FARNÍ CHARITA DOLNÍ ÚJEZD

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

O NÁS
Sídlo organizace: 569 61 Dolní Újezd č. p. 613
Právní forma: církevní organizace
Založena: 1. 6. 1992
Zřizovatelem: Biskupství královehradecké
Statutární zástupce: Jana Kalibánová, ředitelka organizace
Tel. kontakt: 461 631 672, 605 385 148
email: chardolujezd@tiscali.cz
www.dolniujezd.charita.cz
IČO: 49324357
Číslo účtu: 1280318359/0800 u České spořitelny
Posláním Charity je pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase,
národnosti nebo náboženskému vyznání.
Zajišťujeme tyto služby:


pečovatelskou službu



ošetřovatelskou službu



zapůjčování zdravotních pomůcek
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba je služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost,
zejména v oblasti osobní hygieny a péče o domácnost především z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje ve vymezeném
čase v domácnostech osob.
Registrovaná sociální služba číslo: 6586009
Forma služby: terénní, ambulantní
Kapacita: terénní - 55 uživatelů
ambulantní peč. služba - 4 uživatelé
Místo poskytování služby
Terénní pečovatelská služba se poskytuje na území Dolního Újezdu a nejbližších okolních
obcí. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována ve středisku osobní hygieny v Domě
s pečovatelskou službou Dolní Újezd.
Provozní doba
Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 700 hodin ráno do 1500 hodin
odpoledne. Soboty, neděle, svátky dle dohody.
Poslání
Posláním Charitní pečovatelské služby je usnadnit lidem z Dolního Újezdu a jeho blízkého
okolí složitou životní situaci způsobenou nemocí, zdravotním omezením nebo vysokým
věkem a umožnit jim prožití důstojného života v prostředí domova a podpora zachování
jejich přirozených vztahů s rodinou a místním společenstvím.
Cílová skupina
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby se zdravotním onemocněním
 senioři
Principy
Zachování důstojnosti a dodržení práv uživatelů, respektování rozhodnutí, individuální
přístup, podpora nezávislosti klienta na službě, profesionalita, partnerství, rovné podmínky,
bezpečnost.
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Cíle služby
 poskytovat uživatelům takové služby, které jim umožní setrvat co nejdéle ve vlastním
prostředí a následně usnadní důstojné dožití jejich života
 podporovat klienta v udržení soběstačnosti a samostatnosti
 podporovat klienta v kontaktu s rodinou, obcí a okolním světem
 zprostředkovat informace o možných sociálních příspěvcích, výhodách,
kompenzačních pomůckách, jiných službách, atd.
 umožnit odborný a profesní růst svým zaměstnancům
 v rámci zajišťování služby podporovat dobré vztahy s místními občany a institucemi
Nabízené služby
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc s oblékáním, podání
jídla a pití,…)
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc
s hygienou, použití WC)
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz a donáška jídla,…)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky,…)
- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad,…)
- nadstandardní služby (doprava automobilem na vyšetření,…)
Poskytnuté pečovatelské služby hradí klient dle aktuálního ceníku.
Personál
- sociální pracovník
- vedoucí pečovatelské služby
- pracovníci v přímé péči
Statistika 2014
 počet uživatelů celkem – 63
 počet uživatelů 27 – 64 let – 4
 počet uživatelů 65 – 80 let – 25
 počet uživatelů nad 80 let – 34
 počet mužů – 21
 počet žen – 42
 počet návštěv – 7619
 počet poskytnutých úkonů – 14264
 z toho vyhláškových – 13780
 fakultativních – 484
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Ošetřovatelská služba poskytuje zdravotní služby lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje
odbornou ošetřovatelskou péči. Klientům umožňuje zůstat co nejdéle v jejich domácím
prostředí a tím se vyhnout pobytu v ústavním zařízení nebo ho oddálit. Poskytováním
odborné péče se ulehčuje i rodinným příslušníkům v péči o pacienta.
Ošetřovatelská služba je poskytována na základě ordinace ošetřujícího lékaře v rozsahu
domluvené a ordinované péče 7 dní v týdnu, na základě spolupráce s rodinou.
Cílová skupina
klienti kteří:
- jsou propuštěni z nemocnice a jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou zdravotní
ošetřovatelskou péči
- jsou chronicky nemocní a jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou
péči, není však nutná hospitalizace
- lidem po úrazech
- umírajícím, kteří chtějí svůj život uzavřít ve svém domácím prostředí
Spádová oblast
Dolní Újezd, Horní Újezd, Osík, Desná, Poříčí u Litomyšle, Budislav, Nová Ves
u Jarošova, Jarošov, Chotěnov, Vidlatá Seč, Zrnětín, Mladočov, Makov, Jiříkov, Václavky,
Lažany.
Nabízíme
Odborné úkony, které jsou prováděny kvalifikovanými zdravotními sestrami:
 lokální ošetření
 ošetření stomií
 klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentního katetru
 odběry biologického materiálu
 aplikace inhalační a léčebné terapie P. O., S. C., I. M, I. V. UV
 ošetřovatelská rehabilitace
 měření krevního tlaku
 cílená kontrola zdravotního stavu
 prevence a léčba proleženin
 nácvik a zaučování aplikace inzulínu
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Personál
- vrchní sestra
- všeobecné sestry
Statistika 2014
 počet klientů celkem – 91
 počet klientů 20 – 64 let – 8
 počet klientů 65 – 80 let – 33
 počet klientů nad 80 let – 49
 počet návštěv – 4844
 počet výkonů – 8448
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ZAPŮJČOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH
POMŮCEK
Organizace zapůjčuje také seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám kompenzační
pomůcky, které jim pomáhají zvládat běžné životní úkony, napomáhají k větší
soběstačnosti a rodinným příslušníkům usnadní péči o nemocného nebo zdravotně
postiženého.
Zapůjčujeme
 chodítka
 mechanické invalidní vozíky
 klozetové židle
 polohovací postele
 podložky – ovčí rouno
 nafukovací matrace s kompresorem
 hrazdy k polohování pacienta
 kyslík
Pomůcky zapůjčujeme v pracovní dny v kanceláři Farní charity.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 4. 1. 2014 se v naší obci a okolních vesnicích uskutečnila již
po čtrnácté Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem byla Farní charita
Dolní Újezd. V rámci sbírky bylo celkem vybráno 213 153,- Kč.
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Budislav
Desná
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky)
Horní Újezd
Osík
Poříčí (Mladočov, Zrnětín)
Vidlatá Seč

15.178,-Kč
20.197,- Kč
76.034,- Kč
31.417,- Kč
29.858,- Kč
23.311,- Kč
17.158,- Kč

Z celkové vybrané částky 213.153,- Kč měla naše Farní charita k dispozici 141.321,- Kč.
Tento rok jsme zakoupili nové zdravotní pomůcky - dvě elektrické polohovací postele,
vozík, matrace … v hodnotě 50 tisíc Kč. Nákup pomůcek přizpůsobujeme vyvstalé potřebě
uživatelů. Dále byl nakoupen zdravotní materiál v hodnotě 20 tisíc Kč. Již čtvrtým rokem
jsme také z výtěžku Tříkrálové sbírky přispěli na projekty v Indii, letos ve výši 7050,- Kč.
Ve výši cca 63 tisíc Kč byly uhrazeny také některé provozní náklady spojené s provozem
pečovatelské a ošetřovatelské služby (např. opravy automobilů 36 tisíc, nájemné
18 tisíc,…).

Děkujeme široké veřejnosti za vstřícné přijetí koledníků, dětem a vedoucím
skupinek, díky jejichž obětavosti se mohla Tříkrálová sbírka uskutečnit.
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POŘÁDANÉ AKCE 2014
Cvičení s p. Proseckou 5. 9. 2014 - Fyzioterapeutka paní Andrea Prosecká názorně ukázala
zájemcům cviky vhodné pro seniory, dále předvedla
vhodné cvičební pomůcky (guma, míček, váleček,
tyče, činky, balanční čočku) a jejich správné použití
a cviky s nimi. Někteří z návštěvníků besedy dostali
odvahu a pod jejím dohledem si cviky a pomůcky
vyzkoušeli.
Den otevřených dveří 7. 9. 2014 - U příležitosti
Dne Charity a svátku sv. Vincence z Pauly, který je
patronem charitních zařízení, pořádala Farní charita
Dolní Újezd den otevřených dveří. Návštěvníci si
mohli ve společenské místnosti prohlédnout
výstavu fotografií zachycujících činnost charity
a život v DPS. Byla zde možnost prohlédnout si
prostory charity (kanceláře, středisko osobní
hygieny,…) a zapůjčované kompenzační pomůcky.
Velký zájem návštěvníci projevili o změření tlaku.
Na závěr prohlídky mohli návštěvníci využít nabídky
pracovnic k malému občerstvení – podávala se
káva nebo čaj a domácí buchty.
Pečení perníčku 26. 11. 2014 - výroba perníkových svícínků a vánočních přání pro
uživatele.
Vánoční besídka 17. 12. 2014 – opět ji zahájili žáci
ZŠ Dolní Újezd, následovalo malé pohoštění a zpěv
za doprovodu živé hudby.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014
VÝDAJE
Spotřeba materiálu a energie

243.670,-

Náklady na služby

155.511,-

Mzdové náklady

1.571.029,-

Sociální a zdravotní pojištění

533.883,-

DPČ a DPP

101.700,-

Ostatní náklady

153.937,-

Odpisy

0,-

Výdaje celkem

2.759.730,PŘÍJMY

Tržby na vlastní výkony a služby včetně IP
Tržby od zdravotních pojišťoven

447.191,1.062.830,-

Dotace ministerstev a úřadu vlády

385.000,-

Dotace kraj

175.000,-

Dotace obce, města

419.500,-

Ostatní příjmy
Sbírky
Dary

8.895,141.321,61.429,-

Příjmy celkem
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2014
Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12.
2014

2.701.166,9
5,5
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PODĚKOVÁMÍ
V roce 2014 nás finančně podpořili:

Pardubický kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Obce:
Budislav
Desná
Dolní Újezd
Horní Újezd
Jarošov
Makov
Osík
Poříčí
Vidlatá Seč

Firmy:
Dukor s.r. o.
Lněnička s. r. o.
Pavel Rejman – Truhlářství
Pfahnl Backmittel
Stavební sdružení Boštík
Taurus Trans
Truhlářství Jána
Zěmědělské družstvo Dolní Újezd
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