Domov pro seniory Budislav
příspěvková organizace, Budislav č. 1, 392 01 Soběslav

Výroční zpráva za rok 2008
Základní funkce Domova
Domov pro seniory Budislav / dále jen Domov / je příspěvkovou organizací
ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1, písm, zákona č. 250/2006Sb., jejímž
zřizovatelem je Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích. Domov
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů
vyplývající.
Domov je zřízen za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociální službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí
vyhlášky č. 505/2006 Sb v platném znění. Při své činnosti respektuje práva a
lidskou důstojnost každého uživatele. Všichni zaměstnanci jsou povinni se řídit
platnými předpisy a dodržováním etického kodexu zaměstnanců Domova.
Domov pro seniory Budislav se skládá ze dvou objektů pro uživatele. Jeden
je umístěn v obci Budislav a druhý v obci Tučapy. Na webových
stránkách www.domovbudislav.cz mohou budoucí zájemci o sociální služby
získat mnoho cenných rad a informací.
1. Hlavní účel a předmět činnosti:
Základním posláním Domova je poskytovat péči především osobám, které
mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které
již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné uspokojení svých základních
potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo
ambulantními sociálními službami.
Domov je zřízen pro poskytování pobytových služeb osobám, které dosáhly
věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou posouzeny jako
osoby plně invalidní. Do zařízení nemohou však být přijati občané, jejichž
zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
uživatelé návykových látek / závislost na alkohol, drogy, apod./ Dále osoby,
jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití.

2. Organizační členění:
Domov je členěn na tyto úseky:
- ředitelský
- zdravotně-ošetřovatelský Budislav
- zdravotně-ošetřovatelský Tučapy
- stravovací Budislav
- stravovací Tučapy
Počet zaměstnanců k 31.12.2008
64
Z toho zaměstnanci v přímé obslužné péči: 34
Domov odpovídá svým organizačním členěním plně potřebám uživatelům
sociálních služeb. Profesní a kvalifikační předpoklady pro obsazení jednotlivých
pracovních pozic jsou předem stanoveny a jsou uplatňovány při výběru a
zařazování jednotlivých zaměstnanců. Tyto předpoklady jsou definovány jako
souhrn nároků na jednotlivé činnosti (profesní kvalifikace, délka praxe,
bezúhonnost, osobní a psychické vlastnosti a fyzická způsobilost).
3. Sociální péče
Celková kapacita Domova k 31.12.2008 je 115 uživatelů. Objekt v Budislavi
má kapacitu 60 lůžek a objekt v Tučapech má kapacitu 55 lůžek.
Věková struktura uživatelů Domova a stupeň závislosti (k 31.12.2008)
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Celkový počet pokojů je 34 a ke všem je bezbariérový přístup. Jsou vybaveny
moderními lůžky. Na zlepšování kvality péče o uživatele byla v roce 2008
vynaložena částka více než čtvrt milionu korun (dovybavení novým nábytkem na
pokojích, polohovací lůžka, dekubitní matrace, zajištění digitálního
příjmu televize).

4. Volnočasové aktivity uživatelů Domova
Akce, kterých se zúčastnili uživatelé Domova v roce 2008
 31.01. přednáška o speciálních pomůckách pro slabozraké;
 14.2. hudební vystoupení pana Šedivého s písničkami K. Hašlera;
 19.3. zdobení velikonočních perníčků;

na velikonoce zavítal do budislavského kostela pěvecký soubor Hlahol
z Tábora se svým tradičním velikonočním vystoupením (30.3.);
 v dubnu jsme navštívili Divadlo Oskara Nedbala v Táboře, vystoupení
Kučerovců připomnělo uživatelům jejich mládí;
 14.5. zavítali do soběslavského kulturního domu Babouci a jejich koncert
jsme si nemohli nechat ujít;
 18.5. vystoupení mažoretek v Domově;

21.5. u nás vystoupili žáci ze základní školy z Choustníka se svým
hudebním programem;
 29.5. nás navštívil hudební spolek KaJa Band, odpoledne jsme zakončili
grilováním uzenin;
 11.6. hudební vystoupení žáků ZŠ;

18.6. jsme vyrazili do Pacova na sportovní hry, druhá skupina jela na
benefiční koncert do Písku;
 9.7. jsme navštívili zámek ve Stráži nad Nežárkou;
 zavítali jsme 17.7. na další sportovní hry do Budíškovic;
 19.7. přijel do Tučap dechový soubor Veselka v rámci festivalu Kubešova
Soběslav;
 20.7. jsme vyrazili do Soběslavi na další festivalový den;
 24.7. oslava svátku Anny v jídelně Domova;
 12.8. jsme se jeli podívat na Červenou Lhotu;
 21.8. jsme grilovali uzeniny na nádvoří zámku, hudba samozřejmě nemohla
chybět;
 30. 8. Divadlo na Červené Lhotě;
 3. 9. Den otevřených dveří spojený s grilováním;
 4.9. jsme jeli soutěžit na sportovní hry do Proseče;

11.9. jsme navštívili skanzen s loutkami v Záluží, při cestě zpět jsme
navštívili trh na Soběslavském náměstí;

11. 9. Uživatelé z Budislavi navštívili keramickou dílnu U Kočků ve
Svinech;
 13.9. Zámecká slavnost v Domově pro seniory Světlo Písek;
 3.10. nám nemohl uniknout další koncert významné dvojice – Evy a Vaška
v Soběslavi;












6.10. jsme se osobně seznámili a poseděli s tehdejším hejtmanem
jihočeského kraje Janem Zahradníkem;
domov v Budíškovicích nás 20.11. pozval na turnaj v člověče, nezlob se;
30.10.2008 společné setkání uživatelů z Tučap a z Budislavi při příležitosti
otevření zrekonstruované jídelny v Budislavi;
plesovou sezónu jsme začali v Pacově 21.11.;
další ples, který jsme navštívili, byl v Proseči 27.11.;
3.12. k nám zavítali Barborky;
4.12. se na chodbách domova rojili čerti;
05.12. nás navštívil Mikuláš a jeho družina;
předvánoční období jsme si zpestřili pečením a zdobením perníčků;
10.12. nám přijeli zazpívat a zarecitovat děti z mateřské školy v Tučapech.

Každý týden zajišťujeme posezení na obou pracovištích s uživateli (tzv.
kavárna), v Tučapech dále dle potřeby i oslavy narozenin uživatelů. Dále
pořádáme soutěžní odpoledne a tzv. pracovní odpoledne, kde se uživatelé učí
výtvarné techniky k dekorování předmětů. Pro milovníky psů a koček pořádáme
částečnou felinoterapii a canisterapii. V létě se dvakrát do měsíce pořádalo
posezení na nádvořích obou zámků, spojené s grilováním masa či uzenin.
5. Hospodaření Domova
Výsledek hospodaření za rok 2008 před zaúčtováním daňové povinnosti činil 95.970,14 Kč.
Po zaúčtování daně z odpisů za rok 2008 ve výši 100.542,- Kč se naše organizace
dostala do ztráty -196.512,14 Kč.
Analýza výsledku hospodaření:
V roce 2008 jsme povinně museli uhradit daň z odpisů za rok 2007. Protože
jsme se stali poprvé plátci daně, neboť v předchozích letech tato povinnost
nevznikla, uhradili jsme v březnu 2008 daň za rok 2007 ve výši 191.760,- Kč.
Dále jsme měli za povinnost odvádět v roce 2008 zálohy na daň. Ve schváleném
finančním plánu na rok 2008 nebyla daň zahrnuta.

Náklady organizace činily celkem (v Kč) 31.752.718,67 Kč
z toho:
spotřeba materiálu
5.273.778,91
energie
2.065.775,62
opravy a udržování
2.401.236,33
cestovné
12.259,-služby
909.338,91
mzdové náklady
14.134.616,-zákon. sociál. pojištění
4.906.228,-zákon. soc. náklady
315.699,-daně a poplatky
292.302,-ostatní náklady
1.379.929,-odpisy DHM
1.379.929,--

Výnosy organizace činily celkem (v Kč)
z toho:

31.556.206,53
v Kč

Dotace MPSV ČR v roce 2008
Dotace Jihočeský kraj
Úhrada za stravu a ubytování od klientů
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Ostatní výnosy

10.109.600,600.000
15.345.980,4.373.648,74
1.126.977,79

Domov hospodařil s těmito fondy:
Peněžní
fondy
Domova

čísloúčtu

Stav k počátku roku 2008

Stav ke konci roku 2008

Fond odměn 911

87.210,85

112.211,--

FKSP

912

84.305,80

90.963,80

Rezervní
fond
Investiční
fond

914

90.828,24

106.638,93

916

2.340.978,98

2.971.613,25

6. Investiční činnost
V roce 2008 provedl Domov po schválení investičního plánu zřizovatelem
tyto akce:
- rekonstrukce osobních výtahů dle norem EU na obou pracovištích;
- úplná rekonstrukce venkovní fasády objektu Tučapy;
- výměna dveří u všech pokojů v objektu Budislav;
- výměna lina ve všech pokojích objektu Budislav;
- nákup nové průmyslové pračky v objektu Budislav;
- nákup přenosné elektrocentrály.
Všechny stavební, přístrojové a strojní investice přispěly ke zkvalitnění
péče o uživatele. Za to patří poděkování našemu zřizovateli Jihočeskému kraj se
sídlem v Českých Budějovicích.
7. Kontrolní činnost v roce 2008
A. Řídící kontroly
Pravidelně všemi vedoucími pracovníky byly na jednotlivých úsecích
prováděny kontroly finančních operací v souladu s platnými předpisy o finanční
kontrole. Tyto kontroly jsou v pravidelných termínech projednávány na poradách
vedení. V souladu s plánem kontrolní činnosti byly provedeny kontroly pokladen
a pokladních operací.
Nebyly zjištěny nedostatky.

B. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány
- v březnu provedla Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých
Budějovicích kontrolu dodržování předepsaných norem ve stravovacím úseku.

- v červnu byla provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou kontrola
vykazování úhrady za zdravotní výkony.
- v srpnu byla provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj se
zaměřením na dodržování pracovní doby, přestávky v práci, čerpání dovolené.
- v září 2008 byla provedena OSSZ v Táboře kontrola pojistného, provádění
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění.
- v září 2008 byla provedena kontrola plateb pojistného za zaměstnance u VZP v Táboře.

-

v říjnu provedl kontrolu Odborový svaz zaměstnanců sociálních služeb se
zaměřením na dodržování kolektivní smlouvy, zda nejsou krácena práva
zaměstnanců a zda je dodržována ochrana a zdraví při práci.
Všechny kontroly probíhaly profesionálně a korektně. Nebyly předepsány žádné pokuty
ani penále. Lze konstatovat, že výsledky kontrol neodhalily žádné nedostatky v naší
činnosti.

8. Závěr
Rok 2008 byl rokem legislativních změn. Začaly platit regulační poplatky za
návštěvu u lékaře a poplatky za recept. V praxi se zcela začal uplatňovat zákon o
sociálních službách.
Stanovené úkoly pro rok 2008 byly splněny. Všechny ukazatele rozpočtu a
limity byly dodrženy.
Organizace hospodařila v roce 2008 s vyrovnaným rozpočtem, i když ve
výsledku se dostala do mírné ztráty (viz analýza v kapitole 5.). Tuto ztrátu nám
zřizovatel vyrovnal ze svého rozpočtu. Dotace na sociální služby byla použita
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu na rok 2008.

V Budislavi, dne 10.4.2009

Jiří Eibl
ředtel DpS Budislav

