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Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pod lípou, pss k 31.12.2014
Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje službu:
- domovy pro osoby se zdravotním postižením
Finanční položky jsou vyčísleny v tisících Kč - rozdíl = zaokrouhlování.
Kapacita zařízení 30 uživatelů
Uživatelé ve věku: od

3-6 let = 2
7-12let = 10
13-18 let = 12
19-26 let = 5
27-30 let = 1
Průměrný věk uživatelů služby = 13,9

Příspěvek na péči je přiznán 30 uživatelům služby
I.
stupeň - 1 uživatel
II.
stupeň - 6 uživatelů
III.
stupeň - 12 uživatelů
IV.
stupeň - 11 uživatelů
Se 17-ti uživateli, nebo s jejich zákonnými zástupci je podepsaná smlouva o „ Poskytování služeb
sociální péče“, 13- ti uživatelům, kterým byla soudně nařízena ústavní výchova byla stanovena
úhrada za stravu a péči rozhodnutím Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Úhrada za stravu
nebyla stanovena 9 uživatelům, jejich zákonní zástupci jsou příjemci dávek podle zákona o pomoci
v hmotné nouzi.
Celkový počet zaměstnanců = 28. THP = 4, všeobecné sestry = 6, pedagogičtí pracovníci =6,
pracovnice sociální péče = 6, zaměstnanci převážně manuelně pracující = 5, 1 sociální pracovnice.
Další vzdělávání pracovníků – vzdělávací činnost probíhá formou školení, různých seminářů se
sociální, speciálně pedagogickou, zdravotní tématikou a studiem odborné literatury.
Úroveň bydlení a ostatních prostor– klienti jsou ubytováni v 1-4 lůžkových ložnicích. Ložnice jsou
většinou účelně vybavené. Koncem roku byly do ložnic pořízeny nové skříně na osobní věci a
ošacení klientů. Pedagogická činnost klientů probíhá ve 4 výchovných moderně a účelně
vybavených místnostech a ve 3 dílnách pro pracovní terapii.
Stravování
Strava pro uživatele služby je zajišťována z vlastní kuchyně, podává se pravidelně 5x denně.
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Pedagogický úsek
Činnost pedagogického úseku Domova pod lípou Lipník, poskytovatele sociálních služeb, vychází
z individuálního plánování pro uživatele. Uživatelům sociální služby je poskytována odpovídající
míra potřebné podpory.
Do aktivizačních, zájmových a volnočasových činností je zapojeno 29 uživatelů Domova pod lípou
Lipník, pss., 1 uživatel je dlouhodobě umístěn v PN Opařany.
V pedagogickém úseku pracuje celkem 12 pracovníků.
Z toho:
4 pedagogičtí pracovníci, 6 pracovníků v sociálních službách, 1 speciální pedagog a 1 vedoucí
pedagogického úseku.
Vzdělávání uživatelů
21 žáků plní povinnou školní docházku:
- 6 žáků dojíždí do ZŚ spec. do Benátek n.J.
- 15 žáku je vzděláváno v ZŠ spec. Mladá Boleslav – 2 třídy jsou v budově Domova pod lípou
Lipník, pss. /11 žáků/, 1 třída je zřízena v budově OÚ Lipník /4 žáci/.
- 5 uživatelů se vzdělává od 1.9.2014 v střední škole Dr. Streda College – obor provozní
služby /vzdělávání probíhá 1x týdně v Domově Mladá Milovice/.
Činnosti s prvky terapie
- Práce s pedigem
- Keramická dílna
- Pracovně-pěstitelská činnost na zahradě a ve sklenících
- Aranžovací a dekorační práce
- Snoozelen
Zájmové kroužky
- Kroužek hudební
- Kroužek cvičení a pohybových aktivit
- Kroužek vaření
- Kroužek keramický
V roce 2014 se klienti zúčastnily řady kulturních, společenských a sportovních akcí:
-

Taneční kurz v Mladé Boleslavi /6 uživatelů/
Tradiční maškarní ples v Domově pod lípou Lipník, pss
Účast na Velikonoční a Vánoční výstavě uživatelů soc.služeb - KÚ Praha
Jarní ples SPMP Mladá Boleslav
Společná setkání se ZŠ Čachovice, Benátky n.J.
Rekreační pobyty uživatelů: Staré Splavy /2.-6.6. 2014/ - 16 uživatelů, Železná Ruda /20.26.9. 2014/ - 16 uživatelů
Účast na akcích jiných Domovů pro osoby se zdr.postižením – Smečenská lyra, diskotéka
v Ml. Boleslavi /Centrum83/, festival „Nesem Vám Vánoce“ – DK Kladno
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-

Účast na akcích pořádané OÚ Lipník – Den dětí, rozsvěcení vánočního stromu v obci,
Martinský průvod, Mikulášská nadílka
Návštěvy kina /Ml.Boleslav/, cirkusu /Benátky n.J./, Mirákulum Milovice
Akce v Domově pod lípou Lipník, pss. – výstavky výrobků uživatelů /Velikonoce, Vánoce/,
Den dětí, Mikulášská nadílka, vánoční setkání uživatelů s pracovníky Domova, Štědrý den

Zdravotnický úsek
Zdravotní péče je poskytována všem 30 středně až těžce mentálně postiženým uživatelům (z toho je 1
uživatel dlouhodobě hospitalizován v dětské psychiatrické nemocnici Opařany).
Ošetřovatelská a zdravotní péče je poskytována všeobecnými sestrami, které mají osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, dle zákona 96/2004 Sb. Tuto péči
zajišťuje 5 všeobecných sester a jedna sestra pověřená vedením zdravotního úseku.
Všeobecné sestry poskytují uživatelům ošetřovatelskou a zdravotní péči dle ošetřovatelských plánů,
samostatně vedou ošetřovatelskou dokumentaci a pracují s programem Cygnus. Provádí činnosti dle
ordinací lékařů – připravují a podávají léky, aplikují injekce, měří FF, pečují o inkontinentní
uživatele.
Úkolem všeobecných sester je sledovat zdravotní stav uživatelů a v případě potřeby poskytnout první
pomoc.
Zdravotní péče o uživatele je zajišťována praktickým lékařem, pediatrem a psychiatrem. Vedoucí
sestra zdravotního úseku zajišťuje, pravidelné preventivní prohlídky všech uživatelů, očkování a
dispenzarizaci, péči o chrup. 4 všeobecné sestry jsou proškolené v rehabilitačním minimu. Provádí se
nácvik sebeobsluhy při ranní a večerní hygieně, sprchování a dalších hygienických potřebách.
Kondiční cvičení zaměřené hlavně na správné držení těla a chůze, procvičování zádových svalů,
klenby nohy. Cvičení s hudbou, rotoped, rehabilitační míče, thermotrener, aromaterapie, canisterapie.
V letních měsících plavání v bazénu.
Konkrétně je lékařská péče zajišťována dětskou lékařkou MUDr. Štěpánkou Novákovou
(registrováno 21 uživatelů) a praktickým lékařem MUDr. Oldřichem Baumgartnerem (registrováno 6
uživatelů). Zbývající 3 uživatelé jsou registrováni u lékařů v místě svého trvalého bydliště, zdravotní
péči zajišťují jejich zákonní zástupci.
K lékařům uživatelé dle potřeby dojíždí, k přepravě je využíván služební vůz.
Externě do Domova pod lípou dochází pravidelně 1x měsíčně psychiatr a 2 x za rok ortoped.
Další odborná vyšetření (kardiologie, neurologie, endokrinologie, alergologie, foniatrie, nefrologie,
oční, kožní atd.) jsou zajišťována po objednání v odborných ambulancích v Mladé Boleslavi,
Nymburce, Praze). Na vyšetření uživatele doprovází sestra, k přepravě je využíván služební vůz.
Registrované sestry vykazují ošetřovatelskou péči zdravotním pojišťovnám. Uživatelé jsou
registrováni u zdravotní pojišťovny Škoda a u VZP. Výkony jsou vykazovány měsíčně.
Hygienický standart
Úklid s ochranou desinfekcí provádí 2 pracovnice podle úklidového plánu a desinfekčního režimu,
jako součást hygienického opatření. Kuchyňský úsek se provádí zvlášť – dvě pracovnice podle plánu.
Dozor nad prováděnou hygienou provádí vedoucí sestra zdravotního úseku a ředitel Domova pod
lípou, poskytovatele sociálních služeb dle harmonogramu kontrolní činnosti. Zdroj vody – vodovod.
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Čerpání rozpočtu

rok 2013

rok 2014

-----------------------náklady

-

12 513 tis.

13 739 tis.

výnosy

-

12 513 tis.

13 739 tis.

hospodářský výsledek .

0

0

Výnosy:

2013

2014

- tržby z prodeje služeb

5 065 tis.

4 722 tis.

- provozní dotace
KÚ

plán
skutečnost

4 159 tis.
2639,5 tis

3 119 tis.
3 119 tis.

MPSV

plán
skutečnost

3 090 tis.
4 750 tis.

5 000 tis.
5 798 tis.

HUF

plán
skutečnost

0
0

0
0

- úroky

skutečnost

0,3 tis.

0,1 tis.

- jiné ostatní výnosy skutečnost 58 tis.
z toho
- výnosy z činnosti ( fond odměn)
0

100 tis.

dary ( převod z rezervního fondu)

58 tis.

100 tis.

- čerpání z inv.fondu na inv. opr.

0

0

- použití rezervního fondu na úhr.nákl

0

0

6 tis.

0

- prodej materiálu

0
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Náklady

rok 2013

rok 2014

Mzdy
plán

z toho zaměstnanci –

6 760 tis.

7 062 tis.

skutečnost

z toho zaměstnanci

6 760 tis.

7 062 tis.

Čerpáno z FO
OON

0
9 tis.

o stav prac. přepočt.
fyzické osoby
z toho ZPS

26,14
27
2

0
0
27,107
28
2

přesčasová práce
celkem :
z toho:

715 hodin
technický pracovník
358
zdravotní úsek
167
výchovný úsek
0
sociál. prac.
0
úklid
190
strav.
0
THP
0
PsP – přímá obslužná péče 0

- materiál

rok 2013

rok 2014

celkem
z toho
- potraviny
všeobecný
- drobný hmotný maj.
- ostatní materiál

1 330 tis.

1 372 tis.

882 tis.
201 tis.
6 tis.
241 tis.

881 tis.
203 tis.
22 tis.
202 tis.

63 tis.

64 tis.

- PHM
celkem
ujeto km

Ford Transit
Škoda Fabia Combi

13 956 km
7 388 km

14 653 km
7 110 km
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spotřeba mot. nafty v litrech
spotřeba benzinu v litrech
spotřeba PHM ( Ford, Fabie )
ostatní PHM ( travní sekačky)

1 182,05 lt
545,56 lt
61 tis.
1,8 tis.

1 224,03 lt
502 lt
62 tis.
1,4 tis.

Doprava byla zajišťována Fordem Transit, Škodou Fabia Combi.
- Energie

2013

celkem :

775 tis.

823 tis.

z toho: el. energie
Propan – Butan
vodné

212 tis.
500 tis.
61 tis.

191 tis.
577 tis.
55 tis.

- údržba

93 tis.

152 tis.

z toho – budov
- ostatní opravy -

2014

76 tis.
17 tis.

145 tis.
7 tis.

- cestovné

2.tis.

4 tis.

- náklady na representaci

0

- ostatní služby

0

571 tis.

698 tis.

V roce 2014 byla tato položka čerpána na praní prádla, revize, IT služby, odvoz domovního odpadu.

- odpisy
- manka, škody, penále

2013

2014

423 tis.

374 tis.

0

tis.

0 tis.

- ostatní sociální náklady ( nemocenská) od roku 2012 je součástí mezd
- zákonné sociální pojištění
2 292 tis.
2 398 tis.
- jiné ostatní náklady
200 tis.
764 tis.
( Pojištěni aut,budov,zákonné poj.-Kooperativa, započítání pohledávek za uživatele)
- zákonné sociální náklady
( příděl FKSP, )
68 tis.
92 tis.
Výdaje : příspěvek zaměstnancům na obědy, odměny k životním a pracovním výročím, bezúročné
půjčky,rekreace zaměstnanců,dětí, kulturní akce.
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Zůstatky finančních prostředků v Kč:
počáteční stav
k 1.1.2014
běžný účet

konečný stav
k 31.12.2014

2 615 tis.

3 596 tis

pokladna

8 tis.

1 tis.

FKSP

21 tis.

108 tis.

Nákup investic

rok 2013
0

rok 2014
0

Fondy k 31.12.2014 činí :
Investiční fond :
2 465 tis.
Reservní fond :
101 tis.
Fond odměn:
92 tis.
Odpisy hmotného a nehmotného majetku jsou prováděny dle odpisového plánu, a to stavební ve výši
2%, strojní 20%
Obložnost

v roce

2013

2014

Plán lůžek
počet uživatelů
využití kapacity
počet klientů k 31.12.

30
30
100%
30

30
30
100%
30

Dary:
V roce 2014 Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb obdržel dary na základě darovacích
smluv v celkové částce 128 950,- Kč.
Inventarizace:
V roce 2014 byla provedena k 31.12.2014 řádná inventarizace majetku Domova pod lípou,
poskytovatele sociálních služeb.
Závěrečný protokol byl zaslán na odbor majetku Středočeského kraje se závěrem – inventurní rozdíly
nebyly zjištěny.
Pohledávky úhrad za pobyt a stravu v roce 2014
Pohledávky vzniklé za rok 2014 celkem činí k 31.12.2014 částku 95 716,- Kč všechny pohledávky
jsou vymahatelné (splátkové kalendáře, výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy). O výši dluhu jsou
zákonní zástupci pravidelně měsíčně informováni a jsou opakovaně vyzýváni k uhrazení dlužné
částky.
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Hospodářská činnost:
Celkové náklady v roce 2014 Celkové výnosy v roce 2014 - náklady
-

50 tis.
51 tis.
15 tis. – mzdy
5 tis.- zákon.soc.poj.
27,5 tis. – spotřeba materiálu
2,5 tis. - spotřeba energie

- výnosy – tržby z prodeje služeb za rok 2014 jsou 51,1 tis. - zisk činí 1 tis.
Závěrem:
Finanční prostředky byly čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2014.
Hospodářský výsledek byl v roce 2014 0,- Kč
Rozdělení zisku z roku 2014 odpadá
Účetní uzávěrka byla zpracována na počítači a předložena ke kontrole firmě MÚZO.

V Lipníku dne 16.2.2015

Aleš Kobliha
ředitel Domova pod lípou

přílohy:
- č. 10 – přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti rok 2014
- č. 11 – přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2014
- č. 12 – přehled čerpání dotací za rok 2014
- č. 13 – přehled investiční činnosti – zdroje financování investic za rok 2014
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