Sociální služby města Nový Bor,
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008
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„Učení v mládí je moudrost ve stáří“
Arabské přísloví

-1-

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Sídlo,kontakty:
Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace
IČ.:75143861, DIČ.CZ75143861
B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor
Ředitel: Bc.Daniel Nerad,DiS.
Tel.487712386, 607930810
dnerad@novy-bor.cz, www.dpsnb.cz
Běžný účet:
222572741/0300
ČSOB, a.s., T.G.M.830, 473 01 Nový Bor
Představení organizace:
Příspěvková organizace Sociální služby města Nový Bor, vznikla dne 1.7.2008,
rozhodnutím zastupitelstva města Nový Bor z 16.4.2008. Organizace vznikla v rámci
transformace z organizační složky města „Dům s pečovatelskou službou“ na
příspěvkovou organizaci. V čele organizace stojí ředitel, který byl do funkce
jmenován rozhodnutím rady města. Naším posláním je poskytovat přiměřenou
pomoc potřebným osobám a nabízíme služby, které vedou k podpoře samostatného
života v domácím prostředí, k zachování vlastních hodnot a důstojnosti. Uživatelům
našich služeb se snažíme vyhovět v takové míře, abychom podporovali jejich
samostatnost, aby využívali své zachované schopnosti, vedli svůj nezávislý život a
mohli spolurozhodovat o formě péče. Základními cíly organizace je poskytování
podpory a pomoci v situacích, kdy si uživatel nedokáže pomoci sám, podporovat
aktivní život uživatelů s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální situaci, pomoci
rodinným pečovatelům a jiným blízkým osobám, které se starají o své blízké,
umožnit uživatelům našich služeb co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.
Finanční hospodaření organizace:
Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu
zřizovatele a s finančními prostředky získanými vlastní činností. Dále hospodaří
s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob,
včetně peněžitých prostředků poskytnutých ze zahraničí. Jako samostatná účetní
jednotka dodržujeme zákon o účetnictví č.563/1991 Sb., v platném znění a veškeré
předpisy vztahující se k její činnosti. Volné finanční prostředky zhodnocujeme ve
finančním ústavu, v kterém vedeme svůj účet.
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Vymezení majetku:
Organizaci byl předán do správy majetek města Nový Bor. Soupis majetku je
specifikován v inventurních soupisech, které pravidelně aktualizujeme na základě
každoročně prováděné fyzické a účetní inventarizace. Majetek předaný příspěvkové
organizaci do správy zůstává ve vlastnictví města Nový Bor. Za ochranu majetku a
výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel příspěvkové
organizace. Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při
správě majetku, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná
odpovědnost.
Personální obsazení organizace v roce 2008:
Organizace zaměstnává 16 pracovníků, z toho 1 ředitel, 1 sociální pracovnice a 14
pracovníků v sociálních službách vykonávajících pečovatelskou činnost. Pracovní
náplň jednotlivých pracovníků vychází z rozsahu poskytovaných služeb. Základní
body pracovní náplně jsou součástí pracovního řádu organizace. Účetní a personální
agenda organizace je zajišťována dodavatelsky na základě mandátní smlouvy
s účetní firmou.
Prostory v kterých organizace zajišťuje svojí činnost:
Organizace zajišťuje svojí činnost v nebytových prostorách 4 objektů, které má ve
výpůjčce na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené se zřizovatelem (město Nový
Bor).
Komplex domů s pečovatelskou službou (DPS) je tvořen 4 samostatnými
objekty(+objekt Městské knihovny).Ve všech objektech se celkově nachází 116 bytů
s kapacitou pro 163 osob. Všechny budovy jsou v majetku města Nový Bor a
nacházejí se v centru města. Správu a údržbu budov zajišťuje Novoborská bytová
společnost. Práva a povinnosti nájemníků upravuje Domovní řád schválený Radou
města Nový Bor.
V budově „A“ B.Egermanna 950 se nachází 26 bytových jednotek 1+1(všechny byty
mají samostatné sociální zařízení); kancelář ředitele; kanceláře pracovníků
pečovatelské služby; provozní místnosti pečovatelské služby (prádelna,výdejna
stravy); společenská místnost; dílna pro obyvatele; v objektu se dále nachází
provozovny soukromých subjektů (veřejná jídelna, pedikérna, obchody).
V budově „B“ Svatopluka Čecha 830 se nachází 12 bytových jednotek 1+1, 19
bytových jednotek 1+0 (všechny byty mají samostatné sociální zařízení); společenská
místnost; kancelář pracovníků pečovatelské služby. Od března 2009 bude v budově
zahájena činnost Centra odborné psychologické pomoci.
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zařízení, 13 bytových jednotek 1+0 (3 b.j.v přízemí – společné sociální zařízení, 10 b.j.

v 1.p. – společné sociální zařízení). V budově se dále nachází společenská místnost;
kancelář pracovníků sociální péče; Středisko osobní hygieny.Od dubna roku 2009
budou 3 bytové jednotky v přízemí budovy využity pro potřeby Denního stacionáře.
V budově „D“ B.Egermanna 76 se nachází 3 bytové jednotky 1+1, jedna bytová
jednotka 1+0.Jedná se o budovu Městské knihovny, byty jsou situovány v podkroví.
V budově „E“ Špálova 944 se nachází 27 bytových jednotek 1+0, 7 bytových jednotek
1+0 určených do užívání vozíčkářům a 5 bytových jednotek 1+1. Všechny byty
disponují samostatným sociálním zařízením.V budově se dále nachází společenská
místnost; zimní zahrady; prádelna; knihovna; kancelář pracovníků pečovatelské
služby; kancelář sociální pracovnice.
K zajišťování pečovatelské služby má organizace k dispozici 3 vozidla (Peugeot 206,
Renault Kangoo, Peugeot Partner), které slouží k zajišťování služby pro obyvatele
Nového Boru a jeho částí. Organizace disponuje řadou kompenzačních pomůcek,
které jsou využívány obyvateli a pracovníky pro potřeby zajišťování služby.
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Struktura a počet pracovních míst v roce 2008

Ředitel (jmenován do funkce rozhodnutím Rady města)

1x Zástupkyně ředitele (PSP „terén“)

1x sociální pracovnice
HPP na dobu neurčitou
(pokladní)

3x (PSP „terén“)
HPP na dobu neurčitou

PSP – pracovník sociální péče
DPS – dům s pečovatelskou službou
HPP – hlavní pracovní poměr
„Terén“ – uživatelé bydlící mimo DPS
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9x (PSP DPS)
HPP na dobu neurčitou

Pečovatelská služba je poskytována v Domech s pečovatelskou službou (dále jen
DPS) a v domácnostech obyvatel Nového Boru a jeho částí. Pečovatelská služba je
poskytována v pracovní dny v DPS od 6.30 hod. do 18.00 hod, v domácnostech
obyvatel mimo DPS od 6.30 hod. do 15.00 hod. Pečovatelská služba je poskytována
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. O poskytnutí pečovatelské služby uzavírá osoba smlouvu s
poskytovatelem sociálních služeb. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě.
K uzavírání smlouvy o poskytování pečovatelské služby s uživatelem služby
dochází na základě podané žádosti o zavedení pečovatelské služby. Zájemce o
službu je před uzavřením smlouvy o poskytování služby seznámen se všemi
podmínkami poskytování služby včetně podmínek případného ukončení služby.
Pracovník zařízení zjišťuje, co zájemce od služby očekává, a společně pak formulují,
jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle naplňovat. Při jednání je
třeba respektovat právo zájemce formulovat vlastními slovy, jakou pomoc si přeje a
jak má tato pomoc vypadat. Pracovník zařízení podporuje zájemce o službu při
formulování osobních cílů. Osobním cílem je to, čeho může uživatel dosáhnout právě
prostřednictvím užívání pečovatelské služby.
V Do DPS bylo v průběhu rok 2008 přijato 10 nových obyvatel – z toho 5 mužů, 5
žen. Průměrný věk přijatých obyvatel - 78 roků.
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MĚSÍC

KAPACITA DLE
REGISTRACE

POČET AKTIV.
UŽIVATELŮ

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

142
137
142
147
138
145
136
130
141
140
137
139

ÚHRADY ZA
SLUŽBY

45.006,50,40.543,50,42.968,50,46.590,50,42.184,50,45.072,50,44.589,41.291,49.881,49.627,46.955,45.122,-

Ø VÝŠE
PŘÍJMŮ NA
JEDNOHO
UŽIVATELE
317,296,303,317,306,311,328,318,354,354,343,325,-

V průběhu roku 2008 jsme poskytli pečovatelskou službu v průměru 140 klientům
měsíčně. Průměrná měsíční výše příjmů z poskytované služby činí 44.565,-Kč.
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DENNÍ STACIONÁŘ
V průběhu roku 2008 bylo rozhodnutím rady města Nový Bor schváleno zřízení
nové sociální služby Denní stacionář, jehož činnost bude zahájena 1.4.2009. Zřízení
této služby pro seniory a zdravotně postižené obyvatele Nového Boru a Svazku obcí
Novoborska vyšlo z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí
Svazku obcí Novoborska, na jehož tvorbě se podíleli jak odborníci tak široká
veřejnost. Sídlo DS bude v bezbariérově upraveném přízemí jedné z budov
komplexu domů s pečovatelskou službou. DS budou moci navštěvovat uživatelé
v pracovní dny ve stanovené provozní době. Obyvatele, kteří bydlí v Novém Boru a
jeho částech bude možno dopravit vozidly organizace. DS je určen osobám, které
vyžadují s ohledem na sníženou soběstačnost určitou formu péče a dohledu. Jedná se
o sociální službu pomáhající rodinám, které pečují o některého člena rodiny se
sníženou soběstačností, jehož situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pobytem
obyvatel v DS pomáhá tato služba řešit problémy, které jsou spojeny se
zajišťováním péče o jejich blízké, která často bývá značně psychicky a fyzicky
náročná. Pečující osoby si tak mohou od náročné péče odpočinout a mají v pracovní
dny čas na své aktivity pracovního nebo volnočasového charakteru. DS je určen i
osobám, které žijí osamoceny a postrádají možnost společenského kontaktu,
předchází tak jejich společenské izolaci. Uživatelé DS budou moci smysluplně trávit
svůj volný čas v prostorách, které budou mít k dispozici, bude jim zajištěna pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, strava, různé aktivizační a sociálně
terapeutické činnosti, přijdou do kontaktu s vrstevníky a budou se moci podílet na
činnostech, které budou přizpůsobovány jejich potřebám.
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CENTRUM ODBORNÉ PSYCHOLOGICKÉ POMOCI
Od března 2009 začne svůj provoz v jedné z budov DPS Centrum odborné
psychologické pomoci (COPP), jehož provozovatelem bude Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje. COPP poskytuje odbornou psychologickou pomoc,
pomoc při řešení složité životní situace nebo osobní krize, podporu a provázení při
řešení osobní problematiky, pomoc při řešení těžkostí v partnerském a rodinném
životě a v mezilidských vztazích. COPP je určen rodinám s dětmi, párům i
jednotlivcům, kteří jsou obyvateli Svazku obcí Novoborska. Hodinové konzultace
vedené psychologem budou bezplatné. Na zajištění provozu poradny se bude
finančně podíle Svazek obcí Novoborska. Činnost COPP bude do DPS přestěhováno
z Domova dětí a mládeže.
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ
Rozbor hospodaření od vzniku příspěvkové organizace – tj.1.7.2008
Příjmy
Příjmy z poskytnutých služeb
277465,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
12760,00
Příjmy z úroků
3489,89
--------------------------------------------------------------------------Celkem příjmy
293714,89
Příjmy
Neinvestiční přijaté dotace poskytnuté obcí 2182140,00
---------------------------------------------------------------------------Celkem příjmy
2182140,00
Výdaje
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1027990,00
Povinné pojistné SZ a PSPZ
267280,00
Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj.
92522,00
Ostatní povinné poj.hrazené zaměstnavatelem
2622,00
DHDM
78429,00
Nákup materiálu jinde nezařazeného
29258,30
PHM a maziva
34590,20
Služby pošt
712,00
Služby telek. a radiok.
19891,23
Služ. peněžních ústavů (komerční pojištění)
3575,00
Zpracování dat
35488,60
Nákup ostatních služeb
334911,85
Opravy a udržování
36059,00
Převody FKSP
26399,00
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
47588,00
----------------------------------------------------------------------------Celkem výdaje
2037316,18
Zůstatek

438538,71
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Dotační řízení MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
poskytovatelům sociálních služeb
Příjmy
Neinvestiční přijatá dotace
400000,00
--------------------------------------------------------------------------Celkem příjmy
400000,00

Výdaje
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
291971,00
Povinné pojistné SZ a PSPZ
75913,00
Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj.
26276,00
DHDM
5840,00
--------------------------------------------------------------------------Celkem výdaje
400000,00
Zůstatek

0,00
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SPONZOŘI A DÁRCI
Děkujeme touto cestou organizacím a fyzickým osobám, které nám v roce 2008
poskytli sponzorské dary finančního a nefinančního charakteru.
HAMÉ a.s.,Kunovice
Hartmann – Rico a.s.,Veverská Bítýška
Jizerské pekárny s.r.o.,Česká Lípa
Lékárna Na Radnici, Nový Bor
Lékárna u Zlatého lva, Nový Bor
Lužická lékárna, Nový Bor
Marta a František Pecharovi, Nový Bor
Masný průmysl s.r.o., Česká Lípa
Parkhotel Arnultovice s.r.o.Nový Bor
Pavel Rybáček – Studio ručně foukaného skla, Nový Bor
Sklárna Slavia, Nový Bor
Sklářské muzeum, Nový Bor
p.Štěpán Molnár, Nový Bor
Turistické informační centrum, Nový Bor
Varta Aku s.r.o, Česká Lípa
Zentiva Group a.s.,Praha
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V průběhu roku 2008 jsme pro obyvatele DPS uspořádali řadu kulturně
společenských akcí, které jsou pro obyvatele DPS vítaným zpestřením a přispívají
k jejich aktivnímu životu. Akce jsou mezi obyvateli velmi oblíbeny a nezřídka se jich
účastnili i rodinní příslušníci, či přátelé našich obyvatel. Na základě spolupráce
s občanským sdružením Eureca a jejími dobrovolníky, je v DPS v ul.Špálova jednou
týdně zajišťován provoz „Čajovny“. Při zajištění těchto akcí jsme spolupracovali
s níže uvedenými organizacemi, kterým tímto děkujeme za spolupráci:
Domov důchodců Sloup v Čechách
Eureca – občanské sdružení
Kultura Nový Bor,s.r.o.
Mateřská škola „Klíček“ Nový Bor
Mateřská škola „Motýlek“ Nový Bor
Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě
Základní škola Nový Bor, nám.Míru
Základní umělecká škola Nový Bor
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