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Základní údaje
Název zařízení: LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb
Právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje
Adresa: Tyršova 678/21, 290 01 Poděbrady III
Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 49534947
Kontakty:
Ředitel: Mgr. Jaromír Novák
Zástupce ředitele: Marcela Kadlecová, DiS.
Ekonom: Miroslava Zajíčková
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
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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 9 jednolůžkových,
20 dvoulůžkových a 7 třílůžkových pokojích. V roce 2019 jsme přijali 99 žádostí. Celkově evidujeme
252 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 situace 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 se 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 na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb
PRAGOM CS, spol. s r.o. Pňov - Předhradí
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 Nymburský deník)
Městská knihovna Poděbrady
Hestia, o. s.
MŠ Proftova Poděbrady
MŠ T.G. Masaryka
Školka Na Hrázi Poděbrady
MŠ Montessori – rodinné centrum o.s Poděbrady
Mozaika česko-anglická mateřská škola, s.r.o.
Základní umělecká škola Poděbrady
ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady
ZŠ Václava Havla Poděbrady
ZŠ Plaňany
Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady
SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk
SOŠ a SOU Městec Králové
Hotelová škola Poděbrady
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gymnázium Jiřího z Poděbrad
EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
Zlatý pruh Polabí, o.p.s.
Sokol Velenice
Kapela Poděbradka
Domov mládeže Junior při HŠ Poděbrady
Mezi námi, o.p.s. Praha 6
Záchranná stanice Huslík Poděbrady
Sbor sv. Cecílie
Výstaviště Lysá nad Labem
Country tance Poděbrady
SeneCura Senior Kolín

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 2019 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 2019 spolupracovali s:
•
•
•
•
•
•

MUDr. Šárkou Volšanskou,
MUDr. Jaroslavem Pivoňkou (zástup za MUDr. Pavla Zezulu),
MUDr. Tomášem Jančákem,
MUDr. Irenou Proxovou,
MUDr. Ludmilou Pohlovou,
MUDr. Romanem Kostínkem.

Do Domova dochází tito odborní lékaři:
• psychiatr MUDr. Martin Sládek,
• dia poradna MUDr. Pavel Frič.
Klienti Domova navštěvují tyto lékaře:
• psychiatr MUDr. Miloslava Kuprová,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ORL lékařka MUDr. Ildikó Hricová Rosičková,
oční lékařka MUDr. Miloslava Kupcová,
TRN lékařka MUDr. Olga Kočová,
gynekologie MUDr. Radka Černá,
ortoped MUDr. Michal Vlk,
RHB MUDr. Pavlína Fričová,
Oční klinika Horní Počernice - lékaři se střídají,
stomatolog MUDr. Jarmila Cenková, MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Romana Husáková, MUDr. Jana
Pekláková,
kardiolog MUDr. Martin Baumgartner,
kardiolog MUDr. Vít Mařatka,
chirurg MUDr. Vladimír Švejcar, MUDr. Josef Oupický, MUDr. Jiří Boháč,
neurolog MUDr. Irena Luňáková,
dermatolog – MUDr. Tatiana Malyukh.

Počet hospitalizovaných klientů v roce 2019 bylo 36 (Nemocnice Kolín, Nymburk, Městec Králové, Nový
Bydžov, PL Kosmonosy, Hamzova léčebna pro děti a dospělé Košumberk).
Spolupracovali jsme s MUDr. Ivanem Runczikem, využíváme programy PC Praescriptor na vyúčtování
faktur za léky. Dále používáme program Cygnus II.
V rámci odborné praxe jsme i tento rok spolupracovali se Střední zdravotnickou školou Nymburk, kdy
k nám docházeli studenti oboru sociální péče a se a se SOŠ a SOU Městec Králové, kdy k nám docházeli
studenti z oboru ošetřovatel.

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. Pavlínou Fričovou. 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 2019 obsloužilo 550 klientů a při celkovém počtu 5 611 ošetření bylo provedeno
13 917 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 pracovníky v sociálních službách, nutriční terapeutkou a Výborem
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obyvatel našeho Domova. Zařazujeme nové i tradiční recepty, např. u příležitosti Dnů 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.
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.
Na stravovacím úseku pracuje 6 zaměstnanců.

1.4 Úhrady za poskytované služby 2019
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. 2019

69

Počet nástupů k pobytu v roce 2019

17

Počet ukončených pobytů v roce 2019

17

•
•
•
•

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

1
0
0
16

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

0
10
28
27
4

z toho:

mužů
žen

20
49

Průměrný věk klientů

85,0
7

Počet klientů dle stupně PNP (příspěvek na péči) k 31. 12. 2019
bez PNP
I. stupeň PNP
II. stupeň PNP
III. stupeň PNP
IV. stupeň PNP

4
8
21
27
9

1.6 Personální zajištění služby
Přímou péči o klienty Domova zajišťuje:
1 vedoucí sestra
1 zástupce vedoucí sestry
5 všeobecných sester
17 pracovníků v sociálních službách
1 fyzioterapeut
2 sociální pracovnice
Sociální pracovnice v průběhu roku 2019 vedla odborné praxe (souvislé, průběžné) 1 studentce vysoké
školy, obor sociální práce, 1 studentce VOŠ pedagogické a sociální a 2 studentům střední školy, obor
veřejnosprávní činnost.

Sociálně aktivizační programy
Domov nabízí klientům tyto pravidelné aktivizační činnosti:
• Kondiční cvičení s ergoterapeutem
• Cvičení na rehabilitaci
• Poslech hudby na harmoniku s panem S. Měchurou
• Literární klub
• Posezení s panem ředitelem
• Dechovka s kávou
• Univerzita třetího věku
• Vystoupení ZUŠ (1x měsíčně)
• Bohoslužba (1x měsíčně)
• Kurz pečení
• Výtvarný kroužek
• Kroužek ručních prací
• Křeslo pro hosta
• Individuální práce s tabletem
• Projekt ”Četba do domu“ – spolupráce s městskou knihovnou v Poděbradech – 1 x měsíčně
• Muzikohraní skupinové i individuální
• Mezigenerační setkání s dětmi z mateřských škol
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•

Kromě těchto pravidelných aktivit zajišťujeme celou řadu kulturních a zábavných vystoupení.
Dle možností a zájmu obyvatel i výlety.
V lednu a poté pravidelně každý měsíc přišli zahrát a zazpívat pan Jiří Hampl a Ivana Guzková
s muzikohraním.
V únoru se konal Masopust, navštívil nás velitel HZS Poděbrady Mgr. Zdeněk Skoupý, dále
historička a spisovatelka PhDr. Jana Hrabětová. V rámci „Dne evropského státu“ nás navštívil
velvyslanec Litvy J.E. p. Edvilas Raudonikis který vyprávěl o kultuře, tradicích a životě v Litvě,
klienti opět měli možnost ochutnat tradiční litevská jídla. S hudebním vystoupení nás navštívil
pan Karel Šedivý, který zpívá známé Hašlerovy písně.
V březnu jsme opět zorganizovali „Den evropského státu“ a pozvali velvyslankyni Estonska paní
Evu-Marii Liimets. V rámci aktivity Křeslo pro hosta jsme pozvali pana RNDr. Vladimíra
Rudajeva z Akademie věd. Proběhla oslava MDŽ s kapelou Veleňanka a občerstvením, pan
ředitel rozdával ženám květiny.
V dubnu nám přednášela o dentální hygieně paní Marie Dvořáková, která vede pravidelně s paní
Marii Svobodovou Literární klub.
V květnu již potřetí v tomto roce na „Den evropského státu“ jsme přivítali srbskou velvyslankyni
paní Veru Mavrić, která nás seznámila s tradicemi a životem v Srbsku. S klienty jsme se zúčastnili
turnaje v kuželkách v kolínské SeneCuře. Na čarodějnice jsme na zahradě opékali buřty a také
jsme vyhodnocovali Cyklovýlet. V tomto měsíci jsme ještě pozvali na přednášku
Mgr. Laluchovou z lékárny Magistra Poděbrady a recitátora Jana Brendla. Další pravidelnou akcí
byl výlet vyhlídkovým vláčkem po Poděbradech a k Soutoku na Cidlinu.
V červnu jsme pro velký úspěch opakovali výlet vyhlídkovým vláčkem. Náš Domov se
prezentoval na výstavě Šikovné ruce našich seniorů na Výstavišti v Lysé nad Labem. Zároveň zde
proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže, kde klienti vystavovali své výtvory. Naším hostem byl
taneční mistr pan Petr Veleta, který předvedl klientům, že i lidé na vozíčku mohou tančit.
V Domově na Zámku v Lysé nad Labem se 5 soutěžících klientů zúčastnilo Lyského pětiboje.
O prázdninách jsme pozvali mnoho zajímavých hostů: pana Luboše Vaňka ze Záchranné stanice
Huslík, paní Kateřinu Šulkovou, která se věnuje chovu včel a pana Petra Jílka – sklepmistra
rodinného vinařství VINNÉ SKLEPY Kutná Hora, s.r.o. S klienty jsme jeli na výlet do Jabkenic.
Zavítal k nám mistr kouzelník Waldini z Divadla kouzel se svým iluzionistickým magickým
vystoupením.
V září nás navštívili manželé Blažkovi z vinotéky na Kolonádě. Zúčastnili jsme se se soutěžícími
klienty Českobrodských hrátek v DS ANNA Český Brod.
V říjnu jsme organizovali turnaj ve společenské hře „Člověče, nezlob se!“ a pozvali zástupce
z pěti domovů, které se mezi sebou utkali o hlavní cenu. Navštívil náš Domov již čtvrtý zástupce
evropské země, tentokrát bulharský velvyslanec Jordan Parvanov, který v Poděbradech studoval
a česky vyprávěl o životě v Bulharsku, klienti ochutnali místní speciality. V říjnu - Měsíci
seniorů, byl Domov otevřen v rámci Dnu otevřených dveří široké veřejnosti. Pro klienty zahrála
hudební kapela TOX Jaroslava Trnky. Opět jsme pozvali v rámci aktivity Křeslo pro hosta
zajímavé hosty: pana Jiřího Mertu – předsedu spolku houbařů v Poděbradech a paní Ludmilu
Koubovou, která zajímavě povídala o svých cestovatelských zážitcích v Moldavsku.
Listopad byl také plný aktivit, pozvali jsme Ing. Pavla Benáka, ředitele Pivovaru Nymburk spol.
s.r.o., dále pana Ing. Bohuslava Kohouta - ředitele firmy Maso Jičín, s.r.o se synem panem
Pavlem Kohoutem – regionálním manažerem a pana plk. Mgr. Marka Šmída, vrchního komisaře
Policie ČR v Nymburce. Dalším hudebním hostem v Domově byl zpěvák s výjimečným talentem
Tomáš Ringel.
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•

V posledním měsíci roku klienti loupali ořechy a pekli cukroví. Uspořádali jsme každoročně
Mikulášskou zábavu s kapelou Poděbradka. V prosinci je téměř každý den vystoupení, tento rok
to bylo.: vystoupení pěveckého sboru Kvítek, country tance, vystoupení žáků ZŠ TGM,
vystoupení česko-anglické MŠ Mozaika Poděbrady, vystoupení MŠ Proftova Poděbrady,
vystoupení MŠ Montessori, vystoupení MŠ T.G.M. Poděbrady, Hotelové školy a Střední
zemědělské školy a SOŠ v Poděbradech. Přišli nám zazpívat Skauti a se svátečním vystoupením
i pan Jarek z Moravy.
V rámci projektu Ježíškova vnoučata, kterého jsme se zúčastnili, jsme nadělovali dárky. Klienti
dostali také dárky od dětí ze ZŠ Plaňany, vánoční tašky od Městského úřadu Poděbrady a také od
Luxoru. Tradičně proběhla štědrovečerní večeře s panem ředitelem a závěr roku silvestrovské
setkání s losováním tomboly.
Pravidelně vydáváme čtvrtletník „Náš Domov“, kde klientům představujeme zaměstnance,
klienty, 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.dd-pdy.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. Celkem za rok 2019 docházelo do Domova 11 dobrovolníků, kteří
s klienty strávili 316,5 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 2019 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,
1 odborná pracovnice - ergoterapeutka
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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
• Nemocnice Nymburk s.r.o.
• Centrum zdravotních a sociálních služeb Poděbrady
Komunitní centrum dále zajišťuje odborné praxe studentům vyšších odborných škol a vysokých škol,
obory ergoterapie, sociální práce, sociální péče – pečovatelství, ošetřovatelství.

2.1 Informační a propagační akce
Pracovnice Komunitního centra v roce 2019 prezentovaly poskytované ambulantní služby, práci
sociálního pracovníka i odborného pracovníka – ergoterapeuta.
•
•
•
•

13. – 16. 06. 2019 – Výstava Senior Handicap v Lysé nad Labem
01. 10. 2019 – Domov Na Hrádku
08. 10. 2019 – Den otevřených dveří v rámci XI. ročníku Týdne sociálních služeb
listopad 2019 – Komunitní plánování ORP Poděbrady

Komunitním centrum v roce 2019 poskytlo 3 dlouhodobé odborné praxe studentům z oborů, které úzce
souvisí s poskytovanými sociálními službami.

2.2 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
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.
Přestože nejsme klasickou půjčovnou kompenzačních pomůcek, může sociální pracovník KC osobám v
tíživé sociální situaci pomoci překonat období, které je potřeba pro získání vlastní kompenzační pomůcky,
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bezplatným zapůjčením potřebné pomůcky. Poskytne klientovi potřebnou pomoc a poradenství pro
získání vaší vlastní kompenzační pomůcky.
V případě potřeby zapůjčení kompenzační pomůcky je se zájemcem sepsána smlouva
o výpůjčce. Kompenzační pomůcka je zapůjčena max. na dobu 3 měsíců. Po tuto dobu je klientovi
poskytována odborná pomoc tak, aby mu byla zajištěna jeho vlastní kompenzační pomůcka. Půjčování
pomůcek je bezplatné.
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 2019 bylo poskytnuto 117 kontaktů, intervencí a konzultací.

2.3 Sociální rehabilitace
V roce 2019 byla služba sociální rehabilitace zařazena do projektu „Podpora vybraných druhů sociálních
služeb ve Středočeském kraji II“, který má za cíl zajištění víceletého financování sociální služby Sociální
rehabilitace, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním službám na území středočeského
kraje.
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:
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,
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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.
Přestože nejsme klasickou půjčovnou kompenzačních pomůcek, může sociální pracovník KC osobám v
tíživé sociální situaci pomoci překonat období, které je potřeba pro získání vlastní kompenzační pomůcky,
bezplatným zapůjčením potřebné pomůcky. Poskytne Vám potřebnou pomoc a poradenství pro získání
vaší vlastní kompenzační pomůcky.
V případě potřeby zapůjčení kompenzační pomůcky je se zájemcem sepsána smlouva o výpůjčce.
Kompenzační pomůcka je zapůjčena max. na dobu 3 měsíců. Po tuto dobu je klientovi poskytována
odborná pomoc tak, aby mu byla zajištěna jeho vlastní kompenzační pomůcka. Půjčování pomůcek je
bezplatné.
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, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, nebo
v nepříznivé sociální situaci. Služby poskytujeme především klientům ze Středočeského kraje.
V roce 2019 bylo klientům poskytnuto 27 klientům 707 konzultací, 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
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příhoda, poškození mozku atd. Tím jsou klienti sociálně vyloučeni, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou
touto situací ohroženi.
Splnění plánů Komunitního centra z 2019
V roce 2019 jsme pokračovali v projektu OPZ „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském
kraji II“. Nadále jsme v tomto roce pokračovali v poskytování ambulantních odborných sociálních služeb
široké veřejnosti.
Plány Komunitního centra na rok 2020
V roce 2020 bychom se rádi připojili do projektu OPZ „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve
Středočeském kraji III“. Nadále si přejeme pokračovat ve stabilní činnosti Komunitního centra.

3 Kontrolní činnost
•

09. 05. 2019 – Veřejnosprávní kontrola KÚSK – KC sociální rehabilitace – bez připomínek, pouze
doporučení

•
•
•

15. 08. 2019 – pravidelná kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje - připomínka
na důsledné označování mražených polotovarů vyrobených na naší provozovně.
30. 10. 2019 – kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na zdravotnickém úseku –
bez připomínek
14. 11. 2019 – kontrola OSSZ Nymburk – kontrola plnění povinností zaměstnavatele v nem.,
důchod. a sociálním pojištění od 1.3.2017 do 31.10.2019 - bez připomínek.

•

18. – 19. 11. 2019 – kontrola KÚSK na projekt „Podpora vybraných služeb ve Středočeském kraji
II.“ – výsledky kontroly ještě nejsou známy

3.1 Zaměstnanci
ROK 2019
Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2019
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

45,88
4,5
7,00
2,75
1,00
16,75
3,00
10,875
5
3
8
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4 Ekonomická část
Příloha č. 4 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení

Výsledek hospodaření PO k 31. 12. 2019 a návrh na jeho rozdělení do
peněžních fondů PO
v Kč na dvě desetinná místa

Výsledek hospodaření PO k 31.12.2019
Z hlavní činnosti
Z doplňkové činnosti

72111,28
215601,35

Celkem před zdaněním
Předpokládané zdanění celkem
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -)

287712,63
0,00
287712,63

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 do peněžních fondů
Název peněžního fondu

Rezervní fond
Fond odměn
CELKEM

Stav k 1.1.2019

1613528,28
436000,00
2049528,28

Stav k 31.12.2019

1852329,05
436000,00
2288329,05

Příděl ze
zlepšeného VH
za rok 2019
287712,63
0,00
287712,63

Stav po přídělu

2140041,68
436000,00
2576041,68
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ČERPÁNÍ ROZPOČTU příspěvkové organizace k 31. 12. 2019
syntetický účet

Čerpání rozpočtu - skutečnost
k 31.12.2019
název syntetického účtu

Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem

hlavní činnost

doplňková
činnost

31 884,20

1 446,82

501

Spotřeba materiálu

3 316,68

32,93

502,
503

Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek

1 791,65

243,70

504

Prodané zboží

0,00

0,78

506,
507

Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku

0,00

0,00

508

Změna stavu zásob vlasní výroy

0,00

0,00

511

Opravy a udržování

907,55

158,21

512

Cestovné

14,81

0,00

513

Náklady na reprezentaci

11,36

0,00

516

Aktivace vnitroorganizačnbích služeb

0,00

0,00

518

Ostatníslužby

1 624,21

32,41

ZU

Objem mzdových prostředků (včetně odvodů)

22 967,95

957,57

521

Mzdové náklady

16 797,84

839,03

16 535,06

839,03

ostatní osobní náklady

136,04

0,00

náhrada mzdy, platu při doč. prac.

126,74

0,00

5 836,10

101,76

69,00

3,36

334,01

16,78

521xx

z toho: platy zaměstnanců

521xx
521xx

nesch.

524

Zákonné sociální pojištění

525

Jiné sociální pojištění

527

Zákonné sociální náklady

528

Jiné sociální náklady

0,00

0,00

Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí,
jiné daně a popl.)

0,00

0,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a
penále

0,00

0,00

544

Prodaný materiál

0,00

0,00

547

Manka a škody

0,00

0,00

548

Tvorba fondů

0,00

0,00

549

Jiné ostatní náklady

12,33

0,00

531,
532,
538
541,
542

16

961,50

17,86

Úroky

0,00

0,00

563

Kurzové ztráty

0,00

0,00

569

Ostatní finanční náklady

0,00

0,00

557

Náklady z vyřazených pohledávek

0,00

0,00

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

207,16

0,00

31 956,31

1 662,42

0,00

0,00

16 281,17

1 662,42

ZU

551 – Odpisy dlouhodobého majetku

562

Výnosy z činnosti PO – účtová třída 6 celkem
601

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

602

Výnosy z prodeje služeb

603

Výnosy z pronájmu

0,00

0,00

604

Výnosy z prodaného zboží

0,00

0,00

609

Jiné výnosy z vlastních výkonů

0,00

0,00

641,
642

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a
penále

0,00

0,00

643

Výnosy z vyřazených pohledávek

0,00

0,00

644

Výnosy z prodeje materiálu

0,00

0,00

645,
646

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

0,00

0,00

648

Čerpání fondů

912,97

0,00

649

Jiné ostatní výnosy

0,20

0,00

662

Úroky

30,17

0,00

663

Kurzové zisky

0,00

0,00

669

Ostatní finanční výnosy

0,00

0,00

672

Výnosy vybraných místních vládních
institucí z transferů

14 731,80

0,00

ZU

672 - Příspěvek na provoz od zřizovatele

3 829,40

0,00

0,00

0,00

10 524,60

0,00

377,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,11

215,60

0,00

0,00

672xx

Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad
vlády ČR, Úřad práce ČR apod.)

672xx Dotace od ÚSC (obcí, krajů)
Finační prostředky ze strukturálních fondů EU,
finančních mechanismů EHP Norsko a jiných
672xx
zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu
organizace - neinvestiční prostředky
Finační prostředky ze strukturálních fondů EU,
finančních mechanismů EHP Norsko a jiných
672xx
zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu
organizace - rozpuštění transferů do výnosů
Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše
672xx
neuvedených

Hospodářský výsledek před zdaněním
591

Daň z příjmů
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Dodatečné odvody daně z příjmů

0,00

0,00

Hospodářský výsledek po zdanění

72,11

215,60

595

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

PLNĚNÍ TVORBY A
ke dni 31. 12. 2019

ČERPÁNÍ

Schválená
hodnota
ukazatele

24 181,70

23 925,52

3 829,40

3 829,40

952,78

979,36

979,36

PENĚŽNÍCH

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 své ztráty za předchozí léta

POUŽITÍ FONDU CELKEM
STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 31.12.2019

Plnění (%)

3 495,40

Počáteční stav k 1.1.2019
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
Tvorba - příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
TVORBA FONDU CELKEM

Použití - ostatní použití

Skutečnost k
31.12.2019

23 100,00

REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
- 413 (§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.)

Použití - k posílení fondu investic

Hodnota po
změnách

FONDŮ

98,94
100,00
100,00

PO

v Kč
1 613 528,28
1 613 528,28
238 800,77
238 800,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 852 329,05
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REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů - 414
(§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.)
Počáteční stav rezervního fondu k 1.1.2019
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 smluv)

v Kč
1 234 028,63
1 234 028,63
48 000,00
0,00
0,00

Tvorba - z ostatních titulů
TVORBA FONDU CELKEM
Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti - práce s klienty
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*
POUŽITÍ FONDU CELKEM
STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 31.12.2019

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

0,00
48 000,00
25 780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 780,00
1 256 248,63

v Kč

Počáteční stav k 1.1.2019

1 648 707,50

POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
Tvorba - Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhoodbého majetku dle
schváleného odpisového plánu sníženého o odpisy z transferů (403)
Tvorba - Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele + doplatek za rok
2018
Tvorba - investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
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 subjektů na invest. účely
Tvorba - Ostatní zdroje (např. investiční úvěry a půjčky schválené
zřizovatelem)- oprava z roku 2018

1 648 707,50

TVORBA CELKEM

1 921 454,80

979 355,00
938 136,80
0,00
0,00
0,00
0,00
3 963,00
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FOND INVESTIC - 416
(§31 zákona č. 250/2000 Sb.)
Použití - pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku
Použití - odvod do rozpočtu zřizovatele
Použití - navýšení finančních prostředků určených na financování údržby
a oprav majetku používaného PO
Použití - ostatní použití*(např. úhrada investičních úvěrů a půjček)
POUŽITÍ CELKEM
STAV FONDU k 31.12.2019

FOND ODMĚN - 411
(§ 32 zákona č. 250/2000 Sb.)
Počáteční stav k 1.1.2019
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 31.12.2019

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (FKSP) - 412
(§ 33 zákona č. 250/2000 Sb.)
Počáteční stav k 1.1.2019
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
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
Ostatní zdroje*
TVORBA CELKEM
Použití fondu dle vyhlášky 114/2002 Sb., v platném znění*-stravování
rekreace_ozdrava těla
dary
penzijní připojištění
POUŽITÍ CELKEM
STAV FONDU k 31.12.2019

v Kč
887 187,10
0,00
0,00
0,00
0,00
887 187,10
2 682 975,20

v Kč
436 000,00
436 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
436 000,00

v Kč
56 490,35
56 490,35

350 794,00

350 794,00
68 928,00
243 907,00
14 000,00
7 200,00
334 035,00
73 249,35
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Přehled investičních akcí PO v roce 2019
v tis. Kč
Zdroje financování
Investiční akce
(název a účel)

Rozpočet
SK investiční
příspěvek

Fond
investic
PO

Zdroje na
Státní
Strukt.
akci
rozpočet Jiné
fondy
investiční
zdroje celkem
EU
dotace

Čerpáno
k 31.12.

Číslo usnesení
Rady kraje/
Zastupitelstva
kraje ze dne

Oprava okapů a svodů
a střechy

0

488332

0

0

0

488332

265026 061-36/2019/RK

Dorozumívací zařízení

116898

0

0

0

0

116898

116898 049-34/2019/RK

Pračka na 20 kg prádla

239580

0

0

0

0

239580

239580 053-33/2019/RK

75108

0

0

0

0

75108

75108 023-27/2019/RK

190575
622161

0
488332

0
0

0
0

0
0

190575
1110493

190575 020-22/2019/RK
887187

Hlavní rozvaděč
Konvektomat
CELKEM
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5 Plnění stanovených úkolů pro rok 2019
•

Výměna světel na chodbách

Splněno

•

Oprava výtahu

Splněno

•

Výmalba prostor rehabilitace

Splněno částečně

•

Výmalba sekretariátu (kancelář ředitele, personální, sociální pracovnice)

Splněno

•

Oprava svodů, okapů a instalace sítí proti ptactvu

Splněno

•

Oprava fasády

Splněno

•

Rekonstrukce střechy garáže

Splněno

•

Rozvod WI-FI po budově

Splněno

•

Oprava stříšek

Splněno

•

Zajištění dalších dvou dnů Dne evropského státu za účasti velvyslance dané země Evropské Unie.
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

Snížení kapacity a zvýšení počtu dvoulůžkových pokojů.

Nesplněno

6 Plány na rok 2020
•

Generální oprava kotelny

•

Postupná rekonstrukce osvětlení v budově

•

Nová fasáda budovy

•

Obnova provozu rehabilitace (nové rozvody vody, podlahy, obklady aj.)

•

Modernizace výpočetní techniky

•

Zajištění příjmu televizního vysílání DVBT 2 na všech pokojích

•

Instalace komunikačního zařízení klient – pracovník pro přivolání pomoci mimo lůžko.

•

Pořízení hydromasážní vany na ruce

•

Malování pokojů a společných prostor

•

Zajistit nad běžné aktivity minimálně 10 křesel pro hosty a dalších 70 akcích včetně dvou Dnů
evropské země za účast i velvyslance dané země

•

Pokračovat ve spolupráci s vedením Města Poděbrady, se seniorskými organizacemi, školami a
spoluúčast v komisích města

22

Závěr
Hlavním cílem naší práce je spokojený klient. Celý kolektiv pracovníků Luxoru se snaží zajistit
profesionální péči o naše klienty a zároveň spoluvytvářet domácí prostředí s příjemnou, přátelskou
atmosférou a dobrými mezilidskými vztahy.
Mimořádnou pozornost pak věnujeme na zajištění pravidelných aktivit a navíc i dalších zajímavých
akcí, podporujících rozvoj tělesných a duševních schopností a současně posilujících osobní důstojnost.
Mimo pravidelné každodenní aktivity jsme v průběhu roku uspořádali dalších 94 akcí a 14 setkání se
zajímavými osobnostmi v tzv. „Křesle pro hosta“. Klienti Domova velmi pozitivně přijali další rozšíření
aktivit – pondělní hru Bingo. Nově od roku 2019 pravidelně spolupracujeme s místními mateřskými
školkami a pořádáme pravidelné mezigenerační setkávání s dětmi a našimi seniory. Náplní setkání je
společné tvoření, zpívání a trávení hezkých chvil.
Mezi nejlépe hodnocené aktivity patřily Národní dny, v roce 2019 se uskutečnil Den Litvy za účasti
velvyslance J. E. Edvilase Rendamikise, Den Estonska zahájila velvyslankyně Eva- Maria Limets , Den
Srbska proběhl za účasti velvyslankyně Very Mavrič a Den Bulharska uvedl velvyslanec Jordan Parvanov.
Zpětnou vazbou pro nás bylo vysoké uznání úrovně a práce našeho zařízení od všech zástupců
zúčastněných zemí.
Postupně se snažíme dále zlepšovat podmínky života našich obyvatel. Mimo jiné jsme pořídili nový
mobilní vozík a polohovací křeslo, instalovali přídavný pohon na stávající mechanický vozík, který ulehčí
pracovníkům dopravu klientů mimo domov. Zakoupili jsme na pokoje nové lednice a televizory. Byl
instalován Wi-fi rozvod po celé budově Domova.
V rámci technické úpravy a opravy budovy byla provedena oprava okapů, střechy, tepelných
čerpadel, výměna světel na chodbách a v kancelářích, opraven výtah, provedena výmalba RHB a
kanceláří, obnoven povrch na centrálním balkoně, vyměněny venkovní balkonové dveře, odstraněna
zemní vlhkost v suterénu, provedena výměna centrálního rozvaděče a proběhla rekonstrukce vstupní haly.
Do kuchyně byl zakoupen nový konvektomat. V prádelně byla zakoupena nová průmyslová pračka na
20 kg prádla.
Pokračujeme i ve spolupráci s městem Poděbrady/spolupráce se seniorskými organizacemi, prací
v komisích, aktivní účastí na tvorbě komunitního plánu /.

V Poděbradech dne 11. března 2020
Mgr. Jaromír Novák
ředitel Luxor Poděbrady, poskytovatel
sociálních služeb
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Příloha č. 1 Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2019
Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 12

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace
za rok 2019
1) Základní údaje o organizaci
Název:
Sídlo:
IČ:
Číslo organizace (dle SK):

LUXOR Poděbrady
Tyršova 678/21, 29001 Poděbrady
49534947
01727

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:
REHABILITACE

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2019
a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 48
Z toho:
- kmenových zaměstnanců: 48
- externích zaměstnanců:

0

b) Přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 45,57
Snížení počtu zaměstnanců je v souladu s plánem a doporučenému počtu zaměstnanců dle
mediánu sociální oblasti Středočeského kraje.

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 23 721,-d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 28 956,-Navýšení + 5 235,-- je v souladu se zákonným navýšením platů a Nařízení vlády.
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3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019
a) Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2019
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti

= 72 111,28

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti = 215 601,35
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl ovlivněn nižší spotřebou materiálu, nižšími náklady na
opravy a udržování, nižšími náklady na nákup DDHM.
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti byl ovlivněn vyšším příjmem ze zdravotních pojišťoven
a proti tomu vyššími výdaji za spotřebovanou energii (důvod – havárie vody v rehabilitaci).

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2019
Závazný ukazatel – mzdy – chválená hodnota byla upravena o navýšení platů dle NV. Po úpravě
bylo čerpání 98,94%.
Závazný ukazatel – odpisy – schválená úprava byla upravena o nově zařazený majetek. Po úpravě
bylo plnění 100%.
Závazný ukazatel – příspěvek na provoz – plnění na 100%.

c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2019
-

-

502 – spotřeba energie – navýšení z důvodu navyšování cen a hlavně z důvodu havárie
v rehabilitaci a následné dlouhodobé vysoušení. Náklady na havárii budou předkládány
pojišťovně v roce 2020 (škoda již hlášena).
511 – opravy a udržování – navýšení z důvodu odstranění havárie – doplňková činnost
513 – náklady na reprezentaci – navýšení – ve finančním vyjádření se nejedná o významnou
položku
521 – náhrada platu při doč.prac.nesch. – navýšení v součinnosti s nemocností zaměstnanců
521 – doplňková činnost – navýšení platů v souladu s legislativou – komplexně dodržen závazný
ukazatel za organizaci
602 – doplňková činnost – navýšení výnosu – doplatek od Všeobecné zdravotní pojišťovny

d) Komentář k pohledávkám
Součet rizikových pohledávek – organizace nemá rizikové pohledávky
Součet nedobytných pohledávek – organizace nemá nedobytné pohledávky
Součet nedobytných pohledávek – organizace nemá dosud neodepsané pohledávky
(stručně tyto pohledávky okomentujte).
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4) Výsledky kontrol
a) Vnější kontroly
-

bez kontrol

b) Vnitřní kontroly
-

organizace vykonává finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.
řídící kontrola zahrnuje kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou. Definování schvalovacích
postupů a jmenování odpovědných osob je detailně upraveno vnitřním předpisem.
je nastaven vnitřní kontrolní systém, který definuje příkazce operace, správce rozpočtu, účetní a
správce položek rozpočtu.

Datum:

Zpracoval:

Schválil:

15. 02. 2020

Zajíčková Miroslava

Mgr. Novák Jaromír
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