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1. ÚVOD
Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, podává
přehled o personálním zajištění služby, představuje služby poskytované uživatelům a
seznamuje s hospodařením organizace v roce 2018.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
NÁZEV:

Sociální služby města Mimoň

SÍDLO:

Pražská 273/1, MIMOŇ 471 24

PRÁVNÍ FORMA:

příspěvková organizace

IČO:

482 829 01

DIČ:

CZ 482 829 01

ČÍSLO REGISTRACE:

362 529 5 § 49 Domov pro seniory
683 686 7 § 40 Pečovatelská služba

ČÍSLO ÚČTU:

1003903824/0600 GE Money Bank Mimoň

ZŘIZOVATEL:

Město Mimoň
Mírová 120/III, 471 24 MIMOŇ

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI:

1. 11. 1981

HLAVNÍ ČINNOST:
-

dle zákona 108/2006 Sb. o soc. službách § 49 Domov pro seniory

-

dle zákona 108/2006 Sb. o soc. službách § 40 Pečovatelská služba

VEDLEJŠÍ ČINNOST:
-

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
výroba potravinářských výrobků
pronájem svěřených nebytových prostor pro účely sociální, výchovné, výukové,
sportovní, kulturní, společenské, zdravotnické, rehabilitační a stravovací
půjčování věcí movitých pro účely sociální, výchovné, výukové, sportovní, kulturní,
společenské, zdravotnické, rehabilitační, stravovací a soukromé
domácí zdravotní ošetřovatelská péče v rozsahu indikovaném ošetřujícím lékařem
zprostředkování služeb

KONTAKTY:

tel.: 487 864 669 ústředna
e-mail: dumduch.mimon@volny.cz
web stránky: www.ddmimon.cz

3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Posláním organizace je zlepšit a zajistit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou pomoc a podporu tak, aby
mohly žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí důstojným životem. V souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, organizace poskytuje
následující služby:

3.1.

DOMOV PRO SENIORY

3.1.1. Poslání domova pro seniory
Posláním domova pro seniory je poskytování služeb pro osoby, které mají sníženou
soběstačnost a péči o vlastní osobu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby a tato pomoc nemůže být poskytnuta jiným způsobem, než prostřednictvím pobytové
služby. Poskytovat klientům takové služby, aby zůstali nadále součástí společnosti, zachovali
si důstojnost, soukromí a vlastní vůli, a to na základě jejich individuálních potřeb. Vytvářet
klientům příjemné a bezpečné prostředí.

3.1.2. Cílová skupina uživatelů
•
•
•
•
•

osoby, které dosáhly věku 65 let (mladší senior 65 – 80 let, starší senior 80 let)
osoby, které z důvodu dlouhodobého nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné
fyzické osoby při péči o vlastní osobu a pro zajištění soběstačnosti
osoby s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem, který omezuje jejich
duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a
soběstačnost, ale nepotřebují nepřetržitou lékařskou péči
osoby, které jsou příjemci příspěvku na péči nebo mají o tuto dávku požádáno
osoby, které jsou hospitalizovány ve zdravotnickém zařízení, léčebnách
dlouhodobě nemocných a jiných zdravotnických zařízení

Stávající kapacita domova pro seniory je 65 klientů v jednolůžkových, dvojlůžkových a
třílůžkových pokojích.

3.1.3. Poskytované služby v domově pro seniory
Sociálně obslužná péče – je poskytována podle individuálních potřeb klientů formou
podpory nebo pomoci při sebeobslužných činnostech, ve snaze zlepšit nebo udržet dosavadní
fyzické a psychické schopnosti klienta. Péče v domově pro seniory je zajištěna
kvalifikovanými pracovníky, a to v nepřetržitém provozu na 7 úsecích. Každému klientovi je
sestaven plán péče a individuální plán. Při sestavování Plánu péče jsou respektovány zvyky a
potřeby klienta, tím je minimalizován rozdíl mezi domácím prostředím a pobytovou službou.
Při sestavování individuálního plánu jsou zohledňovány zájmy, přání a požadavky klienta.
Takto sestavený individuální plán a Plán péče se stává prioritou pro poskytování péče.

Pro zkvalitnění ošetřovatelské péče jsou používány různé kompenzační pomůcky - aktivní
a pasivní antidekubitní matrace, antidekubitní polohovací pomůcky, hrazdy a žebříčky k
lůžku, signalizační zařízení, mechanické invalidní vozíky, stropní zvedací a transportní
zařízení, mobilní zvedací zařízení, mobilní zvedací zařízení do vany a křesla pro kardiaky. V
sociálním zařízení - madla, koupací židle, nástavce na WC, hydraulický zvedák do perličkové
vany. Pro klienty jsou k dispozici aktivní a pasivní rotopedy, různé typy kompenzačních
pomůcek pro podporu chůze klienta (vysoká čtyřkolová chodítka, nízká chodítka, francouzské
hole, berle, hole,…).
Zdravotní péče – je poskytována v nepřetržitém provozu kvalifikovaným zdravotnickým
personálem. Lékařskou péči zajišťuje obvodní lékař jednou týdně (osobní návštěvou a dle
potřeby po předchozí telefonické domluvě kdykoli), jednou za dva měsíče lékař z oboru
psychiatrie a lékaře specialisty je možné domluvit individuálně.
Stravovací služby – domov pro seniory zajišťuje svým klientům celodenní stravu (snídaně,
svačina, oběd, svačina, večeře, popř. druhá večeře u diabetiků) včetně dietních úprav. Strava
je zajištěna prostřednictvím vlastní kuchyně. Klienti si vybírají denně ze dvou variant při
obědě, večeři a odpolední svačiny. Klientům je strava podávána v jídelnách nebo na pokojích.
Snídaně s dopolední svačinou jsou podávány formou „švédských stolů“, kde si každý klient
může vybrat z každodenní aktuální nabídky.
Sociální péče zahrnuje základní sociální poradenství – je poskytováno zájemcům, uživatelům
i jiným osobám prostřednictvím odborných pracovníků, dále poskytuje informace o
poskytovaných službách organizace. Kvalifikovaní pracovníci pomáhají klientům s
obstaráváním osobních záležitostí (jednání s úřady, zajištění sociálních dávek, pomoc při
nakládání s financemi, pomoc s právními záležitostmi atd.)
Zprostředkování veřejných služeb - služby kadeřnice a pedikérky jsou poskytovány
v místnosti vybudované pro tyto účely a klienti tyto služby využívají na více než 90%. Prodej
drogérie, cukrovinek, oděvů a osobní nákupy jsou zajišťovány každý všední den
pracovnicemi přímé péče a dle přání klienta je domluvena možnost individuálního nákupu
s klientem. Dále se klientům pomáhá při vyřizování korespondence, jednání s úřady v zájmu
klienta apod.
Duchovní péče – pro věřící klienty je k dispozici bohoslužba Římsko-katolické církve,
popřípadě zprostředkování přítomnosti kněze u lůžka nemocného. Při zájmu klientů je možno
zprostředkovat kontakt na Maltézské rytíře a Babtisty.
Volnočasové aktivity – probíhají pod vedením nepedagogických pracovnic dle
harmonogramu. Klientům je nabídnuta velká škála různých aktivit v zařízení i mimo zařízení
(ruční práce, cvičení, poslech hudby, společenské hry, besedy na různá témata, čtení na
pokračování, promítání filmů, sportovní hry, apod.) a tím mají klienti DS možnost vyplnit
volný čas ve společnosti svých vrstevníků a pokračovat ve společenském životě. Při
společenských akcích také spolupracujeme s Centrem pro seniory v Mimoni.
Na výlety do blízkého i dalekého okolí a za zábavou, máme k dispozici 9ti místný minibus
Ford Tranzit. K procházkám je vhodný velký park, který se nachází v areálu Domova pro
seniory.
Tyto aktivity pomáhají klientům rozvíjet a upevňovat své motorické, psychické a sociální
schopnosti a dovednosti.

Spolupracujeme s dobrovolnickým centrem ADRA. Během roku k nám docházeli
2 dobrovolnice, které zajišťovali:
• společnost klientům
• možnost doprovodu na vycházky a výlety
• ruční práce
Každý měsíc se koná oslava narozenin klientů narozených v aktuálním měsíci. Nechybí malé
pohoštění (dorty, chlebíčky) a přípitek oslavencům, kteří dostávají malý dárek a květinu.
Akce v roce 2018:
Pořádaly se výlety do Vranova, do Břehyně na zmrzlinu, do Mnichova Hradiště. Když bylo
pěkné počasí, poseděli jsme v cukrárně na náměstí Mimoni, Den matek nám v domově
zpříjemnilo vystoupení dětí ze ZŠ Mírová a také jsme navštívili Dny města. V Domově pro
seniory jsme pořádali pro seniory různé turnaje o ceny a pořádali pravidelné vaření a pečení
cukroví.

Pečení vánočního cukroví baví hodně klientek.

V září jsme si vyrazili na výlet do Německa,
navštívit Motýlí dům.

.

Na Zahradní slavnosti ve Sloupu v Čechách.

3.1.4. Statistika poskytované služby – Domov pro seniory

1/ Statistický přehled
sledovaná oblast

celkem

Kapacita zařízení k 31.12. 2018

65

Počet nástupů k pobytu v roce 2018

27

Počet ukončených pobytů v roce 2018

24

z
toho:

- soukromí

3

- úmrtí v nemocnici

7

- úmrtí v DS Mimoň

14

2/ Rozdělení klientů dle pohlaví
sledovaná oblast
Počet klientů k 31.12.2018
- mužů
z
toho: - žen

celkem
64
11
53

3/ Věková struktura klientů
Sledovaná oblast
Počet klientů k 31.12.2018
ve věku 27 - 65 let
ve věku 66 - 75 let
z
ve věku 76 - 85 let
toho:
ve věku 86 - 95 let
ve věku nad 96 let
Průměrný věk

celkem
64
3
14
15
29
3
82,6

27 - 65 let

66 - 75 let

86 - 95 let

nad 96 let

5%

5%

76 - 85 let

22%

45%
23%

4/ Počet žadatelů Domova pro seniory
V roce 2018 si podalo žádost do domova pro seniory celkem 39 žadatelů z toho 22 žen a 17
mužů. K 31. 12. 2018 bylo v evidenci celkem 69 žadatelů na umístění do domova pro
seniory, z toho 29 mužů a 40 žen.

5/ Počet klientů podle stupně závislosti ke 31.12.2018
Stupeň závislosti
I. stupeň závislosti
II. stupeň závislosti
III. stupeň závislosti
IV. stupeň závislosti

Počet
4
18
27
15

I.stupeň

II.stupeň

III.stupeň

IV.stupeň

6%

24%

28%

42%

Pokud jsou klienti umístěni v LDN a nemají přiznaný příspěvek na péči, provádí sociální
pracovnice domova pro seniory sociální šetření za účelem posouzení stupně závislosti.

3.2. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

3.2.1. Poslání pečovatelské služby
Posláním pečovatelské služby města Mimoň je poskytování služeb v přirozeném domácím
prostředí klientů a tím jim umožnit v maximální možné míře zachovat svůj dosavadní způsob
života. Poskytované služby rozvíjejí důstojný život klientů a pomáhají předcházet sociálnímu
vyloučení klientů z důvodu věku a zdravotního stavu. Služba je poskytována obyvatelům
města Mimoň a přilehlých obcí.

3.2.2. Cíle pečovatelské služby
Hlavním cílem služby je prostřednictvím předem sjednaných úkonů zajistit základní životní
potřeby a tím zachovat:
•

stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném domácím prostředí s vazbou na
rodinu a blízké

•

co nejdéle soběstačnost a samostatnost

a maximálně tak oddálit umístění uživatelů v pobytovém zařízení.

3.2.3. Cílová skupina
•

osoby s tělesným postižením
o

Osoby, které pobírají plný invalidní důchod, jejichž schopnosti zejména péče o
domácnost, soběstačnost a péče o vlastní osoby jsou sníženy z důvodu
tělesného postižení a potřebnou péči jim nemohou poskytnout rodinní
příslušníci.

•

osoby se zdravotním postižením
o

Osoby, které pobírají plný invalidní důchod, jejichž schopnosti zejména péče o
domácnost, soběstačnost a péče o vlastní osobu jsou sníženy z důvodu
zdravotního postižení a potřebnou péči jim nemohou poskytnout rodinní
příslušníci.

•

senioři
o

Osoby, které dosáhly věku pro přiznání starobního důchodu, jejichž schopnosti
zejména péče o domácnost, soběstačnost a péče o vlastní osobu jsou sníženy z
důvodu věku a potřebnou péči jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci.

3.2.4. Místo a rozsah poskytování pečovatelské služby
Dle smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby je služba poskytována v pracovních dnech, o
sobotách, nedělích a svátcích v rozmezí od 7:00 hod. do 19:00 hod.
Smlouva je koncipována dle individuálních požadavků klienta. Jsou vymezeny úkony
pečovatelské služby, jejich rozsah a četnost. Naší snahou je co nejefektivněji koordinovat a
plánovat práci pracovníků v sociálních službách – pečovatelek.
Poskytování pečovatelské služby zahrnuje tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• základní poradenství

3.2.5. Statistika poskytované služby – Pečovatelská služba
1/ Statistický přehled počtu smluv za rok 2018
sledovaná oblast
Počet klientů k 31. 12. 2018
Počet uzavřených smluv za rok 2018
Počet ukončených smluv za rok 2018
nástup do DS Mimoň
odstěhování mimo region
Z toho: odstěhování k příbuzným
úmrtí na LDN a nemocnici
úmrtí doma

celkem
122
52
42
10
2
1
16
11

2/ Rozdělení klientů dle pohlaví
sledovaná oblast
Počet klientů k 31. 12. 2018
mužů
z toho:
žen

celkem
122
51
71

41%
59%

muži

ženy

3/ Věková struktura klientů

sledovaná oblast
Počet klientů k 31. 12. 2018
ve věku 27 – 65 let
z toho: ve věku 66 – 80 let
ve věku nad 80 let
Průměrný věk klientů

celkem
122
15
54
53
77,93

60
50
40
30

věk 27 - 65

20

věk 66 - 80

10

nad 80

0

4/ Rozdělení dle místa poskytování služby

sledovaná oblast ke dni 31.12.2018
Mimoň
terén
z toho: domov s peč. službou
chráněné byty
Pertoltice
Noviny pod Ralskem
Brniště - Velký Grunov
Ralsko
Ploužnice
Z toho Svébořice
Kuřivody

122 celkem
100 klientů
61 klientů
15 klientů
24 klientů
3 klientiů
1 klient
2 klientii
16 klientů
9 klientů
1 klient
6 klientůi

5/ Přehled provedených úkonů v roce 2018
Úkon
6.02 - a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
6.02 - b) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití + 15
6.03 - a) Oblékání a svlékání
6.03 - b) Oblékání a svlékání +15
6.05 - a) Vysazování klienta do křesla, vozíku a zpět

Počet
Počet
klientů setkání
7
231
8
444
7
347
3
53
3
296

Cena
10 521,90
33 590,23
6 520,85
2 681,20
5 175,45

Úkon
6.05 - b) Vysazování klienta do křesla, vozíku a zpět +15
6.20 - a) Příprava podávání jídla a pití - sám pracovník
6.20 - b) Příprava podávání jídla a pití - sám pracovník +15
6.07 - a) Ranní nebo večerní hygiena
6.07 - b) Ranní nebo večerní hygiena +15
6.08 - a) Celková koupel v domácnosti
6.08 - b) Celková koupel v domácnosti +15
6.08 - c) Celková koupel v domácnosti +30
6.09 - a) Celková koupel v SOH
6.12 - b) Celková koupel na lůžku +15
6.12 - c) Celková koupel na lůžku +30
6.13 - a) Péče o kůži a promazání kůže
6.13 - b) Péče o kůži a promazání kůže +15
6.16 - a) Přesun klienta na WC
6.17 - a) Vysazování klienta na toaletní židli
6.18 - a) Výměna inkontinentní pomůcky
6.18 - b) Výměna inkontinentní pomůcky +15
6.44 - a) Doprovod klienta k lékaři a zpět
6.39 - d) Běžné nákupy a pochůzky - vymezený den + 45
6.21 - a) Běžný úklid kuchyňské linky
6.22 - a) Setření prachu
6.24 - a) Vyluxování koberců a ostatních ploch do 20 m2
6.24 - b) Vyluxování koberců a ostatních ploch do 20 m2 +15
6.25 - a) Vytření ploch z PVC, dlažba
6.25 - b) Vytření ploch z PVC, dlažba +15
6.26 - a) Úklid koupelny
6.26 - b) Úklid koupelny +15
6.27 - a)Úklid WC
6.28 - a) Vynesení odpadkového koše
6.30 - a) Povlékání lůžka
6.31 - a) velký úklid domácnosti (mytí oken - 1 kus)
6.39 - a) Běžné nákupy a pochůzky - vymezený den
6.39 - b) Běžné nákupy a pochůzky - vymezený den + 15
6.40 - b) Velký nákup1x 14 dní min. 1hod. +15
6.41 - a) Manipulace se znečištěným prádlem
6.42 - a) Manipulace s vypraným prádlem
6.45 - a) Procházka mimo domov
6.45 - b) Procházka mimo domov +15
6.46 - a) Přítomnost pracovníka v bytě klienta
6.46 - b) Přítomnost pracovníka v bytě klienta +15
6.46 - d) Přítomnost pracovníka v bytě klienta +45
6.59 - a) kontrolní dohled
6.59 - b) kontrolní dohled +15
6.63 - administrativní úkon Kč
6.50 - Praní a žehlení osobního a ložního prádla

Počet
Počet
klientů setkání
1
1
6
560
9
1 276
9
435
9
602
17
319
15
467
2
32
3
14
1
1
1
15
2
200
1
26
3
223
1
1
9
563
4
189
9
27
1
1
6
161
9
183
9
164
2
21
32
932
4
146
30
776
1
7
24
715
3
26
9
103
19
25
30
389
12
34
1
34
12
63
13
67
4
18
6
95
20
340
6
136
1
1
16
767
14
738
10
15
12 103 kg

Cena
75,74
18 532,40
85 242,51
13 174,02
45 295,91
25 794,17
70 362,50
5 904,17
1 646,67
65,00
2 340,00
4 589,55
1 428,24
7 301,67
21,70
13 573,35
10 203,26
7 514,00
65,00
5 270,42
7 750,70
7 057,90
1 570,14
40 777,78
11 305,03
33 405,95
584,74
21 179,17
313,20
3 593,90
2 697,50
21 991,67
2 730,00
3 563,76
2 025,83
2 166,67
2 069,17
12 664,17
22 869,17
12 350,00
162,50
18 889,85
35 781,74
411,67
18 753,00

3.3. OSTATNÍ SLUŽBY

3.3.1. Home Care
Home Care je domácí zdravotní péče, kterou provádí zdravotní sestry, na
základě poukazu od ošetřujícího lékaře nebo lékaře, který propouští pacienta z nemocnice,
v domácím prostředí klienta (např. převazy ran, ošetřovatelská rehabilitace, aplikace injekcí a
inzulínu, prevence a léčba proleženin, ošetření stomií, odběry krve). Úkony jsou plně hrazeny
zdravotní pojišťovnou. Služba Home Care je poskytována denně od 7:00 do 19:00 hod., 7 dní
v týdnu, včetně státních svátků.
V roce 2018 byla služba Home Care poskytována v Mimoni a jeho blízkém
okolí - Pertolticích pod Ralskem, Jablonném v Podještědí, Novinách pod Ralskem, Ralsku,
Osečné, Stráži pod Ralskem, Velkém Grunově, Brništi, Zákupech a jejich okolí.
Celkem bylo provedeno 12 152 návštěv s 20 965 zdravotními výkony
v domácnostech pacientů. V roce 2018 bylo ošetřeno celkem 217 pacientů.
Počet pacientů v jednotlivých obcích:
Mimoň
Ploužnice
Pavlin Dvůr
Kuřívody
Hradčany
Jablonné v Podještědí
Jestřebí
Pertoltice pod Ralskem
Stráž pod Ralskem
Brniště
Velký Grunov
Obora

143
10
1
8
3
10
2
4
2
4
6
1

Věková struktura pacientů:
20 – 64 let
65 a více let

29
187

Rozdělení pacientů dle pohlaví:
Muži
Ženy

94
123

Noviny pod Ralskem
Vranov
Zákupy
Lasvice
Ždírec
Sosnová
Česká Lípa
Bohatice
V. Valtinov

2
3
9
1
1
1
1
1
1

3.3.2. Centrum pro seniory
V roce 2018 jsme oslavili 11 let slavnostního otevření. Za tento rok se odehrálo mnoho
zajímavých akcí a aktivit. Pokračovalo se v promítání cestovních dokumentů, přes léto
se několikrát grilovalo a posedělo při živé hudbě. V zimních a podzimních měsících se zde
zase, jak je již tradicí a zvykem, pořádaly akce např.: Maškarní, Halloween, Jaro přichází
nebo MDŽ atd. Na podzim proběhla výstava manželů Pipalových, na které vystavovali

talismany, drobné předměty, mapy a brožurky či oblečení, které si přivezli ze svých
zahraničních cest.

A samozřejmě se zde pokračovalo s zavedených aktivitách:
• angličtina pro seniory
• zpíváme si pro radost
• babinec
• úterní a čtvrteční dopolední cvičení na rehabilitačních míčích pro seniory či osoby
se zdravotním postižením
• odpolední posezení, kde si hrajou karetní hry nebo si seniorky jen posedí u kávy
a popovídají si
• oslavy narozenin seniorů
• celorepublikoý projekt Česko zpívá koledy
• výtvarná činnost
• máme zde i internetový koutek a mini knihovničku
Pravidelně probíhá v Centru poradenství v sociálních službách pro seniory či pro osoby
pečující o ně. V roce 2018 využilo tuto možnost 18 osob. S některými bylo potřeba delší
spolupráce, aby byl problém vyřešen.
Prostory Centra pro seniory také využívají místní spolky a kluby k pravidelným setkáváním
(Spolek pro historii Mimoně a jiné).
Centrum jsou prostory pro setkávání a trávení volného času seniorů. Je otevřeno každé úterý
a čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod., v jiných dnech dle naplánovaných aktivit individuálně
dle potřeby. Návštěvníci mohou hrát stolní hry a využít posezení s občerstvením.
Foto prostorů Centra pro seniory.

3.3.3. Půjčování kompenzačních pomůcek
Zapůjčujeme kompenzační pomůcky, které klientům zmírňují jejich zdravotní omezení (různá
chodítka, WC židle, nástavce na WC, sedačky na vanu, polohovací lůžka, invalidní vozíky,
antidekubitní matrace). Nově zapůjčujeme elektrický zvedák do vany. Služba je poskytována
na základě dohody o zapůjčení kompenzační pomůcky a je plně hrazena uživatelem.
Nově zapůjčujeme elektrický zvedák do vany.
Přehled dohod
K datu 31.12.2018 bylo 109 aktivních dohod o zapůjčení kompenzačních pomůcek, z toho
69 nových. Pomůcky byly zapůjčeny většinou do spádové oblasti města Mimoň a jeho
blízkého okolí. Za rok 2018 činila tržba z půjčovného kompenzačních pomůcek 54.930,-Kč.

sledovaná oblast
Uzavřené nové dohody za rok 2018
Mimoň
Stráž pod Ralskem
Pertoltice
z toho
např.:
Velký Grunov
Brniště
Ralsko – Ploužnice

celkem
69
56
3
3
3
2
2

3.3.4. Správa bytového fondu
Správa bytů v domech zvláštního určení
Byty v domech zvláštního určení jsou pronajímány osobám se sníženou soběstačností
z důvodu věku či chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří využívají úkony
terénní pečovatelské služby. Tento druh bydlení umožní seniorům společný život
v přirozeném sociálním prostředí, kde je zachováno jejich soukromí. Byty jsou považovány za
klasické nájemní byty pouze s tím rozdílem, že pečovatelka má klienty pod jednou střechou a
nemusí k nim dojíždět.
V roce 2018 byla nájemníkům poskytována pomoc také při běžných opravách a
údržbě bytu.
V objektech Pražská 177, 188 a 274 proběhla výměna oken za plastová a výměna
vchodových dveří. Ve vchodu č. 177 proběhla rekonstrukce sklepních prostor, kde byl
vytvořen archiv.
Po celý rok 2018 byla zajištěna 100% obsazenost bytů v ulici Vranovská 667. V ulici
Pražská zůstávají prázdné podkrovní byty z důvodu nezajištění bezbariérovosti.

AKTIVITY V ROCE 2018
3.4. SPORTOVNÍ DEN
V pořadí již 12. ročník – Kloboukové
odpoledne, se konalo dne 15. června 2018 od
13:00 hod. v areálu domova pro seniory, kde
byla rozmístěna stanoviště disciplínami (letos
spíše s tématikou trénovaní paměti a jemné
motoriky): porážení kuželek, doplňovací a
hmatové pexeso, skládání tvarů podle
předlohy, provlékání tkaničky dírkami. Téměř
všechny disciplíny byly omezeny časem.
Zábavného odpoledne v parku se zúčastnilo
82 „sportovců“. Ocenili jsme 10 nejlepších a
vítězům byly předány diplomy a příjemné ceny. Rovněž byl odměněn účastník s nejhezčím
kloboukem.
Každý účastník obdržel „poukaz na občerstvení“, za který dostal porci domácího guláše. Další
občerstvení si mohli návštěvníci zakoupit v našem bufetu dle nabídky
Návštěvnost byla hojná, přišlo přibližně 200
návštěvníků, kteří si užívali doprovodný
program, nakupovali pečivo z místní kuchyně a
výrobky našich seniorů v podobě přírodních
produktů, jako například bylinkové oleje,
domácí mýdla nebo léčivé sirupy. Také byl
zájem o krásné výrobky z patchworku. Mezi
návštěvníky byli senioři z okolních Domovů
pro seniory. Zástupci DD Doksy, Zákupy,
Sloup v Čechách, Stráž pod Ralskem, Turnov,
Český Dub a samozřejmě také naši klienti
domova pro seniory a pečovatelské služby.
Kulturní program probíhal celé odpoledne v doprovodu hudební skupiny Septima. A spoustu
dobré nálady a kouzel nám předal a předvedl kouzelník Waldini.

3.5. DOVOLENÁ PRO SENIORY
Každoročně organizují Sociální služby města Mimoň týdenní dovolenou pro klienty Domova
pro seniory v hotelu Kamýk v Doksech. Letos si dovolenou užívalo 12 klientů ve dnech od 5.
do 12. září 2018. Výhodou tohoto hotelu je jeho bezbariérovost, takže mohou jeho služeb
využít i klienti na vozíčku. Všem byla během pobytu poskytována celodenní zdravotní i
sociální
péče.
O využití
volného času se staraly 3
pracovnice Domova
pro
seniory. Počasí se vyvedlo.
K výletům byl k dispozici
prostorný tranzit. Týdenní
dovolená byla zpestřena
procházkou po pláži, plavbou
na parníku na Máchově jezeře
a návštěvou cukrárny. Letos
byla hodně vidět změna
fyzických i duševních sil
našich klientů, kteří si sice dovolenou moc užívají, ale týden je již někdy nad jejich možnosti.

3.6. JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
V letošním roce již podruhé, zahájil Český
rozhlas v listopadu projekt Ježíškova vnoučata.
Projekt je určen osamoceným lidem z domovů
pro seniory a podobných zařízení, ke splnění
jejich přání. Náš domov se do tohoto projektu
zapojil stejně jako v loňském roce. Vybírali se
senioři, kteří nikoho nemají, nebo se s rodinou
bohužel nestýkají, a o Vánocích jsou sami.
Mile nás překvapilo, že hned po zveřejnění
přání na internetu (bylo jich celkem pět), se
začali přihlašovat lidé k jejich splnění. Nejednalo se o velké či drahé dary. Senioři si přáli
spíše balíčky s nějakou dobrotou.
Jedno společné přání splnili paní učitelky i
s dětmi z mateřské školky a rovnou dvě přání
najednou splnila manželská dvojice i miminkem,
takže jsme zde měli kromě Ježíškových
vnoučat i Ježíškovo pravnouče.
Tento projekt se setkal s velkým ohlasem.

3.7. VÁNOČNÍ JARMARK
V pátek 30. listopadu 2018 proběhl III. Vánoční jarmark
v Domově pro seniory, který uspořádaly Sociální služby města
Mimoň.
První přípravy začaly již během léta, kdy zaměstnanci
společně s klienty začali shromažďovat materiál a hledali
inspiraci pro společné vánoční tvoření. Po loňském úspěšném
jarmarku nás společné odhodlání hnalo stále více dopředu
k nové tvorbě.
Jarmark sklidil úspěch u veřejnosti a každá pochvala pro
naše klienty moc znamenala. Výtěžek z letošního jarmarku
poputuje na nákup různých didaktických pomůcek, které
poslouží k procvičování jemné motoriky a tréninku paměti.

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY
Sociální služby města Mimoň měli v roce 2018 celkem 64 stálých zaměstnanců. Sociální a
zdravotní péči poskytuje 43 zaměstnanců. Organizačně jsou odborná pracoviště rozdělena na
úsek domova pro seniory, úsek pečovatelské služby, úsek zdravotní, úsek provozní a úsek
sociální služby.
V roce 2018 byla prováděna pravidelná supervizní činnost pro pracovníky přímé péče
(sociální pracovník, pracovník sociální péče a zdravotní sestry). Pro sociální pracovníky a
pracovníky přímé péče bylo organizováno další vzdělávání formou školení v rozsahu 24
hodin, které ukládá zákon 108/2006 Sb o sociálních službách.

5. EKONOMIKA
Rozvaha k 31. 12. 2018
Organizace vede podvojné účetnictví a řídí se zákonem č. 563/1991 Sb., vyhláškou
č.410/2009 Sb., Českými účetními standardy. Náklady a výnosy organizace účtujeme
na jednotlivá nákladová střediska.

AKTIVA (zaokrouhleno na celé Kč)
A. STÁLÁ AKTIVA
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek1

1 238 715

B. OBĚŽNÁ AKTIVA
Zásoby

253 575

Pohledávky

970 735

Finanční majetek

2 952 692

AKTIVA CELKEM

5 415 717

PASIVA (zaokrouhleno na celé Kč)
A. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH
AKTIV
Jmění účetní jednotky

489 166

Fondy účetní jednotky

197 148

Výsledek hospodaření

53 874

B. CIZÍ ZDROJE
Krátkodobé závazky

4 675 529

PAS IVA CELKEM

5 415 717

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018
NÁKLADY (zaokrouhleno na celé Kč)
HLAVNÍ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

501 Spotřeba materiálu

2 881 116

1 102 070

502 Spotřeba energie

1 403 795

139 928

287 168

773 579

337

165 298

1 420 429

67 982

18 889 238

1 852 168

524 Zákonné sociální pojištění

6 296 574

712 354

527 Zákonné sociální náklady

364 980

34 113

558 Náklady z DDM

145 951

33 825

549 Ostatní náklady,538 ost.poplatky

177 086

511 Opravy a udržování
512 Cestovné
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

NÁK LADY CELK EM

63 078

31 929 752

4 881 317

VÝNOSY (zaokrouhleno na celé Kč)
HLAVNÍ ČINNOST

602 Tržby z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu
648 Čerpání fondů, 649 ostatní
662 Úroky

HOSPODÁŘSKÁ
ČINNOST

18 451 086

4 175 655

3 000

696 887

13 500

443 363

3 530

672 Příspěvky a dotace na provoz

13 077 922

VÝNOS Y CELK EM

31 549 038

5 315 905

NÁKLADY A VÝNOSY CELKEM (ZAOKROUHLENO na celé Kč)
HOSPODÁŘSKÁ
ČINNOST

HLAVNÍ ČINNOST

CELKOVÉ NÁKLADY

31 929 752

4 881 317

CELKOVÉ VÝNOSY

31 549 038

5 315 905

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-380 714

434 588

ZISK CELKEM

53 874

Výnosy a náklady dle činností
Hospodaření organizace je účetně členěno podle následujících činností:
hlavní činnost:
• Domov pro seniory
•

Pečovatelská služba

•

Centrum pro seniory včetně úklidu společných prostor (CHB,DPS)

•

Půjčování kompenzačních pomůcek

vedlejší činnost:
• Terénní zdravotní služba, půjčování kompenzačních pomůcek
•

Praní prádla

•

Příprava stravy určená k rozvozu

•

Správa bytů

HLAVNÍ ČINNOST – VÝNOSY (zaokrouhleno na celé Kč)
DOMOV PRO
SENIORY

Výnosy z prodeje služeb,
Pronájem
Čerpání fondů, ostatní

CENTRUM

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

17 231 004

19 443

1 203 639

13 500

0

0

3 530

0

0

20 000

0

0

Dotace zřizovatel

2 486 461

0

1 297 461

Dotace MPSV

7 292 000

0

1 982 000

27 046 495

19 443

4 483 100

Úroky
Dotace Rálsko

CELKEM

31 549 038

VEDLEJŠÍ ČINNOST – VÝNOSY (zaokrouhleno na celé Kč)
PRANÍ,
ŽEHLENÍ,
OPRAVY A
ÚDRŽBA
ODĚVŮ

TERÉNÍ
ZDRAVOTNÍ
SLUŽBA

Výnosy
z prodeje služeb
Terénní
zdravotní
služba
pojišťovny
VÝNOSY

VÝROBA
POTRAVINÁŘSKÝCH
VÝROBKŮ

SPRÁVA
BYTŮ

96 083

1 787 114

1 231 850

96 083

1 787 114

1 231 850

2 200 858

2 200 858

VÝNOS Y
CELKEM

5 315 905

HLAVNÍ ČINNOST – NÁKLADY (zaokrouhleno na celé Kč)
DOMOV PRO
SENIORY

CENTRUM

PS

501 Spotřeba materiálu

2 703 894

7 590

169 632

502 Spotřeba energie

1 252 440

33 073

118 282

220 345

700

66 123

511 Opravy a udržování

337

512 Cestovné
1 151 563

25 237

243 629

521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální
pojištění
527 Zákonné sociální
náklady

15 887 059

202 791

2 799 388

305 434

2 361

57 185

558 Náklady z DDM

135 225

1 130

9 596

549 Ostatní náklady,538
551 Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného
majetku

140 635

0

36 451

0

15 770

339 681

4 495 386

518 Ostatní služby

NÁKLADY
CELKEM

5 250 782

47 308

27 094 685
31 929 752

66 799

978 993

VEDLEJŠÍ ČINNOST – NÁKLADY (zaokrouhleno na celé Kč)
PRANÍ,
TERÉNÍ
ŽEHLENÍ,
VÝROBA
ZDRAVOTNÍ
SLUŽBA

Spotřeba
materiálu
Spotřeba
energie
Oprava a
udržování
Cestovné

OPRAVY A
ÚDRŽBA
ODĚVŮ

POTRAVINÁŘSKÝCH
VÝROBKŮ

SPRÁVA
BYTŮ

181 118

6 402

881 594

32 957

0

15 135

124 793

0

31 925

2 928

26 263

165 298

0

0

712 462
0

20 003

0

13 822

35 068
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Poskytnuté dary
Organizaci byly poskytnuty dary ve finanční výši 1 199,- Kč ( věcné plnění k- sportovní
odpoledne seniorů) Byly uzavřeny darovací smlouvy s účelem použití těchto finančních
prostředků. Dále Město Rálsko dar ve finanční výši 10 000,- Kč na reklamu na auto, finanční
dar od pana PharmDr. Vojtěcha Zadáka na nákup sprchovacích lehátek ve výši 100 000,- Kč
Organizace Sociální služby města Mimoň v roce 2018 hospodařila se ziskem 53 874.- Kč.
Organizace nevykazovala žádné manko ani škody, nebyly uloženy sankce, penále ani pokuty
a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Byly také dodrženy závazné ukazatele finančního
vztahu k rozpočtu kraje a zřizovatele.

6. ZÁVĚR
6.1. ZMĚNY V ROCE 2018
➢
➢
➢
➢

Nákup inventáře spočívající v nákupu mobilních koupacích lůžek.
Byla zahájena 1.etapa rekonstrukce v rámci požárního řešení objektu Domova pro seniory.
Proběhla výměna oken a vchodových dveří na DPS Pražská.
Stále aktualizujeme webové stránky, kam jsou celoročně vkládány nové příspěvky
z akcí.
➢ V rámci vzdělávání pracovníků probíhala celý rok supervize.
➢ Stejně jako v letech minulých, tak i letos jsme zajistili rozšiřování kvalifikace
zaměstnanců v souladu se zákonem o sociálních službách.
➢ Spolupracujeme s dobrovolnickým centrem ADRA. Během roku k nám docházely
4 dobrovolnice.

6.2. PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2019
➢ Pokračování rekonstrukce v rámci požárního řešení objektu Domova pro seniory.
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