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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.

ČINNOST STŘEDISKA V ROCE 2009 ZAJIŠŤOVALI:

ředitelka střediska:

Bc. Staňková Marcela, DiS

zástupkyně ředitelky:

Haberhauerová Jana

admin. pracovnice:

Krupová Ilona

sociálně-zdravotní pracovnice: Zieglerová Pavla

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

ergoterapeut:

Tůmová Martina

zdravotní sestry:

Bršťáková Renáta

Fojtů Martina

Kratochvílová Věra

Maňurová Marcela

Poláková Nataša

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.

Procházková Jana
pečovatelky:

Borovičková Pavlína

Burešová Marcela

Chocholatá Kateřina

Janíková Pavlína

Lašáková Marta

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.

Niekischová Jana

Opluštilová Zuzana

Orságová Renáta

Ptáčková Marcela

Riedlová Iveta

Skoupilová Vladimíra

Slováková Eva

Šandová Jana

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.

Šubíková Jana

Tomešová Renata

Winklerová Jana

Zapletalová Petra

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 2009 pečovali již o 1 136 klientů.

Zifčáková Ivana
pečovatel:

Chocholatý Josef

Staněk Lubomír

Soviš Vít

ošetřovatelka:

Drlíková Iveta

Petruňová Vladislava
uklizečka

Ondruchová Blanka, Vašičková Jiřina

ekonom:

Nálepa Pavel

VZTAH ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO:

K JINÝM SPOLEČNOSTEM:

Již potřetí od počá
átku mého působení v Dozorčí radě Dia
akonie ČCE – střed
diska
v Rýmařově je mi dáno, abych několikka slovy uvedla zprá
ávu a činnosti střed
diska

Naše sttředisko spolupracujje s institucemi státtní správy a samosp
právy (městské
a obeccní úřady, okresn
ní úřady, Krajský úřad Moravskosle
ezského kraje,
zdravottní pojišťovny), se
e Sociálním odbore
em MÚ v Rýmařově, praktickými
a odborrnými lékaři, s nem
mocnicemi v Rýmařo
ově, Bruntále, Šum
mperku, Opavě,
fakultníí nemocnicí v Ostra
avě, ČČK, oficiálním
mi církvemi působíccími ve městě,
s Nadaččním fondem obětí holocaustu a Židovsskou obcí v Ostravě
ě.

echce se ani věřit, že to
t byl už šestnáctý rokk jeho existence.
v uplynulém roce. Ne
Proti běhu času, kte
erý, jak nám s přibývvajícími léty připadá, stále nabírá na rychlosti,
jsme naprosto bezmo
ocní. Nad touto skute
ečností jsme schopni ssi nanejvýš povzdechn
nout.
Něco však v naší moci
m
přece jen je. Vyzbrojeni
V
Božím pože
ehnáním, obdařeni vírou
v
a vlastními skromnýými silami, můžeme
e ten pádící čas n
naplnit užitečnou prací,
křesťanskou službou
u a soucítěním s pottřebnými lidmi. Oběta
avost, láska, trpělivosst a
soucit, to je hlavní „náplň
„
práce“ lidí, kteří se rozhodli nést bře
emena druhých. Rosttoucí
množství klientů a je
ejich spokojenost jsou
u nesporné důkazy to
oho, že všichni pracovvníci
střediska těmito atrib
buty křesťanské péče skutečně oplývají.
Především na bedra
a vedení střediska a pracovníků DOS v D
Dolní Moravici však bylo

PODĚKOVÁNÍ:

v minulém

zejmén
na našim dobrovolniccím za jejich obětavvou a nezištnou pom
moc.

Tvrdkov
v, Obecní úřad Horrní Město, Obecní ú
úřad Stará Ves, Obe
ecní úřad Dolní
Moravicce, Zdravotní pojišťo
ovny, Nadační fond obětem holocaustu
u.
Děkujeme za dobrou sp
polupráci všem prraktickým a odborným lékařům
otním sestrám.
i zdravo
Děkujeme rovněž sponzorů
ům:
FS ČCE
E Olomouc, JŠ – INMAT – Jindřich Š
Šíma, RNDr. Dimitrios Karajannis,
M
Mgr.

Ilona

Servvusová,

rodina

Svobodových,

M Sport – PhDr. Miroslav Glacner,
G
pí Kristýna Konštacká.
Děkujeme i ostatním drob
bným dárcům. Rovn
něž srdečně děkujem
me všem, kteří
nás ma
ají rádi a jakkoliv podporují naši činnostt.

uvaleno

také

břemeno

nedob
brovolné.

Břemeno

cizí

firmy došlo k narušení statiky stropu v jíde
elně objektu. Havarijn
ní stav, který ona firma
a po
atel Domova. Děkuji Bohu
B
budovy na více než půl roku, ale přímo ohrožoval životy obyva

MPSV ČR,
Č KÚ Moravskosllezského kraje, Mě
ěstský úřad Rýmařo
ov,Obecní úřad

Ducháč,

b
bohužel

ovoz
dlouhých průtazích a jen velmi neochottně napravila, nejen že zkomplikoval pro

Děkujeme všem spolupraccujícím institucím:

Ing. Michal

roce

nezodpovědnosti, po
ovrchnosti a doslova lemplovství. Vinou n
nekvalitní práce stave
ební

ovitě především panu Jindřichu Šímovi a Pavlu
za ochranu a všem dobrým lidem, jmeno
nou pomoc při řešení vážného
v
problému.
Raškovi ml., za účinn
Šestnáctý rok však přinesl středisku našttěstí i radostné novinky. Podepsáním Smlo
ouvy
ú
završena je
ednání s FS ČCE O
Olomouc, který se stal
o spolupráci byla úspěšně
spolupracujícím sborrem střediska. Na záklladě této smlouvy doššlo ke změně jeho statutu
a zvýšení počtu člen
nů dozorčí rady na 14
4. Osobně se těším, že
e tato spolupráce přin
nese
obohacení nejen našemu středisku, ale i nově spolupracujícímu sboru.
Správní rada dojednala se
Druhá novinka bude znamenat další rozšířření služeb střediska. S
dporu lidí s mentálníím postižením v ČR, MO Rýmařov (Kouzelná
Společností pro pod
buřinka) zřízení služžby sociálně terapeutické dílny. Tato jed
dnání iniciovala Kouzelná
buřinka a středisko jíí vyšlo vstříc. Služba bude
b
provozována od lledna 2010.
Za celoroční těžkou a záslužnou práci patřří všem zaměstnancům
m Diakonie ČCE střed
diska
v Rýmařově v čele s ředitelkou paní Marcelou Staňkovou m
můj dík. Děkuji také
é za
ní rady, děkuji všem dobrovolníkům, dárccům,
spolupráci všem členům dozorčí a správn
ukoli
spolupracujícím institucím, všem, kteří v uplynulém roce přispěli středisku jakou
pomocí.
ež popřát jak pracovníkkům, tak i klientům na
ašeho střediska, ať je Pán
Na závěr nezbývá ne
příznivě nakloněn jejich životům i práci po celý příští rok.
Mgr. Zdeňka Sedláčkková – předsedkyně do
ozorčí rady

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA:
OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA:
Ošetřovatelská služba je poskytovaná
v rýmařovském,
bruntálském
a moravsko-berounském regionu. Jde
o odbornou
zdravotní
péči,
poskytovanou seniorům, zdravotně
postiženým a nemocným v jejich
domovech.
Bez
zajištění
této
ošetřovatelské péče by museli být
hospitalizováni nebo umístěni ve
zdravotnických či sociálních zařízeních.
Služba je poskytovaná na podkladě
indikace praktického lékaře nebo
ošetřujícího lékaře v nemocnici.
Domácí péče je vykonávána pěti
kvalifikovanými, odborně způsobilými zdravotními sestrami s praxí, které
prokázaly svou bezúhonnost a účastní se celoživotního vzdělávání dle zákona
č. 96/2004 Sb. Vedoucí ošetřovatelské služby je Marcela Maňurová.
Struktura služby:
Komplexní ošetřovatelská péče – o chronicky nemocné, o upoutané na
lůžko, o propuštěné z nemocničního léčení, o nemocné v terminálním stadiu
choroby.
Odborné zdravotní výkony – podání ordinovaných léků, sledování a měření
fyziologických funkcí, aplikaci inzulínu a injekcí, odběry krve a ostatního
biologického materiálu, převazy ran a bércových vředů, ošetřování stomií,
cévkování žen a péči o permanentní katétry, ošetřování dekubitů a prevenci
jejich vzniku, ošetřování nemocných s tracheální kanylou a jiné výkony dle
ordinace lékaře.
Speciální úkony a činnosti – kondiční a dechová cvičení, ošetřovatelskou
rehabilitaci u nepohyblivých nemocných, nácvik správného používání
kompenzačních pomůcek, rozcvičování nemocných po úrazech, nácvik
soběstačnosti a samostatnosti, zaučování diabetiků a jejich rodin při používání
inzulínových per.
Nabídka dalších služeb – donáška léků a diabetikům donáška inzulínu.
Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami pacientů.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY
V souladu s nově přijatým Řádem diakonické práce tvoří již od r. 2007 řídicí
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:

Pečovatelská služba
je poskytovaná v rýmařovském a bruntálském regionu seniorům a osobám se
zdravotním postižením v prostředí, na které jsou zvyklí.

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
Šíma Jindřich
Zámečníková Anna

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

Bc. Marcela Staňková, DiS.

Místopředsedkyně:

Jana Haberhauerová

Místopředseda:

Mgr. Vladimír Stanzel

Pečovatelská služba je terénní služba, kterou zajišťuje celkem devět pracovnic
sociálních služeb - odborně způsobilých pečovatelek. Vedoucí pečovatelské
služby je Marcela Maňurová.
V roce 2009 jsme tuto službu poskytovali celkem u 174 uživatelů. Nejčastěji
poskytované služby jsou: dovoz oběda (130 uživatelů), pomoc při úkonech
osobní hygieny (31 uživatelů), zajištění léků (35 uživatelů), donáška nákupu
(23 uživatelů), úklid domácnosti (20 uživatelů), praní a žehlení prádla
(16 uživatelů), pomoc při cvičení s horními a dolními končetinami, vertikalizace,
péče o tělo (13 uživatelů), pomoc při podání jídla (6 uživatelů). Méně časté, ale
přesto důležité poskytované služby jsou: doprovod k lékaři, pomoc při
oblékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko nebo
vozík, zajišťování kontaktů s ostatními institucemi, službami, rodinou.
V současné době zajišťuje naše středisko i pečovatelskou službu ve třech
domech s pečovatelskou službou (tzv. DPS), a to na třídě Hrdinů 20 a 22, na
ulici Revoluční 30 a ulici Lidická 14. Všechny tři objekty spravuje město
Rýmařov, naše středisko v nich zajišťuje služby na základě smluv uzavřených
s jejich obyvateli. Každé liché úterý vozíme uživatele služeb z DPS na nákupy
do místního supermarketu. Pečovatelská služba je hrazena dle zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vedoucí
všech
služeb
poskytovaných
domovem pro seniory je vrchní sestra Renata
Bršťáková. Domov pro seniory má kapacitu
23 ubytovacích
míst,
službu
zajišťuje
8 pracovnic soc. služeb. Domov se zvláštním
režimem disponuje 11 místy, tuto službu
zajišťuje 5 pracovnic soc. služeb a Týdenní
stacionář má k dispozici 7 míst, o uživatele
této služby pečují 3 pracovnice soc. služeb.
Zájemci o pobytovou službu se k nám mohou
přijet podívat i se svými příbuznými
a seznámit se tak s prostředím Domova. V Domově jsou poskytovány služby
sociální péče stanovené pro domovy pro seniory, tj. ubytování, celodenní
stravování a další služby:
¾
¾
¾
¾
¾

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

Ubytování nabízíme v jednolůžkových, dvojlůžkových a třílůžkových pokojích,
které si mohou uživatelé služeb po domluvě s vedením domova dovybavit
vlastním nábytkem a oblíbenými drobnými předměty dle svého výběru.
Stravování poskytujeme 3x denně v jídelně Domova, dle mobility uživatelů
podáváme stravu na pokojích. Diabetikům podáváme stravu 5x denně a tuto
možnost nabízíme i ostatním uživatelům. V souladu s doporučením lékaře a po
domluvě s uživatelem služeb zajišťujeme diety (diabetická, žlučníková nebo
šetřící). V budově Domova je umístěna prádelna, nově vybavená moderní
pračkou a sušičkou, pro praní drobného prádla uživatelů dle jejich přání nebo
potřeb.
Celodenní péči o uživatele
služeb zajišťují ošetřovatelky,
odbornou zdravotnickou péči
zdravotní sestry. V roce 2009
jsme v souladu s individuálními
potřebami
našich
uživatelů
rozšířili
personál
Domova
a přijali jsme tři pracovníky
přímé péče.

Přijatý nadační příspěvek v roce2009:
nadační fond

příspěvek v Kč

NFOH

100 000

Přijatý dar použitý na provoz v roce 2009:
dárce

příspěvek v Kč

Obec Horní Město

30 000

Fórum dárců

2 300

Ostatní přijaté dary v roce 2009:
dárce

peněžní dar v Kč

RNDr. Dimitrios Karajannis
Chrámový sbor Rýmařov

30 000
2 346

Sbor ČCE

17 000

drobní dárci-klienti

84 768

ostatní dary celkem

134 114

Pohledávky k 31. 12. 2009
účet

předmět

311 neuhraz. faktury zdr. pojišťovnami
314 záloha na elektřinu Rýmařov, 3x 2580,-Kč

Kč
707 679

7 740

záloha na elektřinu DOS, 9 x 12 600,-Kč

113 400

záloha na vodu Rýmařov, 12 x 500,-Kč

6 000

záloha na teplo DOS

300

záloha na energie DPS Revoluční 30, 12 x 5 000,-Kč

60,000

záloha na energie DPS tř. Hrdinů 20, 22, 12 x 6 100,-Kč

73,200

záloha na energie DPS Lidická, 12 x 1700,-Kč

20 400

315 Nedoplatky klientů DOS
Pohledávky celkem

1 078 287

předmět

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

Kč

157 171
11 249

DOMOV ODPOČINKU VE STÁŘÍ
Domov odpočinku ve stáří je poskytovatelem pobytové sociální služby. Služba
směřuje k podpoře uspokojování individuálních potřeb uživatele, Činnost
domova odpovídá potřebám uživatelů služeb podle typu služby, kterou uživatel
využívá. Přestavěná budova bývalé fary se podle druhu poskytované služby dělí
na tři samostatné úseky:
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Týdenní stacionář

92 271

331 mzdy 12/2009

735 001

336 sociální a zdravotní pojištění 12/2009

428 862

342 daň ze mzdy 12/2009

113 738

Závazky celkem

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. Osobní asistenci zajišťují celkem 2 odborně způsobilé
pečovatelky, vedoucí osobní asistence je Marcela Maňurová.

89 568

Závazky k 31. 12. 2009
účet

SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE:

1 538 292,10

Pro údaje vyžadované §§ 29 a 30 vyhlášky, které nejsou uvedeny, nemá účetní
jednotka náplň.
V Rýmařově dne 22. 2. 2010

Během
letních
měsíců jsme několikrát společně grilovali a poseděli v pergole před Domovem,
s imobilními uživateli jsme se vypravili na procházky po okolí, v měsíci srpnu
jsme navštívili lázeňské městečko Karlova Studánka. V září, dokud nám ještě

přálo počasí, jsme navštívili nejvyšší horu Jeseníků – Praděd. Během měsíce
října a listopadu jsme se věnovali pravidelným aktivitám a konec roku jsme
zakončili Mikulášskou besídkou s čertem a Mikulášem a před Vánoci jsme za
účasti dětí příjemně prožili Vánoční besídku. Ve středu 7. 10. jsme pořádali
v rámci Týdne sociálních služeb den otevřených dveří.
V uplynulém roce jsme v oblasti vybavenosti Domova postupovali dle
navrženého plánu s vědomím, že všechny změny přinesou zvýšený komfort pro
naše uživatele, a tím i zlepšení podmínek pro naše zaměstnance. Mezi
nejvýraznější změny řadíme instalaci elektrické schodišťové plošiny, čímž se
náš Domov stal zcela bezbariérovým. Upravení příjezdové cesty asfaltovým
povrchem také zkvalitnilo přístup do hlavní budovy Domova. Proběhla
rekonstrukce dřevěného stropu v jídelně a její vymalování v pastelových
barvách, čímž se tato místnost stala útulnější a získala domácí ráz. K menším,
ale neméně důležitým věcem patří zakoupení antidekubitních podložek,
pořízení tří elektrických lůžek a také sprchovací lůžko pro zcela imobilní
uživatele služeb. Proběhlo malování všech prostor Domova, společné prostory
byly vymalovány v pastelových barvách.
Trvale jsme podporovali odborný růst personálu. Do interního vzdělávání byli
zapojeni všichni zaměstnanci, což přineslo jejich pozitivní naladění
a sjednocení. Externí vzdělávání probíhalo podle pracovního zařazení
zaměstnanců. Pokračovali jsme v rozpracování standardů kvalit sociálních
služeb, vypracovali jsme nové metodiky pro pracovní postupy a nyní je
prověřujeme v praxi. Naplno začal fungovat systém klíčového pracovníka,
jehož smyslem je tvorba a plnění Individuálního plánu pro každého uživatele
služeb, což přináší zvyšování kvality života v souladu s jeho individuálními
potřebami a přáními.

Osobní náklady v roce 2009:
mzdové náklady
z toho pracovní smlouvy

6 950 613
6 524 283

dohody o pracovní činnosti

316 444

dohody o provedení práce

109 886

zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)

2 325 520

uplatněná sleva na sociálním pojištění

– 130 185

ostatní sociální pojištění (povin. úraz. poj. zaměst.)
zákonné sociální náklady (příspěvek na stravné)

24 812
167 280

náhrada za dočasnou pracovní neschopnost

2 352

kapesné dobrovolníků

2 000

osobní náklady celkem

9 342 392,00

Způsob zjištění základu daně v roce 2009:
výsledek hospodaření
náklady vyloučené z daň.základu:
z toho náklady na reprezentaci:
rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy:
náklady hrazené z výnosů, které nejsou předmětem
daně:
výnosy, které nejsou předmětem daně:
z toho dotace (MPSV, MV, MSK, ÚSC):
úroky:
dary (NFOH, Fórum dárců, Obec Horní Město):

319 293
6 342 381
26 555
428 126
5 887 700
6 429 441
5 887 700
2 608
132 300

snížení vl. jmění dle vyhl. č.504/2002 Sb., § 38,odst.9,
a Českého účetního standardu č. 413, bod 4.1.4. (sníž. vl.
jmění a souč. zvýšení ost. výnosů při odpisování majetku
částečně pořízeného z dotace)

406 833

základ daně

232 233

snížení základu daně podle §20 odst. 7:
snížený základ daně:

232 233
0

úspora na dani za rok 2009 (k použití v r. 2010-2012):

46 400

Použití úspory daňové povinnosti ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi,
z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně:
rok

úspora
povinnosti

daňové

výsledek hospodaření bez použití fondu (zisku
z min. období)

2006

16 560

– 61 623,00

2007

12240

– 578 356,81

2008

39 900

140 087,00

2009

46 800

319 293,32

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
daňové povinnosti za rok 2004, 2005, 2006 = 178 560,-Kč).
Přijaté provozní dotace v roce 2009:
poskytovatel dotace
MPSV
MV ČR
MSK
Město Rýmařov

výše dotace v Kč

V rámci využití volného času nabízíme zájmovou a kulturní činnost. Uživatelům
je permanentně k dispozici knihovna a internet. Aktivity jsou jak plánované, tak
„nahodilé“, vždy však vycházejí ze zájmů uživatelů služeb, kteří se jich účastní
dle svého zájmu, nálady a aktuálního zdravotního stavu. Mezi pravidelné
aktivity patří bohoslužby konané 1x týdně, keramický kroužek (1x týdně),
ergoterapie (1x týdně), společné narozeninové oslavy (1x měsíčně). Obecní
úřad Dolní Moravice pořádá pro občany obce a pro naše uživatele
tzv. kavárničky, které se v zimním období konají na Domově a v letním období
v budově OÚ.

4 305 000
20 000
118 700
1 359 000

Obec Tvrdkov

25 000

Obec Stará Ves

20 000

Obec Dolní Moravice

40 000

dotace celkem

Uživatelům služeb Domova
jsou k dispozici místní praktičtí
lékaři, takže každý uživatel si
může vybrat svého ošetřujícího
lékaře, který o něj pečuje
formou
návštěvní
služby.
V Domově vždy 1x týdně
ordinuje smluvní lékař, který
zároveň posuzuje zdravotní
stav
žadatelů
o
službu
z hlediska
kontraindikace
k přijetí. Rehabilitační péči (ošetřovatelskou RHB – nácvik chůze, kondiční
cvičení) podle ordinace lékaře provádějí pracovníci přímé péče, ostatní RHB se
provádějí mimo naše zařízení většinou ve zdravotnických zařízeních. Našim
uživatelům nabízíme v rámci fakultativních činností aplikaci parafinu nebo
masáže zad. Na přání uživatelů služeb zajistíme pedikúru, manikúru nebo
služby kadeřnice.

5 887 700

V rámci nepravidelných akcí jsme
se v roce 2009 několikrát sešli při
přípravě společné večeře, v měsíci
březnu a v dubnu jsme společně
zúčastnili besed renomovaného
rýmařovského historika p. Jiřího
Karla o historii města Rýmařova,
v dubnu nás navštívily čarodějnice
z Petrových kamenů, v květnu
jsme společně s dětmi z místní
základní školy oslavili Den matek,
v červnu jsme společně navštívili nedalekou restauraci Na vyhlídce.

MASÁ
ÁŽE
Ve stře
edisku, případně v klientově domácn
nosti poskytujeme tři následující
druhy masáží,
m
které slouží k upevnění tělesné
é a duševní pohody,, a dva léčebné
postupy
y.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12. 2009
Účetní jednotka-Diakonie ČCE-stře
edisko v Rýmařově
ě byla zřízena dne
1. 7. 1993 zřizovaccí listinou jako právní subjekt. Zřizova
ací listina byla vydána
podle §2, odst. 3, písm. a) Statutu Diakonie
D
Českobratrsské církve evangeliccké,
schváleného 27. synodem
s
ČCE dne 22.
2 6. 1991 se souh
hlasem představensstva
Diakonie. Právní forma
f
úč. jednotky: církevní právnická
á osoba podle zákkona
č. 3/2002 Sb.
Č
Charakter organizzace: samostatná právnická osoba v rámci Diakonie ČCE.
Statutárním orgánem, který je oprávn
něn jednat jménem organizace, je sprá
ávní
rada střediska. Ta je jmenována Správvní radou Diakonie ČCE.
Předmětem činno
osti je osobní assistence, pečovate
elská služba, týde
enní
stacionář, domovv pro seniory, do
omov se zvláštním
m režimem, nestátní
zdravotnické zařízzení – domácí péčče. Organizace ne
eprovádí hospodářsskou
činnost.

Klasická
á (relaxační) masáž::
účinky této masáže jsou hluboce relaxační a zároveň posilujíccí a osvěžující,
alstvo, obohacuje kkrev kyslíkem a zlepšuje
z
výživu
uvolňujje masírované sva
buněk.

Reflexn
ní masáž:
spočívá
á v mechanickém působení na hype
eralgické zóny, které doprovázejí
onemoccnění vnitřních org
gánů, užívá se přři ní sestava speciálních technik
a hmatů, které se volí dle aktuálního stavu pa
acienta.

em budovy je mě
ěsto
Sídlem střediska je Rýmařov, tř.Hrrdinů 48. Vlastníke
Rýmařov, které pronajalo objekt na dobu
d
určitou od 1. 9
9. 2003 do 31. 8. 2023
s možností prodlou
užení. Od 1. 11. 2005 došlo ke slouče
ení pečovatelské slu
užby
provozované Městtem Rýmařov s pe
ečovatelskou službo
ou střediska Diakonie.
Tím došlo k rozššíření počtu klienttů a rozšíření slu
užeb. Město Rýma
ařov
provozovalo i dva
a domy s pečovatelskou službou, nyn
ní zde zajišťuje slu
užby
středisko Diakonie
e ČCE v Rýmařově
ě. Od 1. 1. 2008 nově zajišťuje slu
užby
i v DPS
na
ullici
Lidická
v Rýmařově.
R
V Doln
ní
Moravici
vlastní
Diakonie ČCE – střředisko v Rýmařově Domov odpočinku ve stáří.

Lymfattická masáž:
zjednod
dušeně řečeno jde
e o zdraví prospěššnou jemnou masá
áž lymfatických
cest, ktterá napomáhá odtoku přebytečné vody (působící otok
ky) a toxických
látek z těla, podporuje de
etoxikaci, zvyšuje imunitu a pomáhá
á proti otokům
nebo ch
hronické únavě.

Parafíno
ové zábaly:
horké parafínové
p
procedurry se používají již léta ke zmírnění bolestí při artritidě,
při zán
nětech šlach, svalů a při otocích, parafín je produ
ukt, který má
neobyččejnou schopnost za
adržovat teplo, parafínová vrstva zlepšu
uje krevní oběh
a otevírrá póry, výsledkem
m je tzv. minisauna, při které může kůže účinněji
absorbo
ovat krémy udržujíccí její vlhkost, vláčno
ost a výživu.

ášky
V účetním období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 bylo účttováno podle vyhlá
Č
účetních sttandardů pro účetníí jednotky, které úččtují
č. 504/2002 Sb., Českých
podle vyhlášky č. 504/2002Sb.
5
č. 401-414, zákona o úče
etnictví č. 563/1991 Sb.
a vnitřní směrnice o postupech účtovvání a evidenci majjetku. Účetní zázna
amy
jsou zpracováványy na účetním sw firrmy eMsoft. Veškerré účetní doklady jsou
j
archivovány v PC i v tištěné formě. Jsou uschovány ve sttředisku.
ní 319 293,32 Kč, z toho z hlavní činn
nosti
V roce 2009 byl výýsledek hospodařen
318 293,32 Kč, z pronájmu
p
kotelny (h
hospodářská činnostt) 1 000,- Kč.

DÁLE ZAJIŠŤUJEME ZÁJEMCŮM TYTO FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:

SUCHÁ PEDIKÚRA
Výsledek hospodaření za rok 2009:
název činnosti

výnosy

pečovatelská služba

5 538 938,80

125 651,67

554 198,00

553 395,33

802,67

5 002 470,00

4 864 317,81

138 152,19

3 032 832,00

2 981 038,73

51 793,27

1 206 926,00

1 205 032,48

1 893,52

1 000,00

0,00

1 000,00

15 462 016,47

15 142 723,15

319 293,32

DOS
zvláštním

týdenní stacionář
pronájem
celkem

výsledek
hospodaření

5 664 590,47

osobní asistence

DOS se
režim

náklady

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.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2009 podle
kategorií:
kategorie

průměrný
počet

ředitel

1

zástupce ředitele, finanční referent

1

Administrativní pracovník

1,21

projektový pracovník

0,2

pečovatel

19,36

zdravotní sestra

5

úklid

1,95

celkem

29,72

evidenční

přepočtený

PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Ve středisku je možno zapůjčit mechanické vozíky, polohovací postele,
chodítka, WC židle apod.

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.

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 2009

16. ledna 2009 proběhl již 8.
Výroční ples střediska; jeho
výtěžek 28 000,- Kč byl použit
na zakoupení a instalaci vnějšího
zábradlí na budově DOS Dolní
Moravice.

Z projektu spolufinancovaného KÚ MSK
jsme zakoupili šikmou schodišťovou
plošinu SP 150, která zajistila volný
pohyb uživatelů v celém vnitřním
prostoru domova odpočinku ve stáří
v Dolní Moravici.

V roce 2009 proběhla jednání s FS ČCE
Olomouc o možnosti, že by se stal
spolupracujícím sborem střediska. Tato jednání
byla úspěšně završena podepsáním Smlouvy o
spolupráci mezi DČCE a FS ČCE Olomouc.
Ošetřovatelská služba

.

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

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:
Středisko se dále zapojilo do
zdravotně osvětových aktivit
určených
nejen
seniorům
Rýmařovska, jako byly Světový
den hypertenze a Světový den
monitoringu diabetu; také se
prezentovalo na Veletrhu zdraví
a sociálních služeb v Bruntále.

Středisko využilo služeb podnikového
dobrovolnictví,
konkrétně
dvou
zaměstnanců
bruntálské
pobočky
firmy ČEZ v rámci projektu Skupiny
ČEZ – „Čas pro dobrou věc“.

SR střediska začala jednat se
Společností pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR, MO
Rýmařov
(Kouzelná
buřinka)
o zřízení
služby
sociálně
terapeutické dílny. Tato jednání
iniciovala
Kouzelná
buřinka,
protože nebyla s to dostát SQSS,
které jsou pro tento typ služeb
vyžadovány.
Po
projednání
a schválení DR střediska požádala
SR střediska sociální odbor MSK o registraci této služby, která bude
provozována od ledna 2010.

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.

Sociální služba:
Ta se odvíjí z aktivní zájmové činnosti a klubového setkávání v prostorách
střediska nebo Města Rýmařov. Její součástí jsou již tradiční multigenerační
setkání v předvánoční době, oslava svátku matek a další. V roce 2009 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. Senioři ze všech DPS
se
zúčastnili
přednášky
informační
preventivně
skupiny Policie ČR zaměřené
na problematiku bezpečí
seniorů, jejímž cílem bylo
seznámit
je
s krizovými
situacemi, do nichž se starší
lidé mohou dostat, a ukázat,
jak se jim vyhnout a jak je
případně řešit.

