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ČINNOST STŘEDISKA V LOŇSKÉM ROCE ZAJIŠŤOVALI:
POSLÁNÍ:
Pomáháme jednotlivci, rodině nebo skupinám dosáhnout nebo udržet stav
tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody a souladu s daným
prostředím. Podporujeme soběstačnost člověka v péči o sebe sama. Péče
o naše klienty je založena na úctě k jedinečnosti a lidské důstojnosti každého
člověka.

VZNIK ORGANIZACE:
S prodlužujícím se věkem stoupá počet chronických onemocnění, invalidita,
nesamostatnost, nesoběstačnost a závislost na druhé osobě.

ředitelka střediska:

Staňková Marcela

zástupkyně ředitelky:

Haberhauerová Jana

admin. pracovnice:

Krupová Ilona

sociálně-zdravotní pracovnice:

Zieglerová Pavla

zdravotní sestry:

Bršťáková Renáta

Fojtů Martina

Kratochvílová Věra

Maňurová Marcela

Poláková Nataša

Procházková Jana
pečovatelky:

Borovičková Pavlína

Burešová Marcela

Chocholatá Kateřina

Janíková Pavlína

Konečná Edita

Lašáková Marta

Niekischová Jana

Opluštilová Zuzana

Ptáčková Marcela

V rozvoji péče o seniory sledujeme dvě základní tendence. První je umožnit
klientům aktivní stáří, druhou tendencí pak vytváření takových podmínek, aby
s naší pomocí klienti žili plnohodnotný život ve vlastních domácnostech.
Snažíme se uplatňovat nové programy péče o seniory, které zahrnují účelové
činnosti, navrhujeme aktivity, které by činily jejich životy smysluplnějšími.

Riedlová Iveta

Skoupilová Vladimíra

Slováková Eva

Šubíková Jana

Šandová Jana

Tomešová Renata

Klient tak stojí vždy ve středu našeho zájmu. Vnímáme jej jako nemocného,
který má jiné potřeby než zdravý člověk a který je na mnoho podnětů
vnímavější a citlivější. Hlavně však pro nás zůstává jedinečnou lidskou bytostí.

pečovatel:

Chocholatý Josef

ošetřovatelka:

Drlíková Iveta

Intenzivně jsme pociťovali, že na Rýmařovsku není žádná organizace, která by
se zabývala péčí o klienty v jejich vlastním sociálním prostředí, pokud se stávají
nesamostatnými a nesoběstačnými. Proto v roce 1993 založila paní Ludmila
Vavrečková Středisko domácí péče Diakonie ČCE v Rýmařově. Náplní střediska
byla pečovatelská, ošetřovatelská a poradenská služba.

Naše péče zajišťuje sociální, biologickou, psychickou i ekonomickou
homeostázu stárnoucího a starého člověka s cílem vytvořit předpoklady pro to,
aby se tito občané dožívali vysokého věku, aby si zachovali své zájmy a aby se
dokázali dobře vyrovnat s těmi podmínkami života, které s sebou přináší stáří.
Dostát všem úkolům vyplývajícím z péče o klienta je velmi složitý a komplexní
problém. A že se nám daří tento náročný úkol splnit, vyplývá z faktu, že jsme v
roce 2008 pečovali již o 946 klientů.

Zifčáková Ivana

Petruňová Vladislava
uklizečka

Ondruchová Blanka
Zapletalová Petra

ekonom:

Nálepa Pavel

VZTAH ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO:

K JINÝM SPOLEČNOSTEM:

Vnímání času je velmi individuální. Často se o tom sami přesvědčujeme. Lidem,
kteří jen nějak zabíjejí nudu, se čas pomalu vleče, člověku v plné práci však
běží jako o závod. Ve středisku Diakonie ČCE v Rýmařově takto doslova uletěl
celý rok 2008. Stejně jako léta předchozí byl naplněn smysluplnou a usilovnou
prací, křesťanskou službou potřebným lidem. Chvála Bohu za takto ubíhající
čas.

Naše středisko spolupracuje s institucemi státní správy a samosprávy (městské
a obecní úřady, okresní úřady, Krajský úřad moravskoslezského kraje,
zdravotní pojišťovny), se Sociálním odborem MÚ v Rýmařově, praktickými a
odbornými lékaři, s nemocnicí v Rýmařově, Bruntále, Šumperku, Opavě,
fakultní nemocnicí v Ostravě, ČČK, oficiálními církvemi působícími ve městě. s
Nadačním fondem obětí holocaustu a Židovskou obcí v Ostravě.

PODĚKOVÁNÍ:
zejména našim dobrovolnicím:
za jejich obětavou a nezištnou pomoc
Děkujeme všem spolupracujícím institucím:
MPSV ČR, KÚ Moravskoslezského kraje, Městský úřad Rýmařov,
Obecní úřad Tvrdkov, Obecní úřad Horní Město, Obecní úřad Stará Ves,
Obecní úřad Dolní Moravice, Zdravotní pojišťovny, Nadační fond obětem
holocaustu.
Děkujeme za dobrou spolupráci všem praktickým a odborným lékařům
i zdravotním sestrám.
Děkujeme rovněž sponzorům:
FS ČCE Olomouc, JŠ – INMAT – Jindřich Šíma, Karajanis Dimitrios RNDr.,
manželé Svobodovi, M Sport – PhDr. Miroslav Glacner, pí Kristýna Konštacká.
Děkujeme i ostatním drobným dárcům. Rovněž srdečně děkujeme všem, kteří
nás mají rádi a jakkoliv podporují naši činnost.

Rozsah služeb střediska se v uplynulém roce opět zvětšil. K již zavedeným
aktivitám z dřívějších let přibyla péče o obyvatele Domu s chráněnými byty,
který byl v Rýmařově otevřen v únoru. Společně se dvěma rýmařovskými DPS
a Domovem odpočinku ve stáří v Dolní Moravici je to čtvrtý objekt, jehož
provoz plně zajišťují pracovníci našeho střediska. Připočteme-li každodenní
péči o množství klientů v domácnostech, můžeme konstatovat nejen růst
objemu vykonávané práce, ale také to, že středisko Diakonie ČCE v Rýmařově
se těší stále větší důvěře a uznání obyvatel celého regionu.
Důvěru, uznání a prestiž by si však pracovníci střediska nemohli vybudovat jen
zvyšováním počtu klientů, odpracovaných hodin, či třeba naježděných
kilometrů při službách v terénu. Nejvyšší mírou hodnoty jejich práce je
znatelné Boží působení. Nespokojují se s pouhým plněním povinností,
s rutinou. Svým citlivým přístupem k lidem, láskyplným jednáním i pracovním
nasazením dokazují, že vpravdě přijali Boží povolání do služby. Samozřejmostí
pro všechny je absolvování nejrůznějších kvalifikačních kurzů a školení, někteří
se dokonce věnují náročnému studiu při zaměstnání, aby si zvýšili vzdělání.
Dvě z našich pracovnic se navíc mohou pochlubit významnými úspěchy.
Marcela Maňurová se po vítězství v konkurzu a náročných zkouškách stala
Průvodcem v zavádění standardů kvality sociálních služeb akreditovaným
MPSV. Ředitelka střediska Marcela Staňková se stala jednou ze tří finalistek
soutěže Sestra roku 2007. Tyto skutečnosti jistě svědčí o tom, že
zaměstnancům rýmařovské Diakonie není pověst střediska ani úroveň jeho
služeb lhostejná.
Za celoroční těžkou a záslužnou práci patří všem zaměstnancům Diakonie ČCE
střediska v Rýmařově v čele s ředitelkou paní Marcelou Staňkovou můj dík.
Děkuji také za spolupráci všem členům dozorčí a správní rady, děkuji všem
dobrovolníkům, dárcům, spolupracujícím institucím, všem, kteří v uplynulém
roce přispěli středisku jakoukoli pomocí.Na závěr nezbývá než popřát jak
pracovníkům, tak i klientům našeho střediska, ať je Pán příznivě nakloněn
jejich životům i práci po celý příští rok.
Mgr. Zdeňka Sedláčková – předsedkyně dozorčí rady

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA:

1.2) OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA:
zajišťuje péči o nemocného novou formou ošetřovatelského procesu, který se
provádí v domácnosti uživatele.
Tato péče zahrnuje: aplikaci injekcí, převazy, péči o permanentní katétr,
převazy po úrazech a operacích, převazy bércových vředů, prevenci ošetřování
dekubitů, nácvik aplikace inzulínu, fyzickou asistenci, předávání informací,
vedení dokumentace, péči o umírajícího a těžce nemocného, rehabilitaci,
měření fyziologických funkcí, podávání léků, konzultace s praktickými lékaři,
pomoc a provádění hygienické očisty, masáže a léčebné koupele, nácvik
k soběstačnosti, péče o kolostomii. V ošetřovatelství poskytujeme péči realizací
ošetřovatelského procesu. Ošetřovatelská služba se provádí na základě
ordinace příslušného praktického (odborného) lékaře – písemně na formuláři
(Žádost o domácí péči).

2) Služba osobní asistence:
Jde o odlehčující službu, jejímž cílem je ulehčit rodinným příslušníkům péči
o postiženého či nesebeobslužného člena rodiny. Služba zahrnuje veškerou
pomoc v uživatelově domácnosti. Patří sem: pomoc a podpora při podávání
jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc
při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při běžných úkonech osobní
hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při použití WC, pomoc při
přípravě jídla, pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy
a běžné pochůzky.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY
V souladu s nově přijatým Řádem diakonické práce tvoří již od r. 2007 řídící
struktury střediska dozorčí rada a správní rada. Obě tyto řídící složky spolu
úzce a bezkonfliktně spolupracovaly a scházely se ke své činnosti v souladu
s dikcí ŘDP a statutem střediska.

ZPRÁVA O ČINNOSTI

V DOMÁCÍ PÉČI NABÍZÍME PĚT REGISTROVANÝCH SLUŽEB:

1) Pečovatelská a ošetřovatelská služba
1.1) PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZAHRNUJE:

DOZORČÍ RADA STŘEDISKA:
Má v současnosti devět řádných členů:
Předsedkyně dozorčí rady:

Mgr. Zdeňka Sedláčková

Místopředseda. dozorčí rady:

Pavel Raška

Členové:

Hofmanová Marie
Ing. Klouda Petr
Maňurová Marcela
Sedláková Marta
MUDr. Servus Bohumil
Jindřich Šíma
Zámečníková Anna

SPRÁVNÍ RADA STŘEDISKA:
Je tvořena třemi zaměstnanci střediska:
Předsedkyně správní rady:

Marcela Staňková

Místopředsedkyně:

Jana Haberhauerová

Místopředseda:

Mgr. Vladimír Stanzel

pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při
prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při
běžných úkonech osobní hygieny, holení, pedikúra, manikúra, pomoc
s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy, pomoc při použití WC,
poskytnutí stravy, dovoz nebo donášku teplého jídla, běžný úklid a údržbu
domácnosti, údržbu domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, donášku vody,
běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, například týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla,
popřípadě jeho drobné úpravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho
drobné úpravy, doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, instituce a zpět.
V loňském roce bylo denně rozváženo průměrně 80 obědů. Obědy rozvážíme
do těchto obcí: Janovice, Stará Ves, Jamartice, Skály, Stříbrné Hory, Rešov,
Horní Město, Nové Pole, Tvrdkov, Ondřejov, Ruda, Dolní Moravice a město
Rýmařov. Denně se rozvezou obědy po trati délky 90 km. Tato služba je velmi
potřebná, neboť v horských zapadlých vesnicích jsou pro staré občany ztížené
podmínky (např. nedostupnost obchodní sítě a autobusové dopravy).

s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy, pomoc při použití WC,
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, psychoterapie
a socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoc při komunikaci
vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Obec Dolní Moravice

35 000

Obec Horní Město

30 000

dotace celkem

5 078 000

Přijatý nadační příspěvek v roce 2008:
nadační fond

příspěvek v Kč

NFOH

100 000

Přijaté dary v roce 2008:
dárce

5) Domov odpočinku ve stáří se zvláštním režimem:
Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Služba zahrnuje: ubytování, úklid, praní ložního a osobního prádla, žehlení,
zajištění celodenní stravy, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka,
uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové
orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při
běžných úkonech osobní hygieny, holení, pedikúra, manikúra, pomoc s

peněžní dar v Kč

FS ČCE Olomouc

15 015

p. Jindřich Šíma

20 000

RNDr. Dimitrios Karajanis

30 000

drobní dárci-klienti

68 067

dary celkem

133 082

Výsledek hospodaření za rok 2007 byl 0,- Kč, dosažen byl za použití peněžního
fondu účet 912 (zisku z minulých let), a to ve výši 578 356,81 Kč. Na účtu 931
byl zůstatek 0,- Kč. Výsledek hospodaření za rok 2008 byl dosažen za použití
peněžního fondu, zejména díky mimořádné platbě VZP 106 000,- Kč za 1.
pololetí 2008 dne 29. 12. 2008. S mimořádnou platbou organizace nepočítala,
VZP ale provedla přepočet provedených a uhrazených výkonů a doplatek
převedla na organizaci.

3) Týdenní stacionář:

Pohledávky k 31. 12. 2008
účet

předmět

311 neuhraz. faktury zdr. pojišťovnami
314 záloha na kurz dne 3.2. 2009

Kč
394 246,00
2 800,00

zálohy na energie – elektřina, voda, teplo

193 440,00

záloha na příspěvek ústředí

312 000,00

315 nedoplatky klientů DOS

44 295,00

319 mylná platba – 2x uhraz. faktura Ambra Trade

12 379,00

Pohledávky celkem

959 160,00

Zde pečujeme o uživatele, kteří vyžadují dohled druhé osoby. Zajišťujeme jim
ubytování, úklid, praní ložního a osobního prádla, žehlení, celodenní stravu,
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, holení, pedikúru, manikúru,
pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy, pomoc při použití WC,
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu
na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním i vnějším prostoru, pomoc a podporu při podávání jídla a pití,
pracovně výchovnou práci, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro
zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, pomoc při
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob, psychoterapii a socioterapii,
jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Závazky k 31. 12. 2008
účet

předmět

321 neuhrazené dodavatelské faktury
325 přeplatky klientů DOS
přeplatky za obědy-nemocnice

Kč
87 462,06
9 179,00
10 230,00

331 mzdy 12/2008

383 784,00

336 soc. a zdravotní pojištění 12/2008

248 888,00

342 daň ze mzdy 12/2007
závazky bez dohadných účtů celkem
závazky s dohadným účtem 389 (671 820,61Kč) celkem

44 538,00
784 081,06
1 455 901,67

Pro údaje vyžadované §§ 29 a 30 vyhlášky, které nejsou uvedeny, nemá účetní
jednotka náplň.
V Rýmařově dne 27. 1. 2009

4) Domov odpočinku ve stáří:
Zde poskytujeme péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména
z důvodu věku nebo duševní choroby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Služba zahrnuje: ubytování, úklid, praní ložního a osobního prádla, žehlení,
zajištění celodenní stravy, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka,
uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové
orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při
běžných úkonech osobní hygieny, holení, pedikúra, manikúra, pomoc

3) Masáže

Osobní náklady v roce 2008 v Kč:

Ve středisku, případně v klientově domácnosti poskytujeme tři následující
druhy masáží, které slouží k upevnění tělesné a duševní pohody a dva léčebné
postupy.

mzdové náklady

5 749 033,00
z toho pracovní smlouvy

5 293 538,00

dohody o pracovní činnosti

276 444,00

dohody o provedení práce

179 051,00

zákonné sociální pojištění
(zdravotní, sociální)

1 949 490,00

ostatní sociální pojištění
(povin.úraz.poj.zaměst.)

21 751,00

zákonné sociální náklady
(příspěvek na stravné)

133 630,00

osobní náklady celkem

KLASICKÁ (RELAXAČNÍ) MASÁŽ:
účinky této masáže jsou hluboce relaxační a zároveň posilující a osvěžující,
uvolňuje masírované svalstvo, obohacuje krev kyslíkem a zlepšuje výživu
buněk.

7 853 904,00

Způsob zjištění základu daně v roce 2008 v Kč:
výsledek hospodaření

140 086,84

náklady vyloučené z daň. základu:

5 133 069,47

REFLEXNÍ MASÁŽ:

z toho náklady na reprezentaci

11 611,00

spočívá v mechanickém působení na hyperalgické zóny, které doprovázejí
onemocnění vnitřních orgánů, užívá se při ní sestava speciálních technik
a hmatů, které se volí dle aktuálního stavu pacienta.

rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

39 182,00

LYMFATICKÁ MASÁŽ:
zjednodušeně řečeno jde o zdraví prospěšnou jemnou masáž lymfatických
cest, která napomáhá odtoku přebytečné vody (působící otoky) a toxických
látek z těla, podporuje detoxikaci, zvyšuje imunitu a pomáhá proti otokům
nebo chronické únavě.

náklady
nejsou předmětem daně

hrazené

výnosy, které nejsou předmětem daně

z výnosů,

které

5 082 276,47

5 082 276,47

základ daně

190 880,00

snížení základu daně podle §20 odst. 7

190 000,00

snížený základ daně

0,00

úspora na dani za rok 2008 (k použití v r. 2008-2011)

39 900,00

Použití úspory daňové povinnosti ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi,
z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně:
výsledek hospodaření bez použití fondu (zisku z min.
období)

rok

úspora
daňové
povinnosti

2004

84 000

2005

78 000

+ 757 982,00

2006

16 560

- 61 623,00

2007

12 240

- 578 356,81

celkem

178 560

celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy, pomoc při použití WC, podpora
a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc
při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách
podporujících
sociální
začleňování
osob,
psychoterapie
a socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoc při komunikaci
vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

DÁLE ZAJIŠŤUJEME ZÁJEMCŮM TYTO FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:

1) Suchá pedikúra
Tato služba je vhodná zejména pro seniory a pro občany s dg. Diabetes
Mellitus (cukrovka), neboť se při ní nepoužívají ostré nástroje, které mohou
i při nejvyšší opatrnosti klientovi způsobit poranění. Může být aplikována
v prostorách střediska, které byly k tomuto účelu upraveny, nebo přímo
v domácnosti klienta.

Použitím zisku z roku 2005 ve výši 578 356,81 Kč ke krytí nákladů souvisejících
s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně v roce 2007, byla
splněna podmínka použití úspory daňové povinnosti ke krytí nákladů. (úspora
daň. povinnosti za rok 2004, 2005, 2006 178 560,-Kč).
Přijaté provozní dotace v roce 2008:
poskytovatel dotace

výše dotace v Kč

MPSV

3 604 000

Město Rýmařov

1 359 000

Obec Tvrdkov

20 000

Obec Stará Ves

30 000

2) Půjčování kompenzačních pomůcek
Ve středisku je možno zapůjčit mechanické vozíky, polohovací postele,
chodítka, WC židle apod.

2) Muzikoterapie
Probíhá pod vedením odborně proškoleného pracovníka z Diakonie pravidelně
každý třetí čtvrtek v měsíci v DPS na třídě Hrdinů a ulici Revoluční.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12. 2008
Účetní jednotka-Diakonie ČCE-středisko v Rýmařově byla zřízena dne
1. 7. 1993 zřizovací listinou jako právní subjekt. Zřizovací listina byla vydána
podle §2, odst. 3, písm. a) Statutu Diakonie Českobratrské církve evangelické,
schváleného 27. synodem ČCE dne 22. 6. 1991 se souhlasem představenstva
Diakonie.Právní forma úč. jednotky: církevní právnická osoba podle zákona č.
3/2002 Sb.
Charakter organizace: samostatná právnická osoba v rámci Diakonie ČCE.
Statutárním orgánem, který je oprávněn jednat jménem organizace je vedoucí
střediska, v době jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího střediska. Ti jsou
jmenováni se souhlasem představenstva Diakonie ředitelem Diakonie.
Předmětem činnosti je křesťanská sociální péče, ošetřovatelská a pečovatelská
služba, nestátní zdravotnické zařízení. Organizace neprovádí hospodářskou
činnost.

Muzikoterapie vychází z poznatku, že hudba ovlivňuje vegetativní funkce –
srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku, termoregulaci
a pod. Používá se ke zmírnění bolesti, úzkosti, strachu (např. při chirurgických
nebo stomatologických zákrocích), u poinfarktových stavů, při léčbě
dlouhotrvajících chorob (např. tuberkulózy). V psychoterapii se hudba užívá
k léčbě adaptability, komunikace, v souvislosti s neurózami a pod. Hudba je
sama o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde
jsou narušeny běžné mezilidské kontakty. Pomáhá jednak poslech hudby
(tzv. receptivní muzikoterapie) a jednak aktivní provozování hudby – např. jako
emoční ventil, jako prostředek restrukturace vztahu jedince a kolektivu a pod.
V loňském roce jsme rovněž
uspořádali několik seniorských setkání
s dětmi ze základní umělecké školy,
z mateřských a základních škol atd.,
jejichž cílem bylo aktivně strávit
odpoledne. O těchto akcích jsou
informováni i ostatní občané města
Rýmařova a okolních obcí v místním a
regionálním tisku. Pro seniory v našem
regionu rovněž připravujeme odborné
semináře podle problematiky, o niž
projeví zájem.

Sídlem střediska je Rýmařov, tř. Hrdinů 48. Vlastníkem budovy je Město
Rýmařov, které pronajalo objekt na dobu určitou od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2023
s možností prodloužení. Od 1. 11. 2005 došlo ke sloučení pečovatelské služby
provozované Městem Rýmařov s pečovatelskou službou střediska Diakonie.
Tím došlo k rozšíření počtu klientů a rozšíření služeb. Město Rýmařov
provozovalo i dva domy s pečovatelskou službou, nyní zde zajišťuje služby
středisko Diakonie ČCE v Rýmařově. V Dolní Moravici vlastní středisko Diakonie
ČCE v Rýmařově Domov odpočinku ve stáří.

V účetním období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 bylo účtováno podle vyhlášky č.
504/2002 Sb., Českých účetních standardů pro úč. jednotky, které účtují podle
vyhlášky č.504/2002Sb. č. 401-414, zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. a
vnitřní směrnice o postupech účtování a evidenci majetku. Účetní záznamy jsou
zpracovávány na účetním sw firmy eMsoft. Veškeré účetní doklady jsou
archivovány v PC i v tištěné formě. Jsou uschovány ve středisku.
V roce 2008 byl výsledek hospodaření 140 086,84Kč, z toho z hlavní činnosti
139 086,84Kč, z pronájmu kotelny (hospodářská činnost) 1 000Kč.

PARAFÍNOVÉ ZÁBALY:

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008
název činnosti

pečovatelská služba

výnosy

5 212 779,12

91 885,01

291 193,00

291 193,54

-0,54

7 763 733,00

7 716 530,63

47 202,37

1 000,00

0,00

1 000,00

13 360 590,13

13 220 503,29

140 086,84

pronájem
Celkem

Výsledek
hospodaření

5 304 664,13

osobní asistence
Domov odpočinku ve stáří
hl. činnost

náklady

průměrný evidenční přepočtený počet

ředitel

1,00

zástupce ředitele, finanční referent

1,00

administrativ. prac., projektový prac.

0,93

pečovatel

17,92

zdravotní sestra

5,00

Úklid

2,10

Celkem

BIOLAMPA:
pronikající elektromagnetické vlnění posiluje buněčný metabolismus, čímž
dochází k významnému zrychlení regeneračních schopností a hojivých procesů,
snižuje se bolestivost, potlačují se zánětlivé pochody ve tkáni.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:

1) Kavárnička pro seniory
Jde o přátelské setkání seniorů při kávě, probíhající každé sudé úterý v měsíci,
vždy od 13:30 hodin v prostorách střediska na třídě Hrdinů. Zájemci o tuto akci
jsou na ni po domluvě sváženi a po jejím skončení zase rozváženi do svých
domovů.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce
2007 podle kategorií:
kategorie

horké parafínové procedury se používají již léta ke zmírnění bolestí při artritidě,
při zánětech šlach, svalů a při otocích, parafín je produkt, který má
neobyčejnou schopnost zadržovat teplo, parafínová vrstva zlepšuje krevní oběh
a otevírá póry, výsledkem je tzv. minisauna, při které může kůže účinněji
absorbovat krémy udržující její vlhkost, vláčnost a výživu.

27,95

OBLAST PŮSOBNOSTI ZAŘÍZENÍ: (SPÁDOVÁ OBLAST) – REGION,
OBEC, ČÁST OBCE ATD.:
Rýmařov, Břidličná, Velká Štáhle, Malá Štáhle, Vajglov, Rýžoviště, Jamartice,
Janovice, Stará Ves, Žďárský Potok, Nová ves, Dolní Moravice, Malá Morávka,
Karlov, Ondřejov, Skály, Rešov, Stříbrné Hory, Nové Pole, Horní Město,
Tvrdkov, Ruda, Jiříkov, Rudná pod Pradědem, Václavov, Vrbno pod Pradědem,
Karlovice, Široká Niva, Bruntál, Sosnová, Horní Benešov, Svobodné Heřmanice,
Valšov, Oborná, Světlá Hora, Staré Město u Bruntálu, Stará Libavá, Sedm
Dvorů, Milotice nad Opavou, Rázová, Nové Heřminovy, Moravský Beroun,
Dvorce, Dětřichov nad Bystřicí, Norberčany, Andělská Hora, Lomnice u
Rýmařova, Moravskoslezský Kočov, Tylov, Mezina.

CO SE NÁM POVEDLO V ROCE 2008
18. ledna proběhl již sedmý reprezentační ples střediska; jeho výtěžek 41 524,Kč byl použit na vybudování asfaltové příjezdové cesty u Domova odpočinku ve
stáří v Dolní Moravici.

Převzali jsme do své péče dům s chráněnými byty na ulici Lidická.

Ošetřovatelská služba

.

Pečovatelská služba - všechny úkony dle zákona108/2006 Sb
a vyhlášky 505/2006 Sb.
Pečovatelská služba - bez dovozu obědů

Z projektu spolufinancovaného KÚ MSK jsme zakoupili nový transportní vůz
Renault, který budou používat senioři z rýmařovska, Klub turistů i klienti
Kouzelné buřinky k dopravě na své akce.

Marcela Maňurová se po vítězství v konkurzu, studiu a úspěšně složených
zkouškách stala Průvodcem v zavádění standardů kvality sociální péče.

Marcela Staňková postoupila mezi
tři finalistky ústředního kola soutěže
Sestra roku 2007.

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
V současné době – po fúzi s městskou pečovatelskou službou – provozuje naše
středisko dva domy s pečovatelskou službou (tzv. DPS), a to na třídě Hrdinů 20
a ulici Revoluční 30. Nově přibyly chráněné byty na ulici Lidická 14. Všechny tři
objekty spravuje město Rýmařov, naše středisko v nich zajišťuje služby na
základě smluv uzavřených s jejich obyvateli.

