Paprsek, příspěvková organizace
K Čihadlu 679
679 63 Velké Opatovice

Výroční zpráva
za rok 2010
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Paprsek Velké Opatovice, příspěvková organizace v roce 2010 dovršil první
desetiletí své existence v nově postavených budovách ve Velkých
Opatovicích. Za tuto dobu se nejenom zvýšil počet zaměstnanců na téměř
dvojnásobek, ale i podstatně se změnil styl práce a vztahy ke klientům našeho
zařízení.
V polovině roku 2010 na oslavě desetiletého výročí jsme si připomněli dny,
kdy jsme se přestěhovali z nevyhovujících prostor starého zámečku v Borotíně
do nově vybudovaných objektů na okraji města Velkých Opatovic. Mnozí
z klientů a jejich příbuzných stále vzpomínají na Borotín, kde proţili 35 let svého
ţivota, ale v převáţné většině hodnotí všechny změny pozitivně. Snad jediné
výhrady byly k bezprostřednímu okolí budovy, ale i tam došlo ke změnám:
park se zaplnil vzrostlou zelení a původní pozemky v sousedství jsou zastavěny
rodinnými domky. Všechny změny byly doloţeny výstavkou fotografií a
filmovými klipy, doplněnými i záběry z kulturních a sportovních akcí a
rekreačních pobytů našich klientů v rekreačních zařízeních a lázních
v tuzemsku i v zahraničí. Součástí oslav byly i dny otevřených dveří v zařízení a
prodej výrobků našich klientů z keramiky, kovu, skla, dřeva, proutí, papíru a
textilu, vytvořených v dílnách pracovní terapie.
V průběhu roku se podařilo uvést do provozu knihovnu pro klienty, jejíţ
provoz zajišťuje jeden z obyvatel a dle vzrůstajícího zájmu se snaţíme o její
rozšíření o další knihy a prodlouţení výpůjční doby. V současnosti má knihovník
k dispozici počítač od sponzora, coţ umoţňuje dokonalejší poskytování sluţeb
a evidenci.
Další podstatnou změnou v nabídce sluţeb pro klienty je vybudování a
úprava tréninkového bytu v prostorách původní nevyuţívané izolace. Postupně připravujeme dva klienty na větší samostatnost a sníţení závislosti na sluţbách a přechod do bytu mimo zařízení. Vedeme jednání s městem o
moţnosti poskytnutí ubytovacích prostor v běţné zástavbě.
Pro lepší vyuţití prostor v parku jsme v roce 2010 přistoupili k rekonstrukci
pergoly, která je vyuţívána ke kulturním a společenským akcím. Konstrukce
byla postupem času a vlivem klimatických podmínek značně poškozena.
Zastřešením vznikl prostor pro muzikanty během hudebních vystoupení a dále
umoţňuje vyuţívat park i během nepříznivého počasí pro klienty, zejména
imobilní.
Postupem času vyplynula i potřeba úprav některých sociálních zařízení
v budovách – jedná se zejména o odvětrání vnitřních místností, úprava pro
uţivatele na invalidních vozících a výměna linolea za keramickou dlaţbu
v prostorách se zvýšeným namáháním. Většina úprav se v loňském roce
podařila zajistit, část přejde i do roku 2011.
Na úseku vzdělávání pracovníků a zlepšení kvality sluţeb se podařilo v roce
2010 zajistit dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve
výši téměř 1,6 mil. Kč. Dokonalé vyuţití těchto finančních prostředků se jistě
projeví ve vyšší kvalitě poskytovaných sluţeb a plnění standardů kvality,
v přístupu ke klientům a v dosaţení lepší úrovně sociální péče.
Ing. Cápal Zdeněk
ředitel
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I.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I.1. Management
Základní údaje
Název organizace:

Paprsek, příspěvková organizace

Adresa:

K Čihadlu 679
679 63 Velké Opatovice

IČ:

00838420

Telefon recepce:

516 478 444

Fax:

516 478 445

www stránky:

www.uspvo.net

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Adresa:

Ţerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno

Pracovní pozice
vedoucích pracovníků
Ředitel

Jméno

e-mail, telefon

Ing. Zdeněk Cápal

reditel@uspvo.net
516 478 444, klapka 102

Vedoucí ekonomického
úseku

Jana Dokoupilová

ekonom@uspvo.net
516 478 444, klapka 101

Vedoucí zdravotnického
dispečinku

Hana Köhlerová

vrchnisestra@uspvo.net
516 478 444, klapka 204

Vedoucí I. oddělení přímé
obsluţné péče

Radka Chemčuková

oddeleni1@uspvo.net
516 478 444, klapka118

Vedoucí II. oddělení přímé
obsluţné péče

Andrea Křepelová

oddeleni2@uspvo.net
516 478 444, klapka 217
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Vedoucí III. oddělení přímé
obsluţné péče

Ivana Jeřábková

oddeleni3@uspvo.net
516 478 444, klapka 119

Vedoucí stravování

Lydie Jurková

stravovani@uspvo.net
516 478 444, klapka 123

Vedoucí údrţby

Dušan Kozelek

údrţba@uspvo.net
516 478 444, klapka 215

Vedoucí prádelny

Naděţda Náhlíková

516 478 444, klapka 231

Vedoucí úklidu

Ludmila Marková

516 478 444, klapka 272

I.2. Sociální a výchovná péče
Paprsek, příspěvková organizace je registrovaným poskytovatelem
sociálních sluţeb. Nabízí sluţby sociální péče typu domova pro osoby se
zdravotním postižením v nepřetrţitém celoročním provozu.
Kapacita zařízení

108 lůţek

Počet uţivatelů k 31.12.2010

106

Obložnost lůžek
Měsíc
1
2
3
109
109 108,19
Počet
uživatelů
100,93 100,93 100,18
%
obložnosti

4

5

6

7

8

9

10

11

12

108

108

108

108

107,97

107

107

106,37

106

100,0

100,0

100,0

100,0

99,97

99,07

99,07

98,49

98,15

Průměrná obloţnost za rok 2010 je 99,73 %.

Příjem uţivatelů za sledované období:

0

Ukončení pobytu:

3

úmrtí

Věková struktura uţivatel
ve věku
19 – 26 let
27 – 65 let
66 – 75 let
76 – 85 let
86 – 95 let
nad 95 let

0
92
12
1
1
0

Průměrný věk uţivatelů ve sledovaném období - 56,2 let.
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Ke konci roku je evidováno 31 neuspokojených ţadatelů o sociální sluţbu.
Pořadník ţádostí je pravidelně aktualizován 1 x ročně. Poslední aktualizace
proběhla v prosinci sledovaného roku.
Úroveň poskytovaných služeb - ubytování
Členění pokojů
Pokoje
1 lůţkový
2 lůţkový
3 lůţkový

I.oddělení
4
4
8

II.oddělení
1
7
7

III.oddělení
2
8
6

Počet uţivatelů

35

36

35

Celkem
7
19
21
106

Kaţdé oddělení je dále členěno na dvě části A a B. Tyto části jsou
propojeny společnými prostorami. Je tu čajová kuchyňka, sesterna, denní
místnost pro personál se sociálním zařízením, čistící místnost, sklad čistého
prádla a šatna pro uloţení sezónního oblečení, místnost pro uloţení obuvi,
sociální zařízení a koupelny. V kaţdé části se nachází společenská místnost.
Pokoje jsou standardně vybaveny – postele, šatní skříně, noční stolky, stůl,
ţidle, stolek na televizi, šatní stěna s botníkem, poličky. Uţivatelé si mohou
pokoje vybavit i vlastním nábytkem a různými předměty – křeslo, televizní
přijímač, rozhlasový přijímač, video, obrázky a také výrobky vyrobené v rámci
pracovní terapie.
Denní úhrada za bydlení
1 lůţkový pokoj
2 lůţkový pokoj
3 lůţkový pokoj

139 Kč
131 Kč
124 Kč

Úroveň poskytovaných služeb – stravování
Stravování uţivatelů je zajišťováno vlastním stravovacím provozem.
Poskytuje se celodenní strava normální, dietní a diabetická v rozsahu 5 jídel.
Vedoucí stravování prochází pravidelně 1x týdně jednotlivá oddělení a na
základě přání a poţadavků uţivatelů sestavuje jídelní lístek, se kterým jsou
uţivatelé seznámeni a zároveň je vyvěšen v jídelně a na jednotlivých
odděleních. Uţivatelé mají moţnost jeden den v týdnu výběru ze dvou druhů
jídel. Moţnost výběru jídel se časem rozšíří i na další dny. Sloţení stravy co se
týče bílkovin, tuků, vitamínů apod. je kontrolováno a schvalováno praktickým
lékařem.
Klienti se stravují v jídelně. Imobilním klientům z I. oddělení je strava
podávána formou tabletového systému. Strava se do tablety naporcuje ve
výdejní části kuchyně a v uzavřeném vozíku je převezena na oddělení.
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Denní úhrada za stravování
Druh stravy
Potraviny
Normální
65,00
Dietní
65,00
Diabetická
68,00

Režie
52,00
52,00
52,00

Rozbor plných úhrad za stravu a ubytování
Strava normální
Leden - prosinec 2010
Denně
Měsíčně
1-lůţkový pokoj potraviny
reţie
bydlení

Celkem
2-lůţkový pokoj potraviny
reţie
bydlení

Celkem
3-lůţkový pokoj potraviny
reţie
bydlení

Celkem

65,00
52,00
139,00
256,00

7 680,00

65,00
52,00
131,00
248,00

7 440,00

65,00
52,00
124,00
241,00

7 230,00

Strava diabetická
Leden – prosinec 2010
Denně
Měsíčně
1-lůţkový pokoj potraviny
reţie
bydlení

Celkem
2-lůţkový pokoj potraviny
reţie
bydlení

Celkem
3-lůţkový pokoj potraviny
reţie

bydlení
Celkem

68,00
52,00
139,00
259,00

7 770,00

68,00
52,00
131,00
251,00

7 530,00

68,00
52,00
124,00
244,00

7 320,00
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Celkem
117,00
117,00
120,00

Další služby pro uživatele
Uţivatelům nabízíme další sluţby dle jejich poţadavků a potřeb:
pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záleţitostí
– poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče
– zajištění lékařské péče
– poskytování základního sociálního poradenství
–
–
–
–
–
–

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
S ohledem na cílovou skupinu klientů se snaţíme s týmem kvalitních
pracovníků zajišťovat profesionální sluţby. Naším cílem je udrţet základní
dovednosti a schopnosti klientů, vytvořit jim pocit bezpečí s respektováním
osobnosti klienta a plnohodnotného naplnění jejich ţivota.
K pravidelným činnostem patří nácvik jednoduchých pracovních činností,
upevňování jiţ získaných dovedností, vědomostí a návyků.
Aktivizační činnosti probíhají pravidelně kaţdý den. Klienti mají k dispozici
terapeutické dílny (keramická dílna, tkalcovská dílna, knihovna s čítárnou),
kde jsou jim nabízeny přiměřené aktivity dle jejich zájmů. Tato ergoterapie se
zaměřuje na rozvoj motoriky. Zhotovené výrobky se vyuţívají pro prezentaci
zařízení.
Klienti mají také moţnost zúčastňovat se pravidelně canisterapie, která je
úspěšně vyuţívána i u klientů s těţším postiţením. Velmi oblíbená je
hipoterapie a lamoterapie v Ústupu a v neposlední řadě i návštěvy solné
jeskyně v Jevíčku. Jedenkrát za měsíc do zařízení dojíţdí psycholog a
speciální pedagog, kteří provádí individuální a skupinovou terapii. Rovněţ je
v zařízení zajištěna duchovní péče.
Klienti rádi vyuţívají moţnosti navštěvovat relaxační místnost, kde si mohou
vybrat z nabídky čtení knih, poslech relaxační hudby, popřípadě vyuţít
bazální stimulaci.

Kulturní akce
Během roku se klienti účastní různých kulturních akcí v prostorách zařízení i
mimo ně. Organizujeme společné rekreace, poznávací zájezdy dle přání
klientů, navštěvujeme divadelní a filmová představení ve Velkých
Opatovicích, Boskovicích, Svitavách, neujde nám ţádné vystoupení
dechovky v okolí.
Velký úspěch sklidil kurz tanečních pořádaný pro naše klienty a klientky ze
Šebetova.
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Účastníme se sportovních her v Boskovicích, pořádáme turnaje v kuţelkách
a ping-pongu za účasti kamarádů ze Šebetova a Svitav. Klienti také rádi
navštěvují kuţelnu v místní restauraci.
Daří se nám spolupracovat se základní školou, mateřskou školou i střední
odbornou školou v našem městě.
Letní slavnost Majáles se stal pro uţivatele a jejich rodiny tradicí. V letošním
roce byl spojen s úspěšnou oslavou desátého výročí trvání Paprsku. Jiţ třetím
rokem jsme uspořádali Paprskový ples pro nás a naše přátele ze Šebetova a
Svitav.
Přehled akcí během roku 2010
Leden
6.1.
20.1.
20.1.
22.1.

Tříkrálová koleda
Návštěva divadelního představení ve Svitavách „Hodina zkoušení“
Výlet klientů do Moravské Třebové spojený s nákupem
Kino Velké Opatovice „Ať ţijí rytíři“

Únor
5.2.
11.2.
17.2.
18.2.
25.2.
Březen
2.3.
3.3.
5.3.
10.3.
17.3.
19.3.
19.3.
24.3.
25.3.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.

Kino Velké Opatovice „Zataţeno, sem tam trakaře“
Valentýnský ples Svitavy
Valentýnské posezení s klientkami ze Šebetova
Výlet na Hvězdárnu do Brna
Vernisáţ obrazů v Šebetově

Hvězdárna Brno
Taneční kurz v Šebetově
Výstava „Kamélie a krajky“ Rájec Jestřebí
Taneční kurz v Šebetově
Pokračování tanečního kurzu v Paprsku
Kino Velké Opatovice „Planeta 51“
Solná jeskyně Jevíčko, návštěva cukrárny
Velikonoční výstava Svitavy
Taneční kurz v Šebetově
Velikonoční prodej výrobků v zařízení
Velikonoční prodej v Jevíčku
Solná jeskyně Jevíčko
Velikonoční bohosluţba v zařízení

Duben
5.4. Velikonoční pomlázka v Šebetově
9.4. Kino Velké Opatovice
12.4. Výlet do Boskovic
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14.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
29.4.
30.4.
Květen
4.5.
5.5.
9.5.
11.5.
13.5.
18.5.
21.5.
23.5.
25.5.
26.5.
26.5.
27.5.
30.5.
31.5.4.6.
31.5.

Taneční kurz v Šebetově
Taneční kurz v Paprsku
„Den země“ – úklid okolí Paprsku
Pouťové atrakce ve Velkých Opatovicích
Výlet do Rudky u Kunštátu
Pouťové atrakce ve Velkých Opatovicích
Svitavy divadelní představení „Jak se zachraňuje země“
Pálení čarodějnic v Šebetově
Taneční kurz Šebetov

Solná jeskyně Jevíčko
Taneční kurz v Šebetově
Bohosluţba Velké Opatovice
Kino Šebetov
Výlet do Jevíčka
Solná jeskyně Jevíčko
Kino Velké Opatovice „Doktor od jezera hrochů“
Bohosluţba Velké Opatovice
Výlet do Svitav - muzeum
Kuţelky Velké Opatovice
Přátelská návštěva do zařízení v Bystrém
Kuţelky Velké Opatovice
Návštěva bohosluţby ve Velkých Opatovicích
Pobyt v rekreačním středisku Motýlek v obci Svojanov u Moravské
Třebové
Kuţelky Velké Opatovice

Červen
4.6.
6.6.
8.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
12.-13.6.
13.6.
15.6.
15.6.
16.6.
16.6.
18.6.
18.6.
20.6.

Kino Velké Opatovice animovaný film „Dešťová víla“
Bohosluţba Velké Opatovice
Solná jeskyně Jevíčko
Návštěva farmy Padma Bělá
Integrační výlet do Boskovic
Návštěva cukrárny ve Velkých Opatovicích
Výlet na boskovickou pouť
Prodejní jarmark v Kunštátě
Bohosluţba Velké Opatovice
Zahradní slavnost MŠ Velké Opatovice
Vystoupení ZUŠ Velké Opatovice
Sportovní hry Boskovice
Cirkus Berousek Velké Opatovice
Divadelní představení v Březinách „Cirkus“
Návštěva klientek ze Šebetova
Majáles
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22.6.
23.6.
24.6.
28.6.
29.6.
30.6.

Červenec
8.7.
10.7.
11.7.
13.7.
20.-22.7.
24.7.

Výlet na zámek do Boskovic
Výlet do Jevíčka
Country odpoledne Šebetov
Lamoterapie Ústup
ZOO Olomouc
Návštěva klientek ze Šebetova /promítání filmu „Kukadla na
sněhu“/

Solná jeskyně Jevíčko
Koncert duo Eva a Vašek, Svitavy
Vystoupení klientů v Borotíně
Lamoterapie Ústup
Workshop pod vedením švýcarské lektorky - Rudka
Vernisáţ obrazů našich klientů Rudka

Srpen
3.8.
5.8.
19.8.
20.8.
28.-29.8.

Solná jeskyně Jevíčko
Výlet do Šubířova
Výstava Arboretum Borotín
Kino Velké Opatovice „Kouzelná chůva“
Prodej výrobků na jarmarku ve Velkých Opatovicích

Září
3.9.
8.9.
10.9.
11.9.
13.-17.9.
14.9.
16.9.
19.9.
22.9.
24.9.
29.9.
30.9.
Říjen
5.10.
6.10.
6.10.
7.10.
9.10.

Workshop pod vedením švýcarského lektora v Paprsku
Posezení s evangelickým farářem v Paprsku
Taneční kurz Šebetov
Den bez bariér Rudka
Dovolená klientů na Šubířově
Lamoterapie Ústup
Vystoupení na hudebním festivalu v Rájci Jestřebí
Den otevřených dveří v Šebetově
Křesťanské odpoledne v zařízení
Kino Velké Opatovice „Příběh hraček“
Posezení s evangelickým farářem
Lamoterapie Ústup

Lamoterapie ústup
Den otevřených dveří v zařízení
Křesťanské odpoledne
Setkání seniorů ve Velkých Opatovicích
Rudecké jeskyně akce Sázení bylin
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13.10.
13.10.
14.10.
15.10.
19.10.
20.10.
26.10.
27.10.
Listopad
1.-5.11.
2.11.
3.11.
5.11.
10.11.
13.11.
16.11.
19.11.
24.11.
24.11.
28.11.
30.11.
Prosinec
1.12.
6.12.
8.12.
9.12.
14.12.
15.12.
16.12.
19.12.
20.12.
23.12.
24.12.
30.12.
31.12.

Kuţelky Velké Opatovice
Křesťanské dopoledne
Opékání párků v parku
Kino Velké Opatovice „Shrek“
Lamoterapie Ústup
Výlet klientů do Brna
Kuţelky restaurace Borszem
Posezení s evangelickým farářem

Rekreace Skalka
Lamoterapie Ústup
Posezení s evangelickým farářem
Folklórní festival Svitavy
Solná jeskyně Jevíčko
Setkání harmonikářů v Olešnici
Lamoterapie Ústup
Kino Velké Opatovice „Kuky se vrací“
Křesťanské dopoledne
Solná jeskyně Jevíčko
Adventní prodej v Jevíčku
Lamoterapie Ústup
Posezení s farářem
Mikulášská nadílka
Taneční kurz Šebetov
Akce vypouštění balonků
Předvánoční turnaj v ping pongu se ZŠ Velké Opatovice
Posezení s evangelickým farářem
III. paprskový ples
Vánoční prodej výrobků v Paprsku
Vystoupení pěveckého sboru ZŠ
Vánoční koledování Malohanačky
Štědrovečerní odpoledne v Paprsku
Vánoční vystoupení evangelické mládeţe
Silvestrovská veselice

I.3. Zdravotní péče a rehabilitace
Zajištění lékařské péče
Lékařská péče je pro obyvatele zařízení zajištěna praktickým lékařem
v ordinaci ve Velkých Opatovicích. Podle potřeby lékaře navštěvují v určené
ordinační době pro registrované pacienty. Lékař nemá pro uţivatele zařízení
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vyhrazeny ordinační hodiny. V případě imobilního uţivatele, preventivních
prohlídek nebo akutního stavu, navštěvuje uţivatele v zařízení.
Mimo pracovní dobu nebo v době nepřítomnosti lékaře v ordinaci, je
s lékařem moţná telefonická domluva, v době nepřítomnosti lékaře z důvodu
dovolené, nemoci má lékař sjednaný zástup.
K zajištění péče je vyuţívána i převozová sluţba v návaznosti na pohotovostní
sluţbu a v případech akutních - ţivotu ohroţujících stavů je volána RZS.
Do zařízení dochází pravidelně 1x v měsíci lékař – psychiatr, ostatní
specializovaná vyšetření uţivatelů jsou prováděna v ordinacích lékařů
specialistů, kam je uţivatel na základě doporučení odeslán.
Administrativní činnosti – předpisy léků, ţádanek, pomůcek atd. je
prováděn po vzájemné domluvě v zařízení i v ordinaci lékařů.
Rehabilitace
V tomto roce byla rehabilitace z důvodu nedostatečného počtu
zdravotnických pracovníků zajišťována pouze po dobu 2 měsíců.
Byla zaměřena na úkony, které jsou lékařem doporučeny, na individuální a
skupinové cvičení, nácviky jemné motoriky, nácviky a zachování stávající
soběstačnosti. K rehabilitaci jsou pouţívány masáţní přístroje, míče, chodítka,
kruhy, rotopedy. Ergoterapeutická cvičení se zaměřují na získávání a
uchovávání dovedností s úkony běţného ţivota např. zavazování tkaniček,
zamykání klíčem, zapínání knoflíků, zipů atd.

I.4. Provozní činnosti
Recepce
Na recepci se střídají pracovnice v pravidelných denních směnách.
Recepce
zajišťuje telefonické spojení na jednotlivé úseky
zachycuje veškerou evidenci příchodů a odchodů zaměstnanců i
pohyb cizích osob v areálu zařízení
kontroluje aktivaci zabezpečovacího zařízení po ukončení směn a
protipoţární zařízení EPS.

Údržba
Pracovníci údrţby provádí
zajištění bezproblémového chodu budovy po technické stránce
běţné opravy veškerého zařízení
dopravu zaměstnanců na sluţební cesty
dopravu klientů na zájezdy a rekreace
v letním období ošetřování zeleně v areálu zařízení
v zimním období úklid sněhu a posyp komunikace
běţnou údrţbu vozového parku
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evidenci spotřeby energií a vody

Prádelna
Zařízení Paprsek provozuje vlastní prádelnu.
Prádelna
provádí praní, ţehlení a opravy veškerého prádla uţivatelů, loţního
prádla a pracovního oblečení zaměstnanců
značení prádla uţivatelů i zaměstnanců
odvoz čistého prádla na oddělení
Do vybavení patří 4 automatické pračky, sušička plynová, sušička
elektrická, mandl, ţehlící lis, 2 šicí stroje a naţehlovací stroj.

Stravovací provoz
Kuchyň je provozována vlastní činnosti.
Pracovnice kuchyně zajišťují
přípravu a podávání celodenní stravy pro uţivatele a obědů pro
zaměstnance a cizí strávníky
obsluhu vybavení kuchyně
mytí nádobí
Do vybavení kuchyně patří 3 kombinované sporáky, 4 varné kotle,
cukrářská pec, smaţící pánev, konvektomat, průmyslová myčka, škrabka na
brambory a další menší strojní zařízení.
Vzdělávání zaměstnanců
Pro zajištění kvalitního zpracování individuálních vzdělávacích plánů všech
pracovníků byl zakoupen počítačový modul firmy IreSoft Cygnus –
Zaměstnanci, který slouţí pro evidenci a vytváření individuálních vzdělávacích
plánů pro pracovníky organizace. Modul Zaměstnanci obsahuje zadávání
doporučených aktivit směřujících ke komplexnímu rozvoji zaměstnance a
jejich vyhodnocení.
V rámci projektu „Zvyšování kvality poskytovaných sociálních sluţeb v
Paprsku p.o.“ byla v letošním roce navázána spolupráce se vzdělávací
agenturou Marlin s.r.o., která zajistila poţadovanou dodávku akreditovaných
vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních sluţbách a sociální
pracovníky. Na základě této spolupráce všichni pracovníci v sociálních
sluţbách a sociální pracovníci v roce 2010 splnili zákonnou povinnost dalšího
vzdělávání.
Zdravotničtí pracovníci se zúčastňují seminářů v rámci celoţivotního
vzdělávání za účelem získání kreditů. Ostatní pracovníci vyuţívají vţdy aktuální
vzdělávací akce dle nabídky různých vzdělavatelů.

13

II.

Základní ekonomické údaje

Údaje z rozvahy k 31.12.2010
Aktiva celkem
Stálá aktiva
z toho Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
z toho Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
z toho Jmění účetní jednotky
Fondy účetní jednotky
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
z toho Krátkodobé závazky
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tis. Kč
114 131
109 112
6
109 106
5 019
180
1 750
3 089
114 131
110 331
109 435
890
6
3 800
3 800

