Zpráva o činnosti Domova důchodců
Lampertice za rok 2019
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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné
informace
Název: Domov důchodců Lampertice
Sídlo organizace: Lampertice 204, 541 01 Trutnov
IČO: 00195022
Zřizovatel: je zřízena jako příspěvková organizace Královéhradeckého kraje a poskytuje
sociální službu dle § 49 domovy pro seniory, Zák. č. 108/2006 Sb., převážně pro mikroregion
Žacléřsko a oblast Trutnovsko.
Kontakt telefonický: 499 879 247
Web: www.ddlampertice.cz
Facebook: Domov důchodců Lampertice
Domov je provozován v třípodlažní zděné budově, postavené již v roce 1905 jako
chudobinec. Dle některých historických pramenů bylo zjištěno, že na zasedání žacléřského
okresního

zastupitelstva

1908

bylo

rozhodnuto

o

zřízení

okresního

chorobince

v Lamperticích, ve kterém by bylo možno opatrovat přestárlé a nemocné chudé z obcí okresu
Žacléř. Obec Lampertice dala k dispozici stavební místo vedle obecního domu č. p. 194.
Úspěšná kolaudace budovy, která obdržela č. p. 204. Proběhla 28. května 1910 a 5. června
téhož roku ji vysvětil Josef John z Bernartic. O staré a nemocné zde pečovaly řádové sestry
kongregace sv. Hedviky.
Současná kapacita Domova důchodců Lampertice je 52 klientů. Z toho počtu 39 žen (tj 75%)
a 13 (tj. 25%) mužů.
V Domově důchodců jsou klienti ubytování ve 3 podlažích. Domov důchodců Lampertice má
k dispozici jeden jednolůžkový pokoj, dvacetičtyř dvoulůžkových a jeden třílůžkový pokoj,
některé pokoje (3) jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Ostatní pokoje mají sociální
zařízení společné na chodbách.
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1. Složení klientů dle věku
Věkové skupiny ke konci roku 2019
Věková pásma ke dni 31. 12. 2019
Poskytovaná služba: DpS – Domov důchodců Lampertice

Věková pásma

Počet klientů

do 65

3

66 - 75

11

76 - 85

22

86 - 95

15

od 96

1

Průměrný věk klientů v Domově důchodců Lampertice byl ke konci roku 2019 - 80,5.
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2. Složení klientů dle Příspěvku na péči
Klienti dle přiznaného příspěvku na péči k 31. 12. 2019
Požádáno o PNP, zatím nevyřízeno 1 klient.
I. stupeň (lehká závislost)

2 klienti

II. stupeň (středně těžká závislost)

18 klientů

III. stupeň (těžká závislost)

22 klientů

IV. stupeň (úplná závislost)

9 klientů

Přehled PNP za rok 2019 v jednotlivých měsících
Stupeň

l/2019

2/2019

3/2019

4/2019

5/2019

6/2019

7/2019

8/2019

9/2019

10/2019

11/2019

12/2019

IV:

13

12

11

11

11

10

9

19

9

9

9

9

III.

19

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

II

16

16

17

18

18

17

18

19

19

19

19

19

I.

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

Požádáno o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

závislosti

PNP

Příjmy od klientů z Příspěvku na péči 4.822. 400 Kč.
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3. Obložnost lůžek 2019

Obložnost lůžek za rok 2019
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

%

98,26

99,52

98,64

99,1

98,82

99,23

98,39

99,69

100

100

100

100

Klientů

51,1

51,75

51,29

51,53

51,39

51,6

51,16

51,84

52

52

52

52

Kapacita

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Plánované

1612

1456

1612

1560

1612

1560

1612

1612

1560

1612

1560

1612

1584

1449

1590

1546

1593

1548

1586

1607

1560

1612

1560

1612

lůžkodny
Skutečné
lůžkodny

Součet:
%: 1191,65
Klientů: 619,66
Kapacita: 624
Plánované lůžkodny: 18980
Skutečné lůžkodny: 18847
Průměr
%: 99,304167
Klientů: 51,638333
Kapacita: 52
Plánované lůžkodny: 1581,6667
Skutečné lůžkodny: 1570,5833
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4. Cílová skupina
Našimi klienty mohou být zájemci z Královéhradeckého kraje. Pokud jsou zájemci
z jiného kraje, posuzuje se u nich nebo vazba na Královehradecký kraj (cílová skupina DD
Lampertice - senioři, kteří mají bydliště v Královehradeckém kraji, případně s prokázanou
vazbou na Královehradecký kraj). Většinou tou vazbou je bydliště rodiny. Ke konci roku
2019 nikdo z klientů Domova důchodů Lampertice nepocházel (neměl) trvalé bydliště v jiném
kraji než v Královehradeckém.
V roce 2019 klienty DD Lampertice byly nejčastěji obyvatelé okresu Trutnov. V jednom
případě klienta pochází z okresu Náchod.
Na konci roku 2019 našimi klienty byly obyvatelé měst a obcí - Žacléř, Trutnov, Vrchlabí,
Rudník, Úpice, Lampertice, Bernartice, Svoboda nad Úpou, Chvaleč, Zlatá Olešnice,
Javorník, Libeč, Mladé Buky, Police nad Metují, Markoušovice,
Domov pro seniory poskytuje pobytové služby, kteří vzhledem ke svému věku,
zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů sociálních
služeb, který podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, vede Krajský úřad Královehradeckého kraje, a který služby dále specifikuje.

5. Nabízené služby
V souladu s § zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
poskytuje Domov tyto základní činnosti:
Poskytnutí ubytování
Poskytnutí stravy
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
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Aktivizační činnosti
Poskytnutí základního sociálního poradenství
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Domov důchodců Lampertice zabezpečuje poskytování zdravotní péče. Služby jsou
klientům poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby v Domově důchodců
Lampertice. Podrobněji jsou služby definovány v Individuálním plánu jednotlivého klienta.
V Domově je zajištěna nepřetržitá ošetřovatelská a zdravotní péče všeobecnými sestrami a
pracovníky v sociálních službách.
Doplňkové služby, které Domov nabízí:
Přímo v Domově pro zájemce služby kadeřnice (dle potřeby klientů, většinou 1x týdně),
holičské (2x v týdnu), pedikúra (dle potřeby klientů, většinou 1x za 14 dnů). Klienti mohou
využívat těchto služeb nebo si mohou zajistit, zůstat u stávajících služeb, na které jsou zvyklé.
Prodej textilu (dle přání a potřeb klientů, asi 1x ročně přímo v Domově) nebo je možno
realizovat každý týden při nákupu. Někdo prodej textilu bere jako možné doplněné svého
šatníku, jiný jako společenskou událost.
Nákupy pro klienty (většinou každý týden). Pokud klient je toho schopen, tak si může nahlásit
nebo sepsat nákup (drogerie, potraviny, noviny…). Pokud jeho schopnosti jsou na takové
úrovni, že to nezvládne, tak je nápomocen personál.
Domov vytváří podmínky pro realizaci v oblasti kulturní, společenské, výtvarné, sportovní.
Snažíme se klienty zapojovat do činností běžného dne. Využíváme pozvánek, nabídek
kulturního a společenského vyžití. Rádi za pěkného počasí s klienty jezdíme za kulturou, ale
třeba i do cukrárny na kávu a něco dobrého.
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6. Platby klientů za pobyt
Ceník poskytovaných služeb za rok 2019 v Domově důchodců Lampertice
Od 1.1 2019 změna v úhradách v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a
prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, obojí v platném znění takto:
Se

Ubytování - pokoj

Denně

Měsíčně

Jednolůžkový

195,- Kč

5.850,- Kč

10.410,- Kč

190,- Kč

5.700,- Kč

10.260,- Kč

Dvoulůžkový

185,- Kč

5.550,- Kč

10.110,- Kč

Tří a vícelůžkový

180,- Kč

5.400,- Kč

9.960,- Kč

Dvoulůžkový se sprchou a WC

stravou celkem

Celodenní stravování normální i dietní: 152,- Kč denně = 4.560,- Kč měsíčně
Stravovací jednotka = průměrná denní hodnota spotřebovaných potravin 88,- Kč
Provozní náklady související s přípravou stravy - denně 64,- Kč
Od února 2020 dojde v Domově důchodců Lampertice k úpravě cen za ubytování a stravu
Se

Ubytování - pokoj

Denně

Měsíčně

Jednolůžkový

205,- Kč

6.150,- Kč

10.860,- Kč

200,- Kč

6.000,- Kč

10.710,- Kč

Dvoulůžkový

195,- Kč

5.850,- Kč

10.560,- Kč

Tří a vícelůžkový

190,- Kč

5.700,- Kč

10.410,- Kč

Dvoulůžkový se sprchou a WC

stravou celkem

Celodenní stravování normální i dietní: 157,- Kč denně = 4.710,- Kč měsíčně
Stravovací jednotka = průměrná denní hodnota spotřebovaných potravin 88,- Kč
Provozní náklady související s přípravou stravy - denně 69,- Kč
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Pro výpočet měsíční úhrady je stanoveno, že všechny měsíce v roce mají 30 dnů, bez ohledu
na to, kolik dnů skutečně mají. Při tomto způsobu bude klient s celoročním umístěním ve
skutečnosti o 5 dnů zvýhodněn – 12 x 30=360, zatím co počet dní v roce je 365 (366).
Pro představu níže v tabulce uvádíme platby úhrady za měsíc prosinec 2019
Platba úhrady dle smlouvy za období Prosinec 2019
Poskytovaná služba: DpS – Domov důchodců Lampertice

600 000 Kč
500 000 Kč
400 000 Kč
300 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
0 Kč

Úhrada klienti

Způsob úhrady

Smluvní doplatek Dávky hmotné nouze
Bydlení
Strava

Bydlení

Neuhrazeno

Strava

Celkem

Úhrada klienti

267023

237120

504143

Smluvní doplatek

781

0

781

Dávky hmotné nouze 0

0

0

Neuhrazeno

0

21546

21546
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7. Úhrady za pobyt

Schopnost platit

Počet klientů

Plná úhrada (výše příjmů tj. nejčastěji starobní nebo starobní a vdovský,

35

vdovecký důchod) pokryje náklady na stravu a ubytování. Klientovi zbyde po
odečtení úhrady za bydlení a stravu z jeho uvedeného příjmu nejméně 15%.
Plná úhrada se spoluúčastí tj. klientovi např. rodina pomáhá klientovi hradit

1

pobyt. V tomto případě, je uhrazená celá částka tj. rodina + klient se podílí.
Neuhrazeno tj. klienti mají sníženou úhradu za ubytování a stravu

15

Neuhrazeno se spoluúčastí tj. klientovi rodina přispívá, ale ne v celé částce

1
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Nejmladší klient v roce 2019: 55 let
Nejstarší klient v roce 2019: 96 let
Nejčastější křesní jméno klienta v roce 2019: Jana 4x, Marie 4x, Růžena 3x, Vladimír 2x
Na konci každého měsíce se plánují aktivity, které budou následující měsíc probíhat. V roce
2019 v DD Lampertice níže uvedené aktivity, akce.
Klienti mohou vznést nápady, připomínky k aktivitám (nejen k aktivitám). A to již
v dotazníkovém šetření, které děláme několikrát za rok nebo při schůzkách sociálních
pracovníků. Jsme rádi, když se vyjádří. Je to pro nás zpětná vazba.

Narozeniny

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

5/2019

6/2019

7/2019

8/2019

9/2019

10/2019

11/2019

12/2019

Narozeniny

1

5

3

6

5

4

5

8

5

2

4

1

Svátek

0

5

7

2

4

2

3

4

8

4

3

0

a svátky
klientů

8. Výčet akcí uspořádaných pro klienty v roce 2019
Leden 2019
4. 1. 2019 – Sledování DVD Pletky paní Operetky. Celkově se účastnilo 10 klientů.
7. 1. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 11 klientů.
9. 1. 2019 – Jazykolamy. Celkově se účastnilo 5 klientů.
10. 1. 2019 – Vystoupení dětí ze ZŠ Žacléř. Celkově se účastnilo 30 klientů.
11. 1. 2019 – Čtení z knihy tzv. Červená knihovna. Celkově se účastnilo 9 klientů.
14. 1. 2019 – Úklid vánoční výzdoby, odstrojování vánočních stromků. Celkově se účastnilo
14 klientů.
15. 1. 2019 – Hraní karetní hry „Prší“. Celkově se této aktivity účastnilo 10 klientů.
16. 1. 2019 – Procvičování paměti a procvičování motoriky rukou. Celkově se této aktivity
účastnilo 9 klientů.
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18. 1. 2019 – Pohybová aktivita – tanec v sedě.

Canisterapie. Celkově se této aktivity

účastnilo 15 klientů.
21. 1. 2019 – Velikonoční tvoření. Celkově se této aktivity účastnilo 13 klientů.
22. 1. 2019 - Slovní fotbal s míčem. Celkově se této aktivity účastnilo12 klientů.
23. 1. 2019 – Canisterapie. Celkově se této aktivity účastnilo 27 klientů.
24. 1. 2019 – Výtvarná činnost. Celkově se této aktivity účastnilo 11 klientů.
25. 1. 2019 – Smyslové kvízy. Celkově se této aktivity účastnilo 14 klientů.
28. 1. 2019 – Výtvarná činnost. Celkově se této aktivity účastnilo 14 klientů.
31. 1. 2019 – Seznámení klientů se Sen-Table. Celkově se této aktivity účastnilo 12 klientů.
Únor 2019
1. 2. 2019 - Sen – Table – interaktivní stůl. Celkem se účastnilo 2 klientů.
4. 2. 2019 - Procvičování paměti a ukázka interaktivního stolu Sen-Table. Celkově se
účastnilo 7 klientů.
7. 2. 2019 – Sledování DVD – Ať žijí duchové. Celkově se této aktivity účastnilo 10 klientů.
8. 2. 2019 – Ukázka interaktivního počítače Sen – Table. Této aktivity se účastnilo celkem 4
klientů.
12. 2. 2019 – Kuželky. Této aktivity se účastnilo celkem 14 klientů.
18. 2. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 13 klientů.
19. 2. 2019 – Výtvarná činnost – temperové barvy. Této aktivity se účastnilo 10 klientů.
22. 2. 2019 – Aktivní dopoledne. Této aktivity se účastnilo 21 klientů.
22. 2. 2019 – Hraní karetní hry „Prší“. Této aktivity se účastnili 3 klienti.
22. 2. 2019 – Masopust v DD Dvůr Králové nad Labem. Této aktivity se účastnilo 5 klientů.
25. 2. 2019 – Procvičování paměti. Této aktivity se účastnilo 11 klientů.
28. 2. 2019 – Sledování DVD – Princezna ze mlejna. Této aktivity se účastnilo 7 klientů.
Březen 2019
4. 3. 2019 - Procvičování paměti. Celková účast 12 klientů.
5. 3. 2019 – Výtvarná činnost – vodové barvy. Celková účast 11 klientů.
7. 3. 2019 – Zábava MDŽ. Této aktivity se účastnilo 36 klientů.
8. 3. 2019 – Vystřihování ptáčků z papíru, sledování DVD. Celkově se účastnilo 13 klientů.
14.3.2019 – Turnaj v Člověče nezlob se. Celková účast 9 klientů.
13

14. 3. 2019 - Narozeninová oslava – Březen. 28. 3. 2018 Celková účast 5 klientů.
15. 3. 2019 – Slovní fotbal s míčem. Této aktivity se účastnilo 13 klientů.
18. 3. 2019 – Procvičování paměti. Této aktivity se účastnilo 7 klientů.
19. 3. 2019 – Enkaustika. Této aktivity se účastnilo 5 klientů.
21. 3. 2019 - Výroba papírových květin. Této aktivity se účastnilo 10 klientů.
25. 3. 2019 – Procvičování paměti počítání. Této aktivity se účastnilo 12 klientů.
26. 3. 2019 – Lepení papírových ptáčků na látku. Této aktivity se účastnilo 9 klientů.

Duben 2019
3. 4. 2019 – Výtvarná činnost. Této aktivity se účastnilo 7 klientů.
5. 4. 2019 – Kuželky. Této aktivity se účastnilo 10 klientů.
9. 4. 2019 – Sázení osení – tráva, Velikonoce. Této aktivity se účastnilo 10 klientů
11. 4. 2019 – Výroba velikonočních přáníček. Této aktivity se účastnilo 14 klientů.
11. 4. 2019 – Výlet – Teplice nad Metují – výstava. Této aktivity se účastnilo 6 klientů.
12. 4. 2019 – Výlet – Hronov, DD Justýnka, výstava. Této aktivity se účastnili 4 klienti.
12. 4. 2019 – Výroba velikonočních přáníček. Této aktivity se účastnilo 8 klientů.
15. 4. 2019 – Procvičování paměti – počítání. Této aktivity se účastnilo 15 klientů.
16. 4. 2019 – Malování vajíček na velikonoční výzdobu. Této aktivity se účastnilo 15 klientů.
16. 4. 2019 – Procházka do parku. Této aktivity se účastnili 2 klienti.
18. 4. 2019 – Zdobení barevných vajíček. Této aktivity se účastnili 4 klienti.
18. 4. 2019 – Oslava narozenin – Duben. Této aktivity se účastnilo 5 klientů.
23. 4. 2019 – Úklid velikonočních květináčů s osením. Této aktivity se účastnilo 6 klientů.
25. 4. 2019 - Čarodějnický rej s taneční a poslechovou zábavou. Dopolední pozvání od
čarodějnic na odpolední zábavu při hudbě, tanci, malém občerstvení. Této aktivity se
účastnilo 36 klientů.
26. 4. 2019 – Čtení na pokračování. Této aktivity se účastnilo 13 klientů.
29. 4. 2019 – Jazykolamy, hádanka, pranostiky na květen. Této aktivity se účastnilo 15
klientů.
30. 4. 2019 – Čtení na pokračování. Této aktivity se účastnilo 13 klientů.
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Květen 2019
3. 5. 2019 – Hudební vystoupení agentury Viola. Této aktivity se účastnilo 27 klientů.
6. 5. 2019 – Procvičování paměti. Této aktivity se účastnilo 5 klientů.
7. 5. 2019- Míčové hry. Této aktivity se účastnilo 13 klientů.
9. 5. 2019 – Sledování DVD – Princezna ze mlýna. Této aktivity se účastnilo 11 klientů.
10. 5. 2019 – Čtení na pokračování. Celkově se účastnilo této aktivity 13 klientů.
13. 5. 2019 - Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 11 klientů.
14. 5. 2019 – Canisterapie. Celkově se účastnili 2 klienti.
14. 5. 2019 – Výtvarná činnost. Celkově se účastnilo 14 klientů.
16. 5. 2019 – Muzikoterapie – skupinová. Celkově se účastnilo 14 klientů.
17. 5. 2019 – Čtení na pokračování. Celkově se účastnilo 11 klientů.
20. 5. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 10 klientů.
24.5.2019 – Turnaj v Člověče nezlob se. Celkově se účastnilo 10 klientů.
27. 5. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 7 klientů.
28. 5. 2019 – Sázení květin do mobilní zahrádky. Celkově se účastnilo 12 klientů.
30. 5. 2019 – Sledování DVD Obušku z pytle ven. Celkově se účastnilo 9 klientů.
30. 5. 2019 – Procházky do parku a po okolí DD. Celkově se účastnili 3 klienti.
31. 5. 2019 – Počítač Sen-Table. Celkově se účastnilo 5 klientů.

Červen 2019
3. 6. 2019 – Cvičení na terase. Celkově se účastnili 3 klienti.
3. 6. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 23 klientů.
5. 6. 2019 – Cvičení na terase. Celkově se účastnilo 17 klientů.
5. 6. 2019 – Procvičování jemné motoriky rukou. Celkově se účastnilo 25 klientů.
5. 6. 2019 – Hrátky se slovy. Celkově se účastnilo 14 klientů.
10. 6. 2019 – Procvičování písma. Celkově se účastnilo 3 klientů.
10. 6. 2019 – Oslava narozenin – květen, červen. Celkově se účastnilo 5 klientů.
13. 6. 2019 – Výtvarná činnost. Celkově se účastnilo 8 klientů.
14. 6. 2019 – Čtení na pokračování. Celkově se účastnilo 12 klientů.
17. 6. 2019 – Procházka do parku a po okolí DD. Celkově se účastnili 2 klienti.
25. 6. 2019 – Krkonošské gerontologické hry. Celkově se účastnilo 34 klientů.
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27. 6. 2019 – Krkonošské gerontologické hry. Celkově se účastnilo 15 klientů.
Červenec 2019
1. 7. 2019 – Slovní fotbal s míčem, hra s barvami. Celkově se účastnilo 14 klientů.
10. 7. 2019 – Procvičování paměti, psaní. Celkově se účastnilo 15 klientů.
11. 7. 2019 – Oslava narozenin – Červenec. Celkově se účastnili 2 klienti.
12. 7. 2019 – Sledování DVD – O princezně, která ráčkovala. Celkově se účastnilo 13 klientů.
15. 7. 2019 – Vystoupení kouzelníka Waldini. Celkově se účastnilo 28 klientů.
18. 7. 2019 – Slavnosti v DD Vrchlabí. Celkově se účastnilo 6 klientů.
22. 7. 2019 – Sledování DVD – Kristián – film pro pamětníky. Celkově se účastnilo 17
klientů.
29. 7. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 8 klientů.
30. 7. 2019 – Procvičování jemné motoriky a spojené s procvičováním paměti. Celkově se
účastnilo 10 klientů.

Srpen 2019
5. 8. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 7 klientů.
6. 8. 2019 – Turnaj Člověče nezlob se. Celkově se účastnilo 11 klientů.
8. 8. 2019 – Hudební vystoupení – „Zlatá léta šedesátá“ Celkově se účastnilo 29 klientů.
16. 8. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 11 klientů.
20. 8. 2019 – Shazování plechovek. Celkově se účastnilo 25 klientů.
29. 8. 2019 – Hraní karetní hry „prší“ a „žolíků“. Celkově se účastnilo 10 klientů.
Září 2019
2. 9. 2019 – Procvičování paměti – hra se slovy. Celkově se účastnilo 16 klientů.
3. 9. 2019 – Hraní karet, práce s počítačem Sen-Table. Celkově se účastnilo 9 klientů.
12. 9. 2019 – Kuželky. Celkově se účastnilo 17 klientů.
13. 9. 2019 – Podzimní výzdoba. Celkově se účastnilo 12 klientů.
16. 9. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 12 klientů.
19. 9. 2019 – Oslava narozenin – září. Celkově se účastnilo 6 klientů.
23. 9. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnili 4 klienti.
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24. 9. 2019 – Procvičování jemné motoriky a spojené s procvičováním paměti. Celkově se
účastnilo 11 klientů.
27. 9. 2019 – Procvičování písma. Celkově se účastnilo 12 klientů.
Říjen 2019
14. 10. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 6 klientů.
15. 10. 2019 – Procvičování jemné motoriky rukou. Celkově se účastnilo 15 klientů.
17. 10. 2019 – Povídání s promítáním o Africe. Celkově se účastnilo 26 klientů.
21. 10. 2019 – Podzimní výzdoba do mobilní zahrádky. Celkově se účastnilo 18 klientů.
22. 10. 2019 – Hudební vystoupení agentury Viola. Celkově se účastnilo 28 klientů.
24. 10. 2019 – Malování hvězdiček na vánoční výzdobu. Celkově se účastnilo 9 klientů.

Listopad 2019
4. 11. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 16 klientů.
7. 11. 2019 – Sledování DVD – Anděl páně. Celkově se účastnilo 17 klientů.
11. 11. 2019 – Procvičování paměti. Celkově se účastnilo 11 klientů.
14. 11. 2019 – Oslava narozenin – říjen, listopad. Celkově se účastnilo 5 klientů.
19. 11. 2019 – Vystřihování obrázků na vánoční výzdobu. Celkově se účastnili 3 klienti.
22. 11. 2019 – Canisterapie. Celkově se účastnilo 20 klientů.
25. 11. 2019 – Prodej textilu. Celkově se účastnilo 22 klientů.
26. 11. 2019 – Hudební vystoupení p. Pečenky – „S vůní cukroví“. Celkově se účastnilo 27
klientů.

Prosinec 2019
2. 12. 2019 – Zdobení vánočních stromků. Celkově se účastnilo 11 klientů.
5. 12. 2019 - Čert, Mikuláš a Anděl rozdávají balíčky. Mikulášská zábava. Celkově se
účastnilo 32 klientů taneční zábavy.
9. 12. 2019 – Vánoční vyrábění s dětmi. Celkově se účastnilo 18 klientů.
12. 12. 2019 – Vystoupení dětí ze ZŠ Bernartice. Celkově se účastnilo 35 klientů.
16. 12. 2019 – Čtení vánočních příběhů a potom sledování DVD Princezna ze mlýna. Celkově
se účastnilo 16 klientů.
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Mezi oblíbené činnosti patří ranní cvičení. Toto cvičení probíhá na židlích. Za pěkného
počasí je cvičení přesunuto na terasu. Cvičení se mohou účastnit klienti Domova. Pokud
někdo potřebuje z klientů doprovodit na toto cvičení, tak mu doprovod zajistí aktivizační
personál. Někdy je o cvičení větší, jindy menší zájem. Účast samozřejmě záleží na
momentálním zdravotním stavu, schopnostech a zájmu klienta. Účast je dobrovolná, ne
každý den mají všichni klienti chuť na cvičení. Někteří klienti toto cvičení berou jako
společenskou událost, popovídání si s ostatními klienty. Někdy je cvičení obohaceno o
procvičování paměti, motoriky. Někdy oživeno šátky, balóny nebo jinými pomůckami.
Když počasí dovolí jsou klienti bráni na vycházky do okolí v doprovodu personálu. Někdo
na vozíku, někdo pěšky, jak aktuální zdravotní stav dovolí. Někteří klienti se samostatně
prochází okolo DD, po vsi. Rádi využívají posezení v parku. Rádi pozorují pěknou přírodu,
poslouchají zurčící potůček. Klienti mají možnost využít posezení na lavičkách v parku u
vodníka nebo pod vysokými smrky v parku za prádelnou. Jsou jim k dispozici lavičky,
pohodlná křesílka. Během léta také klienti, ať již sami nebo se svými blízkými využívali
altán.
Každý měsíc (pokud není změna) společně oslavíme narozeniny klientů, v tom kterém
měsíci narozených. Klienti si pozvou hosty z Domova i příbuzné, známé. Domluví se
s aktivizačním personálem jak si oslavu představují. Koho pozvat, co nakoupit. Každý
oslavenec si v den svých narozenin může přát, co bude podáváno k obědu pro všechny
v Domově. Někdy jsou narozeniny zrušeny např. z důvodu chřipky. Někdy jsou složeny např.
dva měsíce dohromady. V poslední době hodně využíváme k narozeninovým oslavám
společenskou místnost. Je to prostor moc nevyužívaný. Ale narozeninové oslavy jsou zde
v takovém komornějším prostředí. A zároveň pokud se oslava protáhne, tak oslavenci a jejich
nejbližší nejsou „omezováni“ podáváním svačiny, večeře ostatním klientům na jídelně.
Schůzky s klienty a vedením se konají dle potřeby, většinou na přání klientů, když je
potřeba s něčím seznámit, nebo něco řešit. Poslední schůzka se konala s Ing. Bc. Viktorem
Selingerem, MBA 17. 12. 2019. Pan ředitel shrnul události roku 2019 a představil klientům
novinky, změny v roce 2020.
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Schůzky s klienty a sociálními pracovníky snažíme se o určitou pravidelnost. Vždy je
několik témat k diskusi. Klienti i sociální pracovníci, tak mají možnost si sdělit informace,
přání, potřeby. Informovat jak teoreticky, tak prakticky. Poslední schůzka byla také 17. 12.
2019. Tématy např. bylo Ježíškova vnoučata, bezpečnost při procházkách po Lamperticích,
stravování, navýšení poplatků za pobyt, zvyšování důchodů, rekonstrukce objektu v Žacléři…
Klienti si mohou půjčovat knížky z Domovské knihovny. Je tam průřez oddechovou
četbou. Knihovna obsahuje knížky jak v českém, tak německém jazyce. Knihovna byla
přerovnána, přehledně knížky seřazeny dle obsahu. Klienti tak mají větší možnost se
v knihovně zorientovat.
Během roku 2019 se promítala videa, DVD filmy, fotky z minulých let, z různých akcí pro
oživení vzpomínek. Klienti mají k dispozici notebook, na kterém si mohou prohlížet své
osobní fotografie nebo fotografie pořízené Domovem. Hodně je využívaný Sen Table jak při
individuální tak skupinové práci.
Také chodíme s klienty, kteří mají zájem zapálit svíčku, pomodlit se, poprosit k
„Madonce“, která nás chrání a je umístěna za Domovem. Někteří klienti chodí zapalovat
svíčku samostatně. Toto místo je jediné, kde mohou klienti svíčku kvůli bezpečnosti zapálit a
zavzpomínat.
V průběhu roku 2019 probíhala výroba věcí pro radost, pro výzdobu Domova, výstavy,
jako dárky pro sponzory. Ale také přáníčka - Vánoce. Z důvodu špatné jemné motoriky
klientů však tato aktivita čím dál více upadá. Klienti mají o tuto zájem čím dál menší zájem.
Schopnosti klientů pro tuto činnost jsou také zhoršeny.
S klienty je také pracováno jak ve skupinkách, tak individuálně. Může se jednat o nácvik
chůze (berle, hole, doprovod, chodítko), postavování do chodítka, zachování nebo rozvoj
jemné motoriky, cvičení fyzické. Ale i cvičení pro rozvoj psychických dovedností: předčítání
z časopisů, hra s kostkami, určování čísel, počítání, procvičování paměti, prohlížení fotografií,
povídání si, deskové hry. Cviky na udržení dovedností jako psaní a kreslení.
Protože náš Domov se nachází na malé vsi, kde není žádný obchod, zajišťujeme pro
klienty nákupy v Trutnově v Albert – Hypernova. Každý týden většinou ve středu jsme byli
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na nákupech. Jsme do určité míry schopni obstarat i menší nákupy v jiných obchodech např.
Optika, Pošta, Galanterie… Klienti, pokud jsou schopni, tak si nákup sepisují nebo hlásí
aktivizačnímu pracovníkovi. Pokud z důvodu svého zdravotního stavu, schopností, věku
nejsou toho schopni, tak jim je nápomocen personál v přímé péči.
Nová společenská místnost, již není dlouho nová, ale stále si zachovává tento název. Tato
zmíněná místnost byla dostavěná v listopadu 2009. Stále jí využívají jak klienti, tak i
zaměstnanci. V poslední době je využívaná k oslavám narozenin klientů. Rodiny jí využívají i
jako návštěvní místnost. V této místnosti je k dispozici DVD, počítač s internetem. Tato
společenská místnost během roku je jakousi „propojovačkou“, bezbariérovým výstupem,
vstupem mezi hlavní budovou Domova a parkem za Domovem.
Koncem března 2018 byly spuštěny Facebookové stránky Domov důchodců Lampertice. Na
těchto stránkách můžete nalézt základní informace o Domově. Snažíme se dávat aktuální
fotografie z akcí, aktivit, událostí. Domov má i své stránky, které využívají hlavně lidé, kteří
nemají Facebook. Naše stránky jsou www.ddlampertice.cz. Stránky i Facebook stále fungují.
Snažíme se prostřednictvím těchto médií informovat širokou veřejnost, klienty o aktivitách,
dění v Domově. Vždy je to se souhlasem klienta. Pokud klient nesouhlasí, tak fotografie
s jeho tváří se nezveřejňuje.

Snažíme se naše klienty zapojovat do různých činností v roce 2019 níže některé z nich:
Již potřetí byl Domov zapojen do projektu Ježíškova vnoučata. Naši klienti si přáli různé
dárečky od květin, tepláků, dek, knížek, kosmetiky a jiné drobné dárky. S některými klienty
se Ježíškova vnoučata setkala osobně. Ostatním klientům byl dárek od Ježíškových vnoučat
zaslán poštou nebo doručovací službou. Myslíme si, že všichni klienti dostali dárky, o které si
Ježíškovi psali. Ještě v roce 2020 se bude plnit několik přání. Jedná se o návštěvu zvířat,
divadelní vystoupení, přednášku. Vše je ještě v rámci řešení. Na jaře nás čeká doprovod
klientů do ZOO Dvůr Králové nad Labem, také to bylo přáníčko několika našich klientů.
Jejich Ježíškovým vnoučetem se stala obec Lampertice. Čekáme však na pěkné počasí, aby si
klienti tento výlet mohli užít. Některá Ježíškova vnoučata se snažila na Domov nakontaktovat
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již na konci listopadu. Chtěli totiž obdarovat klienty, kteří znají z minulých ročníků. Podařilo
se tak, zprostředkovat velice zajímavá setkání.
S klienty, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje, tak jezdíme na výlety, výstavy.
Bohužel však naše auto upravené pro vozíčkáře, nemá žádnou plošinu atd. Takže je omezený
výběr klientů, které můžeme na výlet vzít.
Snažíme se o propojování mezi generacemi. Spolupracujeme se ZŠ Bernartice.
Pedagogové vždy nacvičí s dětmi pěkné většinou hudební vystoupení a několikrát za rok naše
klienty přijedou navštívit. Většinou ještě obdarovávají klienty nějakým malým dárečkem.
V roce 2019 nás také navštívili hasiči z Bernartic. Jedná je o kroužek malých požárníků,
kteří také kromě hasičských činností umí pěkně vyrábět, povídat, chovají se empaticky
k našim klientům.

Klienti Domova důchodců se účastnili Soutěže Šikovné ruce našich seniorů v oblasti ruční
práce. Tato soutěž je již tradicí pro naše klienty. Byl to již 20. ročník této soutěžní výstavy.
Klienti byli rádi, že se mohli opět účastnit. Za odměnu dostali od organizátorů Pamětní list a
špendlík na památku. Všichni klienti byli vyfoceni s tímto dárkem na památku.
·

Tento rok v červnu proběhl 21. ročník Krkonošských gerontologických dnů. Je to tradiční
akce plná soutěží, setkávání, dobré hudby, dobrot, nálady. Tato akce je rozložena do dvou
dnů. Jeden den soutěžní klání s odpolední zábavou pro naše klienty. Druhý den pro pozvané
klienty z ostatních domovů v královehradeckém kraji.
Během celého roku jsme nejvíce ve spojení s obcemi Lampertice, Bernartice, Žacléř a
Úpice. V Lamperticích máme možnost kdykoliv napsat článek do místního zpravodaje.
Žacléřský i Bernartický „místní plátek“ nám také vychází vstříc. Máme tak možnost Domov,
aktivity klientů prezentovat veřejnosti. Zástupci výše uvedených obcí vždy před Vánocemi
přicházejí popřát a předat dárečky svým občanům. Vytvořila se z toho pěkná tradice a vždy se
na toto setkání těšíme.
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Během roku členka Svazu invalidů přeje klientům, kteří jsou členy k narozeninám,
Vánocům.
Město Úpice pravidelně zasílá klientům Domova důchodců Lampertice svůj zpravodaj.
Vždy v předvánočním čase zástupci úřadu navštěvují své občany, naše klienty v Domově
důchodců Lampertice. Opět je to milé setkání plné vzpomínání.
Pokud můžeme, je nám to vydavatelem schváleno, tak prezentujeme svoji sociální práci
v časopise Sociální služby.
Na konci roku 2019 nás navštívila skupina muzikantů, kteří nám představili svoje hudební
vystoupení na hudební nástroje, které opravují odsouzení ve výkonu trestu v Odolově.
Vystoupení bylo moc zajímavé a těšíme se v roce 2020 na opětovné setkání.
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II. Plnění úkolů v personální oblasti

K 31.12.2019

evidenční počet zaměstnanců

CELKEM

přepočtený počet

35

34,4

Z toho: THP (ředitel,ekonom,zásobovač)

5

4,3

Všeobecné sestry včetně vrchní sestry

7

6,6

13

12,5

Sociální pracovníci

2

2

Kuchaři a pomocní kuchaři

4

4

Pradleny

2

2

Uklízečky

2

2

Údržbář, řidič,

1

1

Pracovníci v sociálních službách

V roce 2019 ukončilo pracovní poměr 12 zaměstnanců. Nově nastoupilo do pracovního
poměru 13 zaměstnanců.
Byly uzavřeny dohody o provedení práce a o pracovní činnosti s 8 zaměstnanci a ukončeny
byly nejpozději 31. 12. 2019.
Limit mzdových prostředků

13 162 000,00 Kč

Čerpání mzdových prostředků

13 146 424,00 Kč

Platy zaměstnanců

12 747 615,00 Kč

Na ostatní osobní náklady

398 809,00 Kč

Průměrný fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2019

35

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců

34,439

Průměrný plat bez OON

30847,00

Průměrný tarifní plat

19126,66

Průměrná platová třída

6,48

Průměrný platový stupeň

10,45

Průměrný platový stupeň ve třídě 1-3

12

Nemocnost v procentech

12,36
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Náklady na vzdělávání byly vyčerpány v částce 62 894,00Kč.
Vzdělávání zaměstnanců –všeobecné sestry si své znalosti pravidelně doplňují ať už přímo na
našem pracovišti, ale i mimo naše zařízení (studium VŠ, certifikované kurzy, konference,
školení), čímž si kontinuálně udržují úroveň registrovaných a vzdělaných sester.
Vzdělávání ostatních zaměstnanců v přímé péči je zajišťováno průběžně, z poměrně bohaté
nabídky agentur nebo na školeních organizovaných přímo naším Domovem, nebo sousedními
domovy v rámci okresu nebo kraje. Všichni pracovníci (všeobecné sestry, sociální pracovnice
a pracovníci sociálních služeb) v přímé péči o klienty v r. 2019 absolvovali školení –
vzdělávání zaměřené na péči o klienty a standardy kvality v sociálních službách. Všichni
splnili minimální požadované množství 24 hodin pro rok 2019, ale většinou školení
zaměstnanců přesáhlo 26 hodin. Opět jsme se snažili využít zdarma pro nás pořádaného
vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje.
Uvádím několik příkladů dalších absolvovaných vzdělávacích akcí:
Zaměstnankyně ekonomického úseku se v roce 2019 zúčastnily seminářů v Hradci Králové na
témata legislativní změny v oblasti účetnictví příspěvkové organizace, v oblasti mezd a
personalistiky a daňové oblasti, Jednotný ekonomický systém Královéhradeckého kraje
(JEKIS). FAMA (Evidence majetku Královéhradeckého kraje) a Referent správy majetku.
Zaměstnanci přímého personálu absolvovali školení a vzdělávací kurzy jako:
Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí
Kufr plný vzpomínek – úvod do vzpomínkových aktivit
Management inkontinence a problematika imobility
Péče o uživatele s dg. Demence a další.
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III. Hospodaření organizace
1. Ekonomické ukazatele r. 2019
Výsledek hospodaření k 31.12.2019 je ve výši 16319,94 Kč. Díky poskytnuté dotaci podle
Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje a zaúčtování ve výši
6 267 487,00 Kč tj. ve výši 100% výši z celkové částky dotace na celý rok 2019. Dotace
MPSV pro rok 2019 je čerpána na osobní náklady. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl
převeden a zaúčtován ve výši 2 840 000,00 Kč tj. ve výši 100% celkové částky příspěvku na
provoz na rok 2019.
Tržby od klientů přiznaných příspěvků na péči jsou ve výši 4 745 692,00 Kč. Za úhrady za
pobyt jsou tržby ve výši 3 197 455,00 Kč a za odebranou stravu jsou tržby ve výši
2 806 629,00 Kč. Celkové příjmy od klientů jsou tedy ve výši 10 749 776,00 Kč.
Příjmy od zdravotních pojišťoven ve výši 3 027 928,00 Kč.
Příjmová část rozpočtu však není stabilní a změny lze těžko předpokládat. Přistoupili jsme ke
zvýšení úhrad od klientů a to zvýšením za pobyt i za odebranou stravu a to od 1.1.2019.
Důvodem jsou zvyšující se provozní náklady, náklady na přípravu stravy i zvyšující se ceny
potravin.
Účet 672-0501 provozní příspěvek: Tato položka je tvořena prostředky od zřizovatele, tedy
od Královéhradeckého kraje.
Účet 602-0311 úhrady od klientů za poskytnutou stravu.
Účet 602-0431 úhrada od klientů za pobyt.
Účet 602-0435 jsou úhrady Příspěvku na péči od klientů.
Účet 602-04xx tržby od zdravotních pojišťoven: Zdravotním pojišťovnám je fakturovaná
vykázaná zdravotní péče o naše klienty, kterou vykonávají registrované zdravotní setry u nás
zaměstnané.
Účet 648-0300 zúčtování fondů: Jedná se o čerpání peněžních prostředků z rezervního fondu
– darů sponzorů na úhradu hudebních vystoupení pro naše klienty a nákup drobného materiálu
používaný při ručních pracích klientů, na nákupy kytiček k narozeninám. Dále jsou
prostředky použity na nákup tácků, kelímků, drobného občerstvení, cen do tomboly a pohárů
pro vítěze soutěží konaných v příležitosti Krkonošských gerontologických dnů.
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2. Neinvestiční výdaje

Plán
Účet

2019
(v tis.Kč)

1
provozní příspěvek
672-500, 0501
Dotace MPSV
672-600, 0603

Rozdíl
Plnění

Skut.

skut.-

2019

2018

plán
2019

Rozdíl
skut.19skut.18

2

3

4

6

7

2840,00

2840,00

2471,00

0,00

369,00

6267,487

6267,487

6039,606

0,00

27,881

2475,00

2806,629

2667,888

331,629

138,741

3025,00

3197,455

3094,256

172,455

103,199

5500,00

4745,692

4845,748

-754,308

-100,056

3000,00

3027,928

2746,994

27,928

280,934

11000,00

13777,704

13354,886

2777,704

422,818

151,664

160,167

-18,336

-8,503

0,00

2,652

3,571

2,652

-0,919

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

61,049

58,933

1,049

2,116

0,00

1,303

160,527

1,303

-159,224

23337,537

23101,860

22249,373

-235,677

852,487

Vlastní výnosy:
úhrady od klientů za stravu
602-30
Úhrada od klientů za pobyt
602-0431
Příspěvek na péči
602-400, 0435
Tržby od zdravotních pojišťoven 602-500,
0400-0406
Součet:
stravování zam.
602-0313
obědy cizí-soc.služby 602- 0312
ostatní tržby
602-xx
Odepsaná pohledávka
643-30
Ostatní výnosy
669-0300
Zúčt.fondů
648-03xx
Jiné ostatní výnosy
649-30
výnosy celkem
6XXXX

170,00
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Rozdíl
Plán

Skutečn.

Skut.

skut.-

2019

2019

2018

plán
2019

1
prostředky na platy
5213X
soc.zdrav.poj.
5243X,4X
spotřeba materiálu
501potraviny
501-035x
Čistící a prací prostř.
501-033x
Drob.dlouhodob.majetek
501-0461
prádlo a textil
501-036x
OOPP
527- 0350
spotřeba zdrav.mat
501-0453-0460
spotřeba vody
502-310
spotřeba elektřiny
502-340
opravy a údržba
511-xxx
Školení zaměst.
527-0320
pošta a spoje
518-0490,0570
Likvidace odpadů
5184X, 042x
Ostatní služby
5187X,6X
vedení účtu, popl.bance
518-045x
poh.látky,paliva
501-031X,
FKSP
5273X
odpisy

Rozdíl
skut.19skut.18

2

3

4

6

7

13162,00

13141,1

11783,041

-20,9

1358,059

4420,00

4384,954

3930,602

-35,046

454,352

870,00

239,812

185,143

-630,188

54,669

1600,00

1792,767

1726,844

192,767

65,923

300,00

317,206

377,989

17,206

-60,786

0,00

32,087

55,542

32,087

-23,455

0,00

6,449

180,737

6,449

-174,288

150,00

161,813

101,921

11,813

59,892

0,00

25,652

85,769

25,652

60,117

0,00

41,235

45,954

41,235

-4,719

850,00

763,363

772,092

-86,637

-8,729

400,00

173,271

359,872

-226,729

-186,601

0,00

62,894

71,444

62,894

-8,55

0,00

22,452

32,451

22,452

-9,999

0,00

254,961

253,056

254,961

1,905

850,00

543522

635,214

-306,478

-91,692

0,00

20,094

15,695

20,094

4,399

30,00

23,764

33,476

-6,236

-9,712

260,00

254,841

232,657

-5,159

22,184

469,00

487,36

470,064

18,36

17,296
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5513X
náklady z DDM
558
ost.náklady-5123X
5494X,5133X,525-300
Náklady celkem:

100,00

166,472

700,301

66,472

-533,829

176,00

342,742

117,45

166,742

225,292

23478,00

23085,540

22167,315

-392,46

918,225

Účet 511 Opravy a údržba představuje položky týkající se opravy výtahu, servis ČOV a další
nutné drobnější opravy. Další větší nákladovou položkou je účet 518 Služby. Jedná se o
služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, poradenské služby firmy PPS Consult –
supervize psychologa p.Jelínka. Dále zde jsou zaúčtována hudební vystoupení konaná pro
klienty a tyto částky byly účtovány z rezervního fondu – z darů našich sponzorů. Nemalou
položkou jsou pak platby za likvidaci odpadu účtu 518-042x.
3. Spotřeba vody a elektřiny

Rozdíl
Účet

Plán

Skutečn.

Skut.

skut.-

2019

2019

2018

plán
2019

Rozdíl
skut.19skut.18

1

2

3

4

6

7

spotřeba vody

0,00

41,235

45,954

41,235

-4,719

spotřeba elektřiny

850

763,363

772,092

-86,637

-8,729

Skupina nákladových účtů v Kč

Hlavní činnost

materiálové náklady (501)

2437,737

mzdové a související (521,52X)

18074,055

služby (518)

864,793

energie (502)

858,539

opravy a údržba (511)

173,271

cestovné (512)

12,835

náklady na reprezentaci (513)

2,987
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Náklady z DDHM (558)

166,472

ostatní

487,36

odpisy (551)

7,491

Celkem

23085,540

Na základě dotačního řízení a Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého
kraje č. SR_19_3943362 byl přiznán účelově určený příspěvek ve výši 6 267 487,-Kč.
4. Investiční výdaje
V roce 2019 byl z fondů organizace pořízen elektrický zvedák Birdie EVO s pořizovací
hodnotou 85 260,00 Kč.
5. Dárci
Svými finančními dary nás podporují tyto firmy:

UNTRACO v.o.s. Ostrava Poruba
SEMILEAS a.s. Semily
GEMEC-UNION a.s. Žacléř
DENTIMED s.r.o. Náchod
MSM s. r. o. Lhota u Příbramě
PERFECT DISTRIBUTION a. s. Třinec
TYCO Elektronics EC s.r.o. Trutnov
Dále to jsou tyto obce:
Obec Hajnice
Obec Chvaleč
Obec Jívka
Obec Horní Maršov
Městys Mladé Buky
Město Úpice
Město Trutnov
Město Žacléř
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Obec Libňatov
a soukromé osoby:
p. Melita Kopecká

6. Fondy organizace
Fond:

FO

Stav k 1.1.2019 458 339,59
Příděl po FV
2019

FKSP

IF

RF

172 726,78

331 113,21

1 509 857,73
72 058,32

10 000,00

Tvorba celkem

254 841,00

504 922,00

55 774,00

- povinná
- dotace
- z odpisů

487 360,00

- ostatní

17 562,00

55 774,00

182 695,00

446 260,00

51 751,91

244 872,78

389 775,21

1 493 681,69

Čerpání celkem
Stav
k 31.12.2019
Návrh na
rozd.HV
Stav po FV

468 339,59

10 000,00

12 609,92

478 339,59

244 872,78

Stav bankovních účtů k 31.12.2019
Běžný účet (241-11)

1 579 777,53

Běžný účet (241-12)

2 871 331,19

FKSP
Depozitní účet - pozůstalosti
Depozitní účet – klienti

216 125,78
60 383,00
2 106 589,00
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389 775,21

1 506 291,61

7. Autoprovoz
Celý rok jsme podle potřeby využívali obě služební vozidla - Škoda Octavia Combi,
registrační značky 5H2 3782, a VW Transportér, registrační značky 4H7 1419.
S Octavií jsme najeli 17 745 km s průměrnou spotřebou 5,12 l nafty na 100 km. Pro
porovnání, v technickém průkazu vozidla je uvedena průměrná spotřeba město/90/120 ve
výši 5,7 / 3,9 / 4,5 litrů na 100 km. To by představovalo průměr asi 4,7 l/100km. Takové
celoroční spotřeby jsme nedosáhli, protože naši spotřebu nepříznivě ovlivňuje horské
prostředí – dlouhá zima, sníh, kopce a převážně krátké vzdálenosti, které jezdíme pro potřeby
Domova. Čistý náklad je 26851,00 Kč. Na 1 km je to tedy 1,51Kč.
S VW Transportérem jsme najeli 4 206 km, což byly cesty na nákupy pro obyvatele téměř
každý týden a výše zmíněné malé výlety s klienty. Průměrná spotřeba vychází na 8,45 l
/100km. V technickém průkazu je psaná spotřeba 9,6 /6,3/7,5, to je asi 7,8 l/100 km. Čistý
náklad je 11570,00 Kč a na 1 km pohonných hmot je 2, 75Kč.
8. Kontrolní činnost
Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov – v roce 2019 byla provedena kontrola
odvodu pojistného bez závažných chyb.
Zdravotní pojišťovny – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebyla
provedena.
Inspekce sociálních služeb MPSV – Inspekce poskytování sociálních služeb
Krajská

hygienická

stanice

Královéhradeckého

kraje

–

kontrola

provozovatele

potravinářského podniku, plnění povinností stanovených pro poskytovatele sociálních služeb
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IV. Závěr
Rok 2019 byl pro Domov důchodců nepříznivý zejména po personální stránce. Velká
fluktuace zaměstnanců se podařila ustálit až ke konci roku.
V ekonomické části je domov stabilní jak v příjmové tak i ve výdajové stránce. Své
pohledávky a závazky řádně eviduje a plní. Poskytuje tak dobrou základnu pro klid našich
klientů, kterým je zajištěn servis všech základních i některých nadstandartních služeb a
personálu, který může odvádět a odvádí nadstandartní péči
V roce 2019 byla v Domově provedena Inspekce sociálních služeb MPSV. S výsledky
inspekce jsme byli srozuměni a provedli všechny opatření k nápravě drobných nedostatků. Ze
strany inspekčního týmu byla vyzdvižena zejména individuální péče o klienty a profesionalita
personálu.
V oblasti personální jsme za rok 2019 nalezli nové zaměstnance, kteří se dobře zapracovali.
Všichni zaměstnanci jsou ochotný k práci nad rámec pracovní náplně nebo jsou ochotni se
zúčastnit i akcí, pořádaných mimo jejich pravidelnou pracovní dobu. Bez těchto aktivit a
vlastní iniciativy by jen těžko šlo zajistit zájmové a kulturní vyžití klientů našeho Domova.
Domov důchodců Lampertice čeká velká změna v podobě nové budovy v sousedním Žacléři.
Celý rok 2019 se pracovalo na projektové přípravě, která skončí na jaře 2020, poté bude
zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Samotná stavba bude trvat 17 měsíců. Budova
v Žacléři splňuje nejnovější předpisy a bude jednou z nejmodernějších v Královéhradeckém
kraji.
Domov důchodců Lampertice má v širokém okolí dobré jméno, o které je potřebovat pečovat.
Budovat důvěru mezi klienty a zaměstnanci a širokou veřejností. Poskytovat moderní péči
s lidským dotekem ku prospěchu všech, zejména pak našich klientům.
V roce 2019 bylo provedeno mnoho oprav. Jednalo se o opravy v kuchyni, prádelně nebo
v provozní části budovy (výtah). Byla koupena nový zvedák. Dále bylo vyměněno drobné
zařízení Domova a vylepšeno zázemí klientů. V neposlední řadě Domov zakoupil i dvě
aktivní antidekubitní matrace.
Zaměstnanci i vedení Domova se neustále snaží zlepšovat podmínky pro pobyt klientů
v domově a to jak po stránce materiální, tak i po stránce péče o klienty.
V Lamperticích dne 20. 2. 2019

Viktor
Selinger
Zpracoval:

Digitálně podepsal
Viktor Selinger
Datum: 2020.02.26
12:36:05 +01'00'

Ing. Viktor Selinger, MBA

ředitel Domova důchodců Lampertice, z podkladů dalších zaměstnanců

32

