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Základní údaje o organizaci
Název:

Emin zámek, příspěvková organizace

Sídlo:

Šanov 275, Šanov, 671 67

IČ:

45671826

Obchodní rejstřík:

vedený u KS v Brně oddíl Pr, vložka 1231

Identifikátor služby v registru
sociálních služeb:

4576187

Telefonní kontakt:

515 229 151

Mailová adresa:

emin@eminzamek.cz

Webové stránky:

www.eminzamek.cz



Vedoucí pracovníci

Statutární zástupce:

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

Vedoucí ekonomického úseku:

Ing. Miloslava Buczyková (zástupkyně ředitelky)

Vedoucí úseku sociální práce:

Jana Hanušková, DiS.

Vedoucí úseku zdravotní péče:

Zdenka Říhovská

Vedoucí úseku přímé péče
(pověřena vedením):

Dana Zichová
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Optimalizace sociální služby

V roce 2021 byla dokončena investiční akce „Odvlhčení a odvodnění budovy zámku,
včetně rekonstrukce zpevněných ploch a parku s využitím dešťových vod – etapa A“ –
zpracování projektové dokumentace.
Dále byla v průběhu roku 2021 realizována investiční akce „Nákup myčky nádobí
havárie“.
Z účelových příspěvků na provoz v roce 2021 byla realizována akce „Havárie komína“.
V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky z dotačních titulů MPSV v souvislosti
s epidemií COVID-19 (program podpory D, E) v celkové výši 3 308 786,00 Kč. Programy
podpory D a E byly vyčerpány v plné výši.
Organizace Emin zámek spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo,
s organizací Práh jižní Morava, z.ú., Obecním úřadem Šanov, Lékárnou Hytych a
příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK.



Informace o průběhu transformace

V souladu s Regionálním akčním plánem JMK pro roky 2021-2027 je organizace Emin
zámek zařazena do úplné transformace. V březnu 2021 byl sestaven transformační tým,
který se pravidelně schází. O všech jednáních je písemně informován OSV KÚ JMK.
V průběhu měsíců března a dubna 2021 byl s každým z uživatelů zpracován „Dotazník
zjišťování míry nezbytné podpory uživatele pro účely transformace sociálních služeb“
(doporučený dokument MPSV) a následně vyhodnocen (individuální diskuze). V květnu
2021 byly na OSV KÚ JMK prezentovány základní informace k probíhající transformaci
Emina zámku – rozdělení uživatelů dle míry podpory, plán rizik, další doplňující
informace důležité k posouzení jednotlivých uživatelů Emina zámku. Dále byl předložen
návrh na vznik nových typů sociálních služeb, k nimž byl v různých modelových
variantách stanoven počet zaměstnanců a vyčísleny náklady na platy. Zjištěné podněty
byly zapracovány do první části transformačního plánu. V souvislosti s transformací
členové transformačního týmu Emina zámku navštívili organizaci Domov Na cestě ve
Skutči (Pardubický kraj), který v minulých letech již úplnou transformací prošel.
Na základě společného jednání vedení Emina zámku a vedení OSV obdržela organizace
v roce 2021 účelovou dotaci na akci „Podpora procesu transformace pro p. o.“, a to
v celkové výši 600 000 Kč (400 000 Kč na vybavení tréninkového bytu; 200 000 Kč na
aktivity spojené s transformačním procesem) a na opravu bytu v hospodářské části
organizace, a to na akci s názvem „Tréninkový byt na podporu komunitního bydlení“
(2 000 000 Kč).
V listopadu 2021 podepsala ředitelka organizace Smlouvu o partnerství s organizací
Centrum podpor transformace, o.p.s. Účelem této Smlouvy je zajištění realizace projektu

4

„Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením“ evidovaného
pod číslem LP-HRMGSA-022 v rámci programu Lidská práva spolufinancovaného z
Finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021, kde poskytovatelem finančních
prostředků na realizaci tohoto projektu a zprostředkovatelem Programu je Ministerstvo
financí ČR. Cílem projektu je dát na vědomost dobrou praxi z procesů transformace
v České republice, poukázat na její principy a propojenost s lidskými právy. Projekt bude
realizován v letech 2021 až 2024. V prosinci 2021 proběhlo první online setkání všech
partnerů projektu.
V rámci transformačního procesu se v II. pololetí 2021 aktivity zaměstnanců organizace
Emin zámek zaměřily na čtyři základní oblasti. První oblast se týkala zpracování
Transformačního plánu organizace Emin zámek (dle nového vzoru MPSV), a to včetně
studie proveditelnosti a jednotlivých povinných příloh. Soubor uvedených dokumentů byl
odevzdán v požadovaném termínu (15. 10. 2021). Vzhledem k tomu, že v době
odevzdání nebyly známy konkrétní objekty resp. nemovitosti a podmínky transformace,
nemohli být uživatelé našeho zařízení korektně rozděleni do vhodných nových sociálních
služeb. Předložený transformační plán tak bude nutné dopracovat resp. doplnit, a to dle
aktuálních a relevantních informací.
Druhou oblastí (návaznost na zpracování transformačního plánu) bylo vytipování
vhodných nemovitostí pro nové transformované sociální služby. Vhodnost námi
vybraných nemovitostí (tři budovy a dva pozemky) byla diskutována s odbornými
pracovníky z odboru sociálních věcí, odboru investic a odboru majetku KÚ JMK.
Vyjmenovanými odbory byla vymezena základní kritéria pro zpracování studie pro
posouzení vhodnosti nemovitosti pro komunitní sociální služby, dle kterých nyní probíhá
výběr relevantních nemovitostí.
Třetí oblast aktivit se týkala edukace zaměstnanců organizace Emin zámek v oblasti
transformace sociálních služeb. Pro pracovníky přímé péče proběhla dvě školení
pořádaná organizací Národní ústav duševního zdraví s tématikou „Nestigmatizující
přístup k lidem s duševním onemocněním“. Dále se konalo školení na téma
„Komunikujeme NA ROVINU II.: Partnerský přístup jako součást profese“. V průběhu
listopadu 2021 pak byla prezentována školení na téma „Aplikace modelu zotavení do
praxe konkrétního zařízení“ a školení pořádané APSS ČR na téma „Podpora
multidisciplinární spolupráce v sociálních službách“. Členové transformačního týmu pak
absolvovali dvě celodenní setkání s pracovníky organizace Centrum pro rozvoj péče o
duševní zdraví, z. s., kteří mají zkušenosti s úplnou transformací DZR „Domov Na cestě“
ve Skutči.
Čtvrtá oblast pak vyplynula ze získaných zkušeností a informací z výše uvedených
aktivit, přičemž se jednalo o vypracování relevantního návrhu nových typů sociálních
služeb. K jednotlivým nově vzniklým službám byli dle individuálních potřeb a míry
podpory přiřazeni konkrétní uživatelé. Rozdělení jednotlivých uživatelů bude sloužit také
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jako pomůcka v rámci přijímání nových uživatelů, aby nově příchozí uživatel nahradil
konkrétního uživatele, který ze služby odešel.
Podle vhodnosti pro daný typ služby započali pracovníci úseku sociální práce se
sestavováním osobního profilu uživatele, na jehož základě bude probíhat individuální
příprava uživatelů pro přechod do nového typu dané sociální služby. Osobní profil
uživatelů je sestavován na základě metody CARe (Comprehensive Approach to
Rehabilitation), jež je jedním ze světově uznávaných rehabilitačních přístupů. Zaměřuje
se na zvýšení kvality života lidí s psychosociálními problémy prostřednictvím podpory,
v realizaci jejich přání a cílů, ve zvládání příznaků nemoci a v přístupu k prostředí, které
je s jejich přáními a cíli v souladu.



Pozitivní reprezentace

Veškerá činnost organizace Emin zámek je prezentována na webových stránkách
organizace (Výroční zpráva, informace pro žadatele o službu, fotografie, aktuality atp.),
na profilu facebooku a informačními letáky organizace.
Z důvodu mimořádných opatření COVID-19 nebylo možné v roce 2021 pořádat
naplánované akce v takovém rozsahu, v jakém bychom chtěli. Nekonaly se nejdůležitější
akce organizace, a to tradiční Den otevřených dveří a Ples čtyř organizací,
Zařízení Emin zámek spolupracuje s dalšími příspěvkovými organizacemi zřizovanými
JMK (Domov u lesa Tavíkovice, Srdce v domě Klentnice a Zámek Břežany).

Sociální oblast


Kapacita zařízení sociálních služeb, počet uživatelů ke konci roku

Celková kapacita zařízení Emin zámek je 60 uživatelů.
K 31. 12. 2021 byla kapacita zařízení naplněna, bylo obsazeno všech 60 lůžek. Celková
průměrná obložnost lůžek za rok 2021 činila 99,48 %.



Věková struktura uživatelů, jejich průměrný věk

Věková struktura uživatelů se v roce 2021 pohybovala od 30 do 90 let. Průměrný věk
uživatelů k 31. 12. 2021 činil 59,7 let. Celkově uživatelé zařízení stárnou, což ukazuje
větší procento uživatelů pohybující se spíše k vyšší věkové hranici.
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druh služby
DZR

celkem
za PO

Kapacita k 31. 12. 2021

60

60

Počet uživatelů k 31. 12. 2021

60

60

z toho: věkové rozpětí 3-26 let

0

0

věkové rozpětí 27-65 let

46

46

věkové rozpětí 66-75 let

12

12

věkové rozpětí 76-84 let

2

2

věkové rozpětí nad 85 let
Průměrný věk uživatelů
Obložnost v roce 2021 v %

0

0

59,7

59,7

99,48

99,48

Počet nových uživatelů v roce 2021
Počet ukončení pobytu, důvod

5

5

5 - úmrtí

5

131

131

86

86

Aktuální stav žádostí o přijetí k 31. 12. 2021
Evidence odmítnutých žádostí, důvod
odmítnutí (viz předcházející strana)


Úroveň poskytovaných služeb – ubytování a stravování
Celková kapacita zařízení je 60 lůžek. Emin zámek disponuje šesti dvoulůžkovými
pokoji, pěti čtyřlůžkovými pokoji, dvěma pětilůžkovými pokoji a třemi šestilůžkovými
pokoji.
Jeden dvoulůžkový pokoj a šest vícelůžkových pokojů jsou vybaveny polohovatelnými
lůžky. Všechna lůžka jsou vybavena zdravotními matracemi. Ke každému lůžku náleží
noční stolek a šatní skříň.
Typ ubytování

Počet

Dvoulůžkové pokoje

6

Čtyřlůžkové pokoje

5

Pětilůžkové pokoje

2

Šestilůžkové pokoje

3

Úhrada za bydlení v letech 2019 až 2021
Typ pokoje

Počet
pokojů

Pokoje jednolůžkové

0

Pokoje dvoulůžkové

6

Pokoje třílůžkové

0

Pokoje vícelůžkové

10

Úhrada (Kč) za bydlení k 31. 12. roku
2019

2020

2021

4 898

5 202

5 384

4 593

4 898

5 080
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Hygienický standard pro uživatele je v zařízení zajištěn dvěma centrálními koupelnami
vybavenými vanou, sprchovým koutem, umyvadly, pisoáry a WC. V suterénu se pak
nachází perličková vana, sprcha, umývárna a toalety. Nedílnou součástí suterénu je také
místnost pro intimní chvíle.
Úklid je zajišťován šest dní v týdnu dvěma uklízečkami dle jejich harmonogramu práce.
Praní, žehlení a opravu prádla zajišťuje zařízení pro své uživatele ve vlastní prádelně a
žehlírně se dvěma pracovnicemi.
Od 1. 2. 2021 došlo k navýšení úhrad za ubytování o 6,00 Kč za den. Cena ubytování
ve dvoulůžkovém pokoji na den činila 177,00 Kč. Po vynásobení koeficientem 30,42 je
pak cena za jeden měsíc 5 384,00 Kč. Cena za ubytování ve vícelůžkovém pokoji na
den činila 167,00 Kč za den, měsíčně tedy 5 080,00 Kč.
Ubytování

Cena za jeden den (Kč)

Cena za měsíc (Kč)

Dvoulůžkové pokoje

177

5 384

Vícelůžkové pokoje

167

5 080

V ceně za ubytování je zahrnut úklid pokoje uživatele, úklid společných prostor, praní,
žehlení a oprava osobního a ložního prádla.
Strava uživatelů je zajištěna vlastním stravovacím provozem, a to v rozsahu tří hlavních
jídel a dvou jídel vedlejších u normální stravy, u diabetické stravy tří jídel hlavních a tří
jídel vedlejších. V zařízení se vaří dva typy diet, a to normální a diabetická. Jídelníček je
sestavován 14 dní předem. Jídla jsou volena na základě oblíbenosti uživatelů
prostřednictvím stravovací komise. Jídlo je podáváno ve společné jídelně, pro uživatele
s vyšší mírou podpory v místnosti denního pobytu a pro uživatele s nejnižší mírou
podpory pak v kavárně. Cílem podávání stravy v kavárně je udržet a zlepšovat péči
uživatele služby o sebe, a současně nacvičovat běžné denní činnosti pro případnou
vlastní domácnost. Pro větší podporu uživatelů k získávání dovedností a osamostatnění
probíhají přípravy snídaní, přesnídávek a svačin v prostorech kavárny.
Od 1. 2. 2021 došlo k navýšení úhrad za stravování. Normální strava se zvýšila o 5,00
Kč/den, cena činila 143,00 na den (4 350,00 Kč/měsíc). Diabetická strava se zvýšila o
5,00 Kč/den, cena činila 152,00 Kč na den (4 624,00 Kč/měsíc).
Druh stravy
Šetřící

Úhrada (Kč) za stravu k 31. 12. roku
2019

2020

2021

-

-

-

Normální

4 046,00

4 198,00

4 350,00

Diabetická

4 320,00

4 472,00

4 624,00

-

-

-

ostatní …
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Regionální karty JMK

Regionální karty vypovídají, s jakými potřebami běžného života uživatel dané sociální
služby potřebuje pomoci s přihlédnutím na podporu samostatnosti a stávajících
dovedností. Jedním z podkladů pro vyhotovení Regionální karty jednotlivého uživatele
je záznam ze sociálního šetření.
Regionální karty jsou také ukazatelem, zda daná pobytová sociální služba je pro
uživatele nezbytná nebo jestli potřeby uživatele mohou být řešeny v domácím prostředí
např. pečovatelskou službou, terénní službou apod. Poskytování péče slouží k doplnění
vlastních schopností a dovedností osoby. Služba posiluje soběstačnost a samostatnost
osoby včetně rozhodování o sobě s využitím kompenzačních pomůcek. Z tohoto důvodu
jsou Regionální karty přínosem pro provádění a zkvalitňování poskytované péče pro
uživatele zařízení Emin zámek. Regionální karta slouží jako podklad pro tvorbu
Individuálního plánu každého jednotlivého uživatele (viz Standard kvality sociálních
služeb č. 5).



Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti

Z důvodu výskytu nákazy COVID-19 u uživatelů naší organizace nemohly pro ně
v našem zařízení v měsících lednu až březnu 2021 probíhat žádné akce. Po zbývající
část roku měli uživatelé naší organizace možnost účastnit se následujících aktivit:
−
−
−
−
−

ekologické vycházky,
příprava k pobytu v chráněném bydlení,
sportovní činnosti a turnaje,
kulturní a společenské aktivity,
turistické a poznávací výlety.

V rámci ekologie probíhaly vycházky do okolí zaměřené na pozitivní přístup k ochraně
přírody spojené s úklidem odpadků.
Ze sportovních aktivit můžeme jmenovat pravidelné návštěvy sportovního centra
Šanově, kde měli uživatelé možnost si zahrát kuželky. Dále pak sportovní akce pořádané
na EZ, jako turnaj ve stolním tenise, sportovní den u bazénu, závody na koloběžkách,
podzimní sportovní odpoledne a pravidelné návštěvy krytého bazénu v Hrušovanech
nad Jevišovkou. Běhen letních měsíců měli uživatelé možnost využití venkovního
bazénu. Celoročně probíhalo vaření, a to i vaření v přírodě. Uživatelé měli možnost
využít samosběr jahod v Božicích. Jednou z nejoblíbenějších činností je pěstování květin
na záhonech.
Z kulturních a společenských aktivit se v zařízení pravidelně konala Mše svatá, hudební
posezení, vítání léta, turnaj ve stolních společenských hrách, vaření na kavárně.
Turistické aktivity a poznávací výlety probíhaly během celého roku. Uživatelé chodili na
pěší výlety do okolních obcí, zapojili se do rybaření na rybníku v Břežanech, nebo vyrazili
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na některý z výletů, a to do Znojma, do zařízení Zámek Břežany, do Mikulova, Do
Velkých Pavlovic, do Slavkova u Brna, do Brna a Moravského Krumlova, do ZOO
v Jihlavě a absolvovali také plavbu lodí po Vranovské přehradě.
Z tradičních akcí pořádaných na Emině zámku je nezbytné zmínit Mikulášskou besídku
a Vánoční besídku, které jsou mezi uživateli velmi oblíbené.
Každý pátek probíhaly informační schůzky spolu se zaměstnanci, kde dochází ke shrnutí
uplynulého týdne a naplánování týdne nadcházejícího. Mimo pravidelných informačních
schůzek se konají i individuální dílčí komunity.
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Přehled aktivit uživatelů zařízení Emin zámek v jednotlivých měsících roku 2021
Název akce
Ekologická vycházka
Pálení čarodějnic
Turnaj ve stolních společenských hrách
Vaření na kavárně
Výšlap do Šanova
Vítání léta
Výlet do Břežan
Vaření na kavárně
Samosběr jahod v Božicích
Rybaření na rybníku v Břežanech
Výlet do Velkých Pavlovic
Vaření v přírodě
Bazén Hrušovany nad Jevišovkou
Výlet do ZOO v Jihlavě
Výlet do Brna
Vaření na kavárně
Sportovní hry u bazénu
Vaření v přírodě
Knihovna v Hrušovanech nad Jevišovkou
Bazén v Hrušovanech nad Jevišovkou
Výlet do Mikulova
Rybaření na rybníku v Břežanech
Výlet do Velkých Pavlovic
Výlet do Slavkova u Brna
Výlet do Břežan
Mše svatá
Bazén v Hrušovanech nad Jevišovkou
Plavba lodí po Vranovské přehradě
Výlet do Znojma
Ukončení léta
Výlet do Moravského Krumlova
Kuželky Šanov
Výlet do Slupi
Knihovna v Hrušovanech nad Jevišovkou
Bazén v Hrušovanech nad Jevišovkou
Olympiáda ve stolních hrách
Kuželky Šanov
Kuželky Šanov
Bazén v Hrušovanech nad Jevišovkou
Mše svatá
Knihovna v Hrušovanech nad Jevišovkou
Kuželky Šanov
Pečení perníčků
Výlet do Znojma
Výlet do Miroslavi
Zdobení perníčků
Mikulášská besídka
Kuželky Šanov
Mše svatá
Vánoční besídka
Příprava jednohubek na silvestrovské občerstvení

Měsíc
duben
květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Datum konání
20.4.
30.4.
5.5.
13.5.
21.5.
27.5.
3. 6.
8. 6.
15. 6.
30.6.
13. 7.
15. 7.
21. 7.
27. 7.
3. 8
5. 8.
11. 8.
18. 8.
18. 8.
24.8.
25.8
1. 9.
7. 9.
14. 9.
16.9.
17.9.
21.9.
23.9
29.9.
30.9.
6. 10.
7.10.
13.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
4.11.
16.11.
19.11.
22.11.
24.11.
28.11.
29.11.
30.11.
2. 12.
6. 12.
16.12.
17.12.
23.12.
31.12.
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Kvalita a lidská práva

V organizaci proběhla ve dnech 17. 6. a 18. 6. 2021 systematická preventivní návštěva
zástupců Veřejného ochránce práv (ombudsmana). Zpráva z této návštěvy byla
organizaci doručena v II. polovině roku 2021. Během roku 2021 nebyla v organizaci
řešena žádná stížnost.

Zdravotní péče a rehabilitace
Zdravotní péče je zajištěna po celý rok praktickým lékařem, psychiatrem a externími
odbornými lékaři. Uživatelé jsou registrováni u praktického lékaře pro dospělé, a to u
společnosti Všeobecný lékař Brno, s.r.o. Touto společností určený lékař v našem
zařízení ordinoval pravidelně jedenkrát týdně. V případě urgentního ošetření nebo
vyšetření uživatele mimo ordinační dobu, po předchozí telefonické domluvě s praktickým
lékařem, byl zajištěn transport uživatele k ošetření například do nemocnice Znojmo
sanitou. V pracovně sester jsou dle ordinace lékaře prováděny převazy a všechna
ostatní ošetření nemocných uživatelů, také zde jsou prováděny odběry biologického
materiálu a aplikace injekcí. Biologický materiál se odváží do laboratoře „Synlab“ ve
Znojmě, svoz je pravidelně zajištěn laboratoří.
Odborné výkony, ke kterým je nutné technické vybavení a nástroje, jsou prováděny ve
specializovaných ambulancích v Hrušovanech nad Jevišovkou nebo ve Znojmě. U
akutních stavů, kdy se jedná o selhávání základních životních funkcí, je přivolána rychlá
záchranná služba.
Odborný lékař psychiatr přichází do zařízení zpravidla jedenkrát za 14 dní, kdy je
konzultován psychický stav jednotlivých uživatelů a jejich změny v chování.
Odborná vyšetření uživatelů (oční, zubní, neurologie) probíhají v daných ambulancích
v Hrušovanech nad Jevišovkou, a to po předchozí telefonické domluvě a termínu
objednání, v akutních případech ihned. Ostatní specializované ambulance navštěvují
uživatelé ve Znojmě, Brně a Břeclavi.
Předepsané léky zajišťuje Nová Lékárna v Hrušovanech nad Jevišovkou. Poukazy na
zdravotní a inkontinentní pomůcky předepisuje praktický lékař na základě lékařské
zprávy specialistů (urologa, ortopeda) dle individuálních potřeb uživatelů. Inkontinenční
pomůcky se odebírají přímo od dodavatelské společnosti.
Hospitalizace uživatelů ve zdravotnickém zařízení objednává lékař, vyšetření a kontroly
ve specializovaných ambulancích zajišťuje vedoucí úseku zdravotní péče. Hospitalizace
na psychiatrickém oddělení ve Znojmě nebo v psychiatrické nemocnici v Brně zajišťuje
vždy odborný lékař psychiatr.
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Praktický lékař pro dospělé provedl v roce 2021 ošetření celkem u 956 uživatelů.
Odborný lékař psychiatr pak v roce 2021 ošetřil celkem 599 uživatelů.

Organizační a personální oblast


Struktura a počty zaměstnanců ke konci roku 2021

V první polovině roku 2021 došlo v organizaci po předchozím schválení zřizovatelem ke
snížení počtu pracovníků PSS ZVNČ, a to o jednu pracovní pozici. Oproti tomu došlo o
jednu pracovní pozici k navýšení počtu sociálních pracovníků. Celkový počet
zaměstnanců zůstal zachován, přičemž k 31. 12. 2021 organizace zaměstnávala 44
zaměstnanců.

Úbytky

Průměrný
přepočtený stav
zaměstnanců
za celý rok

Změna počtu
zaměstnanců

Přírůstky

Počet zaměstnanců
(fyzický)

Kategorie

Změna třídy v
průběhu roku

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2021 (podle struktury zaměstnanců)

Platová třída
k 1. 1. 2021



ředitel

12

1

1

finanční účetní

11

1

1

účetní

0

technický pracovník

0

mzdový účetní, personalista

9

1

1

Asistentka sociálního pracovníka

8

1

1

manažer kvality

0

ostatní

0

THP celkem
všeobecná sestra

4
10

0

0

6

4
6

všeobecná sestra

0

nutriční terapeut

0

fyzioterapeut

0

masér

0

ošetřovatel

0

sanitář
zdravotničtí pracovníci celkem
vychovatel

0
6

0

0

6
0

14

vychovatel

0

vychovatel

0

pedagogičtí pracovníci celkem

0

0

0

pracovník v sociálních službách – nepedagogická,
aktivizační činnost – koordinátor

0
0

pracovník v sociálních službách –
nepedagogická, aktivizační činnost

7

4

4

pracovník v sociálních službách – přímá obslužná
péče

5

16

16

10

3

2

sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách celkem

23

0

0

23

Kuchař

5

1

1

kuchař

4

3

3

zásobovač

7

1

1

provozář

0

pradlena

2

2

2

krejčí

0

uklízečka

2

2

2

řidič, domovník

4

2

2

údržbář (zedník, elektrikář, truhlář…)

0

skladník

0

vrátný

0

ostatní, výše neuvedení

0

provozní zaměstnanci celkem

11

0

0

11

CELKEM zaměstnanci

44

0

0

44

Průměrné platové třídy, průměrné platy za rok 2021 (podle struktury
zaměstnanců)

Struktura zaměstnanců

Pracovníci
v sociálních
službách

A. služby sociální

Počet
zaměstnanců



Průměrná
platová
třída

Průměrný
plat (Kč)

23

PSS - přímá obslužná péče

16

5

39 411,00

PSS - základní výchovná, nepedagogická, aktivizační činnost

4

7

34 701,00

PSS - asistenční služby

-

PSS - koordinátor

-

PSS - pečovatelská činnost

-

Sociální pracovník

3

10

39 999,00

B. Služby pedagogické
Vychovatelé

15

Zdravotničtí
zaměstnanci

C. Služby zdravotnické

6

Sanitáři

-

Maséři

-

Ošetřovatelé

-

Všeobecné sestry

6

Nutriční terapeuti

-

Fyzioterapeuti

10

55 218,00

-

D. ostatní

15

Hospodářsko-správní a provozně-techničtí zaměstnanci

4

10

61 856,00

Zaměstnanci převážně manuálně pracující

11

3,5

28 749,00

-

6,3

40 583,00

PRŮMĚR celkem

Hospodaření příspěvkové organizace


Hlavní činnost – Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2021
Upravený rozpočet
(tis. Kč)

Tržby z prodeje vlastních výrobků

Skutečnost
(tis. Kč)
0

0

13 874

13 825

450

119

Výnosy z pronájmu

0

0

Ostatní výnosy z činnosti

0

246

Výnosy z prodaného zboží

0

0

Tržby z prodeje služeb
Použití fondů

Výnosy z přijatých transferů ze SR §101

12 095

12 095

Příspěvek na provoz bez účelového určení

5 600

5 600

Příspěvek na provoz účelový §105

2 973

2 973

75

74

Příspěvek na provoz účelově určený – OINV
Příspěvek na provoz účelově určený – OSV

2 600

46

Výnosy z ostatních transferů COVID-19

3 309

3 309

CELKEM VÝNOSY

40 976

38 287

Spotřeba materiálu

3 365

3 497

Spotřeba energií

1 060

833

Spotřeba - vodné

187

175

0

0

2 679

728

50

40

Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

15

12

979

934

Osobní náklady celkem

30 687

29 978

Z toho: platy zaměstnanců

21 473

21 171

Ostatní služby

16

náhrady mzdy za DPN

301

OON

200

200

sociální a zdravotní pojištění

7 243

7 125

zákonné sociální náklady

1 688

1 092

ostatní sociální náklady
Odpisy majetku
Daně a poplatky
Náklady z DDHM
Ostatní náklady
CELKEM NÁKLADY
Výsledek hospodaření



83

89

828

772

13

13

1 093

1 173

20

0

40 976

38 155

0

132

Doplňková činnost – Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2021

Náklady z doplňkové činnosti byly 630,00 Kč, výnosy 690,00 Kč. Výsledek hospodaření
za doplňkovou činnost činil 60,00 Kč.



Údaje z rozvahy k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM

28 220,00

z toho:

20 343,00

stálá aktiva
zásoby

507,00

pohledávky

426,00

finanční majetek

6 944,00

PASIVA CELKEM

28 220, 00

z toho:

20 695,00

majetkové fondy
finanční a peněžní fondy
výsledek hospodaření
cizí zdroje

1 339,00
132,00
6 054,00
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Sponzorské dary poskytnuté organizaci v roce 2021
Dárce

Hodnota daru
(Kč)

Předmět
darování

Účel

Pekařství MaJa s.r.o. Dolní Dunajovice

15 000,00

Finanční dar

Kulturní a aktivizační

Stojaspal František, Dolní Němčí

17 993,00

Věcný dar

DDHM

Rybanská Eliška, Brno

1 000,00

Finanční dar

Kulturní a aktivizační

Lékárny Hytych s.r.o., Hustopeče

40 000,00

Finanční dar

Kulturní a aktivizační

Lékárny Hytych s.r.o., Hustopeče

45 980,00

Věcný dar

DHM

CHRISTEYNS s.r.o., Odry

15 500,00

Věcný dar

DDHM

4Life Direct Insurance Services s.r.o.

20 600,00

Věcná dar

DDHM

Araven shop s.r.o.

55 000,00

Věcný dar

Oděvy pro uživatele,
inko pomůcky

Pekařství MaJa s.r.o. Dolní Dunajovice

10 000,00

Finanční dar

Nákup nádobí

Hartman Rico a.s., Veverská Bítýška

10 000,00

Finanční dar

Nákup nádobí

JMK v rámci COVID-19

88 737,60

Věcný dar

testy

JMK v rámci COVID-19

47 918,49

Věcný dar

OOPP, zdravotnický
materiál

Celkem

367 729,09
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