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

Založení organizace….
Právní forma: obecně prospěšná společnost, nezisková organizace
Statutární orgán: správní rada
Kontrola: dozorčí rada

Zřizovatel:Město Nový Bydţov, dle zák. 248/1995 Sb.
Bankovní spojení: 35-0326790217/0100 Komerční banka Nový Bydţov

Poskytujeme…
Pečovatelskou službu
Identifikátor služby: 9199716
Kapacita: 50 klientů
Cílová skupina: senioři, zdravotně postiţení, tělesně postiţení,rodiny s dětmi, kteří se
dočasně ocitli v obtíţné situaci z Mikroregionu Novobydţovsko, a v obcích, se kterými je
uzavřena smlouva o spolufinancování.
Cílem je: Je zabezpečit plnohodnotný ţivot seniorů a pomoci jim zachovat přirozené sociální
vazby a ţivotní návyky
Denní centrum
Identifikátor služby: 4547815
Kapacita: 8 klientů
Cílová skupina: osoby s tělesným postiţením, osoby se zdravotním postiţením, senioři
Cílem je: je podpora dosavadního způsobu ţivota a pomoc v denním zařízení – pro lidi,
kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou ţít zcela samostatně- pomoci rodinám s péčí
o jejího člena a tím umoţnit co nejdelší pobyt v domácím prostředí,
Odlehčovací službu
Identifikátor služby: 6749255
Kapacita: 9 klientů
 seniorům
 zdravotně postiženým
 dlouhodobě nemocným
jejichţ stav vyţaduje nepřetrţitou péči druhé osoby, o které pečuje rodina a jsou
z Mikroregionu Novobydţovsko a Krákovéhradeckého kraje. V případě volné kapacity lze
sluţbu poskytnout i klientovi z jiných částí republiky.

Organizace poskytuje krizové bydlení
 rodičům s dětmi v momentální krátkodobé tísni
 obětem domácího násilí nebo po rozpadu manželství
kteří nemají za vzniklé situace moţnost 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 Bydţova, ubytovat je moţno i
občany ze správního území Nového Bydţova. Ţadatel o ubytování musí být zletilý.

Profesionální tým…
Provoz organizace zajišťuje 12 pracovníků v plném pracovním úvazku a jeden
pracovník veřejně prospěšných prácí, dotovaný úřadem práce. Struktura organizace je
následující. Součástí našeho týmu jsou i dobrovolníci z Občanského sdruţení Podzámčí
Chlumec nad Cidlinou, kteří nám pomáhají zkvalitnit péči.














Ing. Holmanová Štěpánka, ředitelka
Hradecká Ivana, pracovník v soc. sluţbách, řidička, pedikérka
Rajmová Eva-pracovník v sociálních sluţbách
Bydţovská Zdena, pracovník v sociálních sluţbíách, terén –DPS Karlova
Grundzová Jana, pracovník v sociálních sluţbách, terén
Bourová Iva,pracovník v sociálních sluţbách, terén
Pozlerová Olga –pracovník v sociálních sluţbách, terén, řidička
Omastová Jitka, odlehčovací sluţba
Klozová Helena, odlehčovací sluţba
Peřinová Marie, odlehčovací sluţba
Vlachová Milena, odlehčovací sluţba
Laifrová Iveta, odlehčovací sluţba
Pomocný pracovník, veřejně prospěšné práce

Spolupracující organizace…


Pečovatelská sluţba Chlumec nad Cidlinou,Občanské sdruţení Podzámčí Chlumec
nad Cidlinou, Královéhradecký kraj, Město Nový Bydţov , Mateřské a základní školy
Novobydţovska,Domácí péče Home Care,Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Města
Nový Bydţov, ÚSP Skřívany, ÚSP Chotělice, DD Humburky

Akční rádius…
Pro terénní pečovatelskou sluţbu jsou to obce Mikroregionu Novobydţovsko a
správního území . Odlehčovací sluţba zajišťuje sluţby pro klienty z Královéhradeckého kraje,
v případě volné kapacity z celé České republiky.
Klienti na denní centrum byli sváţeni z obcí Nepolisy, Stihnov, Nový Bydţov.
Pečovatelská sluţba ve dnech pondělí aţ pátek, v obcích – Nový Bydţov, Zadraţany,
Zachrašťany, Vysočany, Starý Bydţov, Humburky, Nepolisy.
Organizace provozuje sluţbu pomocí 2 vozidel:
Opel Meriva – najeto 17 484 km.
Škoda Roomster – najeto 5 403 km

Vánoční besídka na denním centru – Vánoce 2009

Financování…

…..

1)

Přehled počtu klientů

Terénní služba + denní centrum
Rok
2009 2008 2007 2006 2005 2004
Počet
144 152 151 144 136 107
klientů

Počet provedených úkonů
Pomoc při podávání jídla a pití
(podání stravy (krmení) imobilním klientům)

143 hodin/ rok

Pomoc při oblékání

138 hodin/ rok

Pomoc na vozík, prostorové orientaci

3,8 hodin / rok

Jednoduché ošetřovatelské úkony
( dohled nad uţitím léků, aplikace mastí apod.)

972 hodin /rok

Pomoc při úkonech osobní hygieny

202,3 hodin /rok

Koupel v SOH

247 hodin/ rok

Celková koupel v domácnosti klienta

32 hodin/ rok

Pomoc na WC

167 hodin/ rok

Dováţka
1707,3 úkonů/ rok
(dováţka prádla, velkého nákupu, věcí do domácnosti apod.)
Pomoc při jídle a pití
277,3 hodin/ rok
( pomoc při vaření v domácnosti, chystání svačin, večeří apod)
Úklid domácnosti

947 hod / rok

Úklid společných prostor

278,6 hodin/ rok

Praní prádla

2 809 kg
z toho terén

984 Kg

(praní prádla ,vyţehlení )
nákupy
(zajištění nezbytných potřeb)

936 hodin/ rok

jednorázový odvoz
(odvoz klienta k lékaři, na poštu, na nákup)

515 úkonů / rok

dohled
132,7 úkonů/ rok
( dohled nad klientem, např. celodenně v nepřítomnosti rodiny v domácnosti)
svoz klientů NB
282 úkonů/ rok
(dovoz klienta z místa trvalého bydliště do denního centra)
svoz klientů terén
236 úkonů/ rok
(dovoz klienta z místa trvalého bydliště do denního centra)
výchovně vzdělávací aktivizační činnosti
454 hodin/ rok
(práce s klientem na denním centru – ruční práce, čtení, cvičení, procvičování paměti, procházky)
pochůzky
(zajištění léků u lékaře, lékárny, pošta, MěÚ apod.)

257 hodin/ rok

doprovod s invalidním vozíkem
39 hodin/ rok
( pracovník + s klient na vozíku - doprovod do města, na nákup, k lékaři, pochůzka – zprostředkovává styk klietna s okolím)
počet rozvezených obědů
12 644 ks/ rok
(součástí rozvozu obědů, je dohled nad klienty – kontrola zdravotního stavu, zjišťování potřeb klienta na druhý den –
(pochůzka, předání nákupu, dovoz k lékaři,aj.)
počet rozvezených obědů (zachlazené)
1 425 ks/ rok
dováţka obědů

9 877 úkonů/ rok

Odlehčovací služba
2009 2008 2007 2006 2005 2004
46
51
37
25 !!
Počet klientů
48
45
97% 97% 93% Obložnost
lůžek
!! otevření aţ v dubnu
Počet klientů podle stupně závislosti
Bez závislosti
Stupeň I.
Stupeň II.
Stupeň III.
Stupeň IV.
Ženy 35

8
11
16
9
4
Muži 13

Počet klientů z jiných obcí v
rámci Královéhradeckého kraje- Jičín, Chlumec
n/C, Písek, Sekeřice, Libáň, Nechanice
Nový Bydžov
Vinary, Janovice, Hlušice,Zachrašťany,
Vysočany
Středočeský kraj – Městec Králové, Poděbrady,
Pečky, Třebestovice,Ledečky

15

13
9
11

Počet klientů - Krizové bydlení
2009 2008 2007 2006
1
1
2
1

2) Ekonomické výsledky celé organizace v tis.
2009

2008

2007

2006

2005

2004

Náklady celkem
Spotřeba materiálu
služby
Osobní

5319
1504
545
3128

4840
1288
634
2783

4729
1169
631
2709

4405
997
650
2522

4096
1082
511
2275

3481
760
451
2058

ostatní

79

66

33

49

41

31

odpisy

79

69

187

187

187

181

Příjmy celkem

5420

4840

4863

4418

4208

3342

výkony

2657

2481

2122

1781

1554

1280

dotace

2621

2108

dary

106

ostatní
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

2741

2 497

2 032

12

75

30

36

95

82

0

101

-141

112

-139

134

2 637

37

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

Kontrola organizace ….
Bylo provedeno ověření účetní uzávěrky nezávislým auditorem Ing.
Františkem Cabicarem - výrok auditora přiloţen. V průběhu roku byla provedena kontrola
Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Duha o.p.s. se zaměřením na kvalitu
poskytovaných sluţeb a dodrţování vnitřních směrnic, kontrola neshledala ţádné závady.

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




Ing. Daniela Lusková
Mgr. Stanislava Tláskalová
Jitka Boťánková

Poděkování …





Správní radě organizace za ochotu, trpělivost a spolupráci při vedení organizace
Všem zaměstnancům za trpělivost, dobře odvedenou práci a příkladný vztah ke
klientům
MPSV, Královéhradeckému kraji a městu Nový Bydţov za finanční podporu
Všem přátelským organizacím za spolupráci

Příloha:
Výrok auditora
Zprávu zpracovala: Ing..Holmanová Štěpánka, ředitelka Duhy o.p.s.
Schváleno správní radou společnosti v Novém Bydţově dne : 9.4.2010

