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1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost 

 

-naše zařízení je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Slatiny. 

Zařízení nemá uzavřená oddělení a tak má každý klient možnost volného pohybu po 

blízkém okolí.. Ubytování bylo poskytnuto ve dvoulůžkových a tří a více lůžkových 

pokojích. Během roku 2006 byla snížena kapacita z 73 lůžek na 71lůžek. 

-v roce 2006 se nám podařilo opravit prostory kaple, ve které jsme společně s naším 

zřizovatelem obcí Slatiny vybudovali veřejně přístupnou knihovnu. V té se nachází 

fond cca. 300 knih, volně přístupný internet, čítárna atd. Také jsme v roce 2006 

vytvořili vlastní informační brožury zařízení, ty byly distribuovány veřejnosti. 

V budově se během roku provedla oprava pokojů, jejich malování a vybavení novým 

nábytkem usnadňující kvalitnější život našim klientům. 

 

 

Poslání 

-posláním ÚSS Milíčeves je poskytování komplexních služeb pro občany, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Pobyt může být na dobu trvalou,nebo přechodnou (max. 3 měsíce). 

 

Naše cílová skupina 

-občané, kteří dosáhli rozhodného věku pro přiznání starobního, či invalidního důchodu, ocitli 

se v situaci, která vyžaduje pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby a tato pomoc nemůže být 

poskytnuta jiným způsobem, než prostřednictvím naší služby. 

-občané s tělesným postižením, jejichž zdravotní stav nevyžaduje velmi odbornou a 

kvalifikovanou péči 

-občané, kteří trpí mírným až středním stupněm psych. postižením, ale jejichž postižení 

nevyžaduje odbornou každodenní ústavní péči, ale stačí pouze podávání medikamentů 

-občané s mírným stupněm demence, jejichž stav nevyžaduje ústavní léčení, ale stačí pouze 

léčba podanými medikamenty 

-občané, jejichž zdravotní stav nevyžaduje návaznost na dechové, srdeční, či jiné přístroje, 

které se nacházejí ve specializovaných pracovištích 

-občané, kteří nejsou závislí na alkoholu, drogách, či jiných látkách, jejichž léčení vyžaduje 

specializovanou odbornou ústavní péči 

 

Principy poskytované služby 

-individuelní přístup ke každému klientovi 

-schopnost personálu naslouchat 

-zachování soukromí, pokud si to klient vyžaduje 

-zachování kontaktu s rodinou a jeho další prohlubování, vytváření nových přátelství 

-začlenění klientů do dění v našem okolí, zachování styku s veřejností 

-kulturní vyžití 

-dobrá zdravotní a sociální péče 

-motorický, psychický a fyzický rozvoj 

-pokud klient požádá o případné vzdělávání, pomoci mu ho uskutečnit (internet, mobilní 

telefon atd.…), nebo mu pomoci nabídnout vhodnou alternativu 

-možnost zasahování do dění našeho podniku  

-možnost podílet se na vytváření úpravy pokoje podle svých estetických představ, je-li to 

v možnostech zařízení 

-zachování a dodržování zvyků, na které je klient zvyklý (spánek po obědě, procházky atd.) 
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-nebýt zařízením „nemocničního typu“, ale zařízením, které chce poskytnou atmosféru 

domácího prostředí se vším, co k tomu patří. 

 

Cílem zařízení: 

-Hlavním cílem naší služby je poskytovat kvalitní služby pro klienty, kteří se ocitli 

v nepříznivé  životní situaci.  Naše služba by měla těmto klientům poskytnout plnohodnotný 

život se vším, co k tomu patří. 

Krátkodobé cíle: 

- vzdělávání pracovníků 

- úspěšná v certifikace našeho zařízení 

- zviditelnění našeho zařízení na veřejnosti, tvorba webových stránek, osvěta  pro 

veřejnost atd. 

 Dlouhodobé cíle: 

- vybavení pokojů klientů vhodným nábytkem a pomůckami pro fyzický,  psychický a 

motorický rozvoj 

- zapojení veřejnosti do naší činnosti 

- rozšíření spolupráce s ostatními institucemi 

- stavební úpravy našeho zařízení (úprava sociálního zázemí, kuchyně atd.) 

- obnova a rekonstrukce výtahového zařízení 

- obnova zámeckého parku 

 

Základní činnosti poskytované služby 

-pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

-pomoc při poskytnutí osobní hygieny, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

-poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy 

-poskytnutí ubytování 

-výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

-zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

-sociálně terapeutické činnosti 

-pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

-nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění 

 

Další doplňkové služby našeho zařízení 

-provádí prodej obědů pro ostatní strávníky z blízkého okolí 

-zapůjčujeme pro rodinné příslušníky našich klientů pleny, toaletní křesla a další pomůcky 

nezbytné pro to, aby si mohli vzít své blízké domů 

-pobyt v parku 

-rehabilitaci pod vedením rehabilitační sestry 

-ruční práce 

-kulturní vyžití 

-nákup přímo v zařízení 1x za týden 

-nákup v místním obchodě (každý sám) 

-návštěvy duchovního 

-možnost pedikúry 

-možnost návštěv odborných lékařů v našem zařízení (diabetolog, psychiatr, stomatolog, 

neurolog atd.) 

-veřejnou knihovnu 

-volně přístupný internet 

-vzdělávací aktivity 
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2. Skladba personálu ÚSS Milíčeves k 31.12.2006 

 

Celkem zaměstnanců …………33 

Z toho: mužů …4x 

     žen…..29x 

 

 

Průměrný věk zaměstnanců………44,8 let 

 

 

Organizační struktura 

 

-ředitel  zařízení                                                                 1x 

-ekonomka, zástupce ředitele                                             1x   

-vedoucí stavování                                                             1x 

-sociální pracovnice                                                           1x 

-vrchní sestra                                                                      1x 

-staniční sestra                                                                    1x 

-rehabilitační pracovnice                                                    1x 

-zdravotní sestry                                                                 3x 

-sanitárky                                                                          10x 

-pracovnice sociální péče                                                   2x 

-kuchařky                                                                            5x 

-pradleny                                                                             1,5x 

-uklízečky                                                                            2,5x 

-údržbáři                                                                              2x 
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3.  Skladba klientů ÚSS Milíčeves k 31.12.2006 

 

 

Kapacita ústavu……………………………….71 

 

 

 

Počet klientů k 31.12.2006                                68 

 

   Z toho: mužů                                                       23 

            žen                                                           45 

 

 

 

Věková skladba k 31.12.2006 

Dospělí (27-65 let)………………………….…..11 

Senioři (66-85 let)………………………………45 

Starší senioři (nad 85 let)……………………….12 

 

 

 

Průměrný věk našich klientů k 31.12. 2006 

Průměrný věk mužů ……………………….…..74,3 

Průměrný věk žen……………………………...79,6 

Celkový průměrný věk………………………...78  

 

 

 

 

Celkem naší službu využilo roce 2006 

na dobu trvalou……………………………….95 klientů 

   do domácího ošetření odešlo…………………...1 klient 

během roku 2006 bylo nově příchozích………35 klientů 
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4. Ekonomické ukazatele 

 

 

Příjmy: 

 

 Název příjmové položky Rozpočtová částka Skutečné čerpání 

1. Dotace na lůžko z MPSV 4.974.- tis. Kč 4.973.550,-Kč 

2. Příjmy od klientů za úhrady za pobyt atd. 5.340,- tis. Kč 5.184.191,-Kč 

3.  Vlastní příjmy – prodej obědů atd. 250,- tis. Kč 308.435,-Kč 

4. Dary a úroky 150,- tis. Kč            237.848,39 

5.  Dotace na projekt chodu zařízení 

z Královéhradeckého kraje 

1.400,- tis.Kč 1.400.000,-Kč 

6. Dotace od zřizovatele 50,- tis. Kč 50.000,-Kč 

    

 CELKEM  12.164,- tis. Kč 12.154.024,39-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje 

 Název výdajové položky Rozpočtová částka Skutečné čerpání 

1. Materiálové náklady, DDHIM 1.400,- tis. Kč 1.171.673,15-Kč 

2. Potraviny, drogerie 2.000,- tis. Kč 1.813.058,72-Kč 

3. Energie 900,- tis. Kč 790.983,-Kč 

4.  Služby 240,- tis. Kč 208.481,50-Kč 

5. Cestovné 37,- tis. Kč 1.476,-Kč 

6. Vzdělávání zaměstnanců 40,- tis. Kč 48.910,-Kč 

7. Opravy a údržba 250,- tis. Kč 222.384,17-Kč 

8. Jiné náklady 140,- tis. Kč 111.014,20-Kč 

9. Mzdové náklady za zaměstnance 5.300,- tis. Kč 4.948.373,-Kč 

10. Odvody soc. + zdrav. pojištění 1.857,- tis. Kč 1.730.182,-Kč 

11. Daně  240.500,-KČ 

12.    Odpisy               29.065,50 

 CELKEM 12.164,- tis. Kč 11.316.101,24,-Kč 

 

 

Hospodářský výsledek tedy činní: 837.923,15 Kč 

Neuhrazená ztráta z minulých let:   11.627,30  Kč 

Na Fond rezerv převedeno:           776.295,85  Kč 

Na fond odměn převedeno:             50.000,-     Kč 

 

Měsíční náklady na lůžko činily:    13.281,80  Kč 
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6.  Poděkování sponzorům 

 

Za rok 2006 jsme obdrželi celkem finanční dary v hodnotě: 237.044,-Kč 

 

Děkujeme touto cestou všem dárců za poukázané finanční prostředky. Ty byly využity 

ve prospěch klientů našeho zařízení. 

 

 

Seznam dárců:  

Adamcová B., Antošová V., Barnetová J., Bekr Š., Bernatová B., Boura O., Bryscejn 

O., Březská J., Bulušková Z., Cermánek L., Cermanová M., Dousková J. DiS., Držka 

M., Faitová A., Fejfar J., Fundová D., Hilmarová J., Hlaváč J., Hlaváček J., Holečková 

A., Huňáčková R., Chramostová M., Janderová H., Jechová V., Jindříšek A., Jirsová 

Z., Kadrle F., Karel J. Kučerová H., Kuthanová F., Liška V., Loschnerová O., Lukeš 

J., Matějková M., Michálková Z., Miller K., Nedělová M., Nováková Z., Pavelková 

D., Petráňková L., Petrásek M., Ph.Mr. Knížková K., Plíšková J., Prais Z., S-care 

Semily, Sedláček F., Sobotová V., Škodová V., Šup M., Topexol Pardubice., Valenta 

R., Vargová K., Věchtová M., Vycpálek O., Žalmanová M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracoval: Jór, Neumanová 

Schválil: Jór, Obec Slatiny 
Určeno pro: veřejnost 


