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1. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE –
NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Novoměstské sociální služby , dále jen NSS, jsou příspěvkovou organizací, kterou zřídilo
město Nové Město na Moravě 1. července 1996 v souvislosti s provozem domu
s pečovatelskou službou ( dále jen DPS) a delimitací pečovatelské služby, která byla až
do vzniku této organizace provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních
služeb, jejímž zřizovatelem byl Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou.
Poslání působnost a vymezení práv a povinností NSS je dáno zřizovací listinou.

Poslání organizace:
Pečovatelskou službou se rozumí terénní a ambulantní služba, která je poskytována
osobám v jejich vlastní domácnosti a to těm, kteří z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení vyžadují pomoc jiné osoby.
Jedná se o komplex služeb, které mají zajistit podporu fyzické a psychické
soběstačnosti jako předpoklad pro důstojný život v přirozeném prostředí.
Poskytování pečovatelské služby v bytech uživatelů na území města Nové Město na
Moravě je koncipováno tak, aby tito mohli setrvat maximální dobu ve svém přirozeném
prostředí. U mnohých uživatelů je tato služba kombinována s péčí rodiny nebo jiné
osoby. Mezi úkony pečovatelské služby patří proto například péče o osobní hygienu nebo
koupání.

Principy služeb:
•
•
•
•
•

dostupnost
bezpečnost a odbornost
respektování individuality a projevů vůle uživatele – individuální plán
uživatele
kvalita sociálních služeb
vytváření podmínek pro mezigenerační soužití s obyvateli města

Cíle pečovatelské služby
Cílem pečovatelské služby je vytvořit podmínky k tomu, aby mohl uživatel služby
zachovávat v maximální možné míře svoje zvyklosti, udržovat sociální vztahy a kontakty
se společenským prostředím a s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost
uplatňoval vlastí autonomii (rozhodování se, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých
úkonů pečovatelské služby) , a to dle zásady využití míry soběstačnosti.
Podmínky směřují k tomu, aby rozsah a kvalita služeb uspokojila individuální
biopsychosociální potřeby uživatele a umožnila mu tak žít běžným způsobem života ve
svém přirozeném prostředí a omezila potřebu jeho umístění v pobytovém zařízení.
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Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou obyvatelé místní komunity Nové Město na Moravě a jeho
místních částí, kteří tyto služby potřebují vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu
stavu.
Služby jsou poskytovány:
• v domě s pečovatelskou službou, jehož jsou NSS provozovatelem
• v bytech uživatelů na území města Nové Město na Moravě a jeho místních
částí

Další poskytované služby
1. Přechodný pobyt v DPS
Pečovatelskou službu – přechodný pobyt v DPS, poskytují NSS v domě s pečovatelskou
službou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či chronického
onemocnění nebo zdravotního stavu, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí.
Důvodem pro přechodný pobyt v DPS je :
- umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek
- řešit krizovou situaci vzniklou s onemocněním či jiným závažným důvodem
v rodině či u fyzické osoby, která péči dosud zajišťuje
- řešit potřebu zvýšeného rozsahu pečovatelské služby u uživatelů, kterým běžný
rozsah služeb poskytovaných mimo DPS přestal dostačovat

Rozsah a výše úhrad této služby je specifikován ve – vnitroorganizačním předpisu :
Seznam poskytovaných úkonů pečovatelské služby a jejich úhrada.
2. Aktivizace
Kromě animace všedního dne (činnosti vztahující se k životu, které je si schopen
uživatel udělat sám či s dopomocí) nabízíme tzv. doplňkovou aktivizaci, kterou
rozdělujeme na skupinovou a individuální.
Skupinová aktivizace je organizována a patří do ní :
•
•
•
•
•
•

cvičení v tělocvičně
cvičení paměti
muzikoterapie
keramika
kavárnička
klub šikovných rukou
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Aktivizace DPS

PONDĚLÍ

ÚTERÝ
ÚTERÝ

10.00 --- 11.00

15.30 - 16.30

CVIČENÍ PAMĚTI

MŠE
( 1x za měsíc)

9.00 --- 9 .30

10.00 --- 11.00

15.30 - 16.30

TĚLOCVIK

ZPÍVÁNÍ V
KLUBOVNĚ

FARNÍ CHARITA
14.00 - 15.00

STŘEDA

ČTVRTEK

TANEČKY
10.00 --- 11.00

10.00 --- 11.30

KLUBOVNA A

ŠIKULKY

PÁTEK

Individuální aktivizační programy
Jsou především pro ty obyvatele, kteří se nemohou z objektivních či subjektivních
důvodů skupinových aktivizací zúčastnit. Jsou prováděny formou:
• podpůrného rozhovoru
• četby
• individuálních činností dle zájmu
Uživatelům dále nabízíme další programy. Na tyto akce si mohou dle svého
rozhodnutí pozvat své rodinné příslušníky a přátele. Některé programy jsou pořádány i
pro veřejnost, protože se snažíme, aby docházelo k integraci obyvatel DPS s obyvateli
města a to včetně dětí.
V Domě s pečovatelskou službou jsou během roku pořádány i akce pro veřejnost :
vystoupení dětí ze základních a mateřských škol, různé besedy, přednášky, apod. I tyto
akce jsou přístupné veřejnosti.
3. Sociální poradenství
Je poskytováno uživatelům sociálních služeb (pomoc při uplatňování nároku na dávky
sociální péče a státní sociální podpory a vyřizování různých osobních a úředních
záležitostí
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2. CHARAKTERISTIKA PROVOZU ORGANIZACE
1. Popis objektu:
Vlastníkem budovy je město Nové Město na Moravě. DPS má bytové a nebytové
prostory.
Celý objekt je bezbariérový.
Bytové prostory:
V objektu je celkem 50 bytů, z nichž je 42 bytů 1+kk ( každý byt má 28,30 m2), 8
bytů 2+kk ( 57,70m2) a jeden byt 1+kk je vyčleněn pro přechodný pobyt.
Nebytové prostory – provozní zázemí pro výkon PS
• Středisko zvýšeného rozsahu pečovatelské služby v DPS – včetně hygienického
zařízení
• Hygienické středisko
• Pracoviště pracovníků sociálních služeb pro terén
• Pracoviště vedoucí přímé péče, sociální pracovnice a technického pracovníka.
• Prádelna
• Víceúčelová místnost (provoz pedikúry, masáže, kadeřnictví)
• Tělocvična
• Arteateliér
• Víceúčelová místnost pro aktivizace a pořádání akcí pro veřejnost
• Společenská místnost, která je současně zázemím pro Klub seniorů a dle potřeby
je jako nebytový prostor využíván veřejností.
• Kancelář ředitele
• Kancelář ekonoma a účetní
Provozní zázemí má potřebné vybavení, které umožňuje poskytovat níže uvedené služby
( zvedáky, polohovací postele, sprchové lužko, antidekubitní podložky, antidekubitní
matrace, chodítka, přenosné WC , přenosné lůžko nafukovací atd.)
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Organizační struktura
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Seznam zaměstnanců NSS – stav k 31. prosinci 2007
Dobiášová Zdeňka

Nováková Ludmila

Dynybylová Alžběta

Puchrová Jana

Dvořáková Alena

Rolinková Kamila

Horák Bohdan

Sattlerová Vlasta

Chroustová Darina Dis

Scheibová Marie

Ing. Janů Hana

Smetanová Iveta

Klementová Sylva

Střešňák Ladislav

Klusáková Lada

Sadecká Jitka

Kliment Pavel

Svoboda Emil

Krupicová Marcela

Svobodová Jana

Kula Libor

Svobodová Květoslava

Ledvinková Anna

Svobodová Petra

Novotná Helena

Synková Pavla
Žáková Ivana
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3. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. přesně vymezuje rozsah poskytovaných
úkonů a ukládá všem poskytovatelům splnění řady podmínek a přináší řadu změn.
Podmínky k poskytování pečovatelské služby:
•
•
•

registrace poskytovatele na Krajském úřadě
vypracování a přijetí standardů kvality sociálních služeb
splnění odborné způsobilosti zaměstnanců

Změny v poskytování pečovatelské služby v návaznosti na zákon o sociálních službách:
•

změna v terminologii

místo termínu pečovatelka zákon stanovuje termín - pracovník v sociálních službách
namísto termínu klient užívání termínu - uživatel služby
•
•
•
•

uzavírání smluv o poskytování pečovatelské služby
vypracování individuálního plánu průběhu sociální služby uživatele
změny ve způsobu financování služeb
změna v evidenci úkonů pečovatelské služby (jednotlivé úkony se vykazují v čase)
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4. ROZSAH POKYTOVANÝCH ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
V ROCE 2007

Organizace poskytovala úkony z tzv. základních činností pečovatelské služby, které
musela být schopna zabezpečit:
Úkony ze základní činnosti pečovatelské služby
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ( pomoc a podpora při

•

•
•

•

podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové
orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při
úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC, pomoc při základní péči o vlasy a
nehty)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla,
pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba
domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donáška
vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, běžné nákupy a
pochůzky, velký nákup, praní a žehlení ložního a osobního prádla)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dospělých
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a
doprovázení zpět, procházka s uživatelem služby za asistence pracovníka
v sociálních službách)

A dále úkony z fakultativních činností pečovatelské služby :
Úkony z fakultativních činností pečovatelské služby:
• jednoduché ošetřovatelské úkony (aplikace insulinu, bandážování končetin,

aplikace mastí, kapek, polohování, chystání, podání léků)
•
•

dovoz autem NSS na území Nového Města na Moravě
individuální podpora uživatele ( přítomnost pracovníka sociálních sužeb v bytě

uživatele s cílem umožnit uživateli setrvat v jeho domácím prostředí v době
nepřítomnosti rodinného příslušníka či osoby blízké, aktivizační programy,…)
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5. ZMĚNY ZÁKONA, KTERÉ SE PROMÍTLY DO PROVOZU
SOCIÁLNÍCH SLUŽECH

•

Změna v počtu uživatelů služeb – k 31. 12. 2006 jsme evidovali 282 klientů
- k 31. 12. 2007 jsme evidovali 162 uživatelů

Ke změně počtu klientů došlo v návaznosti na zrušení úkonu pedikúra,. Tuto službu mají
uživatelé služeb zajištěnu prostřednictvím komerční pedikérky ve stejných prostorách
jako tomu bylo v době dřívější ( pedikúra byla jako úkon v zákoně o sociálních službách
zrušena).
•

Změna v četnosti a časové náročnosti jednotlivých úkonů

Od počátku roku jsme zaznamenali větší rozsah poskytovaných služeb u některých
uživatelů služby.
Situaci můžeme vyhodnotit tak, že organizace poskytovala v roce 2007 službu menšímu
počtu uživatelů avšak s jejich vyšší ztrátou soběstačnosti, která přinesla vyšší časovou
náročnost na poskytování služby.
•

Změna v počtu limitu pracovníků

Výše uvedené změny si vyžádaly navýšení limitu pracovních úvazků z 25 na 26.

Organizace NSS měla již 10 let stanovený limit přepočtených pracovníků - na 25
úvazků. Fyzických osob je průměrně 30 a to z toho důvodu, že mají někteří pracovníci
kratší pracovní úvazky (většinou poloviční – 10 zaměstnanců NSS), které umožňují
maximální využití pracovní síly s ohledem na množství práce. V případě, že z důvodu
zhoršení zdravotních stavů některých klientů se zvýší rozsah poskytovaných služeb, u
zaměstnanců se úvazky dočasně zvýší, v případě, že se rozsah úkonů sníží, dochází ke
snížení těchto úvazků. Vyšší počet fyzických osob na limit úvazků dále umožňuje řešit
situace při dlouhodobé pracovní neschopnosti, protože každodenní péči o klienty nelze
odložit.
•

Klienti v domě s pečovatelskou službou

V DPS zemřeli roce 2007……………………………………………………..…. 3 uživatelé
Počet evidovaných žádostí o byt v DPS ……………….. ……………104 žádostí
V roce 2007 bylo přiděleno v DPS ………………………….……………….. 3 byty
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Pozitiva zákona o sociálních službách ve vztahu k naší organizaci
•
•
•
•

vymezení podmínek pro registraci
požadavek na vypracování a zavedení standardů kvality služeb
systém financování
vykazování úkonů pečovatelské služby v čase, evidence v čase, která umožňuje
průběžně kontrolovat využívání pracovní doby zaměstnanců NSS

Negativa zákona o sociálních službách ve vztahu k naší organizaci
• změna v terminologii
• požadovaná ustanovení ve smlouvě a její vysvětlování uživatelům služby
• velký nárůst administrativy
• vytváření spousty vnitroorganizačních předpisů a dokumentů
(záznamy , evidence, atd.).
Tento nárůst administrativy je náročný i pro uživatele služby, kteří se při uzavírání
smlouvy o poskytování pečovatelské služby musí 7x - 9 x podepsat, což je pro řadu
z nich, vzhledem k jejich věku či zdravotnímu stavu, poměrně náročné.

V prosinci 2007 zastupitelstvo schválilo novou zřizovací listinu organizace.
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6. ZÁVĚREČNÁ SHRNUTÍ
V organizaci proběhla v roce 2007 řada změn v souvislosti s přijetím zákona o sociálních
službách.
• Registrace : 1. 6. 2007 byla naše služba zaregistrována na Krajském úřadě Vysočina
bez připomínek. Pouze 5 zaměstnanců nesplňovalo podmínky zákona o splnění
kvalifikace na pozici pracovníka poskytující přímou péči. Tento nedostatek (obecně
byl měl být odstraněn až do 2 let) jsme odstranili v závěru roku 2007, kdy těchto
pět zaměstnanců absolvovalo akreditovaný 150 hodinový kurz u agentury, která měla
toto vzdělání hrazeno v rámci svého projektu a pro naše zaměstnance byl tudíž
zdarma.
•

V roce 2007 byl přijat zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí
vyhláška MPSV ČR č. 505/5006. Prováděcí vyhláška byla schválena až v listopadu
roku 2006, přesto se v závěru tohoto roku podařilo organizaci připravit
transformaci poskytovaných služeb v návaznosti na novou legislativu tak, že byly
k 1.1. 2007 uzavřeny s uživateli všechny nové smlouvy o poskytování pečovatelské
služby

Domnívám se, že se nám podařilo uvedené změny zvládnout, o čemž svědčí trvalý zájem
obyvatel města o naše služby. Podařilo se také, aby se příspěvek na péči vracel
v maximálně možném množství zpět do celého systému sociálních služeb (v rámci
republiky se hovoří o tom, že se do systému poskytovatelů vrací pouze 1/3 vyplaceného
příspěvku na péče).

Podíl vyplaceného příspěvku na péči ve vztahu k úhradám za úkony
pečovatelské služby v DPS za měsíc - prosinec 2007
Výše vyplaceného příspěvku na péči sociálním odborem Městského úřadu v Novém
Městě na Moravě uživatelům pečovatelské služby v DPS : 208 000 Kč
Spolupodíl
rodiny na
péči
26%

Příjmy od
uživatelů
DPS
74%
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7. FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
•

V roce 2007 obdržely NSS dotaci MPSV ČR ve výši 849 000 Kč a dále dotaci Kraje
Vysočina ve výši 500 000 Kč, která byla zahrnuta do příspěvku zřizovatele.

•

Uživatelé služby mají nárok s ohledem na míru soběstačnosti na tzv. příspěvek na
péči a to ve výši I. stupeň - 2 000 Kč
II. stupeň – 4 000 Kč
III. stupeň - 8 000 Kč
IV. stupeň - 11 000 Kč.
Tento příspěvek na péči je určen k úhradě poskytovaných služeb.

U některých uživatelů je výhradními poskytovateli naše organizace a u části
uživatelů poskytuje služby rodina a služba je doplňována pečovatelskou službou.
Část uživatelů pečovatelské služby však nesplňuje podmínky pro přiznání příspěvku
na péči a tudíž pečovatelskou službu hradí ze svého důchodu.
Příjemci příspěvku na péči v DPS v roce 2007 – celkový počet 56 uživatelů

IV.st
7%

bez příspěvku
29%

III.st
26%

•

II.st

I.st.

9%

29%

Úhrada za služby
Zákon o sociálních službách stanovuje maximální úhradu za jednotlivé úkony
pečovatelské služby, která je vodítkem pro stanovení výše úhrad jednotlivými
poskytovateli.
Organizace NSS vypracovala vnitroorganizační předpis : Seznam poskytovaných
úkonů pečovatelské služby, který byl schválen radou města 15. 1. 2007.
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Výše příjmů od uživatelů za rok 2007 celkem (DPS + terén)
Měsíc

Výše příjmu

Leden

167 675,50 Kč

Únor

158 690,50 Kč

Březen

167 225,50 Kč

Duben

166 512,00 Kč

Květen

172 814,50 Kč

Červen

171 920,50 Kč

Červenec

175 641,50 Kč

Srpen

177 918.00 Kč

Září

178 940.50 Kč

Říjen

177 724.00 Kč

Listopad

187 912.00 Kč

prosinec

179 130.50 Kč

CELKEM

2 082 105,00 Kč

Graf příjmů od uživatelů pečovatelské služby
v roce 2006 a v roce 2007
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1 500 000 Kč

1 000 000 Kč
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500 000 Kč
0 Kč
2006

2007
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Financování Novoměstských sociálních služeb v roce 2007
srovnání

Graf dotací a úhrad od uživatelů služeb v roce 2006

Úhrady od

Úřad práce

uživatelů

1%

Krajský úřad
Vysočina
16%

10%

Krajský úřad Vysočina
Zřizovatel
Úhrady od uživatelů
Úřad práce
MPSV

Zřizovatel
73%

Graf dotací a úhrad od uživatelů v roce 2007
Úřad práce
2 %

Krajský úřad
Vysočina
6 %
Dotace MPSV
10 %

Úhrady od
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24 %
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58 %
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Dotace MPSV
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8. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ORGANIZACE
Dle zřizovací listiny zajišťují NSS v hospodářské činnosti provoz bytů. Jedná se o
zajištění služeb, souvisejících s užíváním bytů v DPS a půdní vestavby. Každoročně je
prováděno vyúčtování služeb – vždy ke konci topného období k 31.5. daného roku.
K tomuto datu se provádí vypořádání složených záloh nájemníky se skutečnými náklady,
které byly vynaloženy za topné období na služby spojené s užíváním jednotlivých bytů.
Nájemník obdrží v termínu do 31. 7. vyúčtování, které obsahuje údaje o výši jím
složených záloh a o jednotlivých nákladech: spotřeba tepla, ohřev TUV, spotřeba vody,
náklady na úklid, náklady na provoz výtahu, osvětlení, telefonní linky, údržba anténních
rozvodů, poplatek za svoz PDO.

Bytové hospodářství
Dle příkazní smlouvy provozují NSS bytové hospodářství města u 15 bytů půdní
vestavby. Pro tuto činnost je vedena samostatná účetní evidence. Účetní závěrky jsou
předávány měsíčně na účtárnu města.
Výše vybraných nájmů a odvedených na účet města……….………. 1 090 600 Kč
Náklady na bytové hospodářství – údržba bytů………………………… 311 900 Kč
Hospodářský výsledek bytového hospodářství…………………..………. 778 700 Kč

Hospodaření organizace
Výnosy:
(zaokrouhleno v Kč)
dotace zřizovatele
tržby pečovatelské služby
ART – soc. služby
úroky ( včetně term. vkladů)

5 691 800
2 081 700
69 000
11 500

dotace úřadu práce
zapojení rezervního fondu
ostatní výnosy
MPSV

102 000
96 000
353 700
849 000

CELKEM

9 254 700
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Provozní náklady:
(zaokrouhleno v Kč)
materiálové náklady(čistící prostředky, pohon.
hmoty, DKP, všeobecný matriál, prac. oděv)

549 900

spotřeba energie

475 600

oprava a udržování

81 100

ostatní služby ( cestovné, repre fond, software,
telefonní poplatky, poštovní služby, závod.
strav., školení)

356 900

mzdové náklady

5 407 200

pojištění zaměstnavatele

1 887 800

FKSP

106 150

banka

23 300

ostatní náklady (pojištění zaměstnanců,
majetku)

94 500

Odpisy dle odpis. plánu

206 000

CELKEM

9 188 450
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9. PREZENTACE ORGANIZACE
•
•
•
•

Zhotovení webových stránek organizace
V průběhu roku 2006 publicita akcí v tisku
Aktivní vystoupení na celostátní konferenci v Pardubicích s názvem: Úskalí
zákona o sociálních službách
Organizování a zabezpečení celookresního setkání seniorů v Kulturním domě
v Novém Městě na Moravě, včetně účasti na výstavě rukodělných prací seniorů –
účast 250 seniorů + 50 osob doprovodů ze sociálních zařízení pro seniory okresu
Žďár nad Sázavou
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10. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ V
PROVOZU
•
•

•
•
•
•
•

V roce 2007 jsme provedli rekonstrukci parkové úpravy v atriu DPS, které bylo
financováno z našich darů.
Dále se nám podařilo zrealizovat záměr zabudování zvedacího zařízení do osobního
automobilu pro převoz uživatelů služeb, které bylo financováno z veřejné sbírky
pořádané 17. 11. 2006 a získaných sponzorských darů.
v roce 2007 se nám projevila závada na rozvodu vody , kterou jsme díky průběžnému
sledování spotřeby vody včas zaznamenali a následně poškozené potrubí opravili
v jednom z bytů č. 50 bohužel opět spadly obklady v koupelně, takže byla nutná
oprava
vymalování kanceláří, chodeb, schodiště, pokládka nových koberců do kanceláří
dokončení stavby garáže pro 2 vozidla NSS
výměna oběhového čerpadla v kotelně DPS
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11. PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PŘÍZNIVCŮM

Jménem všech zaměstnanců a uživatelů pečovatelské služby tímto děkuji všem,
kteří nám byli v roce 2007 příznivě nakloněni a svým přístupem pomohli naší organizaci
poskytovat kvalitní služby a našim uživatelům zpříjemnit některé těžkosti, které jim
stáří a zdravotní stav v jejich životě přináší.

Zvláště bych chtěla poděkovat našemu zřizovateli – Městu Novému Městu na
Moravě, jejich představitelům, zastupitelům a úředníkům za vstřícnou spolupráci. Dále
sociálnímu odboru Krajského úřadu Vysočina, Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou,
Hospicovému hnutí Vysočina. a Oblastní charitě ve Žďáře nad Sázavou.

Další poděkování patří:
•
•
•
•
•

•
•
•

I. základní škole, za spolupráci při zajišťování obědů pro seniory
II. základní škole , za kulturní akce, které v DPS pravidelně pořádá
Mateřské škole za vystoupení dětí u příležitosti dne matek
P. Janu Daňkovi děkanu církve římskokatolické a faráři církve českobratrské
evangelické. Z. Šormovi
Okresní nemocnici v Novém Městě na Moravě , za spolupráci při odebírání obědů
( diet) a vstřícnému přístupu lékařů a ostatního zdravotnického personálu k našim
zaměstnancům, kteří doprovází naše klienty na různá odborná vyšetření
MVDr. Janu Sedlaříkovi a členům jeho hudební skupiny za hudební vánoční
vystoupení
Jindřichu Dolníčkovi za hudební vystoupení na kavárničkách
Mgr. Evě Brychtové za adventní věnec

Zvláštní poděkování patří paní Heleně Krondráfové, která se jako dobrovolník podílí
pravidelně 4 hodiny každý týden ve svém volném čase na některých skupinových
aktivizacích seniorů DPS.
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Děkujeme všem dárcům za finanční a věcné dary na humanitární účely pro seniory a
osoby s těžkým zdravotním postižením, zejména jsou to tito dárci
Václav Večeřa
Jan Svoboda
Dr. Helena Vrbová
Jana Poláčková
Církev Adventistů s.d.
Jaroslav Zezula
MUDr. Anna Freyová
Stanislav Hřebíček
MUDr. Marie Gronátová
Helena Petlanová
Anastázie Havlíčková
František Slovák
Czech Property Investements,a.s.
dárci, kteří si nepřejí být jmenováni

Co nás například potěšilo:

Dům pečovatelské služby, Nové Město na Moravě
Vážené paní vedoucí, váženému kolektivu pracovníků
Dovolte mi prosím, abych Vám všem vyslovila vřelé díky,
obdiv a uznání, že u vás moje přítelkyně MUDr. Marie Gronátová mohla
strávit poslední léta svého života v prostředí, kde se cítila bezpečně,
spokojeně a mohu říci šťastně.
Pravidelně jsem ji u vás navštěvovala a vím to tedy od ní. Bylo o ni
všestranně postaráno, cítila vaši pečlivost, úctu a účast v nemoci
a snahu splnit vše, co potřebovala a co si přála. Nechyběl váš úsměv,
vlídnost a pohoda.
Vyprovodili jsme ji s hlubokým dojetím, ale současně s vědomím,
že odchází velká žena a že svůj život vrchovatě naplnila.
Ubezpečuji vás, že tlumočím poděkování nejen svoje,
ale i všech svých přátel. Konáte příkladnou a záslužnou práci.
Vděčně
Jarmila Zindulková
Blansko
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12. VIZE DO BUDOUCNA

Oprava, údržba , investice
• Realizovat vhodný zabezpečovací systém objektu DPS ( kamery, protipožární
čidla, vstupní dveře)
• Je třeba počítat s vyspádováním terénu za objektem D směr Betlém,
s ohledem na to, že stávající vyspádování způsobuje trvalé podmáčení této
budovy. A dále ze stejných důvodů vyřešit napojení dešťových svodů do
kanalizace ( na stávající stav je opakovaně upozorňováno).
• Dořešit nepříznivou situaci s kanalizací, která byla zjištěna v roce 2004 při
provedení kamerového průzkumu rozvodu kanalizace.
• Předpokládáme, že budeme muset zakoupit novou myčku nádobí, kterou se
nám, byť s obtížemi, zatím dosud podařilo opravit.
• Dále bychom potřebovali pro provoz zakoupit mycí stroj na mytí rozsáhlých
chodeb v DPS
Rozšíření rozsahu poskytovaných služeb
•

Jedním z cílů transformace sociálních služeb bylo vytvoření podmínek k tomu,
aby došlo ke snížení počtu zájemců o umístění v ústavní péči. Vzhledem
k celkové demografické situaci dojde pravděpodobně k vyššímu nárůstu
zájemců o pečovatelskou službu. A tím potřebě na jejím rozšíření. Toto
rozšíření však bude odvislé od možností a stanovených priorit města. Současné
době máme zcela naplněnou kapacitu uživatelů, kterou jsme schopni s počtem
26 pracovních úvazků zajistit

Počty bytů DPS
•

K přetrvávajícímu růstu zájmu o byty v DPS je třeba počítat s přístavbou DPS
o dalších 50 bytů a to nejpozději v roce 2015 jak bylo uvedeno ve výroční
zprávě z roku 2006
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13. KONTAKTY

Webové stránky
http://www.nss.nmnm.cz

Kontaktní osoby :
Marie Scheibová
ředitelka organizace
tel: 566 652 802
e-mail: scheibova.m@nss.nmnm.cz

Ing. Hana Janů
ekonomka – zástupce ředitele
tel. 566 652 803
e-mail: janu.h@nss.nmnm.cz

.

Marcela Krupicová
vedoucí přímé péče
tel: 566 652 805
e-mail: krupicova.m@nss.nmnm.cz

Darina Chroustová Dis.
sociální pracovnice
tel: 566 652 805
e-mail: slamova.d@nss.nmnm.cz
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