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 pro osoby se zdravotním postižením v Nové Horce











Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí v budov

poskytování sociálních služeb nevyhovující.

požáru v polovin í udržovaná
elu využívána. Zámecký areál tvo

emi podlažími a suterénem. V suterénu je vy
personálu a sklady. V prvním podlaží je umíst na 1. domácnost uživatel

vodním stylu a slouží k realizaci
které místnosti jsou již nevyužívané, stejn

, která byla zrušena. Druhé podlaží je ur evážn
í tzv. „vestibul“, dále jsou zde 3 domácnosti uživa

ást prvního podlaží je
nevyužívána nebo je využívána
nevyužíváno. Zbylé prostory slouží jako p

 v ní žije necelé t

 od Nové Horky leží Ostrava.

2.   Charakteristika poskytované služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Nové Hor
108/2006 Sb., o sociálních službách pobytovou službu osobám, které mají sníženou sob

vodu zdravotního postižení a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

ní službu lidem starším 26 let, které jsou vzhledem
by a nemohou žít ve svém p

Podstatou poskytované služby je snižování nep
žného zp sobu života. D raz je kladen na dosažení maximální možné míry

samostatnosti. V rámci sociální služby nabízíme akt innosti, jejichž smysl spo
v rozvoji samostatnosti, v zajímavém využití volnéh

 pro osoby se zdravotním postižením 22 klient



í využívají tuto sociální službu zajiš
službách, sociálních pracovník

Pracovníci v sociálních službách provázejí klienty životem,  jejich tíživou
ebných oblastech života, v ovatelské a obslužné

. masážní p žka, antidekubitní matrace a
podložky, biolampy, apod. K dispozici je také vana s hydromasáží. Rozvoj individuální práce

cestách mimo zámek, individuální nákupy, využívání služeb mimo zámek apod.

 v této služb
žného chodu. Za

ení, praní, žehlení, plánování
zných záležitostí atd.

Strava již není p  jsme i v této služb

ového pracovníka. Nejsou již ani

požadavky, ale zárove

í rozsah služeb p
služby. Dnes se tato docházka, zejm. odborných léka

 využívány klienty služby wellness apod.

3.   Uživatelé služby*:

íjem nových uživatel

vodu úmrtí uživatel  se kapacita služby postupn  snižovala a to:



et uživatel

TY UŽIVATEL
LENÍ UŽIVATEL

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI

žká závislost 1 - 1
žká závislost 1 - 1

žké
 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
mentální postižení)

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinov

 POSTIŽENÍ

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpo  služby

obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby domova pro osoby se zdravotním postižením byla v roce 2013 ve výši

 o službu ke dni 31. 12. 2013
 o službu domova pro osoby se zdravotním postižením

z toho  - žen:  6
 - muž

 o službu (jedná  se  o  zájemce,  u  nichž  je  zjišt
ebnost dané služby a kte

Od roku 2008 je v této služb íjem nových uživatel , tzn., že krom
uživatel

ijat do této služby žádný uživatel.



službách

ujeme vždy z celkového po

Sloupec 6) údržbá

5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné

ležitou oblastí organizace je poskytování profesionálních služeb na co nejvyšší úrovni kvality.

služeb. Pracovníci a uživatelé, kte

hu rekonstrukce. Uživatelé tak byli po celou dobu v
edstavy o život

 spolupracovala se službou chrán
kolik stáží v chrán sobem poskytování služby

, s využíváním návazných
služeb, s kompetencemi klí

ní života klient
 do služeb chrán snížila kapacita služby DOZP

V prvním podlaží byla vytvo ena jedna domácnost pro uživatele, jejíž sou žkový
žkové pokoje, obývací pokoj s jídelnou, koupelna a WC. Ve druhém podlaží vznikly t



domácnosti pro uživatele. V každé domácnosti jsou r

žkové, t žkové, dva žkové a jeden je stále šestil žkový. Pokoje jsou vybaveny

ním stolkem, jídelním stolem s židlemi, nábytkem,

. V rámci každé domácnosti
ípravu jídla. Každá domácnost má kuchy

ejných služeb nebo si mohou ob

žný život.
nována na udržování, prohlubování a získávání schopností a dovedností uživatel

ebné pro život. Pro sv j osobní rozvoj si uživatelé osvojují
praní, žehlení, va

íležitosti nákupu osobních v
žn dojížd jí za službami do okolních obcí e využíváme služby mimo

. služby kade  které byly vždy poskytovány na

MTT se zabývá procesem transformace služby DOZP.

ležitou oblastí pro organizaci Zámek Nová Horka, p. o. a jednotlivé služby je poskytování
profesionálních služeb na co nejvyšší úrovni kvalit

e a vedoucích všech služeb (DOZP, ChB Nový Ji
h služby, vytvá

v souladu se standardy kvality sociálních služeb pro služby. Skupina má stanovena pravidla a

 Prezentace služeb (pro zájemce o službu),
ového pracovníka, Pravidla pro podávání stížností,

pracovníka, Ceník služeb. N
eb každého klienta.

ízení poskytuje služby na n



. 10. Každá služba má také nastaven zp
edávání informací mezi pracovníky konkrétní služby.

Organizace využívá ke komunikaci mimo jiné i progra evážn  využívají
vedoucí jednotlivých služeb pro komunikaci s

li pracovníci za úkol hledat ústavní prvky ve služb
Snažíme se tzv. „ústavní prvky“ pr žn

ných bydleních. Pro identifikaci využíváme r
službu využívají, pracovníci, externí odborníci, do
Snažíme se navrhovat nové postupy p

Jednotlivé služby se na práci s ústavními prvky zam ují. Každá služba eší jiné možné ústavní prvky

samotných službách hovo

V rámci možností dochází k jejich postupné eliminac

6.   Sociální podmínky uživatel

pokoj uživatele, tak uvést i po et uživatel

žkový a 1x jednol žkový pokoj
žkový a 1x žkový pokoj

žkový a 1x jednol žkový pokoj
žkový pokoj

ízení. Dále využíváme t
vanami, z toho jedna hydromasážní a jedno koupací m žko ( na jednu vanu p

 Ložnice nejsou vybaveny vlastním sociálním za

ma umyvadly). Toto využívá p

sážní vanou, jednou klasickou

Toto využívá 17 klient



6.2  možnost trávení volného ty a možnost využívání spole

Uživatelé naší organizace sv as tráví dle vlastního uvážení. Spole
využívají mén

áním konkrétního uživatele
k, možnosti, schopnosti a dovednosti. Sv as uživatelé dále napl

echod do nových služeb. Za individuální podpory asi
žným zp sobem života spojeným s pé

 již brzy

Uživatelé využívají všech návazných a ve ejných služeb, které jim spole

, restaurací a dalších dostupných služeb. Ve velké e uživatelé využívají

inku a relaxaci slouží také pravideln  udržovaný zámecký park, který je vybaven
ístupný jak uživatel

6.3  další poskytované služby

zné služby. Stále mén
dostupných služeb samotnou ústavní službou. Pro zaj  využíváme t i služební auta.
Auto s plošinou využívají p evážn

e, masáže apod. Klienti
využívají možnosti výb

možnost využívání rehabilita v naší služb
cky, masážní p ková vana s hydromasáží atd. K dalším

žka, antidekubitní matrace atd.

šení, skládání a žehlení prádla, p

ejné služby, léka
(zkouška bydlení podobnému životu v budoucích služb

 – možnost navšt vovat zámeckou kapli (bohoslužby, p
ímo na pokojích uživatel

K dalším poskytovaným službám pat
108/2006 Sb., o sociálních službách také



 všechny hygienické požadavky a byly dob
ní nevykazuje potíže, stejn

. Na mnoha místech padá omítka, zdivo se obnažuje a
eba uvažovat v následujících letech

hování sociální služby z objektu již organizace nep

Uvedené úkoly se týkají všech služeb organizace sou



















žejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize
nných stáží pracovník  mezi službami organizace Zámek

- podporovat klienty ve využívání návazných a b žn  dostupných služeb – individuální výjezdy

edložit zástupc



žními fondy

izovatele) , tržbami za
pobyt uživatel ovny, tržbami za stravné

, úhradami za fakultativní služby, p

, z nichž tvo

- 16 %  tržby uživatel  za služby



Tržby
uživatel

 z nichž tvo

-   1 %  opravy a údržba
-   4 %  služby

údržba
Služby



službách



ení po jednotlivých druzích soc. služeb

Druh sociálních služeb

* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, or
ž dle zákona 359/1999 Sb., o sociáln

10.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r.
Druh sociálních služeb

sociálních služeb v r. 2013 (tis. K
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

h služeb, které mají místní



žními fondy (tis. K

 vzniklé služby Chrán

azené do užívání na SU 01*

e o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 K



asová použitelnost 1.9.2012 – 30.9.2013)

25% podíl mimotarifních složek platu (dopl

Krádež vloupáním

ní služební cesty

    - neevidujeme žádné pohledávky  a závazky po lh



ín poskytuje své služby ve m

 sídlí v dvoupodlažní vilce stojící v zástavb

 obytná podlaží, suterén a p
ízením a sprchou, garáž, kotelna a skladové místnos

žkové pokoje, jeden jednol žkový pokoj, WC a koupelna se sprchovým

ž
žkové pokoje, jeden

žkový pokoj s balkónem, WC a koupelna se sprchovým
da, do které je vstup možný pouze pomocí vysunovací

žného panelového domu

žkové pokoje, jeden z nich má balkon. Dále je zde s

žným ve ejným službám. Naproti domu je zastávka MHD.

2.  Charakteristika poskytované služby

službách pobytovou službu lidem, kte í mají sníženou sob vodu zdravotního postižení
a jejichž životní situace m že v n kterých oblastech vyžadovat pomoc asistenta.

í lidé s lehkou až st

žných



innost koordinuje vedoucí služby.
 je ryze individuální, každý má svého klí

ebami každého klienta. Klí

jejich aktivního života v návaznosti na kontakt s v
ném bydlení není nahrazována žádna služba,

ení, praní, žehlení, nebo úklid. Dále jsou klienti
zi, v samostatném nakupování, v orientaci, ve využí

ejných služeb, v plánování a trávení volného

 ve svých kuchyních v bytech. Klienti z každého byt
dy, mají možnost ale zajistit si ob

podle chuti a možností každého. Asistenti doporu m, aby dbali vyvážené stravy

ízen ani prádelenský provoz a ani úklidové služby.

, jako každému b žnému i ani žádní jiní

Uživatelé služby*:

9 uživatel  využívá služby chrán
2 uživatelé využívají služby chrán

et uživatel
TY UŽIVATEL

LENÍ UŽIVATEL
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI

žká závislost 4 - 4 - -
žká závislost 3 - 3 - -

žké
 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
mentální postižení)

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinov

 POSTIŽENÍ



 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpo  služby

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby byla v roce 2013 ve výši 100%.

 o službu ke dni 31. 12. 2013
i zájemci o službu chrán

  z toho   - žen:   1
   - muž

 o službu (jedná  se  o  zájemce,  u  nichž  je  zjišt
ebnost dané služby a kte

služby DOZP v Nové Horce. To znamená, že doposud ne ízena žádná
žádost o tuto službu.

 o službu chrán

službách

ujeme vždy z celkového po

Sloupec 6) údržbá



5.  Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významn
jší události ve služb

služba posunula, na co jste se orientovali…… Váš te

ležitou oblastí pro organizaci Zámek Nová Horka, p. o. a jednotlivé služby je
poskytování profesionálních služeb na co nejvyšší ú

e a vedoucích všech služeb (DOZP, ChB Nový Ji
h služby, vytvá

 v souladu se standardy kvality sociálních služeb pro služby. Skupina má stanovena

 Prezentace služeb (pro zájemce o službu),
ového pracovníka, Pravidla pro podávání stížností,

pracovníka, Ceník služeb. N
eb každého

ízení poskytuje služby na n

. 10. Každá služba má také nastaven
edávání informací mezi pracovníky konkrétní služby.

Organizace využívá ke komunikaci mimo jiné i progra evážn
využívají vedoucí jednotlivých služeb pro komunikac

li pracovníci za úkol hledat ústavní prvky ve služb
Snažíme se tzv. „ústavní prvky“ pr žn

ných bydleních. Pro identifikaci využíváme r í službu
využívají, pracovníci, externí odborníci, dobrovoln
Snažíme se navrhovat nové postupy p

Jednotlivé služby se na práci s ústavními prvky zam ují. Každá služba eší jiné možné ústavní

samotných službách hovo

V rámci možností dochází k jejich postupné eliminac



6.  Sociální podmínky uživatel

pokoj uživatele, tak uvést i po et uživatel

žkový 1x, dvoul žkový 2x

Koupelnu s umyvadlem a sprchovým koutem využívají v
Jedna obyvatelka využívá výhradn , takže na toto

i obyvatelky, samostatné WC používají obyvatelky dv

žkový 2x, dvoul žkový 1x
et uživatel

ma umyvadly a sprchovým koutem využívají všechny ob

 bydlí 2 ženy, k dispozici mají 2 jednol žkové pokoje, samostatnou koupelnu s vanou a

Každá obyvatelka má sv
íní, využívají spole

možnost trávení volného ty a možnost využívání spole

, jídelna a obývací pokoj s TV. Nyní už je v každém

kami a zahradním krbem. Klientky altán využívají sa

V suterénu je místnost, která slouží p evážn  k sušení prádla. V této místnosti je židle a st



Asistentky podporují všechny uživatelky v aktivním
 pravidlem je, že tyto

další poskytované služby

Klientky využívají služby návazné a ve ejné. Z návazných služeb využívají:

 Škola života

žné, ve ejné služby (zdravotnické služby, M
ízení, duchovní služby, kade nictví, obchody, restaurace atp.) využívají klienti

díky dotacím EU, udržitelnost je 5 let. V roce 2011

zde žádné stavební ani technické nedostatky. Nacház
ující. V následujících letech není plánována žádná

Úkoly za službu chrán



žejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize

poskytované služb
nných stáží pracovník  mezi službami organizace Zámek

- Podle individuálních požadavk

sexualita lidí s postižením a vytvo

žními fondy

tržbami za pobyt uživatel i, úhradami za fakultativní služby, p

, z nichž tvo

- 23 %  tržby uživatel  za služby



Tržby
uživatel

 z nichž tvo

-   4 %  služby

Služby



službách

ení po jednotlivých druzích soc. služeb

Druh sociálních služeb



* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, or
ž dle zákona 359/1999 Sb., o sociáln

10.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r.
Druh sociálních služeb

sociálních služeb v r. 2013 (tis. K

h služeb, které mají místní

žními fondy (tis. K



azené do užívání na SU 01*

e o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 K

25% podíl mimotarifních složek platu (dopl



ní služební cesty

   - neevidujeme žádné pohledávky a závazky po lh



né bydlení sídlí v dvoupodlažní vilce stojící v zás
ivnice, takže její okolí nabízí veškerou ob

ebné služby pro klienty.

m, ve kterém služba sídlí, má dv  obytná podlaží, sklep a podkrovní prostor. Ve skle

žen. Byt je velmi útulný, nachází se v n
žkové pokoje, jeden jednol žkový pokoj, WC a koupelna se sprchovým

t muž
onál služby, kotelna a p

garáže.

2.  Charakteristika poskytované služby

službách pobytovou službu lidem, kte í mají sníženou sob vodu zdravotního postižení
a jejichž životní situace m že v n kterých oblastech vyžadovat pomoc asistenta.

í lidé s lehkou až st

žných

innost koordinuje vedoucí služby.
 je ryze individuální, každý má svého klí

ebami každého klienta. Klí

jejich aktivního života v návaznosti na kontakt s v

ení, praní, žehlení, nebo úklid. Dále jsou klienti
zi, v samostatném nakupování, v orientaci, ve využí

ejných služeb, v plánování a trávení volného

 ve svých kuchyních v bytech. Klienti z každého byt
dy, mají možnost ale zajistit si ob



podle chuti a možností každého. Asistenti doporu m, aby dbali vyvážené stravy

ízen ani prádelenský provoz a ani úklidové služby.

, jako každému b žnému i ani žádní jiní

3.  Uživatelé služby*:

Službu chrán ivnici využívá 10 klient

et uživatel
TY UŽIVATEL

LENÍ UŽIVATEL
ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI

žká závislost 5 0 5 5 0
žká závislost 0 2 2 0 2

žké
 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
mentální postižení)

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinov

 POSTIŽENÍ

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpo  služby

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby byla v roce 2013 ve výši 97%.

 o službu ke dni 31. 12. 2013
Jeden zájemce o službu chrán

 z toho   - žen:   0
   - muž



 o službu (jedná  se  o  zájemce,  u  nichž  je  zjišt
ebnost dané služby a kte

ivnici se již p ení služby p
li podanou Žádost o poskytnutí sociální služby.

 o službu chrán

službách

ujeme vždy z celkového po

Sloupec 6) údržbá

5.  Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významn
jší události ve služb

služba posunula, na co jste se orientovali…… Váš te

ležitou oblastí pro organizaci Zámek Nová Horka, p. o. a jednotlivé služby je
poskytování profesionálních služeb na co nejvyšší ú

e a vedoucích všech služeb (DOZP, ChB Nový Ji
h služby, vytvá

 v souladu se standardy kvality sociálních služeb pro služby. Skupina má stanovena

 Prezentace služeb (pro zájemce o službu),
ového pracovníka, Pravidla pro podávání stížností,

pracovníka, Ceník služeb. N



eb každého

ízení poskytuje služby na n

. 10. Každá služba má také nastaven
edávání informací mezi pracovníky konkrétní služby.

Organizace využívá ke komunikaci mimo jiné i progra evážn
využívají vedoucí jednotlivých služeb pro komunikac

li pracovníci za úkol hledat ústavní prvky ve služb
Snažíme se tzv. „ústavní prvky“ pr žn

ných bydleních. Pro identifikaci využíváme r í službu
využívají, pracovníci, externí odborníci, dobrovoln
Snažíme se navrhovat nové postupy p

Jednotlivé služby se na práci s ústavními prvky zam ují. Každá služba eší jiné možné ústavní

samotných službách hovo

V rámci možností dochází k jejich postupné eliminac

6.  Sociální podmínky uživatel

pokoj uživatele, tak uvést i po et uživatel

žkový 1x, dvoul žkový 2x

žkový 1x, dvoul žkový 2x



b)  možnost trávení volného ty a možnost využívání spole

 je vybavená místnost s podložkami, posilovacím strojem, uživatelé si zde mohou
kami, ruské kuželky.

. Uživatelé se zú

jsou všechny návazné služby. Také spojení ve edky je dobré, uživatelé
jsou držiteli pr asto využívají.

c)  další poskytované služby

ipravený na poskytování individuální podpory uživat

služby je velký d raz kladen na maximální využití návazných služeb.
Klienti využívají služby návazné a ve ejné. Z návazných služeb využívají:

 Škola života

ujeme se i na hledání pracovních míst pro uživatele

podniku se hlásili i další dva klienti, bohužel už

žné, ve ejné služby (zdravotnické služby, M
ízení, duchovní služby, kade nictví, obchody, restaurace atp.) využívají klienti

v roce 2012 díky dotacím EU, udržitelnost je 5 let.
okolí je bezbariérové, což nám vyhovuje.

Úkoly za službu chrán



žejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize
nných stáží pracovník  mezi službami organizace Zámek

- Využít podporu našich externích odbornic v procesu transformace pro revizi našich služeb se

ižením.

irozenému životu“, který je podpo
stnanost, název výzvy Podpora sociálních služeb kom

ytování sociálních služeb a cílená podpora
lidí se zdravotním postižením v chrán

stižením a vytvo

žními fondy



tržbami za pobyt uživatel i, úhradami za fakultativní služby, p

, z nichž tvo

- 18 %  tržby uživatel  za služby

Tržby
uživatel

 z nichž tvo

-   1 %  opravy a údržba
-   3 %  služby

údržba
Služby



službách



ení po jednotlivých druzích soc. služeb

Druh sociálních služeb

* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, or
ž dle zákona 359/1999 Sb., o sociáln

10.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r.
Druh sociálních služeb

sociálních služeb v r. 2013 (tis. K

h služeb, které mají místní

Vlastní zdroje Inženýrská



žními fondy (tis. K

ástky, jelikož služba vznikla 6. 3. 2013. K tomuto
 vzniklou službu Chrán

azené do užívání na SU 01*

e o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 K



25% podíl mimotarifních složek platu (dopl

ní služební cesty

           - neevidujeme žádné pohledávky  a závazk



žn
ejnými službami uživatelé dojížd

 obytná podlaží a sklepní prostory. Ve sklep  se nachází zázemí pro personál služby se

žkový pokoj, t žkové pokoje, koupelna se sprchovým koutem a

žkový a jeden dvoul žkový pokoj. Ve
 muži. Zde je spole

žka, odd

 vybaveny nábytkem a vybavením. V kuchyních je vždy

 je vždy pra

garáž a p

2.  Charakteristika poskytované služby

službách pobytovou službu lidem, kte í mají sníženou sob vodu zdravotního postižení
a jejichž životní situace m že v n kterých oblastech vyžadovat pomoc asistenta.

žných

innost koordinuje vedoucí služby.
 je ryze individuální, každý má svého klí

ebami každého klienta. Klí

jejich aktivního života v návaznosti na kontakt s v

ení, praní, žehlení, nebo úklid. Dále jsou klienti
zi, v samostatném nakupování, v orientaci, ve využí

ejných služeb, v plánování a trávení volného



 ve svých kuchyních v bytech. Klienti z každého byt
dy, mají možnost ale zajistit si ob

podle chuti a možností každého. Asistenti doporu m, aby dbali vyvážené stravy

ízen ani prádelenský provoz a ani úklidové služby.

Klienti zde žijí v naprosté symbióze s okolím a sou

, jako každému b žnému i ani žádní jiní

3.  Uživatelé služby*:

Službu chrán ivnici využívá 10 klient

et uživatel

TY UŽIVATEL
LENÍ UŽIVATEL

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI

žká závislost 2 0 2 2 0
žká závislost 5 2 7 5 2

žké
 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
mentální postižení)

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinov

 POSTIŽENÍ

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpo  služby

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)
Obložnost služby byla v roce 2013 ve výši 99%.



 o službu ke dni 31. 12. 2013
Jeden zájemce o službu chrán

 z toho   - žen:   1
   - muž

 o službu (jedná  se  o  zájemce,  u  nichž  je  zjišt
ebnost dané služby a kte

vodní služby
DOZP v Nové Horce. Tzn., že doposud nebyl uspokojen žádný zájemce o tuto službu.

 o službu chrán

službách

ujeme vždy z celkového po

Sloupec 6) údržbá

5.  Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významn
jší události ve služb

služba posunula, na co jste se orientovali…… Váš te

ležitou oblastí pro organizaci Zámek Nová Horka, p. o. a jednotlivé služby je
poskytování profesionálních služeb na co nejvyšší ú

e a vedoucích všech služeb (DOZP, ChB Nový Ji
h služby, vytvá

 v souladu se standardy kvality sociálních služeb pro služby. Skupina má stanovena



 Prezentace služeb (pro zájemce o službu),
ového pracovníka, Pravidla pro podávání stížností,

pracovníka, Ceník služeb. N
eb každého

ízení poskytuje služby na n

. 10. Každá služba má také nastaven
edávání informací mezi pracovníky konkrétní služby.

Organizace využívá ke komunikaci mimo jiné i progra evážn
využívají vedoucí jednotlivých služeb pro komunikac

li pracovníci za úkol hledat ústavní prvky ve služb
Snažíme se tzv. „ústavní prvky“ pr žn

ných bydleních. Pro identifikaci využíváme r í službu
využívají, pracovníci, externí odborníci, dobrovoln
Snažíme se navrhovat nové postupy p

Jednotlivé služby se na práci s ústavními prvky zam ují. Každá služba eší jiné možné ústavní

samotných službách hovo

V rámci možností dochází k jejich postupné eliminac

6.  Sociální podmínky uživatel

pokoj uživatele, tak uvést i po et uživatel

žkový 3x, dvoul žkový 1x

žkový 1x, dvoul žkový 1x



žkový 2x

b)  možnost trávení volného ty a možnost využívání spole

Uživatelé tráví sv

. Uživatelé se zú

c)  další poskytované služby

ženka a akce v obci

Využití služeb pedikérky a kade
Využití služeb ŠKOLY ŽIVOTA v Novém Ji

žné, ve ejné služby (zdravotnické služby, M
ízení, duchovní služby, kade nictví, obchody, restaurace atp.) využívají klienti

2012 díky dotacím EU, udržitelnost je 5 let. Vše je
ní akce ke snížení provozních náklad  služby, nap

Úkoly za službu chrán



žejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize
nných stáží pracovník  mezi službami organizace Zámek

- Využít podporu našich externích odbornic v procesu transformace pro revizi našich služeb se

irozenému životu“, který je podpo
stnanost, název výzvy Podpora sociálních služeb kom

ytování sociálních služeb a cílená podpora
lidí se zdravotním postižením v chrán

ižením.

žními fondy



tržbami za pobyt uživatel i, úhradami za fakultativní služby, p

, z nichž tvo

- 17 %  tržby uživatel  za služby

Tržby
uživatel

 z nichž tvo

-   6 %  služby

Služby



službách



ení po jednotlivých druzích soc. služeb

Druh sociálních služeb

* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, or
ž dle zákona 359/1999 Sb., o sociáln

10.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r.
Druh sociálních služeb

sociálních služeb v r. 2013 (tis. K

h služeb, které mají místní

Vlastní zdroje Inženýrská



žními fondy (tis. K

ástky, jelikož služba vznikla 6. 3. 2013. K tomuto
 vzniklou službu Chrán

azené do užívání na SU 01*

e o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 K



25% podíl mimotarifních složek platu (dopl

ny uživatelem 10,8

ní služební cesty

    - neevidujeme žádné pohledávky  a závazky po lh



žními fondy



tržbami za pobyt uživatel ovny, tržbami za
, úhradami za fakultativní služby, p

, z nichž tvo

- 17 %  tržby uživatel  za služby

Tržby
uživatel

 z nichž tvo

-   1 %  opravy a údržba
-   5 %  služby

údržba
Služby



 nové služby chrán
 v sociálních službách.

rovoz a tím došlo ke snížení po

službách

službách



                 Ostatní – údržbá

ení po jednotlivých druzích soc. služeb

Druh sociálních služeb

* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, or
ž dle zákona 359/1999 Sb., o sociáln

10.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r.
Druh sociálních služeb

sociálních služeb v r. 2013 (tis. K
Domovy pro osoby se zdravotním postižením



h služeb, které mají místní

žní dary 37,7 37,7

žní dary

Vlastní zdroje Inženýrská

Vlastní zdroje Inženýrská

žními fondy (tis. K



žní a nepen žní       25,38 tis. K

erpání fondu je podloženo rozpo

-     inženýrská

azené do užívání na SU 01*



e o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 K

asová použitelnost 1.9.2012 – 30.9.2013)

25% podíl mimotarifních složek platu (dopl

Krádež vloupáním

ny uživatelem 10,8

Krádež pokladny s finan
uživateli



ní služební cesty

    - neevidujeme žádné pohledávky  a závazky po lh

ovací základ, dodržování termín
žování povinnosti zam

Nebyly shledány žádné nedostatky a kontrolou plateb

žními fondy
organizace, náležitosti ú



ena na dodržování pracovn

no, že zam stnanci nebyla poskytnuta záloha až do

Kontrola dodržování požadavk
potravin, hygienické požadavky na stravovací služby
innostech epidemiologicky závažných.

Sdružení Bendig – Kotalová, externí BOZP, Nový Ji

nosti práce, jejichž cílem je souhrnn

Poskytování OOPP, jejich používání, udržování a hos

Stav požární ochrany – bez závad



innosti nebyly shledány žádné závažné nedostatky ne


