a předán do užívání nový
lůžkový pavilon. Proto byl vydán dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova
Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace Č. j. UZ/2/34/2012, ve kterém
je uvedena změna v Příloze č. 1 ke zřizovací listině v části A2)Stavby –
budovy zapsané v katastru nemovitostí.
Budova nového pavilonu se nachází na parc. č. 7/1 a 7/7 a jako způsob
využití je zapsána jako občanská vybavenost.
Návrh do katastru nemovitostí bude teprve podán.

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

ekonomický úsek
vedoucí úseku
Jana Jandová

stravovací úsek
vedoucí úseku
Yveta Oravová

výchovné
vedoucí úseku
Mgr. Alena Benešová
vedoucí vychovatelka

staniční sestra
Jana Hapalová

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.

Hlavní činnost, poslání, cíle, cílová skupina, zásady služby:
Posláním Domova Větrný mlýn Skalička, p. o., pobytového zařízení pro
osoby se zdravotním postižením, je poskytovat dívkám a ženám
s mentálním postižením a kombinovanými vadami náhradní domov
s přiměřenou podporou a péčí tak, aby mohly prožít život aktivně,
smysluplně a radostně na základě jejich individuálních potřeb a přání.
Hlavní činnosti a cíle:
1) podpora uživatelek při sebeobsluze (hygiena, jídlo, oblékání)
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

udržování a rozvoj nabytých vědomostí a dovedností
udržování a rozvoj tělesných schopností a dovedností
udržování a rozvoj dosažených návyků
udržování a rozvoj společenských dovedností
podpora a zprostředkování kontaktů s veřejností
podpora využívání veřejných služeb v obci
udržení dobrého zdravotního stavu uživatelek
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 (27-64 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) 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 2012)
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,
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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 klientky,
pokud možno bez psychiatrické diagnózy. Domov poskytuje služby
klientkám tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.
Domov poskytuje služby klientkám 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.

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 dětská lékařka a 2x
měsíčně lékař pro dospělé. Jednou za 4-5 týdnů navštěvuje ústav
psychiatr. Zubní lékařka 3x ročně na prevence, jinak dojíždí klientky do
zubní ordinace v Hranicích. Dle potřeby dojíždí do ústavu neuroložka.
Zpravidla však 2x ročně. Domov má vlastní ordinaci, jež má standardní
vybavení, včetně zubařského křesla. Jinak navštěvují naše klientky
ordinace kožního lékaře, ortopeda, neurologa a jiných odborných lékařů
přímo v ordinacích v nemocnici. Podle možností je v zařízení zajišťována i
rehabilitační péče. K tomuto účelu je vybudována místnost pro provádění
rehabilitace. Odborný pracovník-fyzioterapeut v zařízení není, pouze 2
SZP mají masérský kurz. Místnost je vybavena rehabilitačními a masážními
pomůckami. Provádí se také bublinkové koupele, které klientky mají
velmi rády. Provádí se aromaterapie.
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.
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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 – ošetřovatelsko-rehabilitační 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 2012 jsme vykázali zdravotní péči pro pojišťovnu zhruba za 1.119.
000,-Kč. Tyto příjmy tak tvoří poměrně významnou část našeho rozpočtu.
(zhruba 5 % našeho celkového rozpočtu)

-výchovná péče
Výchovnou péči zajišťují v Domově 2 pedagogičtí pracovníci a 8
pracovníků v sociálních službách (nepedagogická výchovná činnost).
Každá klientka má vypracovaný individuální plán. Podle stupně postižení a
s ohledem na zájmy, vyplývající z individuálních plánů jsou klientky
zařazovány do aktivizačních a výchovných činností. Cílem výchovy a
volnočasových aktivit v našem zařízení je dosažení co možná nejvyššího
stupně všestranného rozvoje osobnosti klientek, jejich soběstačnosti,
společenského začlenění, v neposlední řadě smysluplného a pokud
možno radostného vyplnění času. Podstatnou částí volnočasových aktivit
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, manuální zručnost, fyzickou zdatnost,
jednoduché domácí práce a na rozvoj, resp. udržení dosažených
vědomostí a dovedností v oblasti trivia. 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
dílny – keramickou, textilní a výtvarnou a dílnu ručních prací, nalézají zde
seberealizaci a pracovní uplatnění, významná je pro ně též změna
prostředí a kolektivu.
Naše klientky jsou aktivizovány rovněž prostřednictvím výchovně
vzdělávacích metod v učebně strukturované výuky, kde se činnost
zaměřuje na smyslovou výchovu a rozvoj školních dovedností. Tuto
činnost u nás zajišťuje vychovatelka za pomocí speciálně-pedagogických
postupů. Strukturované učení je velmi přínosné hlavně pro osoby
s autismem. Podstatou této metody je řád – struktura v činnostech a
jejich pravidelné opakování, důležitý je individuální přístup, důslednost,
opakování a rozvoj komunikace.
Klientky se mohou také realizovat v zájmových kroužcích - hudebně
dramatickém, keramickém, sportovním nebo počítačovém. Pravidelně
každý týden chodí cvičit do místní sokolovny, mají možnost 1 krát týdně
cvičit jógu a také využívat malé posilovny, kde pod vedením PSS upevňují
svou kondici na spinningových kolech, či cyklotrenažérech.
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Naše vedoucí vychovatelka, vzděláním speciální pedagog – logoped,
kromě řízení svého úseku, pracuje též s vybranými klientkami s narušenou
komunikační schopností. Při své práci se zaměřuje na podporu
v komunikaci a rozvoj paměti, hlavně na rozvoj obsahové a verbální
stránky řeči. U klientek komunikujících neverbálně zkoušíme spolu s PSS
rozvíjet komunikaci pomocí metod AAK, používáme fotografie, obrázky,
piktogramy nebo jednoduché manuální znaky.
Při práci s klientkami s hlubokým mentálním postižením používáme prvky
bazální stimulace, snoezelenu a jiné relaxační a stimulační metody.
Pracovnice výchovného úseku s klientkami také nacvičují různá hudební a
divadelní vystoupení, se kterými se pak prezentují na slavnostech obce
Skalička nebo našeho DVM. Spolupracujeme také s domovy pro seniory
v Pavlovicích a Radkově Lhotě, kam jezdí naše klientky se svým
vystoupením ke Dni matek a k Vánocům.
V našem zařízení pracují již tři speciální pedagožky (magistra a dvě
bakalářky)

-vzdělávání klientek,
Vzdělávání našich klientek zajišťuje ZŠ a MŠ – Dětské centrum v Hranicích.
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 odborníků ze Speciálně pedagogického centra
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 mezích daných
stupněm postižení, rozumové a manuální schopnosti klientek.
Ve školním roce 2012 – 2013 navštěvuje školu 9 klientek, z toho dvě denně.
Dvakrát týdně dojíždí do školy jedna klientka. Jednou týdně dojíždí do
školy dvě klientky. Za třemi klientkami 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, na základě vlastního zájmu a po posouzení ošetřujícím lékařem,
jsou přiřazovány na obslužné úseky v zařízení. Některé pomáhají jako
pomocnice v kuchyni, v žehlírně, prádelně. V roce 2013 bychom chtěli
zaměstnat tyto pomocnice na dohodu o provedené práci. Klientky na
pavilonu si samy uklízejí na svých pokojích. Učí se tak zvládat sebeobsluhu,
pracovní návyky a učí se zvládnout jednoduché domácí práce. Snahou je i
zapojení klientek do jednoduchých obslužných prací v péči o ostatní
klienty. Také však se jedná o zvyšování samostatnosti a nezávislosti na
službě druhých.
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-oblast výchovně vzdělávací a volnočasových aktivit
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)

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. Sportovní kroužek zaměřený na atletiku
7. Využití sportovišť, pomůcek a náčiní domova
8. Jóga
9. Kroužek pro práci s PC
10. Hudebně 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. Kontakty s rodinou a příbuznými
2. Účast na rekreačních a ozdravných pobytech
3. Vzájemné návštěvy partnerských zařízení.
4. Účast i pořádání společenských a sportovních akcí
5. Spolupráce s obcí a místní ZŠ, společné akce
6. Spolupráce s SLŠ Hranice

-další nabídka
Kromě těchto aktivit Domov pořádá pro klientky nejrůznější akce.
Spolupracujeme
s partnerskými
zařízeními
(v Kokorách,
v Litovli,
v Rokytnici, v Albrechticích, v Zašové apod.), se kterými se navštěvujeme
několikrát do roka. Účastníme se akcí pořádaných pro klienty domovů pro
osoby se zdravotním postižením. Účastníme se také akcí pro širokou
veřejnost, jako jsou výstavy, jarmarky, různé kulturní počiny (koncerty a
divadelní představení). Pravidelně se účastníme na společenských a
kulturních akcích obce Skalička, spolupracujeme s místní školou. To vede
k začleňování klientek do místní komunity. S klientkami jezdíme na
ozdravné pobyty a rekreace. V roce 2012 se naše klientky zúčastnily
rekreace na hotelu Zubříč v Hostýnských vrších, na hotelu Myslivna u
Bystřice n. Pernštejnem a v penzionu Vinium v Rožnově p. Radhoštěm, kde
část pobytu strávily společně s muži – kamarády ze zařízení Rybníček v
Litovli.
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Domov se účastní sportovních akcí pořádaných pro klienty sociálních
služeb. Cílem všech těchto aktivit je popularizace a prezentace zařízení na
veřejnosti. Zapojení klientek do veřejného života a zajištění kontaktu se
společností mimo domov. Naopak veřejnost zveme do našeho zařízení, aby
si udělala obrázek o tom, jak zde klientky žijí. 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 vzdělávání lesních pedagogů,
výstavy výrobků, aj.)
Umožňujeme praxi studentům, středních i vysokých škol. V roce 2012 si u
nás splnily průběžnou i souvislou praxi studentka střední pedagogické
školy v Odrách a studentka logopedie ze SPP UP v Olomouci. Šest studentů
vysokých škol u nás v loňském roce provedlo výzkum ke své diplomové
nebo bakalářské práci.
Umožňujeme výkon praxe osobám rozšiřujícím si vzdělání a kvalifikaci
pomocí kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Některé kurzy
organizujeme ve spolupráci se vzdělávacími agenturami u nás v zařízení.
V našem domově též v roce 2012 absolvovali stáž kolegové z Nových
Zámků,
z
Litovle,
z Vincentina
Šternberk
a
z Domova
Adam
v Dřevohosticích.
Ke konci roku 2012 u nás proběhlo pracovní setkání členů pedagogické
sekce APSS Olomouckého kraje, vedoucí této sekce je naše paní vedoucí
vychovatelka.

6. Statistické výstupy (klientky za rok 2012)
Tento přehled uvádí stav k 31. 12. 2012
V průběhu roku 2012 zemřela jedna uživatelka a za ní byla přijata nová
uživatelka.
Celková kapacita = 78 klientek. (pouze ženy). K 31. 12. 2012 stav 78 osob.
Plná kapacita zařízení.
Do 18 let věku máme celkem 9 klientek.
Graf - věkové složení z pohledu plnoletí - neplnoletí
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Celkové věkové složení:
7-12 let 4 osoby , 13-18 let 5 osob, 19-26 let 14 osob , 27-65 let 53 osob ,
nad 65 let 2 osoby

V našem zařízení máme téměř 2/3 uživatelek zařazeny do stupně úplné
závislosti a těžké závislosti, tj. ve stupních 4 a 3. Dvacet jedna děvčat
máme zařazených do stupně středně těžké závislosti a pouze 7 klientek
má přiznánu lehkou závislost a tedy 1. stupeň.
Složení uživatelek podle stupně závislosti (příspěvku na péči)

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.
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7. Stručný přehled akcí uspořádaných v roce 2012
Leden :
• Pokračování souvislé praxe studentky M. Hanáčkové ( SPgŠ a SZŠ sv.
Anežky České v Odrách)
• Studující speciální pedagogiky provedla šetření na základě
dotazníku
Únor :
• Divadlo Dětského diváka Přerov zahrálo loutkové divadlo na téma
z pohádky do pohádky s Budulínkem.
• Proběhla další část souvislé praxe studující
• Uspořádali jsme seminář pro pracovníky v sociálních službách. Téma
„práce s klientem s DMO“.
• Uspořádali jsme „pyžamový bál“

Březen :
• Některé pracovnice se účastnily semináře v Pardubicích na téma
„diagnostika pracovních dovedností osob s MP“.
• Zúčastnili jsme se keramické soutěže v Nových Zámcích na téma
„život v lese“
• Uspořádali jsme seminář na téma „ prvky bazální stimulace“ seminář
byl určen pracovnicím v sociální péči
• Spolupracovali jsme na dotazníkovém šetření k diplomové práci
• Zúčastnili jsme se akce „retro MDŽ“ v Litovli v zařízení Rybníček.
• Instalovali jsme velikonoční výstavu v galerii M+M v Hranicích
• Jeli jsme na benefiční koncert k 10.výročí založení stacionáře
„Anděl“ v Kelči
• Opět u nás proběhl výzkum, tentokrát k bakalářské práci na téma
„vztahy mezi klienty v DOZP“
• Navštívili jsme výstavu v M+M galerii, kde i my jsme vystavovali
• Naše uživatelky si vyjely na ples do Kokor
• Uspořádali jsme velikonoční výstavy v Kelči a Malhoticích
• Zúčastnili jsme se druhého kola keramické soutěže (glazování)
v Nových Zámcích.
• Velmi úspěšná byla módní přehlídka, kterou uspořádaly pracovnice
volnočasového úseku spolu s uživatelkami
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• Vystavovali jsme naše práce v lázních Teplice a také na Zbrašově

Duben :
• Jeli jsme na třetí kolo keramické soutěže do Litovle. Tentokráte už
došlo k celkovému vyhodnocení soutěže.
• V dubnu u nás proběhla stáž 8 pracovnic z Nových Zámků (PSS)
• Opět se u nás uskutečnil výzkum studentky SPP UP Olomouc
• Vystavovali jsme na akci „Den Země“ v Prostějově
• V našem zařízení jsme pořádali „Den čarodějnic“. Na akci byly
pozvané i uživatelky z dalších zařízení. Účastnily se jí uživatelky
z Kokor, Rokytnice a Litovle.

Květen :
•
•
•
•

Účast na jarmarku v Rouském. Výstavní i prodejní stánek.
Opět u nás proběhla stáž zaměstnanců z Nových Zámků
Vystupovali jsme s naším dramatickým kroužkem v DS v Pavlovicích
Uspořádali jsme jarní setkání s bývalými zaměstnanci, na které
vystoupil náš dramatický kroužek
• V Olomouci proběhla prodejní výstava „Čarování dlaní“
• Vystupovali jsme na akci ke dni matek v sokolovně ve Skaličce
• Vystupovali jsme v DS v Radkově Lhotě
- 13 -

• Jeli jsme na májovou zábavu do Rokytnice
• A vícekrát jsme jeli do nedalekých Hranic na různé nákupy

Červen :
• V Olomouci jsme se zúčastnili „Dnů zdravotně postižených“. V rámci
veletrhu Mezi námi jsme prezentovali výrobky našich dílen
• Tak jako každý rok jsme i letos uspořádali naší jednu z hlavních akcí
„Vítání léta“. Na tuto akci jsou pravidelně zváni rodiče, přátelé a
široká veřejnost. Akci navštěvuje pravidelně mnoho lidí. Pořádáme
soutěže, vystoupení a celkovou zábavu. Letošní téma se neslo
v duchu pohádek.
• ZŠ z Hranic navštívila naše zařízení. Důvodem bylo, mimo jiné,
prohlídka našeho parku a hlavně vítězné aleje.
• Pravidelně již mnoho let se účastníme akce „Fimfárum“ v Olomouci.
Jde o třídenní akci.
• Jeli jsme na besídku do ZŠ, kam vozíme naše děti do školy.
• Seminář Dr. Mukunda Bhole. Je to indický lékař a jogín. Akce trvala
tři dny. Po ukončení semináře následující den navštívil tento lékař
naše zařízení

Červenec :
• Prázdniny a akce prázdninového charakteru. Jednodenní výlety.
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Srpen :
• Návštěva ZOO v Lešné
• Výlet vlakem do Čekyně – návštěva letního tábora pro zdravotně
postižené
• Zámecká slavnost v Nových Zámcích.
• Naše pracovnice přednášely na střední lesnické škole v Hranicích pro
lesní pedagogy
• Návštěva lesních pedagogů v DVM
• Den lesní pedagogiky ve Valšovickém polesí a školním statku a lese
• 31. 8. 2012 – slavnostní otevření nového lůžkového pavilonu za
účasti hejtmana Ing. Martina Tesaříka a dalších významných hostů.

Září :
• Rekreace uživatelek
• Zúčastnili jsme se „Dne v ZOO“ na Kopečku pro lidi s postižením pod
záštitou Mgr. Yvony Kubjátové, náměstkyně hejtmana
• Jeli jsme na hrad Buchlov
• Účastnili jsme se semináře „totální komunikace“
• Jeli jsme na atletické přebory Olomouckého kraje v Litovli
• Rádi jsme jeli na „Klubíčko“ jde o akci, setkání v Kozlovicích u Přerova
v tamním sportovním areálu
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• Byli jsme na koncertu v Olomouci v Redutě „Nad oblaky, aneb každý
může být hvězdou“
• První celoústavní schůze v novém pavilonu
• Uspořádali jsme velkou akci Den otevřených dveří spojenou se
slavností požehnání domu, kterou uskutečnil farář z Kelče. Na tuto
akci přišlo mnoho místních občanů.

Říjen :
• Praxe studentky logopedie na UP Olomouc
• Účast na teatroterapeutické konferenci v Olomouci při 40.výročí
založení Klíče v Olomouci
• Hry radosti a sportu v Němčicích
• Návštěva klientů a personálu z Města Albrechtice. Jde o dlouholetou
spolupráci
• Stáž pracovníků z Vincentina Šternberk
• Vyjeli jsme na návštěvu do Velehradu za bývalými řádovými
sestrami, které stály u zrodu našeho zařízení a se kterými se
pravidelně navštěvujeme. Sestry byly u nás i při požehnání domu.
Slavnost při otevření nového pavilonu v DVM takže jsme jim oplatili
návštěvu a zhlédli jsme jejich nový pavilon, který také budují ve
svých zahradách. V něm pečují o zdravotně postižené osoby
v chráněném bydlení.

Listopad :
• Dotazníkové šetření studentky PdF UJEP v Ústí nad Labem
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• Kateřinská zábava v Rokytnici

Prosinec :
• Mikulášský večírek v Zašové
• Vánoční výstava v obci Skalička
• Mikulášská besídka v DVM. Velká účast rodičů, známých, přátel i
veřejnosti
• Vánoční vystoupení v Radkové Lhotě
• Vánoční jarmark v Olomouci (RCO)
• Vánoční vystoupení v Pavlovicích
• Vánoční jarmark ve dvoraně zámku v Hranicích
• Štědrý den v DVM

Bohužel i jedna smutná událost se udála na konci roku 2012. Docela nečekaně zemřela
naše bývalá zaměstnankyně paní Eva Randýsková. To byla osoba, která nejvíce přispěla
k „rozjezdu“ našich dílen, zejména keramické. Tu založila a stála tak u jejího zrodu. Tato
paní se postarala i o to, že jsme mohli organizovat naše „slavné“ Národní hry
handicapovaných po celých sedm let jako doprovodný program výstav na BVV v Brně.
Her se účastnili i zahraniční hosté (Polsko, Slovensko). Často to bylo až 30 týmů ze
sociálních zařízení z celé ČR. Hlavní cenou byl putovní pohár ministra MPSV, který nám
osobně předal při první ročníku tehdejší ministr Z. Škromach.
V kontaktu jsme byli s touto vzácnou paní i po jejím odchodu do důchodu.
Pohřbu se, kromě zaměstnanců, zúčastnila i naše děvčata. (12. 12. 2012)
Čest její památce!
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8. Základní personální údaje
Domov Větrný mlýn Skalička mě k 31. 12. 2012 57 zaměstnanců. Z toho
v přímé péči pracuje 36 osob. Úsek zdravotnický, ošetřovatelský má 25
pracovnic, úsek volnočasový 10 osob. V zařízení pracuje 1 sociální
pracovnice. Dalšími úseky jsou: stravovací 5 osob, prádelna 3 osoby, úklid
4 osoby, údržba 3 osoby, THP pracovníci 5 osoby. V čele zařízení stojí
ředitel. (1)
Věkové složení zaměstnanců v DVM Skalička
členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

-

1

1

1

21-30 let

-

4

4

7

31-40 let

-

13

13

22

41-50 let

1

15

16

28

51-60 let

3

20

23

39

nad 61 let

-

2

2

3

Dosažené vzdělání zaměstnanců DVM Skalička
členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
dosažené
vzdělání
Základní

muži

ženy

celkem

%

-

2

2

3

Střední

-

1

1

1

Střední
s výučním
listem

3

20

23

39
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Střední s
maturitou
Vyšší odborné

-

27

27

46

-

-

-

-

Vysokoškolské

1

5

6

11

Celkový údaj o
průměrném
platu
průměrný hrubý měsíční plat za rok
2012 byl
20.053,-Kč

V roce 2012 došlo k mírnému poklesu průměrné mzdy oproti roku 2011.
Průměrná mzda v roce 2011 byla 20.102,-Kč. Pokles tedy činí 49,-Kč/osoba.
celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních
poměrů zaměstnanců
nástupy

7

odchody

1

Dohody

2

V případě odchodů a příchodů se jedná především o mateřské dovolené a
dva odchody do důchodu. Na dohodu u nás prováděla v roce 2012
supervizi PhDr. Jana Gebauerová. Do našeho zařízení dojížděla 1x měsíčně,
mimo letních prázdnin.
Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

do 5 let

počet
18

%
30

do 10 let

9

15

do 15 let

5

9
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do 20 let

8

14

nad 20 let

19

32

9. Vzdělávání pracovníků
Tým pracuje dle pravidel definovaných pomocí vnitřních předpisů a
pravidel stanovených v souboru standardy služby.
V průběhu roku se pravidelně uskutečňují nejméně 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 55 vzdělávacích akcí (spolu se
supervizí) Šlo o semináře, kterých se účastnili střídavě všichni zaměstnanci
zařízení. Pro pracovníky v sociálních službách jsme zajistili vzdělávání tak,
aby byl splněn zákonný požadavek jejich povinného vzdělávání v rozsahu
24 hodin. Všichni tito zaměstnanci splnili požadovaný počet hodin. Nabídli
jsme spolupráci partnerů z Dřevohostic. To se stává již tradicí v obou
těchto zařízeních. Dále se zaměstnanci účastnili seminářů určených pro
jednotlivé pracovníky dle jejich požadavků a výběru vhodných témat.
Jedná se v těchto případech zejména o vedoucí pracovníky, kteří
v průběhu roku a dle nabídky přichází s požadavky o účast na seminářích.
Témata seminářů byla pestrá. V roce 2012 naše pracovnice absolvovaly
stáže v zařízeních soc. služeb – v Nových Zámkách, v Dřevohosticích a
Nezamyslicích, prošly různými kurzy a školeními. Mimo jiné např.:
Základy komplexní péče o klienty s dětskou mozkovou obrnou
v zařízeních soc. služeb, diagnostika pracovních dovedností osob
s mentálním postižením, prvky bazální stimulace v každodenní péči o
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klienty, totální komunikace, kurz vnitřní stimulace osob s hlubokým
mentálním postižením, vedený indickým lékařem – specialistou. Dále pak
semináře s tématikou jako např.: náročné 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. Velkou péči
věnujeme tématům komunikace, zejména alternativní a augmentativní,
abychom se dorozuměli pokud možno co nejvíce s klienty, kteří mají
výrazný deficit právě v oblasti komunikace. 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 2012 byla
supervize určena pro pracovníky v sociálních službách, kteří provádí
základní výchovnou nepedagogickou činnost. Celkem proběhlo 10 sezení
v průběhu roku. Náklady na vzdělávání oproti předchozímu roku byly
nižší a celkově činily cca 60 tisíc korun. (k částce se dá ještě připočítat 24
tisíc za uskutečněnou supervizi). Tedy asi 84 tisíc korun za rok 2012.
Průměrná částka na jednoho zaměstnance činila téměř 1500,- Kč, 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 asi 55 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. Celková
částka za vzdělávání se nám podařila snížit i proto, že se nám daří pořádat
semináře přímo v našem zařízení. V této praxi budeme pokračovat i
nadále. I na rok 2013 máme předjednané některé akce. A to dokonce
akce, které souvisí s čerpáním prostředků EU. Tyto kurzy by měly být
v rozsahu asi 70 hodin a zcela zdarma!
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 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
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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. 2012 činily 395 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 tři 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 (6).
Investiční dotace od zřizovatele na:
1. sekačka (zahradní traktor) – slouží k údržbě rozsáhlých travních ploch
2. Nákup průmyslové myčky – vzhledem ke každodennímu provozu
kuchyně a ke stáří stávající, která byla vyřazena z důvodu
neopravitelnosti, bylo nutné pořízení nové průmyslové myčky
Investice :
Bylo provedeno zřízení skladu zdravotních pomůcek a archivu ve stávající
budově ocelokůlny.
Opravy:
V průběhu roku 2012 byly, provedeny některé opravy a údržbové práce
v Domově Větrný mlýn Skalička.
Byla provedena oprava:
- oprava nevyhovující elektroinstalace na oddělení
- oprava podlahy na oddělení
- výměna vchodových dveří a oken v budově dílen
- nátěr střechy ocelokůlny
- částečná demontáž stávajícího oplocení (zídka) a zřízení nového
oplocení
- oprava příjezdové komunikace
- oprava kanalizace – propad cesty
Nákupy:
- skříně do nového pavilonu pro nedostatek úložného prostoru
- nákup myčky
- nákup PC a notebooku – nevyhovující stav
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-

nákup TV na oddělení
nářadí do dílny
pomůcky pro úklid

11. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů (v Kč ) 2012
ukazatel

rozpočet
schválený

skutečnost
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 2012

Celkem
Výsledek hospodaření celkem

5 886 000
1 407 000
18 360 000
418 000
316 000
26 387 000

4 790 000
1 085 000
18 459 000
505 000
491 000
25 330 000

4 677 420,25
1 227 414,98
18 440 982,22
505 322,00
633 293,99
25 484 433,44

14 301 000
9 427 000
100 000
0
23 828 000

14 681 000
10 446 000
150 000
0
25 277 000

14 969 741,80
10 446 000,00
224 179,58
0,00
25 639 921,38
155 487,94

12. Hodnocení a analýza údajů vzhledem k:

a) rozpočtová opatření
1. Příspěvek na provoz:
Schválený příspěvek na provoz UZ/22/16/2011
3 078 000,- Kč
Rozpočtové opatření – zvýšení příspěvku na provoz
UR/100/6/2012
932 000,- Kč
Celkem příspěvek na provoz
4 010 000,-Kč
2. Dotace na sociální službu MPSV:
Požadavek na dotaci v roce 2012 ve výši
11 658 000,- Kč
Schválená dotace na v roce 2012 dle
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313
ev. č. A0190/2012 ze dne 23.2.2012
5 931 000,- Kč
3. Odpisy:
Závazný ukazatel pro rok 2012 – odpisy
UZ/22/16/2011
418 000,- Kč
Úprava závazného ukazatele UZ/22/16/2011
UR/2/14/2012
87 000,- Kč
Celkem odpisy r. 2012
505 000,- Kč
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Odvody z investičního fondu /odpisy/:
Závazný ukazatel pro rok 2012 – odvody
Úprava závazného ukazatele
UR/2/14/2012
Celkem odvod z odpisů

314 000,-Kč
87 000,- Kč
401 000,- Kč

4. Investiční příspěvek UZ 000888:
- sekačka (zahradní traktor)
Rozpočtové opatření UR/94/21/2012
Celkem čerpáno

300 000,- Kč
-43 110,- Kč
256 890,- Kč

- průmyslová myčka
Rozpočtové opatření UR/99/44/2012
Celkem čerpáno

250 000,- Kč
-50 956,- Kč
199 044,- Kč

Celkem investiční příspěvek v r. 2012

455 934,- Kč

b)čerpání mzdových prostředků
v Kč
celkem

1

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

13 498 000
46 503

2
3
4
5
6
7

4 030 723
2 487 884
1 542 839

B. služby pedagogické:
vychovatelé
učitelé odborného výcviku
speciální pedagogové

8
9
10

670 600

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19

4 293 852

20

1 424 203

21

2 777 045

255 074

D. ostatní:
hospodářsko-správní a provozně
techničtí zaměstnanci
zaměstnanci převážně manuálně pracující
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Prostředky na platy schválené zřizovatelem:
- mzdový limit na rok 2012 - závazný ukazatel 13 498 000,- Kč
UZ/22/16/2011, UR/82/9/2012
z toho: platy zaměstnanců
OON

13 451 497,- Kč
46 503,- Kč

13. Údaj o úsporách rozpočtových prostředků
Hospodářský výsledek za rok 2012

+155 487,94 Kč

Návrh na rozdělení:
- rezervní fond

155 487,94

14. Důvody zlepšeného hospodářského výsledku
Zlepšený hospodářský výsledek cca 155 tis. byl vytvořen zvýšenou platbou
klientek /příspěvek na péči, úhrada za pobyt/ v souvislosti s valorizací
důchodů a tedy zvýšeného příjmu od uživatelek služeb a úsporou energií
z důvodu mírné zimy v posledních měsících roku.
15. Zahájení provozu v novém lůžkovém pavilonu
V roce 2012 došlo k dokončení výstavby nového lůžkového pavilonu pro
40 osob. Stavba byla zcela financována z rozpočtu Olomouckého kraje.
Celkové finanční náklady byly vyčísleny kolem 34,8 milionu Kč. Zahájení
výstavby započalo v srpnu roku 2011. Jako dodavatel stavby byla vybrána
firma Ptáček, pozemní stavby Kojetín.
K ukončení stavby došlo už v průběhu prázdnin 2012. Po té však proběhly
nějaké dodělávky, jež vyplynuly z kontrol provedených v průběhu
předání stavby. K definitivnímu předání stavby došlo koncem prázdnin.
Vzhledem k tomu, že naše uživatelky pobývají každoročně koncem
prázdnin a ještě i v září na rekreacích bylo rozhodnuto o obydlení nového
pavilonu a spuštění provozu od 1. 10. 2012. Už posledních 14 dní, po
návratu z rekreací a ozdravných pobytů se uživatelky připravovaly na
tento krok. Stěhovaly si své věci do nového bydlení a těšily se na den
zahájení a na to, kdy už poprvé budou spát v novém. Ten den opravdu
nastal 1. 10. 2012. Bylo to pondělí. Ještě do konce roku se pustily do
zvelebování nového prostředí a zkrášlování společných prostor, ale také
svých vlastních pokojů. Vzhledem k tomu, že se ukázalo jako
nedostatečné množství úložných prostor, byly objednány nádstavce na
skříně, které tento problém z velké části řeší.
Nový pavilon nám pomohl vyřešit dlouholetý problém s ubytováním
uživatelek služby. Doposud a vlastně po celou dobu poskytování naší
služby zde existoval tento problém. Na pokojích bylo ubytováno více
osob než by bylo žádoucí a než by odpovídalo dnešním požadavkům a
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standardům. Nyní bydlí na pokojích po třech a někde i po dvou
uživatelkách. Mají vlastní sociální vybavení, které bylo až dosud na staré
budově zámku společné. Pro vybudování pokojů pro tři uživatelky jsme se
rozhodli i z důvodu samotného přání uživatelek, které si přály bydlet
s kamarádkami. Je zřejmé, že nyní, po určité zkušenosti, by některé již
volily i pokoje menší a možná i samostatné. To pramení z nekonečné a
přirozené lidské nespokojenosti se stávajícím stavem a touhou stále být
hnán za lepším…
Přesto všechno jsou ohlasy ze strany uživatelek veskrze kladné. Na
neformální besedě, která se uskutečnila na půdě nového pavilonu za
přítomnosti členů vedení organizace a všech uživatelek bydlících
v nových prostorech zazněla slova chvály a spokojenosti. Tato beseda
proběhla až po několika měsících provozu, kdy už byly uživatelky
zabydleny a mohly tedy využít svých poznatků a zkušeností se životem
v novém prostředí.
16. 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 i při
jiné příležitosti, je zde mapka jak se k nám dostanete.

Vypracoval: Mgr. Antonín Němec
8. 3. 2013
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