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Úvodní slovo ředitele
Zdravotně sociální sluţby Turnov předkládají výroční zprávu, která bilancuje rok 2008. Tato
zpráva je však jen stručnou výsečí celoročního dění a aktivit.
Zásadní priorita naší činnosti je zaměřena na poskytování kvalitních sluţeb všem našim
uţivatelům.
Za tímto účelem se nám podařilo zpříjemnit prostředí na všech úsecích. Se souhlasem s Radou
města Turnova jsme realizovali některé investice, které byly nezbytně nutné. Jde například o
doplnění kompenzačních pomůcek, nákup přístroje na likvidaci inkontinentního odpadu, mycí
stroje, nové laterální postele, oplocení severní části Domova důchodců Pohoda a nový
kamerový systém pro bezpečnost uţivatelů.
Ve druhé polovině roku se naše pozornost zaměřila na kompletaci a dotvoření všech
standardů kvality poskytovaných sluţeb v souvislosti s avizovanou inspekcí v nastávajícím
roce.
Dále jsme byli nuceni personálně posílit úseky sociální péče a ošetřovatelský. Toto opatření si
vynutila situace vzhledem ke zdravotnímu stavu uţivatelů našich pobytových sluţeb.
V pečovatelských sluţbách se nám zvyšuje poptávka po rozšíření sluţeb a stoupá počet
nových zájemců. Bude zřejmě nezbytně nutné řešit tuto situaci personálně i zde.
Ve vztahu k zaměstnancům jsme přistoupili na tzv. individuální vzdělávací plány na základě
poţadavku zaměstnance a zaměstnavatele. Zapojili jsme je více do mimopracovních aktivit
a přes komisi fondu kulturních a sociálních potřeb realizovali velice zajímavé sportovní
a společenské aktivity včetně zájezdu do Vídně.
V závěru bych rád poděkoval všem zaměstnancům ZSST za obětavou práci, kterou vykonali
v roce 2008. Zároveň chci poděkovat za dobrou spolupráci vedení města Turnova, vedení
Panochovy nemocnice Turnov a všem dobrovolníkům, dárcům a sponzorům, kteří podpořili
naší činnost v roce 2008.

Bc. Jaroslav Cimbál
ředitel ZSST
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Vymezení činnosti

Vymezení hlavního účelu činnosti:
Poskytování sociálních sluţeb v souladu s platnými právními předpisy.

Domovy pro seniory
V domovech pro seniory se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou
soběstačnost, zejména z důvodu věku, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.

Domovy se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním reţimem se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových
látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají
sníţenou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Reţim v těchto zařízeních při poskytování sociálních sluţeb je
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Pečovatelská služba
Pečovatelská sluţba je terénní nebo ambulantní sluţba poskytovaná osobám, které mají
sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, a
rodinám s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba poskytuje ve
vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních sluţeb vyjmenované úkony.

Centra denních služeb
V centrech denních sluţeb se poskytují ambulantní sluţby osobám, které mají sníţenou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ
situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Odlehčovací služby
Odlehčovací sluţby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové sluţby poskytované osobám,
které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postiţení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem sluţby je
umoţnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
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Organizační struktura
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Informace z Domova důchodců Pohoda
Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)
DDP poskytuje uţivatelům z řad seniorů sluţby sociální péče. Patří k nim sluţby spojené
s trvalým pobytem v zařízení – domov pro seniory a domov se zvláštním reţimem. Kapacita
zařízení pro trvalý pobyt je 71 uţivatelů – 42 míst pro domov se zvláštním reţimem a 29 míst
pro domov pro seniory. Dále jsou to sluţby poskytované na omezenou dobu tzv. odlehčovací sluţba
(3 místa).

DDP jako jedno z mála zařízení v Libereckém kraji podporuje rodiny pečující o seniory
prostřednictvím poskytované odlehčovací sluţby. Sluţba je dle kriterií určena pouze
uţivatelům a jejich blízkým s trvalým pobytem v Turnově nebo v spádových obcích.
Odlehčovací sluţba je pro nás také moţností jak seniora lépe poznat. Rozhodne-li se později
v DDP bydlet natrvalo, můţeme mu lépe pomoci v průběhu adaptace.
Zařízení nemá speciální oddělení určené seniorům s demencí, kteří z důvodu tohoto
onemocnění vyţadují pravidelnou pomoc. Sluţba domovy se zvláštním reţimem je
poskytována společně s dalšími sluţbami sociální péče v DDP. Specifické potřeby seniorů s
demencí jsou naplňovány prostřednictvím individuálního plánování. Kaţdý klíčový pracovník
seniora s demencí má moţnost díky pravidelným schůzkám celého týmu nad jednotlivými
individuálními plány konzultovat náměty jak naplňovat specifické potřeby seniorů s dalšími
členy týmu (ergoterapeutky, animátorky, sociální pracovnice, zdravotní sestry, pečovatelky).
Všechen personál v přímé péči musí mít určité dovednosti a předpoklady pro práci s lidmi s
demencí. Vzdělávání personálu je řešeno přímo v zařízení předáváním informací v rámci
schůzek pracovníků v přímé péči, ale i externě (spolupráce se Vzdělávacím centrem v
Turnově apod.). V DDP v letošním roce došlo ke zvýšení počtu seniorů s demencí. Z tohoto
důvodu byla změněna registrace sluţby v počtu uţivatelů (nyní 42) a došlo i k navýšení
personálu v přímé péči.
V průběhu roku 2008 došlo ke změně praktického lékaře. Do DDP dochází pravidelně ve
středu od 8.00 do 10.00 hod. MUDr. D. Drbohlavová. Mimo uvedenou dobu je dispozici
telefonicky a je moţné s ní konzultovat případnou změnu zdravotního stavu. Samozřejmostí je
zajišťování dalších odborných vyšetření, nejenom v Panochově nemocnici. Se souhlasem
praktické lékařky mohou ergoterapeutky poskytovat našim uţivatelům i lehkou rehabilitaci.
Odborná ošetřovatelská péče je prováděna registrovanými sestrami a vykazované výkony jsou
pro nás následně i zdrojem finančních prostředků.
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Uţivatelé přicházející do DDP jsou ve vyšších stupních závislosti a i u stávajících uţivatelů
dochází ke zvyšování jejich závislosti. Uvedené skutečnosti jsou zřejmé také z následně
předloţených statistických údajů.
Nezanedbatelnou pomocí jsou v péči o naše uţivatele i dobrovolníci, kteří pravidelně do DDP
docházeli i v roce 2008. Zájem o kontakt s dobrovolníky je u uţivatelů zjišťován v rámci
individuálního plánování. Dobrovolníci nejčastěji navštěvují uţivatele individuálně a některé
z nich doprovázejí na procházky. Dobrovolníkům jsou vděčni za čas, který věnují potřebným
seniorům a svojí přítomností v zařízení pomáhají k obohacení jejich ţivota.

Přehled o evidenci žádostí DDP v roce 2008
Žádosti na trvalý pobyt (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem)
Přijaté ţádosti na trvalý pobyt…………………… 84
Vyřízené ţádosti – umístění DDP……………….. 20
Vyřazené ţádosti – úmrtí………………………… 33
Vyřazené ţádosti – umístění jiné zařízení………… 7

Žádosti na pobyt na dobu omezenou (odlehčovací služba)
Vyřízeno 31 ţádostí
Přehled o počtu obyvatel DDP v roce 2008 (k 31. 12. 2008)
Kapacita DDP ...................................................................71
Počet obyvatel .................................................................68
Přijato ............................................................................... 27
Ukončení pobytu – úmrtí.................................................. 28
Ukončení pobytu – přestěhování ........................................2
Průměrný věk – ţeny ..................................................... 82,7
Průměrný věk – muţi .................................................... 79,9
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Počet uživatelů dle stupně příspěvku na péči k 30. 6. 2008
I. Stupeň (lehká závislost)………………………….. 9
II. Stupeň (středně těţká závislost)…………………. 17
III. Stupeň (těţká závislost)………………………….. 27
IV. Stupeň (úplná závislost)…………………………. 17

Počet uživatelů dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2008
I. Stupeň (lehká závislost)…………………………. 9
II. Stupeň (středně těţká závislost)…………………. 12
III. Stupeň (těţká závislost)…………………………. 23
IV. Stupeň (úplná závislost)…………………………. 24

Bc. Jitka Kozáková

Soňa Chládková
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Dagmar Brabcová

Kulturní a společenské akce pořádané v Domově důchodců Pohoda
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben

Název akce
Křeslo pro hosta: cestovatel pan Karel Janák
Křeslo pro hosta: duchovní a radní Města Turnova
pan ThMgr. Ondřej Halama – mluvené slovo doplněno hrou na
kytaru a zpěvem
Besídka ţáků ZŠ Sobotecká ul.
Víš – nevíš? - hádankářské odpoledne v DDP
Sobotní odpolední program se Společenstvím křesťanské mládeţe
Turnov
Patříme k sobě – vystoupení Podkrkonošské společnosti přátel dětí
zdravotně postiţených Semily
Hádanky, kvízy – hádankářské odpoledne v DDP
Jarní setkání s písničkou – hra na klávesové nástroje paní J. Janků, zpěv pan J. Pitl

Květen

Křeslo pro hosta: pan Jan Sajíc – předseda Spolku divadel. ochotníků
Antonína Marka a pan Míla Holas – nestor divadla
Křeslo pro hosta – povídání o ekologii
Máte rádi Hašlerky? Letos jiţ 4. pokračování pořadu o Karlu
Hašlerovi. Hraní a písně v podání K. Šedivého
Vystoupení ţáčků MŠ Kosmonautů

Červen

Opékání masa a celodenní program v DDP – zábavné dopoledne,
písničky v altánu, servírování upečeného masa
Vystoupení ţáků ZŠ 28. října
Křeslo pro hosta

Besídka Centra Náruč
Červenec Tvořivá dílna
Srpen Doţínková slavnost
Září
Křeslo pro hosta: pan Aleš Hozdecký – ţivotní prostředí
a příroda
Říjen
Batikování s paní Lenkou Neumannovou
„U pokladny stál“ – imitátor V. Buriana pan P. Kopecký
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Listopad Azorské ostrovy – povídání s paní T. Kobosilovou
„Staropraţské písničky“ – v podání klientů ÚSP Kurovodice
Křeslo pro hosta: paní Mgr. Hana Kocourová
Dětská dechovka – ZUŠ Turnov
Prosinec Vánoční koncert – vystoupení ţáků ZUŠ Turnov
„ Vánoční příběh“ – O tom, co se moţná stalo… Divadlo jednoho
herce - divadlo Rolnička
Zpívání ţáků ZŠ Ţiţkova
Vystoupení ţáků ZŠ Sobotecká
Zdobení perníčků s Centrem Náruč
Předvánoční posezení pro obyvatele
Pravidelné programy V DDP:
Četnost
v měsíci
4x
4x
2x
2x

2x

2x
2x
8x
2x
2x
1x
1x

Název akce
Povídání s Eliškou
Sousedské posezení
Páteční odpolední čajovna
Tematické hudební odpoledne – váţná hudba, zpěváci,
významné osobnosti: Spirituál kvintet – Vídeňské valčíky –
poslech dechovky – M. Chladil – J. Zíma – Co se hrálo před 100
lety – skupina Šlapeto – L. Kozderková – Eva a Vašek –
R.A.Dvorský - Koledy a vánoční hudba, aj.
Cestománie – promítání: Válka termitů – Putování tučňáků Zahraniční kuchyně – Vratné láhve
Mikrokosmos aj.
Ergodílna – šikovné ruce
Pečení, studená kuchyně
Skupinové cvičení a trénink paměti
Zábavné procvičování paměti
Mše svatá
Evangelická bohosluţba
Evangelická bohosluţba trochu jinak
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Fotodokumentace
Doţínky

Podkrkonošská společnost zdravotně postiţených Semily

Povídání o psech

Vánoční posezení pro obyvatele
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Informace z Pečovatelské služby
Terénní pečovatelská služba
Terénní pečovatelská sluţba (dále jen TPS) poskytuje sluţby občanům důchodového věku,
invalidním důchodcům a zdravotně postiţeným, jejichţ schopnosti v péči o vlastní osobu a
domácnost jsou sníţeny a tuto jim nemohou poskytnout jejich rodinní příslušníci. Cílem práce
TPS je zajištění takové péče, aby naši uţivatelé mohli co nejdéle zůstat ve své domácnosti.
O naše uţivatele pečuje tým zkušených pečovatelek podle individuálních plánů a standardů
kvality sociálních sluţeb. Všechny pečovatelky mají základní kurz a během roku se zúčastňují
různých seminářů a školení.
TPS se účastní projektu celoţivotního vzdělávání pracovníků, komunitního plánování
Turnovska, máme vypracovaný plán rozvoje TPS do roku 2013
TPS zajišťuje:
-

-

Komplexní péči o uţivatele v jejich domácnostech (úklidy, nákupy, pochůzky, dohled,
pomoc při přípravě pokrmů, ranní toaletu …).
Rozvoz obědů v Turnově a okolních obcích. Denně rozvezeme cca 110 obědů v době
od 11.00 do 13.30 hod. Rozvoz je rozdělen do tří úseků, aby uţivatelé dostali oběd
včas a aby byly dodrţeny zásady hygieny. O víkendech a svátcích jsou obědy
dováţeny i do obou domů se zvl. určením a to cca 35 obědů (cca 26.500 obědů ročně).
Koupání ve středisku osobní hygieny ve vaně i pod sprchou s moţností zapůjčení
zvedáku pro méně pohyblivé. Koupeme i v domácnostech (cca 850 koupelí ročně).
Prádelna TPS zajišťuje praní prádla pro naše uţivatele a pro potřeby TPS (cca 700 kg
prádla)
Samostatným úsekem v TPS je denní centrum pro seniory Domovinka. Zde chodí
uţivatelé proto, aby mohli trávit čas ve společnosti svých vrstevníků a předešli tak
izolovanosti, samotě a nečinnosti. Pracovní doba je od 7.00 do 14.00 hod. Svoz a
rozvoz je autem TPS i samostatně. Uţivatelé zde mají postaráno o jídlo, pitný reţim,
kondiční cvičení a aktivní vyuţití volného času.

Naší snahou je uspokojit co nejvíce seniorů. O jejich získávání se snaţíme ve spolupráci se
soc. odborem MěÚ, nemocnicí, praktickými lékaři, svazem postiţených civilizačními
chorobami, centrem pro zdrav. postiţené libereckého kraje. Ve spolupráci s knihovnou
zajišťujeme půjčování knih a audiokazet pro nechodící uţivatele. Auto TPS zajišťuje dopravu
občanů na různé akce pořádané pro seniory. Na začátku roku 2008 bylo v naší péči 158
uţivatelů.
25 uţivatelů zemřelo
19 bylo zrušeno
5 umístěno v DD
1 umístěn v DPS
2 umístěni v DPD
54 bylo nově přijatých

na konci roku 2008 stav uţivatelů 160
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Domy zvláštního určení- úsek Pečovatelské služby Výšinka
Uţivatel, který byl schválen sociální komisí a byl mu předán byt, uzavře se zařízením
smlouvu o poskytování sociálních sluţeb. Kaţdému uţivateli je určen klíčový pracovník,
který s ním spolupracuje na individuálním plánu.
Za rok 2008 je statistika následující:
Garsonky
Dvougarsonky

65 obyvatel
38 obyvatel

z toho uţivatelů soc. sluţeb
z toho uţivatelů soc. sluţeb

59 uţivatelů
28 uţivatelů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem r. 2008: 103 obyvatel

z toho uţivatelů soc. sluţeb

87 uţivatelů

Domy s byty zvláštního určení jsou určené pro seniory a zdravotně postiţené občany s plným
invalidním důchodem, kteří splňují kritéria pro přijetí. Obyvatelé, kteří zde bydlí, mají na svůj
byt nájemní smlouvu, kterou obdrţí při předání bytu. Obyvatelé mají povinnost přihlásit se
zde k trvalému pobytu. Nájemní smlouva končí odchodem nájemníka nebo jeho úmrtím.
Kapacita domu 120 obyvatel. K 31.12 2008 byly všechny byty obsazené, jelikoţ v některých
dvougarsonkách bydlí jeden obyvatel.
V roce 2008 bylo 21 ţádostí o přijetí do domu s byty zvláštního určení a zavedení
pečovatelské sluţby.
Věková pásma obyvatelů v bytech zvláštního určení r. 2008 :
Věk 27 – 50 let: počet
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příspěvky na péči pobírá:

51 – 60 let: počet

6

I. stupeň – 26 uţivatelů

61 – 75 let: počet 23

II. stupeň – 13 uţivatelů

76 – 90 let: počet 69
90 a více : počet

2

Do zařízení nastoupilo celkem 11 uţivatelů sociálních sluţeb. Opustilo zařízení 12 uţivatelů,
z toho: 2 uţivatelé odešli do DD Pohoda, 8 zemřelo a 2 uţivatelé se vrátili k rodině.
V roce 2008 došlo k navýšení počtu uskutečněných úkonů pečovatelské sluţby v domech
zvláštního určení.
Posláním TPS je pomáhat uţivatelům ţít i nadále běţným způsobem ţivota a podporovat
jejich soběstačnost. K tomu jim také dopomáháme různými aktivitami, které si připravují
pečovatelky: Po a Čtvr – cvičení fyzické a trénování paměti, Stř – kavárna, kde si obyvatelé
povídají, čtou a zpívají, Čtvr – tvořivá díla: výrobky pro sebe nebo pro zlepšení zařízení. Ve
spolupráci s Městskou knihovnou pořádáme ,,Křeslo pro hosta“ a další posezení jako je
vánoční, velikonoční, také rok 2008 byl rokem výročí - 20. let Pečovatelského domu a byla
velká oslava.
Tento rok proběhlo další celoţivotní vzdělávání pracovníků v přímé péči, semináře a
supervize. Neustále pracujeme na zavádění standardů kvality poskytování sociálních sluţeb a
individuálních plánech s uţivateli.
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Domy zvláštního určení - úsek Pečovatelské služby Žižkova (Penzion)
Tým vedoucích úseků TPS společně pracoval na vytváření a aktualizaci vnitřních pravidel a
metodických pokynů ke splnění Standardů kvality sociálních sluţeb a jejich zavedení do praxe.
Účastnili jsme se několika seminářů a konferencí ČAPS a APSS. V roce 2008 jsme pokračovali
v projektu Komunitního plánování Turnovska. Pracovníci přímé péče se podle individuálních
vzdělávacích plánů a svých potřeb účastnili seminářů na rozšíření a doplnění znalostí, potřebných při
své práci.
V letošním roce nastala změna v ţádostech zájemců. Nejedná se jiţ jen o ţádost na bydlení v domech,
ale je také zakotvena povinnost vyuţívat alespoň 2 sluţby z nabídky pečovatelské sluţby. Ţádosti
zájemců o bydlení a poskytování pečovatelské sluţby jsou podávány a evidovány přímo na kaţdém
úseku TPS. V souladu se zákonem o sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb. jsou vedeny v evidenci
ţádosti, které z důvodu nedostatečné kapacity nemůţeme ihned uspokojit. Ţadatelé jsou s novou
situací seznámeni hned při prvním kontaktu, předávání ţádostí i na sociálním šetření, které se provádí
jako podklad pro rozhodnutí sociální komise.

V roce 2008 bylo 14 ţádostí o přijetí do domu s byty zvláštního určení a zavedení
pečovatelské sluţby. Z toho bylo 12 ţádostí sociální komisí schváleno a zájemci byli přijati.
Statistika počtu obyvatel v roce 2008
1. 1. 2008

135 obyvatel

V průběhu roku 2008:
Zemřelo

9

Přešlo do DD Pohoda

5

Přistěhovalo se

13

K 31. 12. 2008 žije v Penzionu 134 obyvatel
Muţů : 32

průměrný věk: 76,5

Ţen:

průměrný věk: 77,9

102

C e l k e m: 134

průměrný věk: 77,6

Z tohoto počtu má 125 obyvatel uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby:
Do 50 let 3, do 65 let 8, do 75 let 27, do 85 let 71, do 90 let 14, nad 90 let 2.
Příspěvky na péči pobírá -- I. st. 27 uživatelů, II. st. 9 uživatelů, III. st. 5 uživatelů a IV. st. 2
uživatelé. V řízení jsou 3 žádosti o příspěvek na péči.
V letošním roce došlo k výraznému navýšení počtu provedených pečovatelských úkonů, způsobené
zhoršujícím se zdravotním stavem a tím sníţením vlastní soběstačnosti uţivatelů.
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Akce pro obyvatele:
Pravidelné týdenní aktivity pro zájemce z řad uţivatelů sluţeb jsou: v pondělí klub ručních prací,
v úterý karetní odpoledne, ve středu společné cvičení s prvky taneční terapie, ve čtvrtek procvičování
manuální zručnosti v tvořivé dílně, kaţdou středu a čtvrtek odpoledne moţnost společného setkání
s vrstevníky v klubu důchodců, jednou měsíčně se střídá kavárna, canisterapie a seminář o váţné
hudbě.
Ve spolupráci s knihovnou kaţdý měsíc probíhá půjčování knih a audiokazet a oblíbený pořad Křeslo
pro hosta. Ţádaná jsou také taneční odpoledne, např. masopustní rej, májové odpoledne, podzimní
hudební odpoledne. Uţ tradicí se stalo hudební vystoupení pana Lamače a další pokračování pořadu
Hašlerovy písničky. Uspořádali jsme výlet do Liberecké zoologické a botanické zahrady, několikrát
jsme byli společně v solné jeskyni. Proběhla také exkurze do DD ve Vratislavicích, kde jsme se
zúčastnili výstavy ručních prací „Na stárnutí nemám čas“, uţivatelé získali mnohá ocenění a dárky za
své výrobky. Výrobky uţivatelů tradičně představujeme na velikonočních a vánočních trzích, na které
zveme i rodinné příslušníky. Dobře funguje spolupráce s MŠ a ZŠ, kdy děti přicházejí potěšit svým
vystoupením naše uţivatele při oslavách různých svátků a výročí. Ze vzdělávacích pořadů zaujalo
např. vyprávění o Francii a přednáška o účincích medu, v prosinci jsme uspořádali 4 adventní
rozjímání slovem i hudbou u adventního věnce, s vánoční tematikou a vzpomínáním.
Pestrou nabídkou akcí a aktivit se snaţíme přispět k vyplnění a zpříjemnění volných chvil uţivatelů a
tím umoţnit proţívat co nejvíce plnohodnotný ţivot, podle jejich moţností, dovedností, přání a zálib.

Marie Jordáková

Jana Jiřenová
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Vladimíra Chuchlíková

Rozbor hospodaření organizace

Iva Jirčáková

Rozvaha za rok 2007, 2008
Stav stálých aktiv a pasiv se oproti roku 2007 navýšil zejména díky nákupu dlouhodobého
hmotného majetku (10x postele Linet, mycí stroj, dezinfektor, myčka podloţních mís, atd.).

Stav k 31. 12. 2007

Stav k 31. 12. 2008

1 464 410

2 763 777

150 005

157 138

-150 005

-157 138

12 968 350

15 210 509

-11 503 940

-12 446 732

9 261 299

11 330 109

9 138

16 296

2. Pohledávky

2 167 385

2 516 538

3. Finanční majetek

7 033 001

8 790 224

51 775

7 051

10 725 709

14 093 886

A. Stálá aktiva
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
2. Oprávky k dlouhodobému
nehmotnému majetku
3. Dlouhodobý hmotný majetek
4. Oprávky k dlouhodobému
hmotnému majetku

B. Oběžná aktiva
1. Zásoby

4. Přechodné účty aktivní

Aktiva celkem
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Stav k 31. 12. 2007

Stav k 31. 12. 2008

C. Vlastní zdroje

3 792 404

6 113 123

1. Majetkové fondy

1 464 410

2 763 777

2. Finanční fondy

1 846 891

3 071 308

481 103

278 038

6 933 305

7 980 763

1. Dlouhodobé závazky

0

0

2. Krátkodobé závazky

5 611 296

5 258 046

0

0

1 322 009

2 722 717

10 725 709

14 093 886

3. Hospodářský výsledek

D. Cizí zdroje

3. Bankovní úvěry a půjčky
4. Přechodné účty pasivní

Pasiva celkem

Náklady a výnosy 2007,2008
V roce 2008 hospodařila organizace se ziskem 278 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek
byl způsoben navýšením dotace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, vyššími příjmy
za příspěvek na péči od uţivatelů Domova důchodců Pohoda a vyššími příjmy od zdravotních
pojišťoven. Vyšší náklady byly způsobeny zejména navýšením mezd.
(v tis. Kč)

účet
50x
51x
52x
54x
55x
60x
64x
65x
69x

Název poloţky
Spotřebované nákupy
Sluţby, opravy
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy
Celkem náklady
Trţby z prodeje sluţeb
Ostatní výnosy
Trţby z prodeje majetku
Provozní dotace
Celkem výnosy
Hospodářský výsledek

2007
4 567
5 710
18 560
171
846
29 854
12 230
729
7
17 369
30 335
481
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2008
3 994
6 086
20 097
158
497
30 832
14 648
1 468
20
14 974
31 110
278

rozdíl
-573
376
1 537
-13
-349
978
2 418
739
13
-2 395
1 542
-203

Index 08/07
0,87
1,06
1,08
0,92
0,58
1,03
1,19
2,01
2,86
0,86
1,02

Nákladové účty spotřebovaného materiálu a energií
(v tis. Kč)
účet
501

502
503

Název poloţky
Čistící a dezinfekční a prací
prostředky
Údrţbářský materiál
Pohonné hmoty
Drobný hmotný dlouhodobý majetek

2007
214

2008
356

rozdíl
142

Index 08/07
1,66

242
203
1 487

123
233
640

-119
30
-847

0,51
1,15
0,47

Kancelářské potřeby
Ochranné pomůcky
Zdravotnický materiál
Operativní evidence do 3000,Knihy, tisk
Všeobecný spotřební materiál
Teplo
Elektrická energie
Voda
Celkem náklady

94
74
17
160
7
247
1 033
520
269
4 567

132
99
35
55
11
161
1 504
551
94
3 994

38
25
18
-105
4
-86
471
31
-175
-573

1,40
1,34
2,06
0,34
1,57
0,65
1,46
1,06
0,35
0,87

Skladba nákladů

25000
20000
15000

2007
2008

10000
5000
0

spotř. nákupy

služby, opravy

osobní náklady
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ostatní služby

odpisy

Skladba výnosů

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2007
2008

Tržby z prodeje
služeb

Ostatní služby

Tržby z prodeje
majetku

Dotace

Průměrný plat celkem

Průměrný
počet
zaměstnanců
přepočtený

2007
Průměrná mzda
celkem

2008
Průměrný počet Průměrná mzda
zaměstnanců
celkem
přepočtený

Všeobecná sestra

6,52

22 826

6,59

22 754

Sociální
pracovnice
Ergoterapeutka

5,58

13 925

3,39

18 985

1,99

15 935

2,00

17 217

Pracovník sociální
péče

40,53

12 045

42,43

13 732

THP pracovník

9,01

21 907

9,98

21 476

Dělník

15,31

10 300

15,17

11 685

Celkem

78,94

14 147

79,56

15 314
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Projektová činnost

1. Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2008.
Název projektu: Problematika spodní vody v Domově důchodců Pohoda.
Ţádáno:

500 000 Kč

Výsledek: 0

2. Žádost o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na rok 2008.
Název projektu: Zdravotně sociální sluţby Turnov – příspěvek na provoz
„pečovatelská sluţba“.
Ţádáno:

1 500 000 Kč

Výsledek: 0

3. Žádost o přehodnocení výše dotace v oblasti podpory poskytovaných sociálních
služeb.
Ţádáno:

1 500 000 Kč

Výsledek: 1 100 000 Kč

4. Žádost z projektu (INTEREG III. B CADSES).
Název projektu: Humánní a humanitární pomoc zkvalitnění zdravotních a sociálních
sluţeb ve východní Evropě.
Na vybudování terapeutického centra.
Ţádáno:

3 000 000 Kč

Výsledek: Doposud není znám.
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80% hrazeno z prostředků EU.

Výrok auditora

Na základě výsledků pouţitých metod a technik ověřování předepsaných zákonem o
auditorech a Komoře auditorů ČR a auditorskými směrnicemi konstatuji, ţe účetnictví
organizace je vedeno v podstatných souvislostech správně, průkazným způsobem a úplně
a účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými zákony a předpisy.

Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý
obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů a finanční situace příspěvkové organizace Zdravotně
sociální sluţby Turnov k 31. prosinci 2008 a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu se
zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Dle rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace na poskytování sociálních sluţeb bylo auditorem
rovněţ ověřeno účtování a pouţití poskytnuté dotace od MPSV ČR. Bylo zjištěno, ţe o dotaci
i jejím čerpání je účtováno odděleně pomocí středisek a analytických účtů. Vyúčtování dotace
bylo zkontrolováno, výdaje byly v souladu s podmínkami poskytnutí dotace a byly převáţně
čerpány na mzdy a odvody. K vyúčtování dotace byly předloţeny soupisy účetních dokladů,
které byly shledány průkaznými. Termín vyúčtování dotace byl splněn. Nebyly zjištěny
nedostatky.

Organizace nemá povinnost dle českých předpisů mít ověřenou účetní závěrku auditorem.
V Turnově dne 23. 2. 2009

___________________________
Ing. Ivana Schneiderová, auditor
č. osvědčení: 1840
sídlo: Mašov 238, 511 01 Turnov
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