Výroční zpráva 2012

Julia Fučíka 873
504 01 Nový Bydžov
IČ 25 99 91 50
tel: 495 491 180, 736 601 096
sHolmanova@seznam.cz
duha_nb@volny.cz
www.pomocseniorum.cz
www.dopatra.cz

Založení organizace….
Právní forma: obecně prospěšná společnost, nezisková organizace
Statutární orgán: správní rada
Kontrola: dozorčí rada
Zřizovatel:Město Nový Bydžov, dle zák. 248/1995 Sb.
Bankovní spojení: 35-0326790217/0100 Komerční banka Nový Bydžov

Pečovatelská služba….
Identifikátor služby: 9199716
Kapacita: 70 klientů
Cílová skupina: osoby mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se
zdravotním postižením, senioři
Věková struktura cílové skupiny: osoby s mentálním, zdravotním a tělesným postižením od
18 let výše, senioři od 65 let výše
Cílem je: Je zabezpečit plnohodnotný život seniorů v domácím prostředí a pomoci jim
zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky
Pracovní doba: pondělí až pátek: 7.00 – 15.30 hod.
Víkendové služby: dle potřebnosti a dohody s klientem
Služby zajišťovány v obcích: Nový Bydžov, Zadražany, Zachrašťany, Vysočany, Nepolisy,
Skřivany, Prasek, Vinary-Janovice, Stihnov, Humburky, Skochovice, Hlušice, Lužec nad
Cidlinou

1)

Přehled počtu klientů

Počet klientů kteří využili službu: 165 z toho 35 mužů, 130 žen
Průměrný věk klientů:
77
Počty zajištěných obědů v roce 2012: 8 818 ks – firma Bek – Zábědov, Nový Bydžov
1 974 ks – dietní stravy z nemocnice Nový Bydžov
Péče zajišťována vozidly: Ford Connect:
najeto 15 590 km
Škoda Roomster: najeto 5 300 km

Zajímavosti…..
Od roku 2004, kdy je organizace v provozu, pečujeme v domě s pečovatelskou službou
Karla IV. čp. 210 o klientku, která se s pomocí naší služby dne 20.6.2012 dožila 100 let.

2) Provedené úkony v roce 2012
Úkon
Běžné nákupy a pochůzky
Běžný úklid a údržba
domácnosti
Dohled nad dospělým,
dítětem 7-26 let
(dohled nad klientem,
např.celodenně
v domácnosti)
Doprovod k lékaři
Dovážka
( vody, velkého nákupu
apod.)
Dovoz oběda
Nový Bydžov
Dovoz oběda
Okolní obce
Jednoduché ošetřovatelské
úkony
(aplikace mastí, dohled
nad užitím léků)
Jednorázový odvoz
(odvoz k lékaři na poštu
apod.)
Pomoc a podpora při
podávání jídla a pití
( podání stravy imobilním
klientům)
Pomoc při oblékání a
svlékání
Pomoc při použití WC

Celkem využilo
83 klientů
43 klientů

Cena úkon/hodina
96.-Kč
100.-Kč

Počet hodin
1 121
1 080

22 klientů

100.-Kč

659

19 klientů
57 klientů

96.-Kč
96.-Kč

111
585

65 klientů

12.-Kč/ úkon

7 517 (úkon)

6 klientů

15.-Kč/ úkon

1 301 (úkon)

34 klientů

96.-Kč

344

53 klientů

40.-Kč/ úkon

558 (úkon)

6 klientů

96.-Kč

57

11 klienti

96.-Kč

76

1 klienti

96.-Kč

1

Pomoc při prosazování
práv a zájmů
(pomoc s vyřizováním na
úřadech apod)
Pomoc při prostorové
orientaci
samostatném
pohybu
Pomoc při přesunu na
lůžko nebo vozík
Pomoc při přípravě jídla a
pití
(příprava
snídaně,
svačiny)
Pomoc při úkonech osobní
hygieny
(pomoc při koupeli, mytí
apod.)
Pomoc při základní péči o
vlasy a nehty
( pomoc při stříhání nehtů
a mytí vlasů)
Praní a žehlení prádla

16 klientů

96.-Kč

95

2 klienti

96.-Kč

60

4 klienti

96.-Kč

37

6 klientů

96.-Kč

156

17 klientů

96.-Kč

142

30 klienti

96.-Kč

145

29 klientů

50.-Kč/ 1 kg

1 016 kg

Pronájem jídlonosiče

64 klientů

3.-Kč/ úkon

8 572 (úkon)

Úklid společných prostor

67 klientů

100.-Kč/ hodinu

688

Centrum denních služeb….
Denní centrum
Identifikátor služby: 4547815
Kapacita: 8 klientů
Věková struktura klientů:mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), senioři
Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Cílem je: je podpora dosavadního způsobu života a pomoc v denním zařízení – pro lidi,
kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně- pomoci rodinám s péčí
o jejího člena a tím umožnit co nejdelší pobyt v domácím prostředí.
Pracovní doba: pondělí –pátek 7.00-15.30 hodin
Klienti byli sváženi z obcí: Nepolisy, Prasek, Nový Bydžov, Vinary-Janovice, Humburky

1) Přehled počtu klientů
Počet klientů, kteří využili službu:47 z toho 13 mužů, 41 žen
Průměrný věk klientů: 75 let
2) Provedené úkony v roce 2011
Úkon
Běžné malé nákupy
Jednoduché
ošetřovatelské úkony
(aplikace mastí, dohled
nad užitím léků)
Jednorázový odvoz
(odvoz k lékaři na poštu
apod.)
Nutné pochůzky (pošta,
lékař)
Pomoc a podpora při
podávání jídla a pití
(podání stravy imobilním
klientům)
Pomoc při použití WC
Pomoc
při
úkonech
osobní hygieny
(pomoc při koupeli, mytí
apod.)
Pomoc při základní péči
o vlasy a nehty
(pomoc při stříhání nehtů
a mytí vlasů)
Pomoc při uplatňování
práv a zájmů (spolupráce
s úřady, lékaři apod)
Sociálně
terapeutické
činnosti, (malování, ruční
práce)
Svoz klientů do centra
denních služeb – Nový
Bydžov
Svoz klientů do centra
denních služeb – okolní

Celkem využilo
8 klientů
18 klientů

Cena úkon/hodina
96.-Kč
96.-Kč

Počet hodin
33
254

8 klientů

40.-Kč/ úkon

110 (úkon)

3klientů

96.-Kč

2

14 klientů

96.-Kč

197

7 klienti
23 klientů

96.-Kč
96.-Kč

80
309

34 klientů

96.-Kč

262

1 klientů

96.-Kč

2

2 klienti

96.-Kč

34

3 klienti

25.-Kč/ den

231

3 klienti

35.-Kč/den

193

obce
Výchovně vzdělávací a
aktivizační činnosti
(čtení, besedy)
Zprostředkování
kontaktu e společenským
prostředím

9 klientů

96.-Kč

131

4 klienti

96.-Kč

54

Odlehčovací služba….
Identifikátor služby: 6749255
Kapacita: 9 klientů
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let)senioři
Posláním odlehčovacích služeb ( pobytová forma)
Je umožnit odpočinek rodinám pečujícím o plně závislého člena rodiny, eventuelně
hospitalizaci či dovolenou pečující osoby, přičemž závislým členem je senior nebo tělesně či
zdravotně postižený.Odlehčovací služby znamenají možnost, že bude o klienta postaráno na
přechodnou dobu např. jeden týden ale i více týdnů (dle konkrétní domluvy) v našem zařízení.
Poté se klient vrací zpět do svého domácího prostředí. Tuto službu může pečující rodina dle
potřeby využít opakovaně.
Cílová skupina: Odlehčovací služba se zaměřuje na péči o seniory, zdravotně a tělesně
postižené, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby (nevyžadující lékařskou péči),
o které pečuje rodina a jsou z regionu Novobydžovsko, v případě volné kapacity lze
poskytnou službu i klientovi mimo toto území.
Cílem je:Umožnit pečující rodině nezbytný odpočinek. Poskytnout podporu a tím zlepšit
psychický stav uživatele služby i jeho rodinných příslušníků. Zprostředkovat kontakt se
společenským prostředím.
Pracovní doba: nepřetržitý provoz
1) Přehled počtu klientů
Počet klientů kteří využili službu: 50 z toho 4 muži, 46 žen
Průměrný věk klientů: 85 let

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
46
51
37
25 !!
Počet klientů
50
52
48
48
45
95,3% 97,6% 99,8% 97% 97% 93% Obložnost
lůžek
!! otevření až v dubnu
Klienti podle místa bydliště:
Nový Bydžov : 20 klientů
Mikroregion Nový Bydžov: 18 klientů (Vinary, Křičov, Janovice, Zachrašťany, Smidary, Starý
Bydžov, Barchov, Babice)
Hradec králové a okolí: 8 klientů
Středočeský kraj: 4 klienti

Poskytnutá služba s počtem klientů do:
Do 10 dnů
3

Do 31 dnů
31

Do 90dnů
12

Do 91 dnů a více
17

Počet klientů podle stupně závislosti:
Bez závislosti
Stupeň I.
Stupeň II.
Stupeň III.
Stupeň IV.

14
7
14
10
5

Krizové bydlení……
Organizace poskytuje krizové bydlení
· rodičům s dětmi v momentální krátkodobé tísni
· obětem domácího násilí nebo po rozpadu manželství
kteří nemají za vzniklé situace možnost bydlet ve svém trvalém bydlišti nebo u příbuzných a
nemají dostatek finančních prostředků k ubytování v některém zařízení veřejného ubytování.
Krizové bydlení se poskytuje především občanům Nového Bydžova, ubytovat je možno i
občany ze správního území Nového Bydžova. Žadatel o ubytování musí být zletilý.
Počet klientů - Krizové bydlení
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
0
4
3
1
1
2
1

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DoPatra

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež má za sebou již třetí rok svého působení. Jeho cílem
je zlepšit kvalitu života dětí, mládeže a dospělých, předcházením nebo snížením sociálních a
zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v
jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
V roce 2012 ho navštívilo celkem 161 uživatelů ve věku 6-26 let, kteří zde našli bezpečný
prostor pro trávení volného času. V NZDM DoPatra fungují dva nízkoprahové kluby - Klub
Čas a Klub Čásek.
Z poskytovaných služeb klienti nejvíce využívají pomoc se školou, skupinové aktivity, práci
na PC či volnočasové aktivity. Velké pozornosti se těší také taneční a dramatický kroužek
„Děti z města“, který je zaměřen na hudebně pohybové aktivity, dramatizace pohádek i
vlastních scének. „Děti z města“ sklízí úspěchy na tanečních soutěžích, vystupují v domovech
důchodců, nemocnicích, školních besídkách apod. Nemenší oblibě se těší i vystoupení
hudebního seskupení.
V průběhu roku se realizovali preventivní akce zaměřené na prevenci kriminality, lidská a
dětská práva, šikanu, kyberšikanu, sexuální výchovu, dopravní výchovu, finanční gramotnost
apod.
Pro další rok činnosti NZDM DoPatra jsou naplánovány navazující preventivní akce v oblasti
rizikového chování dětí a mládeže, dále se chceme zabývat zvyky a tradicemi jednotlivých
kultur a také odlišnostmi, které z toho vyplývají.

Klub Čas
Klub Čas je určen pro klienty ve věku 15-26 let. V roce 2012 ho navštívilo 73 uživatelů,
proběhlo 1378 kontaktů, při kterých bylo poskytnuto 4074 služeb. Služby a aktivity
poskytované v Klubu Čas byly do 31.5.2012 financovány z OP LZZ projektu Služby sociální
prevence v Královéhradeckém kraji, od 1.6.2012 jsou součástí projektu „Podpora integrace
Romů v Novém Bydžově“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Statistiky od 01.01.2012 do 31.12.2012:
Počet záznamů

Hledaná data

Muži

Ženy

Celkem

Počet klientů

44

29

73

Počet prvních kontaktů

14

9

23

Počet kontaktů

756

622

1378

Počet vykonaných služeb

2398

1676

4074

Kolika klientům poskytnuta služba

44

29

73

Počet klientů v jednotlivých měsících

Počet kontaktů v jednotlivých měsících

Počet vykonaných služeb v jednotlivých měsících

Klub Čásek
Klub Čásek je určen pro děti a mládež ve věku 6-14 let. V roce 2011 ho navštívilo 88 klientů,
proběhlo 2184 kontaktů, při kterých bylo poskytnuto 6071 služeb. Činnost Klubu Čásek je
financována dotacemi z MPSV a městem Nový Bydžov.

Statistiky od 01.01.2012 do 31.12.2012:
Počet záznamů

Hledaná data

Muži

Ženy

Celkem

Počet klientů

45

43

88

Počet prvních kontaktů

12

10

22

Počet kontaktů

1280

904

2184

Počet vykonaných služeb

3726

2345

6071

Kolika klientům poskytnuta služba

45

43

88

Počet klientů v jednotlivých měsících

Počet kontaktů v jednotlivých měsících

Počet vykonaných služeb v jednotlivých měsících

Profesionální tým…
Provoz organizace zajišťuje 16 pracovníků.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ing. Holmanová Štěpánka- ředitelka organizace
Hradecká Ivana - pečovatelská služba, denní centrum, řidič
Rajmová Eva - denní centrum, odlehčovací služba
Bydžovská Zdena - pečovatelská služba DPS Karlova
Košilková Jiřina - pečovatelská služba, řidič
Bourová Iva - pečovatelská služba
Pozlerová Olga - pečovatelská služba, řidič
Omastová Jitka - odlehčovací služba
Peřinová Marie - odlehčovací služba
Vlachová Milena - odlehčovací služba
Laifrová Iveta - odlehčovací služba
Žďárská Irena - denní centrum
Tomášková Lenka – úklid DPS
Mgr. Hana Kočířová – vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Bužo Štefan – pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Klozová Helena – pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Ekonomické výsledky celé organizace v tis.Kč
Náklady (v tis.Kč)

Příjmy (v tis. Kč)

6 301

6 397

Spotřeba materiálu
Služby
Osobní
Ostatní
Odpisy

1 486
561
4 057
61
135

Výkony
Dotace
dary

3 443
2 875
75

Hospodářský výsledek
96

Pronájem prostor v o.p.s. Duha: služby klientům….
Kadeřnictví
Masáže

Kontrola organizace ….
Účetní uzávěrka ověřena nezávislým auditorem Ing. Františkem Cabicarem výrok auditora přiložen. V průběhu roku byla provedena kontrola Dozorčí rady obecně
prospěšné společnosti Duha o.p.s. se zaměřením na kvalitu poskytovaných služeb a čerpání
rozpočtu.

Správní a dozorčí rady společnosti Duha o.p.s. ……..
Správní rada
MUDr.. Vladimír Kulich
Ing. Miloslav Mencl
MUDr. Ladislav Slezáček

Dozorčí rada
Ing. Marcela Česáková
Mgr. Romana Řehořková
Mgr. Stanislava Tláskalová

Příloha:
Výrok auditora
Zprávu zpracovala: Ing. Holmanová Štěpánka, ředitelka Duhy o.p.s.
Schváleno správní radou společnosti v Novém Bydžově dne : 8.4.2012

