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1. Základní informace o společnosti
1.1. Identifikace ekonomického subjektu
Obchodní jméno:
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 13301

Sídlo společnosti:
Žižkova ul. 151
436 01 Litvínov
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
250 30 302
Vlastník:
Jediným 100% vlastníkem společnosti je město Litvínov

1.2

Řízení společnosti
Ø Valná hromada
Ø Jednatel společnosti
Ø Dozorčí rada

1.3 Organizační struktura dle své činnosti
- účetní střediska KPL s.r.o.
Ø Komerční činnost – KPL s.r.o. - centrální středisko
Ø Poskytování zdravotní péče v nestáním zdravotním zařízení + § 52 zákona č
108/2006 Sb.
Ø Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
Ø Penziony
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1.4

Organizační struktura dle své činnosti - nákladová střediska
Ø Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Ø ÚSP Naděje I, Naděje II
Ø Podkrušnohorská nemocnice následné péče
Ø Prádelna
Ø Pečovatelská služba
Ø Penziony
Ø Administrativa sociální služby

2. Předmět podnikání
Ø Realitní činnost
Ø Pronájem a půjčování věcí movitých
Ø Poskytování technických služeb
Ø Velkoobchod, specializovaný maloobchod, maloobchod použitým zbožím
Ø Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Ø Kopírovací práce
Ø Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
u fyzických a právnických osob
Ø Správa a údržba nemovitostí
Ø Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Ø Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
Ø Ubytovací služby
Ø Rozvod tepelné energie
Ø Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
Ø Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Ø Poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení – následná ústavní
péče na ošetřovatelských lůžkách, praktické lékařství pro dospělé
Ø Masérské, rekondiční a regenerační služby
Ø Penziony
Ø Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Ø Pečovatelská služba
Ø Domovy pro osoby se zdravotním postižením
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3. Zdravotní služby
3.1

Provoz nestátního zdravotnického zařízení PNNP
Podkrušnohorská nemocnice následné péče je situována ve čtyřpatrové budově, v přízemí je

umístěno technické zázemí. PNNP se nachází mimo hlavní areál Krušnohorské polikliniky, cca 300m
od KPL. Jedná se o lůžkové zdravotní zařízení s 57 lůžky následné péče, oddělení má 3 stanice
rozdělené do 4 nadzemních podlaží a 26 pokojů .
Hospitalizovaní pacienti a klienti jsou převážně gerontologičtí, dlouhodobě

nemocní

pacienti, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých a vyžadující komplexní ošetřovatelskou péči..
Dále jsou zde umístěni klienti, kterým poskytujeme na základě smlouvy sociální služby dle §
52, zákona č.108/2006 – sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Jedná
se o osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického
zařízení ústavní péče.

3.2

Zdravotní služby zprostředkované nájemníky

Ordinace
praktických lékařů, pediatrů, gynekologů,stomatologů
Ordinace ambulantních specialistů
neurologie, psychiatrie, chirurgie, ortopedie, ORL , oční , kožní, interna , logopedie, urologie,
plicní
Poradny
poradna cévní chirurgie, dětská chirurgická poradna, mamologická poradna , proktologická
poradna, poradna dětské alergologie
Diagnostika
radiodiagnostické, zubní rentgen, oddělení klinické biochemie, sonografie, sono gynekologie
Prostory pro ZZS
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4. Sociální služby
Dle schváleného projektu Optimalizace sociálních služeb v Litvínově poskytujeme
sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

Rozsah a forma pomoci a podpory, kterou poskytujeme prostřednictvím sociálních
služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených
potřeb osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé
sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby jsou poskytovány
v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno
dodržování lidských práv a základních svobod osob.
Pro účely zákona č. 108/2006 se rozumí
a) sociální službou činnost nebo soubor činnosti podle tohoto zákona zajišťujících pomoc
a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení,
b) nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob
života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení
práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů
řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu
před sociálním vyloučením,
c) dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nepříznivý zdravotní stav, který podle
poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní,
smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost.

V roce 2009 Krušnohorská poliklinika Litvínov s.r.o. vytvořila rekonstrukcí 5NP.
další prostory pro zřízení 34 nových sociálně-zdravotních lůžek.Sociální lůžka je možno nově
poskytovat dle § 52, zákona č.108/2006. Dle tohoto paragrafu se jedná o sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Jedná se o osoby, které již
nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny
se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení
ústavní péče.
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Tato lůžka zacelují pomyslnou díru na trhu se zdravotními a sociálními službami, kdy
velmi často byla zdravotní lůžka „zneužívána“ pro řešení sociální situace pacienta respektive
klienta. Sociální lůžka poskytovaná ve zdravotnickém zařízení dle § 52, zákona č.108/2006,
jsou financována z více zdrojů:
-

platba od klienta /částka do výše 300 Kč denně

-

platba od zdravotní pojišťovny

-

platba od státu za kategorii pacienta

5. Organizační struktura sociálních služeb
Ø Jednatel KPL s.r.o.
Ø Správcová a vedoucí penzionů
Ø Vrchní sestra
Ø Sociální pracovnice
Ø Pracovnice penzionů
Ø Pracovnice pečovatelské služby
Ø Pracovnice sociálních služeb DPS Naděje

6. Druhy a formy poskytovaných sociálních služeb
Penzion pro seniory s pečovatelskou službou „Bílý sloup“
Kapacita: 46 lůžek
Poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou

soběstačnost zejména

z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Penzion pro seniory s pečovatelskou službou „Vodní“
Kapacita: 52 lůžek
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Penzion pro seniory s pečovatelskou službou „Automat“
Kapacita: 25 lůžek
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
i) poskytnutí ubytování,
j) poskytnutí stravy,
k) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
l) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
m) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
n) sociálně terapeutické činnosti,
o) aktivizační činnosti,
p) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služby poskytované v Podkrušnohorské nemocnici následné péče
Kapacita: 34 lůžek
Chceme poskytovat pobytové sociální služby klientům, kteří již nevyžadují ústavní
zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez
pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěni ze zdravotnického zařízení ústavní
péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou
nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových
sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.
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Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pečovatelská služba
Kapacita: 130 klientů
Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a těžce zdravotně postiženým
prostřednictvím naší péče zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí
Úkoly
a) zajistit základní životní potřeby klientů
b) podporovat samostatný a nezávislý způsob života v domácnostech
c) oddálit nutnost umístění do sociálního ústavu

Domov pro seniory „Naděje I“ + „Naděje II“
Kapacita: 58 lůžek
Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku,
jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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7. Charakteristika pečovatelské služby
S účinností od 1.1.2008 provozuje Krušnohorská poliklinika s.r.o., Litvínov, Žižkova
151 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, pečovatelskou službu.

PS je služba terénní poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba byla poskytována ve
vymezeném čase v pracovní dny od 7,00-15,00 hod. v domácnostech klientů .
Pracovníci pečovatelské služby jsou si vědomi, že jejich práce je zaměřena na zajištění
důstojného, bezpečného a klidného života klientů.

Hlavní důraz je kladen na laskavý a tolerantní přístup k osobám, které potřebují naší
pomoc a jsou handicapováni nemocí či stářím a často i citově strádají pro nezájem svých
rodin. Je třeba dát najevo, že si vážíme jejich životních zkušeností, často života v nelehkých
podmínkách a že se mohou spolehnout na naši pomoc i na naši mlčenlivost o osobních
záležitostech.

Uživatelé sociálních služeb jsou v nevýhodném postavení vůči poskytovateli a proto
musíme usilovat o vytváření podmínek, aby mohli svá práva naplňovat a rozhodovat se podle
své vlastní volby.

Našim úkolem je jednak dohlížet na jejich zdravotní stav ale dbát i na ochranu jejich
občanských práv a osobní svobody. Proto mají klienti právo kdykoliv se obrátit na pracovníky
pečovatelské služby se svými připomínkami a stížnostmi.
Každému z klientů se snažíme věnovat individuální péči, řídit se jejich přáním a služby
přizpůsobovat potřebám jednotlivých osob.
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7.1

Poskytované služby
Ø Donáška nákupů podle objednávky
Ø Praní prádla– vyprání a vyžehlení v domácnosti klienta cena byla účtována za kg
vypraného prádla. Prací prášek zajistí klient sám.
Ø Běžný úklid domácnosti klienta– spočíval v úklidu obytných místností, úklidu
chodby bytu, WC a koupelny (setření prachu, umytí nádobí, ustlání postele nebo
výměnu povlečení,utření stolu, kuchyňské linky, poliček, setření podlahy,
vyluxování)

a úklid společných prostor domu (vytření chodby). Úklid nad

uvedený rozsah je pokládán za velký úklid (stejně jako např.mytí oken, úklid
sklepa apod.) Čistící prostředky a pomůcky dodává klient.
Ø Úklid je prováděn pouze za přítomnosti klienta v bytě.
Ø Doprovod – doprovod klienta k lékaři, na vyšetření, na úřady, do lékárny, do
školy, na poštu, do banky, do knihovny, ke kadeřnici, na pedikúru, apod.
Ø Pochůzky – vyzvednutí receptů na léky od lékaře, léky z lékárny, zakoupení novin,
vyřízení poštovních záležitostí, opravy, odvoz prádla do prádelny, apod.
Ø Dovoz obědů je uskutečňován z nabídky z jídelny Citadela v Litvínově. Klienti
mají k dispozici jídelní lístky s nabídkou jídel

7.2

Potřebnost, opodstatnění a dostupnost poskytované služby
Vytíženost služby je dána zejména demografickým vývojem (stárnutí populace)

a rozsahem nabízených služeb, dále flexibilitou vyhovět některým specifickým přáním klientů
(odběr obědů z více zdrojů).

Služba je dostupná všem zájemcům z Litvínova. Pečovatelská služba disponuje
vlastními automobily, které zajišťovaly jak dovoz teplých obědů, tak svoz klienta (event.
doprovod) např. k lékaři, na úřady apod.

V roce 2008 převažovali pracovníci, splňující kvalifikační předpoklady podle Zák.
108/2007 Sb.
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7.3 Úhrady za poskytované služby
Přehled a ceník placených služeb
Ceník za poskytované služby je platný od 1.7.2008 a je stanoven na základě prováděcího
předpisu § 6,vyhlášky MPSV ĆR č. 505/2006 Sb .v návaznosti na §40,zákona č. 1/2006 Sb.

7.4 Cíle pečovatelské služby
Ø rozšíření služeb o odpolední směnu
Ø práce na standardizaci služeb dle požadavku KÚ
Ø zefektivnění služeb
Ø získání kvalifikovaných pracovníků na zástupy za dovolené a během
Ø nemocí stálých pracovnic
Ø půjčování kompenzačních pomůcek

7.5

Informace pro veřejnost
Klienti žijící ve vlastních bytech si mohou požádat o zavedení pečovatelské služby,

která zahrnuje: nákupy, úklidy, praní prádla, pomoc s osobní hygienou, dovoz či donášku
obědů, donášku léků, přípravu jídla, dohled v době nemoci, doprovod do zdravotnického
zařízení či na pochůzky, poradenskou činnost a další služby po dohodě se setrou pečovatelské
služby.

Pečovatelská služba sídlí na adrese:
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Žižkova ul. 151
436 01 Litvínov

Telefonický kontakt:
478 012 361 – všední den od 7.00 do 8.00
721 141 767 – mobilní telefon – vedoucí sestra PS

Úhrada za pečovatelskou službu je stanovena dle vyhl. MPSV a v případě sociální
potřebnosti je bezplatná.
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8. Charakteristika penzionů
Od 1.1.2008 byly domovy organizační složkou Krušnohorské polikliniky s.r.o. V rámci
transformace a změny registrace byly domovy pro seniory změněny na penziony
s pečovatelskou službou a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, který
rozhodl dne 18.3.2009 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném změní o změně registrace – zrušení
registrované sociální služby – Domovy pro seniory. lienti v penzionu musí být plně
soběstační, musí sami vycházet z bytu, nesuplujeme Domovy důchodců a ošetřovatelskou
péči jako NsP či NNP. Penziony jsou zařízením kde klientům pomáháme s údržbou
domácnosti.
Pokud dojde k úbytku fyzických a mentálních schopností a klienti potřebují již jiný
druh péče, navrhujeme překlad do zařízení, které tyto služby poskytuje.Pokud je klient
hospitalizován na NNP Most či PNNP Litvínov a nesplňuje podmínky pro samostatný způsob
života jednáme se sociální pracovnicí, která pohovoří s klientem a rodinnými příslušníky a
doporučí vhodné zařízení.

8.1

Poskytované služby
V domovech pro seniory je poskytována sociální služba formou celoročního

pobytu a to nepřetržitě
Přehled nabízených služeb
Ø nákup a donáška do bytu
Ø donáška oběda do bytu
Ø praní a žehlení prádla
Ø pravidelný čtvrtletní úklid bytové jednotky (trvá 4-5 hodin podle schopnosti klienta
udržovat domácnost )
Ø na přání klienta provádíme týdenní úklid bytové jednotky
Ø pomoc při osobní hygieně (na přání klienta či rod. příslušníků)
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Ø podávání léků per os (onemocněn í klienta, při zhoršení stavu před překladem do
vhodného zařízení)
Ø aplikace i.m. injekcí na doporučení praktického či odborného lékaře
Ø pravidelné měření TK – na doporučení lékaře, či při potížích klienta
Ø převaz drobných poranění – úraz klienta nebo doporučení lékaře
Ø aplikace očích kapek
Ø odběr krve na doporučení lékaře, odvoz biologického materiálu do laboratoře
Ø zajištění předpisů na léky, donáška. Léky mají klienti u sebe a samostatně je
užívají,personál nesleduje jejich spotřebu
Ø úklid a dezinfekce společných prostor

V domovech pro seniory jsou poskytovány také soukromé služby: kadeřnické a
holičské, pedikúra, půjčování knih městskou knihovnou v Litvínově. Vše je zajišťováno
docházkovou službou.

8.2

Potřebnost, opodstatnění a dostupnost poskytované služby
Vysoká poptávka

po této službě je dána kvalitně poskytovanou sociální službou

v našich penzionech, neboť naší silnou stránkou jsou bytové jednotky o velikosti 1+1, 0+1
s balkonem (Penzion Mostecká) – do června 2009, 1+1 s balkonem (Penzion BS), 1+1 bez
balkonu, avšak na společných chodbách (Penzion PKH), 1+1, 2+1 bez balkonu (Penzion
Vodní) – od června 2009.Využíváme nové poznatky v oblasti poskytování sociálních služeb.
Všechna zařízení jsou díky svému umístění dostupná a dosažitelná pro zájemce
z okolních obcí Litvínovské oblasti.

8.3 Úhrady za poskytované služby
V penzionech jsou v souladu se zákonem o sociálních službách(zák. č- 108/2006 Sb.) a
Standardy kvality sociálních služeb zajišťována podpora a péče v následujících oblastech:
Ø lékařská
Ø ošetřovatelská
Ø zdravotní
Ø přímá obslužná
Ø sociální
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Přehled a ceník placených služeb
Ceník za poskytované služby je platný od 1.7.2008 a je stanoven na základě prováděcího
předpisu § 6,vyhlášky MPSV ĆR č. 505/2006 Sb .v návaznosti na §40,zákona č. 1/2006 Sb.

8.4 Přehled úhrad za ubytování
Naděje, Žižkova 151
Ø

Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, odvoz odpadů, výtahy, praní a
žehlení prádla, strava, pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutická činnost, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím

Počet osob

Výše denní úhrady

1 osoba jednolůžkový malý

240 Kč / den

1 osoba jednolůžkový velký

275 Kč/ den

1 osoba ve dvoulůžkovém

223 – 251 Kč/den

Penzion PKH 1591
Ø Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, čtvrtletní úklid, praní záclon,
udržování společných prostor, odvoz odpadu

Přehled úhrad za ubytování
Počet osob
1 osoba
manželská dvojice

Výše denní úhrady
90 Kč / den
104 Kč/ den
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Penzion Vodní
Ø Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, čtvrtletní úklid, praní záclon,
udržování společných prostor, odvoz odpadu
Velikost bytu

Nájem

1:1 jednotlivci

3.250 Kč

1:2 jednotlivci

3.850 Kč

1:2 dvojice

4.800 Kč

Penzion Bílý sloup
Ø Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, čtvrtletní úklid, praní záclon,
udržování společných prostor, odvoz odpadu
Počet osob

Výše denní úhrady

1 osoba

110 Kč / den

manželská dvojice

136 Kč / den

8.5

Cíle penzionů

Krátkodobé cíle
Ø zřídit webové stránky pro jednotlivé penziony
Ø aktualizace Domácího řádu, provozních a vnitřních směrnic
Ø zveřejňování aktuálních informací na nástěnkách penzionů
Ø ankety spokojenosti uživatelů
Dlouhodobé cíle
Ø pomoc při hledání adekvátního umístění v jiném zařízení uživatelům , kteří byli přijati
před platností a zavedením standardů do praxe a nesplňují cílové skupiny
Ø zkvalitnění služeb, týmová spolupráce a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé
pracovníky s jasným popisem pracovních povinností
Ø zkvalitnění a týmová spolupráce s ostatními zařízeními KPL s.r.o.
Ø výstavba pergoly pro venkovní posezení klientů DPS BS
Ø spolupráce při rekonstrukci penzionu U Bílého sloupu
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9. Administrativa sociálních služeb
V rámci optimalizace sociálních služeb, kdy byl realizován přechod sociálních služeb
pod Krušnohorskou polikliniku s.r.o., došlo na tomto středisku k nárůstu mezd a to především
v důsledku přesunu části mzdových nákladů zaměstnanců KPL s.r.o. do mzdových nákladů
administrativy sociálních služeb. Hlavním důvodem je fakt, že dochází k propojení činností
zaměstnanců jednotlivých středisek.
V těchto nákladech jsou zahrnuty poměrné části mzdových nákladů zaměstnanců:
-

Jednatelství a vedení společnosti

-

Ekonomického a účetního střediska

-

Údržby

-

Zastupujícího zdravotního personálu

-

Sociální pracovnice

-

Lékaře poskytujícího služby v DPS

10 . Plánovaná transformace sociálních služeb pro rok 2010
V rámci změn registrovaných služeb došlo v oblasti poskytování služeb k několika
změnám.
Ø Transformace domovů pro seniory na penziony s pečovatelskou službou
Ø Reorganizace práce v pečovatelské službě a penzionech

Odůvodnění plánované transformace
Personál pečovatelské služby a penzionů není plně využit a tudíž dochází ke stále
zvyšujícím se mzdovým nákladům. Oproti tomu, však v důsledku nezájmu ze strany klientů o
nabízené placené služby, příjmy za poskytované služby stagnují.
V předpokládaném plánu úspor je třeba zohlednit mimořádné náklady na zřízení
tísňového systému v budovách penzionů, zabezpečení provozu dispečinku a ostatní provozní
náklady spojené s běžným provozem penzionů, tak aby byly dodržené podmínky vyplývající
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ze smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a nájemcem penzionů (kvartální úklid bytových
jednotek, pravidelný úklid společných prostor, atd.)

Záměrem těchto změn je především snížení mzdových nákladů, ale také plné a
efektivní využití všech zaměstnanců, ke kterému dojde propojením pečovatelské služby a
stávajících zaměstnanců penzionů.
Snížení počtu personálu v oblasti sociálních služeb by bylo ze strany současného
zaměstnavatele řešeno jednou z nejschůdnějších variant a tou je, eliminace zaměstnanců
důchodového věku.

Počty zaměstnanců PS a Penzionů k 1.1.2010
Penziony - vedoucí pracovník +2 zaměstnanci penzionů
Pečovatelská služba - 5 zaměstnanců (pečovatelka + řidička)

11. Financování činnosti společnosti v oblasti sociálních a
zdravotních služeb
1.) Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Litvínov
Dotace byla společnosti poskytnutá v souladu s usnesením Zastupitelstva města Litvínova č.
1215/41 na základě podpisu „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“ ze dne 16.12.2009.

Dotace ve výši 8 180 tis. Kč, je dle smlouvy účelově určená:
Ø 7 780 tis. Kč na poskytování sociálních služeb
- v penzionech pro seniory – U Bílého sloupu 2088, Podkrušnohorská 1591, Vodní 872
- DPS a ÚSP Naděje Žižkova 151
- pečovatelské služby.
Ø 400 tis. Kč na zajištění provozu chirurgických poraden v prostorách budovy KPL.
-

chirurgické poradny

-

mamologické poradny

-

dětské chirurgické poradny
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-

poradny cévní chirurgie

-

proktologické poradny

-

poradny dětské alergologie

2.) Neinvestiční dotace od United Energy, a.s.
Společnosti KPL s.r.o. byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 50. tis. Kč na nákup AED
defibrilátoru pro osoby se srdečním selháním.
3.) Neinvestiční dotace od České rafinérské, a. s.
Společnosti KPL s.r.o. byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 100. tis. Kč na nákup el.
pečovatelských lůžek pro klienty, kteří vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči ve smyslu
polohování jakožto prevence či terapie dekubitů a trombembolické choroby.
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Finanční rozbor použitých dotačních prostředků na
rok 2010
Přehled hospodaření dle jednotlivých středisek
Ø Penzion – Bílý sloup
Ø Penzion – Vodní
Ø Penzion – Podkrušnohorská
Středisko Penziony

Náklady

6809

Příjmy od klientů

4030

Výsledek hospodaření

-2779

Dotace

2779

Úspora

0

Ø DPS a ÚSP Naděje
Středisko Naděje
Náklady

3056

Příjmy
Výsledek hospodaření

774
-2282

Dotace

2140

Přečerpáno

- 142

Na krytí nákladů byly použity vlastní FINANČNÍ PROSTŘEDKY společnosti ve výši
142 tis

Ø Pečovatelská služba
Středisko Pečovatelská služba

Náklady
Příjmy
Výsledek hospodaření

1376
300
-1076

Dotace

1076

Úspora

0
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Ø Administrativa sociálních služeb
Středisko Ředitelství + Administrativa

Náklady

1786

Příjmy

0

Výsledek hospodaření
Dotace

-1786
1786

Přečerpáno

0

Celkový přehled čerpání poskytnuté neinvestiční dotace
z rozpočtu města Litvínov za výše uvedená střediska za rok 2010

Celkový přehled

Náklady
Příjmy
Výsledek hospodaření

13026
5104
- 7922

Dotace

7780

Přečerpáno

- 142

Vypracovala: Ing. Petra Chloupková
v Litvínově dne 30. 3 . 2011
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