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Základní údaje
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Vedoucí sestra a vedoucí úseku přímé péče: Dana Vecková
Telefonní kontakt: 325 612 603-4, 325 615 877, 325 512 670
E-mail: luxor@dd-pdy.cz
Internetové stránky: www.dd-pdy.cz
Bankovní spojení: KB Poděbrady, 19733191/0100

2

Úvod
LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb (dále jen Luxor Poděbrady), byl zřízen v roce 2003
usnesením zastupitelstva Středočeského kraje. Poskytuje tři sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách:
1) Domov pro seniory (§ 49),
2) Odborné sociální poradenství (§37),
3) Sociální rehabilitace (§70).

Luxor Poděbrady se skládá z:
- Domova pro seniory,
- Komunitního centra.

1 Domov pro seniory Luxor Poděbrady
Popis služby
V domově pro seniory poskytujeme pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. To znamená
ubytování v 1- 3 lůžkových pokojích, celodenní stravu, ošetřovatelskou a rehabilitační péči a další služby.
Zabezpečujeme lékařskou péči, včetně péče odborných lékařů. Běžně jsou prováděny služby denní
potřeby: úklid, praní prádla a drobné opravy.

Kapacita
Kapacita je 70 obyvatel Domova pro seniory Luxor Poděbrady. Klienti žijí v 10 jednolůžkových, 18
dvoulůžkových a 8 třílůžkových pokojích. V roce 2017 jsme přijali 118 žádostí. Celkově evidujeme 224
žadatelů o službu sociální péče Domov pro seniory.

Cílová skupina
Sociální služba je poskytována seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu,
omezení soběstačnosti a obtížné sociální situaci celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči a jsou
občany členských států Evropské unie a mají trvalý pobyt na území České republiky.
Zařízení je vhodné zejména pro mobilní a imobilní klienty, kteří mohou sami nebo s dopomocí plně využít
ideálního umístění Domova v lázeňském prostředí s širokou nabídkou kulturních podniků. Naše služba je
určena osobám ve věku od 65 let a výše. S výjimkou osob mladších 65 let, které mají nárok na starobní
důchod z důvodu dosažení důchodového věku (rozhodující je důchodový věk nikoli nárok na výplatu
starobního důchodu).

Cíl služby
Naším hlavním cílem je spokojený klient, to znamená vytvořit takové prostředí, které by se co nejvíce
blížilo domovu a současně nabídnout možnost plnohodnotného života, jedná se zejména o: ubytování,
stravu odpovídající požadavkům racionální výživy, kvalitní úkony péče, nabídku aktivit, kvalitní
ošetřovatelskou péči, vhodné vybavení pokojů, spokojenost s personálem.
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Poslání a vize organizace
Posláním Domova je zajistit důstojné žití, podporu a pomoc seniorům se sníženou soběstačností
v podmínkách blížících se běžnému způsobu života vrstevníků. Zároveň umožnit klientům, aby zůstali
součástí místního společenství.
Cílem Domova je podpora a poskytování takových služeb, které vedou k udržení a prodloužení
soběstačnosti klientů a vytvoření podmínek co nejvíce blízkých běžnému životu.
Spolupracující organizace:














Město Poděbrady
Výbor pro seniory a handicapované při městském úřadu Poděbrady
Český červený kříž
Svaz postižených civilizačními chorobami Poděbrady
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, o.s.
Centrum zdravotních a sociálních služeb Poděbrady o.p.s.
Handicap centrum Srdce, o. p. s.
Senior Park Sokoleč, a. s.
Anna Český Brod, sociální služby pro seniory
Domov Na Zámku Lysá nad Labem
Domov důchodců Pohoda Turnov
Domov na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb
PRAGOM CS, spol. s r.o. Pňov - Předhrádí
























Parkinson klub Poděbrady
Klub důchodců Poděbrady
Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Městská nemocnice Městec Králové, a.s.
Nemocnice Český Brod, s. r. o.
Oblastní nemocnice Nový Bydžov, a. s.
Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Regionální tisk (Poděbradské noviny a Nymbursko)
CAnitera Poděbrady - Klinická logopedie a centrum canisterapie
Městská knihovna Poděbrady
Hestia, o.s.
MŠ Proftova
MŠ Montessori Poděbrady
Mozaika česko-anglická mateřská škola, s.r.o.
MŠ Poděbrady - K. Čapka
Základní umělecká škola Poděbrady
ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady
ZŠ Václava Havla
SOU společného stravování Poděbrady
Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady
SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk
SOŠ a SOUMěstec Králové
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Hotelová škola Poděbrady
Gymnázium Jiřího z Poděbrad
EKO Gymnázium Poděbrady
Zlatý pruh Polabí, o.p.s.
Sokol Velenice
Kapela Poděbradka
Domov mládeže Junior Poděbrady

Obsah poskytované služby
Dle §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje Domov tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

1.1 Ošetřovatelská péče
Lékařskou péči v zařízení v roce 2017 poskytoval:


praktický lékař MUDr. Pavel Zezula.

Klienti si volí svého lékaře a někteří zůstávají dále v péči svého praktického lékaře, při zajištění lékařské
péče jsme v roce 2017 spolupracovali s:
 MUDr. Šárkou Hodboďovou,
 MUDr. Jaroslavem Pivoňkou (zástup za MUDr. Pavla Zezulu),
 MUDr. Tomášem Jančákem,
 MUDr. Irenou Proxovou,
 MUDr. Oldřich Baumgartner.
Do Domova dochází tito odborní lékaři:
 psychiatr MUDr. Martin Sládek,
 chirurg MUDr. Vladimír Švejcar; MUDr. Josef Oupický, MUDr. Jiří Boháč,
 kožní lékař MUDr. Václav Macura,
 dia poradna MUDr. Pavel Frič,
 neurolog MUDr. Irena Luňáková,
 stomatolog MUDr. Jana Pekláková.
Klienti Domova navštěvují tyto lékaře:
 psychiatrička MUDr. Miloslava Kuprová,
 ORL lékařka MUDr. Milena Kroulíková,
 oční lékařka MUDr. Miloslava Kupcová,
 OTRN lékařka MUDr. Olga Kočová,
 gynekologie MUDr. Radka Černá,
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ortoped MUDr. Jan Česák,
RHB MUDr. Hájková Renata,
Oční klinika Horní Počernice - lékaři se střídají,
stomatolog MUDr. Jarmila Cenková, MUDr. Pavel CHrz, MUDr. Romana Husáková
kardiolog MUDr. Martin Baumgartner,
kardiolog MUDr. Vít Mařatka,
chirurg MUDr. Vladimír Švejcar, MUDr. Josef Oupický, MUDr. Jiří Boháč

Počet hospitalizovaných klientů v roce 2017 bylo 59 (Nemocnice Kolín, Nymburk, Městec Králové, PL
Kosmonosy, PL Sadská, RHB Hradec Králové). Spolupracovali jsme s MUDr. Ivanem Runczikem,
využíváme programy PC Praescriptor na objednávání a kontrolu léků. Dále používáme program Cygnus I
a II. V rámci odborné praxe jsme i tento rok spolupracovali se Střední zdravotní školou Nymburk, kdy
k nám docházeli studenti oboru sociální péče. Dále účastníci kurzů pracovníka v sociálních službách u nás
vykonali odbornou praxi.

1.2 Rehabilitace
Fyzioterapie pro veřejnost a pro klienty Domova je zajišťována 3 registrovanými fyzioterapeuty. Smlouva
je uzavřena se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111) a Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda (209). Pro
klienty Domova zajišťujeme konzultace s rehabilitační lékařkou MUDr. Renatou Hájkovou. Na našem
pracovišti poskytujeme následující služby:
1. Individuální fyzioterapie (spirální stabilizace páteře dle MUDr. Smíška, aktivace HSSP, metoda
Roswithy Brunkow, akrální koaktivační terapie, fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna
a inkontinence, lymfatické masáže manuální, nácvik lokomoce)
2. Techniky měkkých tkání
3. Mobilizace páteře a periferních kloubů
4. Kineziotaping
5. Fyzikální terapie (magnetoterapie, elektroléčba, ultrazvuk, rebox, rašelina, celková/částečná vířivá
koupel, lymfatické masáže přístrojové)
Pracoviště za rok 2017 obsloužilo 673 klientů a při celkovém počtu 7376 ošetření bylo provedeno 17 058
úkonů. Kvalita poskytovaných služeb je velmi kladně hodnocena, což dokazují četné pozitivní ohlasy od
klientů, především však stále rostoucí zájem ze strany veřejnosti.

1.3 Stravovací úsek
Celodenní stravování klientů Domova je důležitou podmínkou jejich spokojenosti a dobrého zdravotního
stavu. Spolupracujeme v tomto směru s úsekem přímé péče, nutriční terapeutkou a Výborem obyvatel
našeho Domova. Zařazujeme nové i tradiční recepty, např. u příležitosti Dní evropských států, s jejichž
kulturou (včetně jídla) se klienti seznamují. Připravujeme a podáváme občerstvení na kulturních akcích,
které v Domově probíhají. Nyní mají naši klienti 2x v týdnu možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Tým
pracovnic kuchyně a jídelny s pochopením vyhovuje výjimkám dietního stravování i připomínkám svých
strávníků. Rádi přispíváme zdravou a chutnou stravou k příslovečné dlouhověkosti klientů našeho
Domova. Významnou složkou zdravého životního stylu je přiměřená, pestrá a vyvážená strava, doplněná
každý den možností výběru jednoho ze čtyř zeleninových nebo ovocných salátů, jogurtů či šlehaného
tvarohu a se zajištěným pitným režimem.
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Kromě zajištění provozu kuchyně vedoucí tohoto úseku řídí také malou kuchyňku/výdejnu stravy, kde
se pracovnice starají o kulturu stravování a obsluhu klientů v prostorách přilehlé jídelny.

1.4 Úhrady za poskytované služby 2017
Úhrada za služby se pohybuje mezi 160,-Kč až 210,-Kč dle počtu lůžek na pokoji a s balkonem či bez
balkonu. Úhradu za stravu racionální je 157,-Kč, úhrada za stravu diabetickou je 162,-Kč a úhrada
za stravu plnou diabetickou je 170,-Kč. Ubytování je možné na 6 typech pokojů (viz tabulka níže).
Velikost
pokoje

Ubytování Navýšení
základ
balkon

Jednolůžkový s balkonem

130

Jednolůžkový bez balkonu

130

Dvoulůžkový s balkonem

110

Dvoulůžkový bez balkonu

110

Třílůžkový s balkonem

90

Třílůžkový bez balkonu

90

10,00
10,00
10,00

Celkem
den

140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
90,00

Služby Ubytování Strava
Strava Strava
den
den
racionální dia/den diaP/den

70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00

210,00
200,00
190,00
180,00
170,00
160,00

157,00
157,00
157,00
157,00
157,00
157,00

162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00

170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00

Celkem
racio/den

367,00
357,00
347,00
337,00
327,00
317,00

Celkem Celkem
dia/den diaP/den

372,00
362,00
352,00
342,00
332,00
322,00

380,00
370,00
360,00
350,00
340,00
330,00

1.5 Skladba klientů
Počet klientů k 31. 12. 2017

70

Počet nástupů k pobytu v roce 2017

27

Počet ukončených pobytů v roce 2017

24






jiné zařízení soc. služeb
jiné zařízení zdrav. služeb
do soukromí
úmrtí

0
1
1
22

z toho:

ve věku 27 - 65 let
ve věku 66 - 75 let
ve věku 76 - 85 let
ve věku 86 - 95 let
ve věku nad 96 let

2
8
24
34
2

z toho:

mužů
žen

20
50

Průměrný věk klientů

85,0

Počet klientů dle stupně PNP (příspěvek na péči) k 31. 12. 2017
I.
II.
III.
IV.

bez PNP
stupeň PNP
stupeň PNP
stupeň PNP
stupeň PNP

5
13
22
23
7
7

1.6 Personální zajištění služby
Přímou péči o klienty Domova zajišťuje:
1 vedoucí sestra
1 zástupce vedoucí sestry
5 všeobecných sester
20 pracovníků v sociálních službách
1 fyzioterapeut
2 sociální pracovnice
Sociální pracovnice v průběhu roku 2017 vedla odborné praxe (souvislé, průběžné) 1 studentce vysoké
školy, obor sociální práce.

Sociálně aktivizační programy
Domov nabízí klientům tyto pravidelné aktivizační činnosti:
 Kondiční cvičení na židlích (RHB, jídelna s ergoterapeutem)
 Poslech hudby na harmoniku s panem S. Měchurou
 Literární klub
 Posezení s panem ředitelem
 Dechovka s kávou
 Univerzita třetího věku
 Vystoupení ZUŠ (1x měsíčně)
 Bohoslužby (1x měsíčně)
 Kurz pečení
 Výtvarný kroužek
 Křeslo pro hosta
 Canisterapie
 Výbor obyvatel
 Individuální práce s tabletem
 Projekt ”Četba do domu“ – spolupráce s městskou knihovnou v Poděbradech – 1 x měsíčně
Kromě těchto pravidelných aktivit zajišťujeme celou řadu kulturních a zábavných vystoupení.
Dle možností a zájmu obyvatel i výlety. Na Canisterapii dochází do Domova paní Mgr. I. Bajtlerová
s fenkou Elfií. V únoru se konal Masopust, navštívil nás pan ředitel ze ZOO Chleby, v březnu vystoupila
Viola Olomouc s písněmi z Čech a Moravy. V tom též měsíci do Domova zavítala velvyslankyně Finska
paní H. Turri, která vyprávěla o kultuře, tradicích a životě ve Finsku, klienti opět měli možnost ochutnat
tradiční finská jídla, předávala se také kytička na MDŽ. V dubnu jsme oslavili velikonoční svátky a pálily
se čarodějnice. V květnu se konala velká Canisterapie, kam dorazilo 10 pejsků s doprovodem, pět
vybraných klientů jelo reprezentovat Domov na Lyský pětiboj, pořádali jsme pro klienty výlet výletním
vláčkem po Poděbradech a blízkém okolí, opékali jsme buřty, vystoupil komorní pěvecký sbor VOX
nymburgensis. V červnu se Domov prezentoval na výstavě v Lysé nad Labem, kde zároveň proběhlo
slavnostní vyhodnocení soutěže, kde klienti vystavovali své výtvory, navštívil nás velvyslanec Itálie, který
vyprávěl o životě v Itálii, klienti opět ochutnali klasické italské pokrmy. V červenci se konala velká soutěž
„Miss staré koleno“, kde soutěžilo 5 adeptek za přítomnosti poroty, kterou tvořili např. Vlastimil Harapes,
Tomáš Magnusek aj. V srpnu mohli klienti navštívit dvě hudební představení, nejdříve písničkový pořad
zpěváků J. Beneše a J. Koulové z divadla SEMAFOR a poté vystoupení pana P. Kubce. V září jsme
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organizovali turnaj ve společenské hře „Člověče, nezlob se!“ a zúčastnili se Českobrodských hrátek.
V tomto roce proběhlo i mnoho Křesel pro hosta, kde hosté klientům vyprávěli o svých cestovatelských
zážitcích, proběhlo i několik besed s tématem „Jak čínská medicína pomáhá seniorům“. V říjnu, Měsíci
seniorů byl Domov otevřen široké veřejnosti a pro klienty zahrála kapela Veleňanka. Uskutečnili jsme
ještě výlet do nedaleké ZOO Chleby, opékali jsme buřty. V listopadu navštívil Domov v rámci dni
Švýcarska velvyslanecký rada R. Ott, s hudebním vystoupením se představil pan M. Krulich.
V posledních měsících roku klienti loupali ořechy a pekli cukroví, uspořádala se Mikulášská zábava a
další vystoupení, jako např.: vystoupení klubu Kvítek, country tance, vystoupení žáků ZŠ TGM,
vystoupení česko-anglické MŠ Mozaika Poděbrady, vystoupení MŠ Proftova Poděbrady, vystoupení MŠ
Montessori, Rotary clubu a Střední zemědělské školy v Poděbradech. Tradičně proběhla štědrovečerní
večeře s panem ředitelem a závěr roku ukončila společná oslava Silvestra s tombolou. Pravidelně
vydáváme čtvrtletník „Náš Domov“, kde klientům představujeme zaměstnance, připomínáme proběhlé
aktivity, přikládáme informace o zdraví nebo cvičení na trénování paměti. Další informace o aktivitách v
našem Domově a jednotlivá čísla časopisů jsou uveřejněna na našich internetových stránkách (www.ddpdy.cz).

1.7

Dobrovolníci

V rámci sociální služby spolupracujeme s dobrovolníky, kteří se věnují volnočasovým aktivitám s našimi
klienty (společníci na pokojích, doprovody na procházkách, hraní společenských her, realizace
skupinových aktivity). Dobrovolníky máme z řad studentů gymnázia, střední odborné školy nebo
i obyvatel Poděbrad a blízkého okolí. Formou dobrovolnické činnosti je vykonávána v Domově
i canisterapie. Celkem za rok 2017 docházelo do Domova 13 dobrovolníků, kteří s klienty strávili
401 hodin. Dobrovolnická činnost je v našem Domově velice vítána.

2 Komunitní centrum
Luxor Poděbrady Komunitní centrum vzniklo v rámci projektu „Pilotní přeměna klasické rezidenční
služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby“. V roce 2017 Komunitní
centrum poskytovalo dvě registrované sociální služby Odborné sociální poradenství a Sociální
rehabilitaci.
Poslání
Posláním KOMUNITNÍHO CENTRA PODĚBRADY je překonávání bariér v nás i okolo nás a umožnit
klientům, kteří mají z různých důvodů sníženou soběstačnost a nemohou vykonávat některou
z obyčejných každodenních činností, život v jejich domácím prostředí.
Cílová skupina (pro obě ambulantní služby)
 osoby se zdravotním postižením,
 osoby s chronickým onemocněním,
 senioři.
Služby poskytujeme především klientům ze Středočeského kraje. Veškeré služby Komunitního centra jsou
poskytovány zdarma.
Personální zajištění služby
1 sociální pracovnice,
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1 odborná pracovnice - ergoterapeutka
Spolupracující organizace
 Městská nemocnice Městec Králové a.s.,
 Klub Parkinson Poděbrady,
 Svaz postižených civilizačními chorobami Poděbrady (dále jen SPCCH)
 Handicap centrum Srdce, o.p.s.
 Anenské slatinné lázně, a.s.
 Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Komunitní centrum dále zajišťuje odborné praxe studentům vyšších odborných škol a vysokých škol,
středních škol a odborných učilišť, obory ergoterapie, sociální práce, andragogika, sociální péče –
pečovatelství, ošetřovatelství.

1.1 Informační a propagační akce
Pracovnice Komunitního centra v roce 2017 prezentovaly poskytované ambulantní služby, práci
sociálního pracovníka i odborného pracovníka – ergoterapeuta.





22. – 25. 06. 2017 – XVIII. Ročník celorepublikové výstavy Senior – Handicap: aktivní život
2017 v Lysé nad Labem.
03. 10. 2017 – Den otevřených dveří Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb v rámci
Týdne sociálních služeb ČR.
08. 12. 2017 – Prezentace ambulantních sociálních služeb a profesní poradenství bylo poskytnuto
na žádost organizace Domov Barbora Kutná Hora.
12. 12. 2017 – V rámci přípravy dalšího komunitního plánu bylo KC prezentováno na „Setkání
poskytovatelů sociálních služeb ve městě Poděbrady“.

Komunitním centrum také v roce 2017 poskytlo odborné praxe studentům z oborů, které úzce souvisí
s poskytovanými sociálními službami.




květen – červenec 2017 - probíhaly v Komunitním centru odborné praxe studentů
1. LF UK, obor Specializace ve zdravotnictví – ergoterapeut, pro cílovou skupinu seniorů a osob
se zdravotním postižením. Praxe se zúčastnilo celkem 10 studentů.
říjen 2017 – odborná praxe studentky UJAK Mgr. obor Andragogika – poradenství pro dospělé.

Sociální pracovnice Komunitního centra se v roce 2017 pravidelně účastnila pracovní skupiny, která se
zabývá tvorbou metodiky pro poskytovatele Odborného sociálního poradenství při Středočeském kraji.
Dále se sociální pracovnice a odborná pracovnice-ergoterapeutka Komunitního centra v rámci Sociální
rehabilitace účastnily jednání o návrzích věcného řešení koordinace rehabilitace osob se zdravotním
postižením, které zpracovalo MPSV.

1.2 Odborné sociální poradenství
Posláním sociální služby Odborné sociální poradenství je poskytnout klientům informace, pomoc
a podporu. Jedná se především o klienty, kteří se ocitli v nepříznivé nebo složité sociální situaci, nebo jim
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taková situace hrozí. Pokud sami nejsou schopni ji řešit, mohou vyhledat naši odbornou sociální poradnu.
Současně mají možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Odborné sociální poradenství je poskytováno na základě § 4 vyhlášky 505/2006 Sb.
Konkrétním posláním je, aby klient naší služby získal odborné a odpovídající informace a sám se co
nejvíce podílel na řešení dané situace.
Konkrétně se jedná například o tyto činnosti:
 Pomoc s orientací v sociálních systémech, např. pomoc v hmotné nouzi, státní sociální podpora,
dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči.
 Zprostředkování návazné sociální služby.
 Pomoc s orientací v důchodovém systému.
 Poskytnutí psychosociální podporu.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 Podpora při jednání s úřady. Pomoc se sociálním začleněním.
 Zprostředkování kontakt se společenským prostředím.
 Zapůjčení kompenzačních pomůcek k sebeobsluze např. mechanický vozík, chodítko, nástavce na
WC, podavače, navlékače ponožek, modifikované příbory a další. Pomoc se zajištěním vlastní
kompenzační pomůcky…
Kapacita: 20 intervencí (30 min. jednání)/týden.
Poznámka: Kapacita poradenství je orientačně uvedena, každému klientovi vyhovíme a poskytneme
potřebnou pomoc či podporu.
Provozní doba poradny:
pondělí, úterý, pátek: 8:00 - 12:00
středa, čtvrtek:
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
nebo dle dohody
Služba je poskytována osobám od 19 let ohroženým sociálním vyloučením, nebo v nepříznivé sociální
situaci. Služby poskytujeme především klientům ze Středočeského kraje.
V roce 2017 bylo poskytnuto 170 kontaktů, intervencí a konzultací.
Půjčování kompenzačních pomůcek pro sebeobsluhu
V roce 2017 bylo uzavřeno celkem 16 smluv o bezplatné výpůjčce kompenzačních pomůcek. Nejčastěji si
klienti půjčují mechanický vozík, chodítka a pomůcky potřebné ke zvládnutí hygieny. Toto se týká
všech potřebných klientů Komunitního centra. Pomůcky jsou vždy zapůjčovány pouze na dobu
nezbytně nutnou k zajištění vlastní kompenzační pomůcky, s čímž klientům pomáháme.

1.3 Sociální rehabilitace
Posláním Sociální rehabilitace, je především zvyšovat dovednosti našich klientů a posilovat jejich návyky
nezbytné pro samostatný život.
Sociální rehabilitace je poskytována dle § 35 vyhláška č. 505/2006 Sb.
Rozsah sociální rehabilitace dle § 35 vyhláška č. 505/2006:
(1) Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
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a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začleňování:
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně,
nakupování,
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity
a doprovázení zpět,
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
3. nácvik chování v různých společenských situacích,
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
2. informační servis a zprostředkovávání služeb.
V našem zařízení se konkrétně jedná například o tyto činnosti:
 Pomoc s nácvikem dovedností potřebných pro zvládání péče o vlastní osobu, které potřebujete ve
vašem přirozeném prostředí a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
 Trénink fatických funkcí - schopnost pojmenovat předměty a porozumět řeči.
 Trénink kognitivních funkcí - vnímání, myšlení a paměť.
 Nácvik hrubé, jemné motoriky a nácvik úchopů.
 Nácvik běžných denních aktivit - oblékání, hygiena, stravování, nakupování, vaření, používání
výtahu, telefonování…
 Doporučení a nácvik používání kompenzačních pomůcek.
 Nácvik samostatného pohybu a orientace. Nácvik běžných i alternativních způsobů komunikace.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Doprovod
například k lékaři.
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a mnoho dalšího dle potřeb klienta.
Službu je možné poskytnou po předchozím sociálním šetření, které provádí sociální pracovník, po
ergoterapeutickém vyšetření klienta odborným pracovníkem - ergoterapeutem a stanovení cíle a přání
klienta.
Kapacita: 20 klientů/týden.
Provozní doba:
pondělí, úterý:
středa:
čtvrtek, pátek:

8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
8:00 - 12:00

nebo dle dohody

Službu poskytujeme osobám od 19 do 80 let, kteří jsou ohroženými sociálním vyloučením, nebo
v nepříznivé sociální situaci. Služby poskytujeme především klientům ze Středočeského kraje.
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V roce 2017 bylo klientům poskytnuto 21 jednorázových intervencí a 425 konzultací klientům, kteří
navštěvovali Komunitní centrum dlouhodobě. Jedná se především o klienty, kteří z důvodu zhoršení
zdravotního stavu ztratili schopnost sebeobsluhy nebo komunikace s okolím. Důvodem zhoršení
zdravotního stavu bývá úraz, cévní mozková příhoda, poškození mozku atd. Tím jsou klienti sociálně
vyloučeni, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi.
Splnění plánů z 2017
V roce 2017 jsme chtěli obnovit a doplnit kompenzační pomůcky, které si klienti mohou v Komunitním
centru zdarma zapůjčit do doby, než jim pomůžeme získat pomůcku jejich vlastní. Půjčování předchází
výběr vhodné kompenzační pomůcky a nácvik zacházení s pomůckou. Cíl byl splněn částečně. Nově
získanou kompenzační pomůckou je toaletní křeslo.
Plán na rok 2018

V roce 2018 bychom rádi v rámci poskytovaných sociálních služeb navázali spolupráci
s Nemocnicí Nymburk, s. r. o. a s OSSZ Nymburk spolupracovali na koordinaci rehabilitace pro
osoby se zdravotním postižením. Dále bychom chtěli, aby se Komunitní centrum připojilo k
Projektu OPZ „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II“. Tento
projekt má za cíl zajištění víceletého financování sociální služby Sociální rehabilitace, které by
mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním službám na území Středočeského kraje.

3 Kontrolní činnost




21. 03. 2017 Kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, při odvodu
pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z OSSZ Nymburk.
Bez připomínek.
25. 10. 2017 Kontrola z Krajské hygienické stanice Nymburk – provoz kuchyně. Bez připomínek.

3.1 Zaměstnanci
ROK 2017
Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2017
Z toho:
- THP pracovníci
- všeobecné sestry
- fyzioterapeut
- ergoterapeut
- pracovníci v sociálních službách
- sociální pracovnice
- převážně manuálně pracující
Ukončené pracovní poměry
Nové pracovní poměry
Dohody o provedení práce, pracovní činnosti

49,625
4,5
7,00
2,75
1,00
20,00
3,00
11,375
6
10
9
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4 Ekonomická část
Příloha č. 4 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení

Výsledek hospodaření k 31.12.2017 a návrh jeho rozdělení do peněžních fondů PO
A) Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření
- hlavní činnosti
- z doplňkové činnosti
Celkem k 31.12.2017 před zdaněním
Předpokládané zdanění celkem
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -)

v Kč na dvě
desetinná místa
24 467,71
81 818,07
106 285,78
0,00
106 285,78

B) Krytí zhoršeného výsledku hospodaření
Ukazatel
Ztráta z hospodaření celkem
v tom krytí ztráty:
- z rezervního fondu
- z rozpočtu zřizovatele
- ze zlepšeného výsledku hospodaření
- jiným způsobem

v Kč na dvě
desetinná místa
0,00

v Kč na dvě desetinná místa

C) Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 20xx do peněžních fondů PO

stav k 1.1.2017

Rezervní fond
Fond odměn
Fond investic
CELKEM

1
2 503 405,12
336 000,00
3 684 682,71
6 188 087,83

stav k 31.12.2017

2
2 715 122,13
436 000,00
3 179 185,51
5 894 307,64

Příděl ze
zlepšeného
výsledku
stav po přídělu
hospodaření za
rok 2017
3
4=2+3
106 285,78
2 821 407,91
0,00
436 000,00
0,00
3 179 185,51
106 285,78
6 000 593,42

Dne: 12. 02. 2018
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Příloha č. 2 Přehled nákladů a výnosů PO
v tis. Kč

Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti k 31.12.2017
Skutečnost k 31.12.2016
syntetický
účet

název syntetického účtu

Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem
501
502, 503
504
506, 507
508
511
512
513
516
518

521
521xx
521xx
521xx
524
525
527
528
531, 532, 538
541, 542
544
547
548
549
551
562
563
569
557
558

doplňková č.

hlavní činnost

doplňková č.

Plnění
Plnění
rozpočtu v % rozpočtu v %
- Hlavní - Doplňková
doplňková č.
činnost
činnost

Skutečnost k 31.12.2017
hlavní činnost

23 448,52

1 057,46

27 280,21

1 052,49

28 042,56

1 155,89

102,8

109,8

3 129,60
1 216,49
0,00
0,00
0,00
170,92
24,17
11,85
0,00
2 094,29

3,32
106,75
0,00
0,00
0,00
0,84
0,00
0,00
0,00
140,75

3 265,70
1 295,00
0,00
0,00
0,00
619,00
25,00
15,00
0,00
2 385,50

3,30
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00

3 505,78
1 029,97
0,00
0,00
0,00
1 426,97
49,18
10,22
0,00
2 101,52

19,03
97,28
0,00
0,00
0,00
10,13
0,00
0,00
0,00
99,74

107,4
79,5

576,7
97,3

Mzdové náklady

11 500,00

542,00

12 969,43

545,00

13 876,46

615,66

z toho: platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady
nemocenská
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Úroky
Kurzové ztráty
Ostatní finanční náklady
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku

11 183,00
235,00
82,00
3 813,64
47,21
169,75
0,00
0,00
2,74
0,00
0,00
0,00
0,00
737,23
0,00
0,00
82,06
0,00
448,57

519,00
23,00
0,00
179,83
1,12
7,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12 684,43
205,00
80,00
4 314,25
52,50
256,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720,29
0,00
0,00
452,19
0,00
910,00

525,00
20,00
0,00
178,50
2,00
7,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 533,46
255,00
88,00
4 607,20
48,96
277,55
0,00
0,00
2,27
0,00
0,00
0,00
3,90
790,81
0,00
0,00
-210,79
0,00
522,56

615,66
0,00
0,00
204,94
5,41
10,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,30
0,00
0,00
0,00
0,59
0,00

23 657,36

1 140,68

27 192,21

1 140,49

28 067,02

1 237,70

0,00
14 961,10

0,00
1 140,68

0,00
14 784,61

0,00
1 140,49

0,00
16 575,21

0,00
1 237,70

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatníslužby

Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem
601
602

hlavní činnost

Rozpočet upravený 2017

Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb

230,5
196,7
68,1
88,1
107,0
106,7
124,4
110,0
106,8
93,3
108,3

71,2
113,0
117,3
0,0

109,8

121,7

114,8
270,5
137,4

-46,6
57,4
103,2

108,5

112,1

108,5

Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem
601
602
603
604
609
641, 642
643
644
645, 646
648
649
662
663
669

672
672xx
672xx
672xx
672xx

672xx
672xx

23 657,36

1 140,68

27 192,21

1 140,49

28 067,02

1 237,70

Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Čerpání fondů
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Kurzové zisky
Ostatní finanční výnosy

0,00
14 961,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472,09
0,00
2,15
0,00
0,00

0,00
1 140,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
14 784,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00

0,00
1 140,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
16 575,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 107,88
3,00
1,27
0,00
0,00

0,00
1 237,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

8 222,02

0,00

12 402,60

0,00

10 379,66

0,00

83,7

Příspěvek na provoz od zřizovatele
Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad
práce ČR apod.)
Dotace od ÚSC (obcí, krajů)
Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních
mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do
rozpočtu organizace - neinvestiční prostředky
Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních
mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do
rozpočtu organizace - rozpuštění transferů do výnosů
Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených

1 648,61

0,00

3 238,40

0,00

3 348,29

0,00

103,4

458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 115,41

0,00

9 164,20

0,00

7 031,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208,84

83,22

-88,00

88,00

24,46

81,81

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

208,84

83,22

-88,00

88,00

24,46

81,81

Hospodářský výsledek před zdaněním
591
595

Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů

Hospodářský výsledek po zdanění

103,2

108,5

112,1

108,5

25,4

76,7

-27,8

93,0

-27,8

93,0

Poznámky:
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Doplňkové údaje:
472,09

2 090,00

1 088,98

52,10

Čerpání prostředků z rezervního fondu (tis. Kč)

0,00

500,00

0,00

0,00

Čerpání prostředků z fondu odměn (tis. Kč)

0,00

0,00

0,00

47,21

53,67

50,08

93,31

51,00
21 402,00

51,00
23 550,00

52,00
21 522,00

101,96
91,39

Čerpání prostředků z fondu investic (tis. Kč)

Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)
Fyzický počet zaměstnanců
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč

v tis. Kč
Závazný ukazatel rozpočtu PO
Mzdy (max. limit)
Příspěvek na provoz
Odpisový plán

Schválená
hodnota
ukazatele

Hodnota po
změnách

Skutečnost k
31.12.2017

17 491,40

19 272,10

19 646,99

2 326,80

3 348,29

3 348,29

855,07

883,11

883,11

Plnění (%)
101,95
100,00
100,00

v tis. Kč
Výsledek hospodaření PO v příslušném roce
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Cekem

24,46
81,81
106,27

Dne: 13. 02. 2018
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Příloha č. 3 Tvorba a použití peněžních fondů PO

TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ke dni 31.12.2017
REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
- 413 (§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.)

v Kč

Počáteční stav k 1.1.2017
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
Tvorba - příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
TVORBA FONDU CELKEM

1 315 183
1 315 183
192 060
192 060

Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti

REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů - 414
(§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.)

0

Použití - k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a
náklady
Použití - k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně
Použití - k úhradě své ztráty za předchozí léta

0

Tvorba - z ostatních titulů

0
0

TVORBA FONDU CELKEM
Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti
Použití - k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a
náklady
Použití - k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně
Použití - k úhradě ztráty za předchozí léta
Použití - k posílení fondu investic
Použití - ostatní použití - kulturní vystoupení pro klienty domova
POUŽITÍ FONDU CELKEM
STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 31.12.2017

Použití - k posílení fondu investic

0

Použití - ostatní použití

0
0
0

POUŽITÍ FONDU CELKEM
STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 31.12.2017
FOND INVESTIC - 416
(§31 zákona č. 250/2000 Sb.)

Počáteční stav rezervního fondu k 1.1.2017
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
Tvorba - z peněžních darů (účelových)
Tvorba - z peněžních darů (neúčelových)
Tvorba - z prostředků převedených podle § 28 odst. 3
(nespotřebované dotace z rozpočtu EU nebo dle mezinárodních

0
1 507 243

FOND INVESTIC - 416
(§31 zákona č. 250/2000 Sb.)

v Kč

Počáteční stav k 1.1.2017

3 684 683

POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
Tvorba - Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhoodbého majetku
dle schváleného Plánu odpisů
Tvorba - Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
Tvorba - investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných
Tvorba - Převod z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem
Tvorba - Ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
Tvorba - Peněžní dary a přísp. od jiných sub. na invest. účely
Tvorba - Ostatní zdroje (např. inv. úvěry a půjčky schválené
zřizovatelem)
TVORBA CELKEM

3 684 683
883 113
540 752
0
0
0
0

Použití - pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku
Použití - odvod do rozpočtu zřizovatele
Použití - navýšení finan. prostř. určených na financování údržby a
oprav majetku používaného PO
Použití - ostatní použití*(např. úhrada inv.úvěrů a půjček)
POUŽITÍ CELKEM
STAV FONDU k 31.12.2017

v Kč
1 188 222
1 188 222
38 561
0
0
38 561
0
0
0
0
0
18 904
18 904
1 207 879
v Kč
1 929 362
0
0
0
1 929 362
3 179 186

* rozepište podle druhu

0
1 423 865
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FOND ODMĚN - 411
(§ 32 zákona č. 250/2000 Sb.)
Počáteční stav k 1.1.2017
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
Tvorba - příděl z výsledku hospodaření PO
Tvorba - ostatní
TVORBA CELKEM
Použití - překročení prostředků na platy
Použití - výplata odměn
POUŽITÍ CELKEM
STAV FONDU k 31.12.2017

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (FKSP) - 412
(§ 33 zákona č. 250/2000 Sb.)
Počáteční stav k 1.1.2017
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM

v Kč
336 000
336 000
100 000
0
100 000
0
0
0
436 000

v Kč
90 630
90 630

Tvorba - základní příděl
(povinný odvod ve výši standardizovaného % z objemu nákladů
zúčtovaných na platy nebo mzdy dle § 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o
fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění

288 363

Ostatní zdroje*
TVORBA CELKEM
Použití fondu dle vyhlášky 114/2002 Sb., v platném znění*- stravné
Rekreace
Dary -jubilea
Penzijní připojištění
POUŽITÍ CELKEM
STAV FONDU k 31.12.2017

0
288 363
66 740
206 210
8 000
9 900
290 850
88 142

Dne: 13. 02. 2018
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Příloha č. 5 Investiční a neinvestiční akce

Přehled investičních a neinvestičních akcí v roce 2017
Investiční akce a zdroje financování
Investiční akce
(název a účel)

Výměna radiátorů
Rekonstrukce koupelen
Pohybový stroj
Plynová sklopná pánev
Univerzální robot RE 24
Válcový žehlič - elektrický mandl
CELKEM

v tis. Kč
Zdroje finanncování
Rozpočet
Státní
Zdroje na
Fond
SK rozpočet Strukt.
Jiné zdroje akci celkem
investic PO investiční investiční fondy EU
příspěvek
dotace
0

400

0

0

0

400

548
165
289
156
230
1 388

200
0
0
0
0
600

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

748
165
289
156
230
1 988

Číslo usnesení
Rady kraje/
Zastupitelstva
kraje ze dne

Čerpáno
k 31.12.

039-42/2017/RK
341 009-10/2017/ZK
106-27/2017/RK
748 021-37/2017/RK
165 052-44/2017/RK
289 046-30/2017/RK
156 040-43/2017/RK
230 022-34/2017/RK
1 929

Neinvestiční akce a zdroje financování (významnější akce nad rámec financování běžného provozu souvisejícího s hlavní činností PO)
Neinvestiční akce
(název a účel)

CELKEM

Zdroje finanncování
Státní
Zdroje na
Neinv.
Rozpočet
rozpočet Strukt.
akci
celkem
prostředky SK - neinv.
Jiné zdroje
neinv.
fondy EU
PO
příspěvek
dotace

0

0

0

0

0

0
0
0

v tis. Kč
Číslo usnesení
Rady kraje/
Zastupitelstva
kraje ze dne (v
příp. schvál.)

Čerpáno
k 31.12.

0

Dne: 12. 2. 2018
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Příloha č. 8 Vnitřní změna finančního plánu (změna celkového objemu)

VNITŘNÍ ZMĚNA FINANČNÍHO PLÁNU sestaveného z hlediska NÁKLADŮ/VÝNOSŮ (změna celkového objemu)
č. 001/2017
Název příspěvkové organizace: Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb
IČ: 49534947
Věcně příslušný odbor: sociálních věcí
Číslo organizace: 1727

Číslo
syntetického
účtu

Název položky finančního plánu

Schválená
hodnota ve FP Požadovaná
usnesení č. 006úprava (+/-)
34/2017/RK ze
dne 21.9.2017

521
524
527
551
569
501

mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
odpisy
ostatní finanční náklady
spotřeba materiálu

13 514 430,00
4 492 750,00
264 220,00
796 110,00
452 190,00
3 269 000,00

985 570,00
319 390,00
24 140,00
87 000,00
-452 190,00
8 126,00

602

výnosy z prodeje služeb

15 925 100,00

972 036,00

38 713 800,00

1 944 072,00

kontrolní součet:

v Kč

Hodnota ve FP
po úpravě

Zdůvodnění úpravy

14 500 000,00 V souvislosti s NV 6/2017 a 340/2017
4 812 140,00 dtto
288 360,00 dtto
883 110,00 zařazení nově pořízeného majetku
0,00 nebyly
3 277 126,00 vyšší náklady na potraviny
vyšší tržby (PnP, vyšší zálohyod
16 897 136,00 pojišťovny)
0,00
40 657 872,00

Změna celkového objemu finančního plánu:

Číslo položky finančního plánu

Schválená
hodnota ve FP Požadovaná
usnesení č. 006úprava (+/-)
34/2017/RK ze
dne 21.9.2017

Hodnota FP po
úpravě

Celkový objem nákladů/výdajů

28 332 700,00

865 750,00

29 198 450,00

Celkový objem výnosů/příjmů

28 332 700,00

972 036,00

29 304 736,00

0,00

106 286,00

106 286,00

56 665 400,00

1 944 072,00

58 609 472,00

Saldo (výnosy - náklady, příjmy - výdaje)
kontrolní součet:

Zdůvodnění úpravy

Dne: 12. 02. 2018

5 Plnění stanovených úkolů pro rok 2017
 Snížení kapacity (počtu třílůžkových pokojů a zvýšení počtu dvoulůžkových pokojů).

Nesplněno

 Doplnit nejdůležitější písemné dokumenty na webových stránkách Domova slovním komentářem.
Splněno

 Zajištění obnovy smlouvy pronájmu kuchyně na další léta s městem Poděbrady.

Splněno

 Zakoupení klimatizace do prostor jídelny z důvodu zlepšení podmínek při stolování a zkvalitnění
ovzduší při pořádaných společenských akcích.

Splněno

 Pokračování ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. s Parkinson klubem Poděbrady – pořádání
společných setkání a turnajů spol. her nebo s dalšími Domovy pro seniory ve Středočeském kraji).
Splněno
 Udržet provoz rehabilitace a Komunitního centra.

Splněno

 Další zlepšení podmínek pro pobyt klientů (vybavení pokojů, klimatizace na jídelně).

Splněno

 Technické řešení častého ucpávání odpadů, oprava tepelných čerpadel, střechy, okapů, koupelen,
dovybavení kuchyně, výměna mycí linky, instalace nové pračky.

Splněno

 Dovybavení rehabilitace novým moderním rehabilitačním zařízením.

Splněno

 Zajištění dalších dvou parkovacích míst pro potřebu Domova.

Splněno

 Další rozšíření a podpora aktivit pro klienty, mj. každé pololetí pořádat Den evropského státu za účasti
velvyslance dané země.

Splněno

 V rámci daných možností další zlepšení finančního hodnocení pracovníků v sociálních službách.
Splněno
 Úprava bezbariérového přístupu na zahradu Domova.

Splněno

 Uzavření smluvního vztahu s dalšími zdravotními pojišťovnami k vykazování zdravotní péče klientů,
kteří jsou registrováni u těchto pojišťoven.

Nesplněno

 Pořízení audiosystému k ozvučení jídelny.

Splněno

6 Plány na rok 2018
 Rekonstrukce dámských a pánských toalet na patrech pro klienty Domova.
 Rekonstrukce kanceláře vedoucí sestry a sesterny.
 Pořízení klimatizace do kanceláře vedoucí sestry.
 Dovybavení prostor šatny pro personál.
 Nákup automobilu, jak pro přepravu klientů Domova, tak i pro provozní účely.
 Oprava balkonových dveří na pokojích klientů a nová instalace topných těles do celého zařízení Luxor
Poděbrady.
 Výmalba pokojů klientů.
 Zajištění dalších dvou dnů Dne evropského státu za účasti velvyslance dané země Evropské Unie.
 Spolupráce s Městem Poděbrady (práce v městském zastupitelstvu, komisích města, spolupráce
se seniorskými organizacemi, vedením města, aktivní účast na tvorbě komunitního plánu aj.)
 Rekonstrukce společné chodby v suterénu budovy mezi rehabilitací a Komunitním centrem. Prezentace
služeb např. formou nástěnných tabulí, úprava prostor denní místnosti Komunitního centra.
 Pokračování ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. s Parkinson klubem Poděbrady – pořádání
společných setkání a turnajů spol. her nebo s dalšími Domovy pro seniory ve Středočeském kraji).
 Snížení kapacity a zvýšení počtu dvoulůžkových pokojů.
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Závěr
Rok 2017 můžeme celkově hodnotit opět jako rok úspěšný, s výraznými prvky dalšího zlepšování
podmínek pro život klientů Luxoru. A to jak v materiální oblasti, tak ve snaze spoluvytvářet domácí
prostředí s příjemnou, přátelskou atmosférou a dobrými mezilidskými vztahy. Významným způsobem
k dosažení tohoto společného cíle přispívá hezký vztah zaměstnanců ke klientům spolu s širokou
a pestrou nabídkou aktivit.
K nejvýznamnějším zlepšením života našich klientů v materiální oblasti patří především

nově

rekonstruované koupelny, výměna mycí linky, dovybavení technologie kuchyně, technické řešení
ucpávání odpadů, oprava tepelných čerpadel, nová klimatizace na jídelně, ozvučení jídelny, pořízení
venkovního grilu na opékání buřtů, oprava zábradlí na všech balkonech, nákup osmi polohovacích postelí,
zvedacího zařízení, antidekubitních matrací, dek a povlečení. Na zahradu byl vybudován bezbariérový
přístup a před budovou zajištěna další dvě parkovací místa. Činnost Rehabilitace jsme rozšířili o dva
nové moderní prvky, které klienti a veřejnost rádi a hojně využívají.
Podařilo se nám udržet ohrožený provoz Komunitního centra i Rehabilitace. Tyto služby využívají a taky
i oceňují klienti z celého regionu. Mezi naše priority patří zajištění a podpora aktivit, podporujících
rozvoj tělesných i duševních schopností a současně osobní důstojnosti a sebevědomí našich obyvatel.
Mezi nejoblíbenější stálé a pravidelné aktivity patří kondiční cvičení pod vedením ergoterapeutky,
posezení s panem ředitelem a Univerzita třetího věku. V roce 2017 pravidelné aktivity doplnilo celkem 61
dalších akcí. Největší úspěch opět zaznamenaly Dny evropských států – tentokráte Finska, Itálie
a Švýcarska za účasti velvyslanců těchto zemí. S velkým zájmem se setkaly i další akce mj. výlet
vláčkem, Zabíjačka, Masopust, soutěž „Miss Staré koleno”, vystoupení pěveckých a hudebních souborů,
cyklozávod, canisterapie, Křesla pro hosta, oslava MDŽ, opékání buřtů aj.
Podporou pro další zlepšování naší práce, ale i našeho dobrého pocitu z dobře odvedené práce jsou četná
uznání v podobě řady verbálních i písemných poděkování jak klientů, tak rodinných příslušníků. Vážíme
si i uznání naší práce ze strany velvyslanců, kteří naše zařízení navštívili.

V Poděbradech dne 25. února 2018
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Příloha č. 1 Komentář k hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2017
Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 12

Komentář k hospodaření a činnosti příspěvkové organizace
za rok 2017
Základní údaje o organizaci
Název: LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: Tyršova 678/21, 290 01 Poděbrady
IČ: 49534947
Číslo organizace (dle SK): 1727
Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:
REHABILITACE

Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2017
a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 52
Z toho:
- kmenových zaměstnanců: 52
- externích zaměstnanců: 0
b) Přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 50,08
Oproti minulému roku bylo zřízeno středisko úklidu (zrušil se nákup služby externího dodavatele),
tudíž plán počítal o cca + 3 zaměstnance na celý úvazek. Dále bylo plánováno navýšení
pracovníků v sociální péči. Současný stav zaměstnanců se jeví jako dostatečný
Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 21 402,-- Kč
c) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 21 522,-- Kč

1) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017
a) Komentář k výsledku hospodaření k 31. 12. 2017
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti = 24 467,71 Kč
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Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti = 81 818,07 Kč
Výsledky hospodaření byly ovlivněny nižšími náklady na energii a náklady na ostatní služby – za
prosinec jsme již nenakupovali služby úklidu a po výběru nové firmy pro odvoz odpadů byla
zaznamenána úspora cca 70 tis.
Ovlivňovaly i vyšší výnosy – kde se projevily vyšší platby od VZP a navýšení PnP.

Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2017
Mzdy – plnění 101,95% - překročení schválené změněné hodnoty je z důvodu NV č.340/2017,
které navyšovalo mzdy od 01. 11. 2017. V rámci tohoto nařízení byla odeslána 01. 02. 2018
žádost o změnu závazného ukazatele finančního plánu č.2/2017, která bude předkládána do Rady
kraje.
Schválené navýšení mezd na upravenou hodnotu bylo v souladu s NV 6/2017.
Odpisy – plnění 100% - závazný ukazatel byl upravován a schválen RK dle žádosti o změnu
závazného ukazatele, kdy došlo k zařazení nově pořízeného majetku a tím i k navýšení odpisů,
uvedených ve finančním plánu.
Příspěvek na provoz – plnění 100%.
b) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2017
-

-

501 – hlavní činnost - + 7,4 % nákup polštářů a dek pro všechny klienty., povlečení.,
zdravotnického materiálu., vybavení úseku úklidu – úklidové vozíky, mycí prostředky.
501 – doplňková činnost - + 476,7 % - plán byl sestavený v souladu se skutečností předešlého
roku – celkový výdaj = 19,03tis. Kč – což představuje nákup ručníků a prostěradel pro RHB,
zdravotnický materiál pro Kineziotape a stoličku k vaně.
511 - +130,5% - položka zahrnuje mimo plánované opravy schválené a částečně financované
opravy KÚ – rekonstrukce koupelen a výměna radiátorů, proti čemuž jde č.ú. 648.
512 - + 96,7 = + 24,18 tis. Kč – položku ovlivnilo čerpání zaměstnanců, kteří se zúčastnili
odborných seminářů a kurzů potřebných pro vykonávání činnosti zde.
518 - -11,9% = nenakupování externí firmy na úklid., výhodnější nákup likvidace odpadů
521 – OON - +24,4 % - ovlivněno nemocností a tudíž zástupem na dohodu
551 – doplňková činnost - +21,7% - zařazení nově zakoupeného DHM, schváleného RK.
558 - -43,6 % nebylo dočerpáno, plánované vybavení sesterny bude v roce 2018
602 – hlavní činnost - + 12,1% - navýšené platby od VZP., navýšené Pnp
602 – doplňková činnost - + 8,5% - navýšené platby od VZP, navýšení úkonů pro veřejnost.

-

511
Významné opravy a údržba
rekonstrukce koupelen – schváleno Radou kraje č. 106-27/2017/RK a 021-37/2017/RK. Rekonstrukce byla
prováděna ve všech klientských koupelnách (4) a zahrnovala zbudování nových odpadů a rozvodů vody,
které byly v havarijním stavu, osazení umyvadel, madel, světel. zbudování protiskluzové dlažby.
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výměna radiátorů – schváleno Radou kraje č. 039-42/2017/RK a Zastupitelstvem kraje č. 00910/2017/ZK. Výměna radiátorů se uskutečnila ve všech klientských pokojích, společných prostorech
a administrativním zázemí.
-

558
Nákup drobného dlouhodobého majetku
účet zahrnuje nákup parního čističe – využívaného pro dokonalý úklid., polohovací lůžka klientům.,
plynový gril pro tradiční grilování na zahradě, která je v běžné městské zástavbě a otevřený oheň není
vhodný., klimatizační jednotka na jídelnu klientů – zlepšení podmínek bydlení., úklidové vozíky – vybavení
střediska úklidu.
Opatření Rady kraje – bez opatření

Komentář k pohledávkám
Součet rizikových pohledávek = 0
Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných): 594,-- Kč – pohledávka za zemřelým
klientem, u které nebylo u koho pohledávat a zanechaný majetek = 0,-- Kč.
Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): = 0

2) Výsledky kontrol
a) Vnější kontroly
21. 03. 2017 Kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, při odvodu
pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z OSSZ Nymburk. Bez
připomínek.
25. 10. 2017 – byla provedena pravidelná periodická kontrola z KHS – bez připomínek.

Vnitřní kontroly
Příspěvková organizace vykonává finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.
Řídící kontrola je prováděna při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování
uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání - vyúčtování a následného prověření
vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření.
Řídící kontrola zahrnuje kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou. Definování schvalovacích postupů
a jmenování odpovědných osob je detailně upraveno vnitřním předpisem.
V organizaci je v platnosti Směrnice o finanční kontrole č.6/2017 s přílohami – pověření správce rozpočtu,
vzor žádanky a limitované přísliby.
Je nastaven vnitřní kontrolní systém, který definuje příkazce operace, správce rozpočtu, účetní a správce
položek rozpočtu. Podle § 26 odst. 3 Z. 320/2001 Sb. Bez předběžné kontroly nemůže být žádná
hospodářská operace zahájena ani prováděna.
Jednotlivé osoby, zodpovědné za provádění předběžné, průběžné a následné kontroly mají sepsány
pověření, která jsou součástí vnitřních směrnic organizace.
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Další povinnosti nutné pro fungování vnitřního kontrolního systému jsou definovány v ostatních vnitřních
směrnicích organizace, jako je směrnice o oběhu účetních dokladů, o hospodaření s majetkem a o způsobu
jeho evidence.
Součástí vnitřních směrnic organizace jsou rovněž podpisové vzory odpovědných zaměstnanců.
V rámci předběžné finanční kontroly před vznikem závazku jsou stanovovány limitované přísliby pro
vybrané položky rozpočtu – pro pořízení potravin a na nákup údržbářského, úklidového a drobného
provozního materiálu.
Vnitřní kontrolní systém
Každý vedoucí pracovník má nastaveny kontrolní mechanismy a provádí nad to namátkové kontroly na
svém úseku.
Vychází z interních směrnic a příkazů ředitele.
Výstupy z kontrol jsou prováděny okamžitě včetně náprav.

Datum:

Zpracoval:

Schválil:

15. 02. 2018

Zajíčková Miroslava

Mgr. Novák Jaromír
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