ZPRÁVA O ČINNOSTI
Domova Svatý Jan, poskytovatele sociálních služeb
v roce 2013

organizace:

Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora
IČO: 42727235
tel.: 318 862 389
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forma:

příspěvková organizace
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Předmět činnosti
Předmět činnosti organizace vymezuje rozhodnutí o registraci dle § 78 - 84 zákona č.
108/2006 Sb. Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb.
V roce 2013 byly registrovány v Domově Svatý Jan tyto služby:
- pobytová služba domov pro osoby se zdravotním postižením
- terénní služba podpora samostatného bydlení
- odlehčovací služby
Stručná historie
Areál Domova Svatý Jan se nachází v malé obci Svatý Jan, kde trvale žije pouze několik
desítek obyvatel.
V roce 1987 vznikl ve Svatém Janu , v bývalé vesnické škole, která byla původně rozšířena a
přestavěna pro potřeby domova důchodců, „Ústav sociální péče pro mládež“ . Ústav
s kapacitou 48 lůžek sloužil pro péči o chlapce do 26 let. Po roce 2000 došlo k rozšíření
prostor pro bydlení přístavbou nového domku a přestavbou jihovýchodního křídla areálu. Od
roku 2007 byla věková hranice pro přijímání klientů zvýšena, cílová skupina se rozrostla o
dospělé ženy. Domov Svatý Jan rozšířil v roce 2007 své služby o odlehčovací služby a
podporu samostatného bydlení v okolních obcích a městě Sedlčany.
1. Domov pro osoby se zdravotním postižením
-

identifikátor služby
forma poskytování
kapacita
cílová skupiny

- věková struktura

:
:
:
:

5097137
pobytová
48
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
: 19 – 80 let

Posláním služby je poskytování sociálních služeb, které spočívají v dlouhodobé podpoře,
pomoci a péči svým uživatelům s cílem naplňovat jejich individuální zájmy, potřeby a přání
tak, aby žili co možná nejběžnějším způsobem života.
Služba je poskytována ve 3 budovách, které jsou umístěny v rozsáhlé zahradě. Všechny
objekty, včetně vnitřních prostor, jsou dle finančních možností průběžně udržovány a
modernizovány .
Ubytování na hlavní budově je poskytováno ve čtrnácti 1- 3 lůžkových pokojích . Zde jsou
ubytováni uživatelé s převážně vysokou eventuelně střední mírou podpory.V dalších
budovách areálu jsou ubytováni uživatelé s nízkou nebo střední mírou podpory v devíti
1 – 2 lůžkových pokojích.
V roce 2013 byla kapacita této služby zcela naplněna.
Charakter poskytovaných služeb:
- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče
- pomoc při osobní hygieně
- úklid pokojů
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- lékařská, rehabilitační a ošetřovatelská péče

2. Odlehčovací služby
-

identifikátor služby
forma poskytování
kapacita
cílová skupiny

- věková struktura

:
:
:
:

1842610
pobytová
2
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
: 19 – 80 let

Odlehčovací služba v Domově Svatý Jan je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí.
Služba je poskytována souběžně se službou „domov pro osoby se zdravotním postižením“
v prostorách hlavní budovy.
V roce 2013 využilo odlehčovací službu celkem 5 klientů v souhrnné délce 204 dnů.
Charakter poskytovaných služeb:
- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče
- pomoc při osobní hygieně
- úklid pokojů
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- lékařská, rehabilitační a ošetřovatelská péče

3.

Podpora samostatného bydlení

-

identifikátor služby
forma poskytování
kapacita
cílová skupiny

- věková struktura

:
:
:
:

5378423
terénní
5
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
: 19 – 64 let

V roce 2007 jsme jako jedni z prvních zaregistrovali službu „podpora samostatného bydlení“.
Posláním této služby je zvyšování soběstačnosti osob s mentálním postižením tak, aby mohli
samostatně bydlet v přirozeném prostředí místní komunity.
Služba „podpora samostatného bydlení“ je terénní služba, kterou uživatelům poskytujeme
v místě jejich bydliště v jejich přirozeném sociálním prostředí.
V současné době službu využívají uživatelé, kterým jsme v minulosti poskytovali pobytovou
službu v domově pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o lidi s nízkou mírou
nezbytné podpory, kteří jsou schopni díky naší službě žít ve vlastních bytech a zapojovat se
aktivně do běžného života.

Zaměstnanci
Činnost všech tří služeb je zajišťována vlastními zaměstnanci. Celkové mzdové náklady
v roce 2013 byly ve výši 9 342 tis. Kč. Průměrná mzda 20 257 Kč.
Všichni zaměstnanci v přímé obslužné péči mají podle zákona o sociálních službách
potřebnou odbornou způsobilost pro výkon své profese. Každoročně jsou tito zaměstnanci
dále proškolováni tak, aby došlo ke zkvalitnění jejich práce a k získání vyšší odbornosti.
V roce 2013 prodělali zaměstnanci v úhrnu 1124 hodin školení a dalšího vzdělávání.
průměrný počet zaměstnanců
z toho:
pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
zdravotní sestry
kuchařky
ostatní obslužný personál
vedoucí pracovníci

38
24
1
2
3
7
1

Ekonomické ukazatele
Domov Svatý Jan hospodařil v roce 2013 s vyrovnaným rozpočtem.

1. Příjmy
Výnosy
tržby z vlastní činnosti
úhrady od klientů
příspěvky na péči
tržby od zdravotních pojišťoven
podpora samostatného bydlení
odlehčovací služby
fakultativní činnost
fond FKSP
rezervní fond darů
příspěvky na provoz SKKU
dotace MPSV
humanit. fond SKKU
dotace na mzdy – úřad práce
výnosy celkem

v tis.
98
4523
4031
409
36
106
108
97
73
2091
5022
0
390
16984

2. Výdaje
Náklady:
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
jiné ostatní náklady
odpisy dlouhodobého majetku
náklady celkem

v tis.
2007
764
155
8
510
9209
133
3125
92
460
521
16984

Nově pořízený investiční majetek
Pořízení nového investičního majetku.
V roce 2013 bylo schváleno čerpání investičního fondu ve výši 78.638,- Kč na nákup nové
elektrické třítroubé pece.
Dále jsme obdrželi darem nový rehabilitační přístroj (motokolo) v pořizovací hodnotě
65.703,- Kč.
Kontrolní činnost
Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., byla
kontrolní činnost prováděna zaměstnanci Domova Svatý Jan.
Kontroly prováděli tito zaměstnanci: ředitelka, ekonom, vedoucí úseků, sociání pracovník.
Finanční kontroly byly prováděny na základě vnitřního kontrolního systému.
V květnu 2014 proběhl audit na zúčtování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu za rok
2013. Výrok auditora byl „bez závad“.
V září roku 2013 byla provedena kontrola z Krajské hygienické stanice, zaměřená na plnění
povinností vyplývajících z nařízení evropského parlamentu a rady ES na dodržování postupů
a obecných zásad bezpečnosti potravin. Kontrola neshledala žádné nedostatky ve skladování
potravin ani v provozní a osobní hygieně.
Činnost organizace a akce uživatelů lze sledovat na internetových stánkách Domova Svatý
Jan : www.domovsvatyjan.cz.

