Výroční zpráva
Domov Větrný mlýn Skalička,
příspěvková organizace

za rok 2013
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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 2013 došlo k zapsání nového pavilonu do katastru nemovitostí.
Budova nového pavilonu se nachází na parcelním č. 7/1 a 7/7 a jako
způsob využití je zapsána jako občanská vybavenost.
Koncem roku byl podán návrh na změnu zřizovací listiny se změnou
hlavního předmětu činnosti. Proti stávajícímu stavu byla vymazána pasáž
o možnosti přípravy obědů starým a nemocným občanům Skalička.
S platností od 1. 1. 2014 již toto není možné.

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:

statutární zástupce
příspěvkové
organizace
hospodářskosprávní
a provoznětechničtí
zaměstnanci
ředitel
1,0
jednosměn.

zdravotní úsek

výchovně vzdělávací
úsek

ekonomický úsek

provozní úsek

stravovací úsek

všeobecné sestry

vychovatelé

hospodářskosprávní
a provoznětechničtí
zaměstnanci

sociální pracovníci

zaměstnanci převážně
manuálně pracující

hospodářskosprávní
a provoznětechničtí
zaměstnanci

vrchní sestra
vedoucí úseku

vychovatelka
vedoucí úseku

zástupce ředitele
ekonom
vedoucí úseku

sociální pracovník

správce, údržbář
vedoucí úseku

kuchařka
vedoucí úseku

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

jednosměn.

jednosměn.

jednosměn.

jednosměn.

jednosměn.

jednosměn.

přímá obslužná péče

základní výchovná
nepedagogická činnost

hospodářskosprávní
a provoznětechničtí
zaměstnanci

pracovník sociálních
služeb

pracovník sociálních
služeb

účetní, personalista

zaměstnanci převážně
manuálně pracující
údrbář

zaměstnanci převážně
manuálně pracující
kuchřky

18,0

7,0

1,0

2,0

2,0

nepřetržitý

jednosměn.

jednosměn.

jednosměn.

jednosměn.

všeobecné sestry

hospodářskosprávní
a provoznětechničtí
zaměstnanci

zaměstnanci převážně
manuálně pracující

zaměstnanci převážně
manuálně pracující

odborné sestry

účetní, podatelna

švadlena

pomocné kuchařky

7,0

1,0

1,0

2,0

jednosměn.

jednosměn.

jednosměn.

jednosměn.

zaměstnanci převážně
manuálně pracující
pradlena
2,0
jednosměn.
zaměstnanci převážně
manuálně pracující
uklízečka
3,0
jednosměn.
zaměstnanci převážně
manuálně pracující
řidič
0,8
jednosměn.

V čele Domova stojí statutární zástupce – ředitel: Mgr. Antonín Němec.
Jemu podléhá pět vedoucích jednotlivých úseků, na které je ústav členěn
a řediteli přímo podřízená 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 přímé vedení ředitele organizace.
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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)
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 (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,
psychiatrické onemocnění.
Při příjmu do našeho zařízení bychom raději upřednostnili mladší věkové skupiny. Nejlépe
do 18 let nebo školní věk uživatelek. Naše zařízení mívalo ještě před zhruba 15 lety
necelou 1/3 takových klientek.

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
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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 2013)
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 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 existuje oddělení,
které 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
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do ústavu neuroložka. Zpravidla však 2x ročně. Domov má vlastní
ordinaci, jež má standardní vybavení. 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.
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 2013 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)

-výchova a volnočasové aktivity
V roce 2013 výchovnou péči zajišťovali v Domově 1 pedagogický
pracovník a 7 pracovníků v sociálních službách (nepedagogická výchovná
činnost). Oproti předchozímu roku to bylo méně o dvě pracovnice. Jedna
odešla do starobního důchodu a druhá na základě konkurzu, kterého se
zúčastnila, odešla na jiné místo. Náhrada za tyto pracovnice již nebyla
doplněna. Od pololetí jsme v rámci úspor a z důvodu nařízení zřizovatele
snižovali počty zaměstnanců.
Rozsah činnosti úseku výchovy a volnočasových aktivit v DVM se tedy
částečně omezil. S nižším počtem pracovníků jsme se zaměřili hlavně na
sebeobslužné činnosti, ergoterapeutické a fyzické aktivity. Klientky se
zaměstnávají ve třech aktivizačních dílnách – keramické, výtvarně textilní
a dílně ručních prací. Do těchto docházejí pravidelně, simuluje jim to
zaměstnání, jaké mají jejich vrstevníci z intaktní společnosti. Klientky
v dílnách tvoří pod vedením PSS (nepedagogická výchovná činnost), jenž
při práci dodržuje hlavně zásady individuálního přístupu, přiměřenosti a
názornosti. Klientky se zde realizují dle svých schopností, zájmů a
možností.
Atmosféra v dílnách je přátelská, tvůrčí, pohodová, dílny nejsou zaměřeny
na výkon, ale na smysluplné využití času klientek, na rozvoj jemné i hrubé
motoriky, tím i na stimulaci kognitivních funkcí a paměti. Rozvíjejí a
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upevňují si dovednosti, znalosti a samostatnost. Sebeobslužné činnosti
jsou hlavní náplní života v nových ubikacích (pokojíky na novém pavilonu),
zde klientky pečují o sebe a o svůj soukromý prostor. Trénují vytírání
podlahy, skládání prádla a ukládání do skříní, dodržování hygieny a
pořádku na pokojích a v sociálních zařízeních. K sebeobslužným
činnostem řadíme též pomocné práce schopnějších klientek v žehlírně,
prádelně a ústavní kuchyni. Tyto práce si klientky zvolily samy během
individuálního plánování s klíčovými pracovnicemi. Klientky vnímají
vykonávání pomocných prací jako určitou vlastní důležitost, takže vedle
rozvíjení dovedností zde má nemalý význam také posílení jejich
sebevědomí.
Možnost naučit se zacházet s nádobím, orientovat se v cvičné kuchyni,
vařit a připravovat jednoduchá jídla mají klientky v pravidelných
kroužcích vaření s klíčovými pracovnicemi. Pod vedením pracovnice
výchovného úseku se některé klientky podílí na péči o květinovou
výzdobu a okrasnou zeleň areálu DVM.
V rámci úseku výchovy a volnočasových aktivit provádí vedoucí
vychovatelka (speciální pedagog, logoped) s některými klientkami
logopedickou intervenci zaměřenou hlavně na schopnost dorozumět se,
na obsahovou stránku řeči, rozvoj slovní zásoby, rozumění slovům, také
na výslovnost a částečně i alternativní komunikaci.
Dvě pracovnice výchovného úseku vedle práce na oddělení vedou
hudebně dramatický kroužek, ve kterém se klientky za rok naučí dva
různé programy (v r. 2013 to byla dramatizace pohádky O Šípkové
Růžence a Vánoční příběh). S těmito programy potom vystupují v DS
Radkova Lhota, v DS v Pavlovicích, na společenských akcích ve Skaličce a
na různých festivalech pro lidi s hendikepem (např. Písničkou ke slunci v
Plumlově apod.). Prezentaci našeho zařízení také umožňují četné výstavy
a jarmarky, jichž se s výrobky klientek účastníme (např. Čarování dlaní
v Olomouci, Den Země v Prostějově, jarmarky v RCO, v Hranicích atd.).
Prostřednictvím těchto aktivit se veřejnost dovídá o našem Domově
Větrný mlýn a o životě v něm. V květinářství v Hranicích máme také jednu
stálou výstavku výrobků s informačním panelem o životě v DVM.
Fyzické aktivity nabízené klientkám jsou charakteru rekreačního i
sportovního, různé vycházky, pravidelná cvičení v obecní sokolovně,
každodenní možnost cvičení v posilovně (včetně orbitreku a spiningu),
cvičení jógy a atletický trénink pro disponované klientky (ty potom
reprezentují DVM na atletických přeborech, v roce 2013 naše ženské
družstvo získalo zlato, vyhrálo v Olomouckém kraji).
Každá klientka, které to dovolí rozsah jejího postižení, má možnost se
alespoň jedenkrát za rok zúčastnit rekreace (v r. 2013 pobývaly klientky
v Rajnochovicích, v hotelu Zubříč, na Myslivně v Nedvědicích a v penzionu
Vinium v Rožnově pod Radhoštěm). Na rekreaci do Rožnova s námi jezdí
též kamarádi, klienti z Rybníčku v Litovli. Udržujeme přátelské a
kamarádské vztahy s klienty z blízkých zařízení v Olomouckém kraji,
především však z Litovle, Kokor, Rokytnice a také nedaleké Zašové.
Navštěvujeme se s nimi několikrát do roka a účastníme se společných
akcí.
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Spolupracujeme také s obyvateli obce Skalička, se základní školou, jejíž
žáci se pravidelně účastní divadelních představení pořádaných v našem
zařízení, přicházejí do DVM na společné workshopy v keramické dílně, na
soutěže v rámci letní slavnosti „Vítání léta“. Při takových příležitostech
mají děti i dospělá veřejnost možnost naše klientky poznat blíže a
vyvracet předsudky o lidech s postižením.

-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 2013 – 2014 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.

-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)
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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 2013 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.
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.)
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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 2013 absolvovali stáž kolegové z Litovle,
z Domova Adam v Dřevohosticích.
Ke konci roku 2013 u nás proběhlo pracovní setkání členů pedagogické
sekce APSS Olomouckého kraje, vedoucí této sekce je naše paní vedoucí
vychovatelka Mgr. Alena Benešová.

6. Statistické výstupy (klientky za rok 2013)
Tento přehled uvádí stav k 31. 12. 2013
V průběhu roku 2013 nezemřela žádná uživatelka a ani nikdo neubyl
z jiných důvodů. Proto jsme v roce 2013 zůstali beze změny ve složení
uživatelek.
Celková kapacita = 78 klientek. (pouze ženy). K 31. 12. 2013 stav 78 osob.
Plná kapacita zařízení.
Do 18 let věku jsme měli celkem 9 klientek.

Graf - věkové složení z pohledu plnoletí - neplnoletí

- 11 -

Celkové věkové složení:
7-12 let 2 osoby , 13-18 let 7 osob, 19-26 let 11 osob , 27-65 let 56 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 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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Složení uživatelek podle fyzických schopností

7. Stručný přehled akcí uspořádaných v roce 2012

Leden :
Kdo to jsou duševně, mentálně a kombinovaně postižené osoby a jak o ně
pečovat – vzdělávací cyklus (15 PSS)
Jak si Vítek zasloužil princeznu (Divadlo dětského diváka Přerov)

Únor :
Kdo to jsou duševně, mentálně a kombinovaně postižené osoby a jak o ně
pečovat – vzdělávací cyklus (15 PSS)
klienti z Rybníčku u nás v DVM – oslava sv. Valentýna
Výlet do Zašové – Valentýnská diskotéka
karneval ve Skaličce
AAK pro osoby s těžkým MP, seminář v SAAK Praha
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Březen :
Model obaly v Opavě – odpadový materiál, kartony
Speciálně pedagogické dny Olomouc
Mezinárodní konference na Palackého Univerzitě v OL
Ples v Kokorách

Duben :
keramická soutěž v Července (I.část – modelování)

Den Země – jarmark v Prostějově
keramická soutěž v Července (II. část – glazování)
SUPERSTAR pěvecká a taneční show klientek v DVM
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Květen :
návštěva klientů ze stacionáře ARCHA z Hranic
návštěva na Jarním jarmarku v Rouském
Den matek ve Skaličce (vystoupení klientek v sokolovně)
keramická soutěž v Července (III. část – vyhodnocení)
vystoupení v DpS Pavlovice – O Šípkové Růžence
vystoupení v DpS Radkova Lhota – O Šípkové Růžence
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Čarování dlaní – prodejní charitativní akce v OL
Májová zábava v Rokytnici
Plumlov ,,Písničkou ke slunci“ vystoupení našich klientek

Červen :
praxe E. Cifrová
Flóra Olomouc, veletrh zdravotně postižených ,, MEZI NÁMI“ – prezentace
DVM
Taneční setkání s klubem SPMP V Domě Armády v OL
Nezamyslice ,, Hry radosti a sportu“
sekce PAAP APSS OK ve Vincentinu Šternberk
VÍTÁNÍ LÉTA - letní slavnost DVM

praxe H. Škrabalová
výlet s nákupy do Hranic
seminář Stížnosti na kvalitu SS, Informační povinnost poskytovatelů
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Den her v Litovli

Fimfárum Olomouc a návštěva theatrophotoateliéru Vandy Hybnerové

Červenec :
Návštěva ,,Ranche na Kačeně“, výlet do Teplic
návštěva ZOO v Brně
návštěva ZOO Lešná
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Srpen :
tábor v Čekyni (5 klientek)
výlet do Čekyně - k mamutovi, návštěva tábora

prodejní výstavka na festivalu Dračích lodí ve Skaličce
Zámecká zahradní slavnost v Nových Zámkách
Zahradní slavnost v DOZP Zašová

Září :
supervize
Klubíčko v Kozlovicích
26. den zdravotně postižených v Bohuslávkách
Atletické přebory OK v Litovli - 1. místo v družstvech žen
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Barvy duhy – vernisáž výstavy v M + M v Hranicích
rekreace klientek IV. oddělení v Nedvědicích
rekreace klientek I. oddělení v penzionu Vinium
V Rožnově p. R.
návštěva klientek na rekreaci v Rožnově p. R.
rekreace klientek II. Oddělení na Zubříči v Rajnochovicích

Setkání dílen v Července
Rozloučení s létem v ZOO na Sv. Kopečku
návštěva klientek na rekreaci v Rajnochovicích
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Říjen :
Teatroterapeutická konference v OL
Exkurze do Petrklíče
Praha, Divadlo Broadway – Muzikál Mata Hari – výlet s klientkami do Prahy

Diskotéka Centra Setkávání na Taverně v Přerově
Paraakademie v Kelči
Canisterapie s p. Doškem, pravidelně každých 14 dní pro klientky III. a část II.
oddělení
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Listopad :
návštěva klientů z DOZP ze Zašové
přednáška pro lesní pedagogy v SLŠ v Hranicích
exkurze lesních pedagogů v DVM
Kateřinská zábava v Rokytnici
Ples v Bílé Lhotě
pobyt klientek s lesními pedagogy ve valšovickém školním polesí –na střelnici
v Paršovicích

Prosinec :
Výstava betlémů v M+M v Hranicích
vánoční jarmark v RCO
vánoční výstava ve Skaličce
Mikulášská besídka v DVM

vystoupení klientek v DS v Pavlovicích
vystoupení klientek v DS v Radkově Lhotě
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vánoční jarmark v Hranicích
Vánoční výstavky ve Skaličce, v Mikulůvce, v Rouském a ve Špičkách
vánoční besídka v DC v Hranicích
Štědrý den v DVM

8. Základní personální údaje
Domov Větrný mlýn Skalička měl k 31. 12. 2013 61 zaměstnanců. Z toho
7 osob z Úřadu práce na základě dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. V přímé péči pracuje 39
osob. Úsek zdravotnický, ošetřovatelský má 31 pracovnic, úsek
volnočasový 8 osob. V zařízení pracuje 1 sociální pracovnice. Dalšími úseky
jsou: stravovací 6 osob, prádelna 2 osoby, úklid 4 osoby, údržba 2 osoby, 1
švadlena 1, 1 řidič,
1 správce, THP pracovníci 3 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

-

-

-

-

21-30 let

-

5

5

8

31-40 let

-

11

11

18

41-50 let

1

17

18

30

51-60 let

3

23

26

43

nad 61 let

-

1

1

1
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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
Střední s
maturitou
Vyšší odborné

2

21

23

38

1

31

32

53

-

-

-

-

Vysokoškolské

1

2

3

5

Celkový údaj
o průměrném
platu
průměrný hrubý měsíční plat za
rok 2013 byl 20.055,-Kč
V roce 2012 byla průměrná mzda 20.053,-Kč. Oproti loňskému roku nedošlo
prakticky k žádnému nárůstu hrubého měsíčního příjmu.
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celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních
poměrů zaměstnanců
nástupy

odchody

Dohody

10 (z toho
8 Úřad
práce)
11 (z toho
4 Úřad
práce)
-

V případě nástupů se jedná o 2 osoby, které nahradily zaměstnance
odcházejícího do starobního důchodu a 1 osobu jako zástup při
dlouhodobé pracovní neschopnosti. Ostatních 8 osob bylo přijato na
výpomoc přes Úřad práce – byli zaměstnáni jak v přímé péči, tak
v provozu - údržba, kuchyň, úklid. V případě odchodů se jednalo mimo již
zmíněné odchody do důchodu, zástupy a výpomoci také o snižování
počtu zaměstnanců v důsledku rušení pracovních míst např. na
výchovném úseku ale i v provozu – skladový referent, uklízečka.

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

do 5 let

počet
23

%

do 10 let

9

15

do 15 let

4

7

do 20 let

7

10

nad 20 let

18

30

38
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9. Vzdělávání zaměstnanců
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 na 66 vzdělávacích akcí v celkové výši 69.157,Kč. Mimo to proběhly 3 supervize týmu. 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. Dokonce byl povinný počet hodin
mnohonásobně překročen. K tomu došlo proto, že se naši pracovníci
účastnili projektu ve spolupráci s Občanským sdružením za důstojné stáří.
Projekt nabízel vzdělávání ušité na míru pro naše pracovníky. Celý se
uskutečnil u nás v zařízení a jeho rozsah byl 78 hodin. Navíc byl pro nás
zdarma, jelikož šlo o partnerství v programu podpořeném EU. 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 2013 naše pracovnice absolvovaly
stáže v zařízeních soc. služeb – v Dřevohosticích a 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
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
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probíhala, tak jako každý rok supervize pracovního týmu. V roce 2013 byla
supervize určena pro pracovníky v sociálních službách. Celkem se
zaměstnanci účastnili za rok 66 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.
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
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. 2013 činily 252 tis. Kč za uživateli, kteří
mají stanovenou úhradu za stravu od 1. 1. 2010, rozhodnutím odboru
sociálních věcí v Hranicích. Jsou to dluhy vytvořené za čtyři 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 9 osob. Proti roku 2012 se pohledávky za
uživateli snížily z důvodu souhlasu Rady Olomouckého kraje vzdání se
práva a prominutí pohledávky u dvou osob ve výši 187 tis. Kč.
Investiční dotace nebyly v roce 2013 poskytnuty.
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Z prostředků investičního fondu byly pořízeny tyto investice :
-

vybudování sociálního zařízení pro pracovníky údržby
nákup průmyslové pračky o obsahu 10 kg

Opravy :
V průběhu roku 2013 byly, provedeny rozsáhlé opravy a údržbové práce
v Domově Větrný mlýn Skalička :
-

oprava nevyhovující elektroinstalace v budově administrativy a
výchovy
oprava schodiště a chodby v budově administrativy
výměna dveří v budově dílen a výchovy
výměna oken v budově prádelny
oprava venkovního osvětlení

Nákupy:
- vestavěná skříň na odd.
- nákup myčky
- nákup mikrovlnné trouby a pečící trouby, tyčový mixér
- lednice – dílna
- nákup 4 x PC – nevyhovující stav
- nákup 2 TV na oddělení
- nový mulčovací stroj – nevyhovující stav
- stroje a nářadí pro údržbu
- pomůcky pro úklid
11. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů (v Kč ) 2013
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 2013

Celkem

5 540 000
1 165 000
18 500 000
796 000
550 000
26 551 000

5 075 000
1 302 000
18 366 000
794 000
470 000
26 007 000

5 116 309,98
1 434 853,62
18 386 995,40
796 700,00
362 612,43
26 097 471,43

14 743 000
10 079 000
130 000
0
24 952 000

15 461 000
10 474 000
72 000
0
26 007 000

15 574 126,80
10 523 675,00
75 859,83
0,00
26 173 661,63
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Výsledek hospodaření celkem

76 190,20

12. Hodnocení a analýza údajů vzhledem k:

a) rozpočtová opatření
1. Příspěvek na provoz:
Schválený příspěvek na provoz UZ/2/12/2012
3 475 000,- Kč
2. Dotace na sociální službu MPSV:
Požadavek na dotaci v roce 2013 ve výši

12 881 000,- Kč

Schválená dotace na v roce 2013 dle
Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313
ev. č. A0190/2013 ze dne 9.9.2013

5 845 000,- Kč

3. Odpisy:
Závazný ukazatel pro rok 2013 – odpisy
UZ/2/12/2012
Úprava závazného ukazatele UZ/2/12/2012
UR/26/9/2013

796 000,- Kč

700,- Kč
796 700,- Kč
796 700,-Kč

Celkem odpisy v r.2013

Odvody z investičního fondu /odpisy/
Závazný ukazatel pro rok 2013 – odvody UZ/2/12/2012
597 000,-Kč
Úprava závazného ukazatele
UR/26/13/2013

700,-Kč

Celkem odvod z odpisů

597 700,-Kč

4. Příspěvek ÚP na VPP :
dohoda č. MPR.VN-122/2013, č. MPR-VN-148/2013, č.MPR-V-13/2013
406 975,-Kč

Příspěvek byl poskytnut na základě dohody s ÚP na vynaložené
prostředky na mzdy včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
Zaměstnanci, kteří byli zaměstnáni na základě těchto smluv s ÚP, nejsou
uvedeni v čerpání mzdových prostředků organizace. Příspěvek zcela
pokryl náklady vynaložené na tyto zaměstnance. Mzdový limit byl pouze
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odčerpán ve výši 1158 Kč, jedná se o překročení příspěvku ÚP (15 000 Kč
na jednoho pracovníka), za měsíc prosinec.

b)čerpání mzdových prostředků
v Kč
celkem

1

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

13 125 000
13 113 308
11 692

2
3
4
5
6
7

5 365 987
3 885 138
1 480 849

B. služby pedagogické:
vychovatelé
učitelé odborného výcviku
speciální pedagogové

8
9
10

509 361

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19

2 649 507

20

1 417 650

21

2 887 471

283 332

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

Prostředky na platy schválené zřizovatelem:
- mzdový limit na rok 2013 - závazný ukazatel
UZ/2/12/2012, UR/4/12/2013
- nový mzdový limit na rok 2013
UR/18/50/2013

13 498 000,-Kč

13 125 000,-Kč

z toho: platy zaměstnanců
ostupné

13 113 308,-Kč
11 692,-Kč

Z důvodu úsporných opatření bylo provedeno snižování počtu
zaměstnanců. Již v lednu 2013 bylo převedeno 5 zdravotních sester na
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pozici pracovníka přímé péče. Od poloviny roku byla zrušena pozice
vychovatele, 1 pracovník základní nepedagogické výchovy a pozice
skladové referentky. Přijal se však 1 zaměstnanec na pozici pracovníka
přímé péče.

13. Údaj o úsporách rozpočtových prostředků
Hospodářský výsledek za rok 2013

+76 190,20 Kč

Návrh na rozdělení:
- rezervní fond

76 190,20 Kč

14. Důvody zlepšeného hospodářského výsledku
Zlepšený hospodářský výsledek cca 76 tis. byl vytvořen zvýšenou platbou
klientek /příspěvek na péči, úhrada za pobyt/ v souvislosti s valorizací
důchodů a tedy zvýšeného příjmu od uživatelek služeb. Také u
nedůchodových uživatelek, které dosáhnou plnoletosti a tím jim vznikne
nárok na důchod, tak pro naši organizaci možnost stanovit úhradu za
pobyt. Dále úsporou energií z důvodu mírné zimy.

15. Zhodnocení po celém roce provozu nového lůžkového 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. S osídlením tohoto
pavilonu jsme počkali na konec prázdnin, po proběhnutí všech
rekreačních a ozdravných pobytů našich klientek. K nastěhování došlo 1.
října 2012, tedy v závěru roku.
Nyní již můžeme hodnotit celý rok užívání nového pavilonu. Tím první
rokem provozu je právě rok 2013. Zkušenosti lze shrnout jako velmi
pozitivní. Spokojenost klientek je vysoká a to dokládají jejich výpovědi.
Během roku došlo k postupnému zdomácnění bydlení, doplněním
výzdoby a to jak chodeb, společných prostor, ale především pokojíčků.
Každá klientka si dle svého vkusu umístila věci, které ji vyhovuj a dělají
radost. Volbě výzdoby nekladou pracovníci žádné překážky a ponechávají
vše na rozhodnutí uživatelek.
Ale i provozní náklady byly oproti původnímu očekávání příjemným
překvapením. Z velké části za to mohou velmi mírné zimy a to jak
zpočátku roku, tak hlavně zima v závěru roku 2013. Dnů s teplotou pod
nulou bylo velmi málo. Pokud nastalo období se sníženou teplotou, tak
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trvalo opravdu jen krátce. Z těchto objektivních příčin vzrostla spotřeba
energií pouze v řádu jednotek procent, oproti očekávanému nárůstu od
40-60 %. Na skutečné a validní porovnání nárůstu spotřeby energií si tak
budeme muset počkat více let. Z tohoto pohledu budou cenné hlavně
roky s průměrnými hodnotami počasí.
Jsme rádi, že pavilon plní svůj účel a stal se již nedílnou součástí našeho
areálu, jako by tu stál odnepaměti.
16. projekt revitalizace zámeckého parku
V druhé polovině roku 2013 byly schváleny prostředky na revitalizaci
zámeckého parku v Domově Větrný mlýn Skalička. Projekt je
spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP – Fond soudržnosti, pro vodu
vzduch a přírodu. Koncem roku bylo zahájeno výběrové řízení na
dodavatele zahradních úprav a v roce 2014 budou zahájeny práce.
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 i při
jiné příležitosti, je zde mapka jak se k nám dostanete.

Vypracoval: Mgr. Antonín Němec
7. 3. 2014
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