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

Výroční zpráva za rok 2007
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 31.12.2007
Z toho zaměstnanci v přímé obslužné péči:

63
33

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. 2007 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. 2007)
věk
do 64
65 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
90 a více

celkem
7
8
11
10
48
15
12

I.
5
2
6
5
12
5
1

Stupeň závislosti
II.
III.
1
1
2
1
2
2
1
13
5
5
4
7
2

IV.
1
7
-

Celkový počet pokojů je 34 a ke všem je bezbariérový přístup. Jsou
vybaveny moderními lůžky. Na zlepšování kvality péče o uživatele byla v roce
2007 vynaložena částka více než půl milionu korun (sprchový vozík, polohovací
lůžka, dekubitní matrace, výměna televizí, automaty na kávu).

4. Volnočasové aktivity uživatelů Domova
Akce, kterých se zúčastnili uživatelé Domova v roce 2007


Na Valentýna nás navštívil pan Šedivý a uvedl pásmo písní od pana
Hašlera.



Ke dni matek vystoupili žáci ze základní školy z Choustníka se svým
pěveckým vystoupením.



Zúčastnili jsme se Her seniorů v Pacově 13. 6.



Přijali jsme pozvání na Turnaj v kuželkách do G centra v Táboře 20. 6.



Dne 18. 7. jsme se zúčastnili Her seniorů v Budíškovicích.



Pro potěchu duše jsme vyrazili do Soběslavi, kde se 21. 7. konal
Mezinárodní festival dechové hudby Kubešova Soběslav.

 V sobotu 28. 7. nám odpoledne zpříjemnila folklórní skupina Chasa Mladá,
která nám zatančila a zazpívala pásmo lidových písní a tanců ze
Soběslavska.


Navzdory deštivému počasí vyrazili dne 7. 9. uživatelé našeho domova na
sportovní hry do Proseče. Ocenili jsme operativnost tamního vedení, seděli
jsme v hospodě, soutěžili, popíjeli kávu, tančili, vyměňovali zkušenosti,
dojmy a zážitky.



Domov v Budíškovicích nás 20. 11. pozval na turnaj v člověče nezlob o
Putovního člobrďáka.



Vánoční atmosféru pomohli navodit svým vystoupením i děti z místní
mateřské školky.

V létě se dvakrát do měsíce pořádalo posezení na nádvořích obou zámků,
spojené s grilováním masa či uzenin. V Budislavi se týdně pořádala posezení s
uživateli (tzv. kavárna), v Tučapech dle potřeby oslavy narozenin uživatelů.
5. Hospodaření Domova
V roce 2007 hospodařil Domov s vyrovnaným rozpočtem a hospodářský
výsledek byl 49.895,84 Kč.

Po schválení zřizovatelem byl hospodářský výsledek rozdělen do fondu
odměn a do fondu rezervního, a to 25.000,15 Kč do fondu odměn a 24.895,69 Kč
do fondu rezervního.
Náklady organizace činily celkem (v Kč)
z toho:
spotřeba materiálu
energie
opravy a udržování
cestovné
služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
daně a poplatky
ostatní náklady
odpisy DHM

27.401.276,24

Výnosy organizace činily celkem (v Kč)
z toho:
úhrady od obyvatel
stravné zaměstnanců
příspěvek na obědy z FKSP
pečovatelská služba
příjmy z tel automatu
nájemné
příjmy od zdrav. pojišťoven
úroky
zúčtování fondů
dotace z MPSV

27.451.172,08

5.257.874,81
1.738.741,35
675. 679,75
10.973,00
747.749,83
12.892.053,00
4.650.987,00
307.372,00
2.340,00
24.713,50
1.092.792,00

13.525.055,00
130.582,00
148.112,00
277.242,00
2.035,00
3.624,00
4.587.841,47
17.696,31
58.984,30
8.700.000,00

Domov hospodařil s těmito fondy:
Peněžní
fondyorganizace

Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
Investiční fond
CELKEM

čísloúčtu

911
912
914
916

Stav k počátku
roku 2007

Stav ke
konci roku 2007

Změna stavu

1

2

3 (2-1)

120.721,00
40.366,80
112.162,54
1.317.363,00
1.590.613,34

87.210,85
84.305,80
90.828,24
2.340.978,98
2.603.323,87

-33.510,15
+43.939,00
-21.334,30
+1.023.615,98
1.012.71,53

6. Investiční činnost
V roce 2007 provedl Domov po schválení investičního plánu zřizovatelem
akce:
-

výměna všech oken na pracovišti Budislav
úprava 7-lůžkového pokoje na dva 3-lůžkové (Budislav)
elektrický sporák s indukční vařidlovou deskou (Tučapy)
konvektomat do kuchyňského provozu (Tučapy)
dvě myčky na sanitární nádoby (obě pracoviště)
sprchový vozík pro imobilní uživatele (Budislav)
bateriový zvedák pro imobilní uživatele (Budislav)
likvidátor kuchyňského odpadu (Tučapy)

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 2007
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 lednu provedla Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích kontrolu dodržování předepsaných norem ve stravovacím úseku.

- v srpnu 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 psychickou a fyzickou zátěž zaměstnanců, zvedání břemen a jejich
manipulace.

- v září 2007 byla provedena OSSZ v Táboře kontrola pojistného, provádění
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění.
- v září 2007 provedl zřizovatel prostřednictvím kontrolního oddělení Krajského úřadu
v Českých Budějovicích následnou kontrolu hospodaření.

8. Závěr
Rok 2007 byl rokem velkých legislativních změn. V praxi začal platit nový
zákon o sociálních službách, nově se přistoupilo k odlišnému způsobu financování
našeho Domova, byly stanoveny úhrady za zdravotní výkony, povinná registrace
našeho zařízení, nový statutární zástupce našeho Domova, nový organizační řád
Domova.
Stanovené úkoly pro rok 2007 byly splněny. Všechny ukazatele rozpočtu a
limity byly dodrženy.
Organizace hospodařila v roce 2007 s vyrovnaným rozpočtem. Dotace na
sociální služby byla použita v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční
dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2007. Nezávislý audit
naši činnost za rok 2007 nás ohodnotil auditorským výrokem – bez závad.

V Budislavi, dne 10. 7. 2008

Jiří Eibl
ředitel DpS Budislav

