Paprsek, příspěvková organizace
K Čihadlu 679
679 63 Velké Opatovice

Výroční zpráva
za rok 2011

1

Obsah
I.

II.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

3
6
12

Plnění úkolů v personální oblasti

13

II.1 Vzdělávání zaměstnanců

III.
IV.

3

I.1 Management
I.2 Sociální a výchovná péče
I.3 Zdravotní péče a rehabilitace

13

Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III.1 Výnosy
III.2 Náklady
Základní ekonomické údaje

2

14
14
15

16

I.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I.1. Management
I.1.1 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

I.1.2 Údaje o vedoucích zaměstnancích
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

Bc. Andrea Křepelová

oddeleni2@uspvo.net
516 478 444, klapka 217

Vedoucí III. oddělení přímé
obsluţné péče

Ivana Jeřábková

oddeleni3@uspvo.net
516 478 444, klapka 119
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Vedoucí stravování

Lydie Jurková

stravovani@uspvo.net
516 478 444, klapka 123

Vedoucí údrţby

Dušan Kozelek

údrţba@uspvo.net
516 478 444, klapka 215

I.1.3 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních sluţeb po stránce
ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče
-

-

-

-

-

-

-

-

-

zajištění efektivní ošetřovatelské a sociální péče v nočních hodinách
zvýšením počtu zaměstnanců na směně /4 zaměstnanci v noční sluţbě/
a díky tomu kvalitnější poskytování sluţeb klientům,
zajištění vyšší bezpečnosti personálu zařízení – pouţívání signalizačního
zařízení Sirius - náramky pro rychlé přivolání pomoci např. v případě
nebezpečí při noční sluţbě,
vyšší efektivita práce personálu zařízení – nastavení pravidel,
harmonogramů, rozdělení kompetencí pro jednotlivé pracovní pozice
v souladu se standardy kvality sociálních sluţeb a jejich zaváděním do
praxe,
zprostředkování moţnosti a vyuţívání supervize a odborné pomoci pro
zaměstnance zařízení v oblasti sociální práce a sociálních sluţeb
formou skupinové nebo individuální,
pokračování pravidelné spolupráce s dalšími odborníky při poskytování
sluţeb pro uţivatele např. skupinové terapie s psychologem, speciálním
pedagogem nebo lékařem z oboru psychiatrie aj., nebo metodická
podpora inspektora kvality v oblasti vzdělávání zaměstnanců,
spolupráce a nabízení vyuţívání sluţeb dalších poskytovatelů sociálních
sluţeb např. aktivizační sluţby pro osoby ve spolupráci se sdruţením
Lamák /lamoterapie, hipoterapie, canisterapie/.
vyuţívání prostředků z ESF na vzdělávání zaměstnanců, důraz na
hospodárnost a sniţování nákladů při poskytování sociálních sluţeb
v oblasti energií, pohonných hmot, kancelářských potřeb, pomůcek
atd.,
v oblasti kapacity zařízení – nepokračovat ve sniţování počtu lůţek,
snaha o naplnění obloţnosti lůţek v zařízení přijetím nových uţivatelů
sluţby
v oblasti příspěvku na péči – pravidelné přehodnocování zdravotního
stavu uţivatelů sluţby a tím snaha o zvýšení stupně příspěvku na péči u
jednotlivých uţivatelů
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-

nastavení optimálních úhrad za pobyt a stravu pro uţivatele zařízení
tak, aby pokryla navýšení nákladů a přitom uţivateli zastalo dostatek
finančních prostředků na další nutné osobní potřeby

I.1.4 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace
Zprávy a fotografie z uskutečněných aktivit během roku v regionálním tisku
např. IV. Paprskový ples za účasti dalších zařízení – Sociální sluţby Šebetov a
Diakonie Letovice.
Účast klientů domova pro osoby se zdravotním postiţením na projektu Doteky
II. a pokračování spolupráce s PRO FUTURO o.p.s. Kunštát, např. Výtvarný
workshop pro klienty se švýcarskými lektory, Den bez bariér, Sázení stromů
zdravotně postiţenými, Otevření zahrady smyslů, Vernisáţ v Rudce u Kunštátu.
V průběhu roku rozšiřování propagačních materiálů zařízení /letáky,
pohlednice, tužky a bloky ze vzdělávacího projektu pro zaměstnance/
zájemcům o sluţbu, veřejnosti např. na veletrhu Medical Fair Brno – veletrh
sociálních sluţeb a zdravotnické techniky, veřejnosti v rámci kulturních akcí ve
městě a okolí např. prodej výrobků z aktivizačních dílen klientů v Jevíčku,
Velkých Opatovicích, Kunštátě.
Pravidelná aktualizace webových stránek www.uspvo.net.
Prezentace zařízení v rámci vydaného Katalogu sociálních sluţeb pro
Boskovice a Boskovicko 2011 v rámci projektu Podpora plánování sociálních
sluţeb v JmK /komunitní plánování/.
Prezentace zařízení v rámci inzerce v regionálním kalendáři – Malá Haná 2011.
Prezentace zařízení v rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb – den
otevřených dveří v zařízení pro veřejnost.
I.1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů
Paprsek p.o. získal v roce 2010 na základě ţádosti o finanční podporu
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci na realizaci
projektu s názvem „Zvyšování kvality poskytovaných sociálních sluţeb
v Paprsku p.o.“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00190. Projekt je financován
z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Účelem
dotace je zkvalitnit poskytované sociální sluţby. Tohoto cíle je dosahováno
prostřednictvím vzdělávání a zvyšováním kvalifikace zaměstnanců
organizace a pomocí podpory zavádění procesu rozvoje kvality sociálních
sluţeb. Projekt byl zahájen 1.6.2010 a doba trvání je stanovena na 24 měsíců.
Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 1 597 956 Kč.
Dalším mimorozpočtovým zdrojem jsou peněţní dary a dědictví.
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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 31.12.2011

106

Obložnost lůžek
Měsíc
Počet
uživatelů
%
obložnosti

1

2

3

106

106

106

98,15

98,15

98,15

4

5

6

7

106

106

98,15

98,15

106,57 106,94
98,67

99,01

8

9

10

11

97,64

97,78

97,85

98,02

Průměrná obloţnost za rok 2011 je 98,15 %.

Příjem uţivatelů za sledované období:

4

Ukončení pobytu:

2
2

úmrtí
odchod

Aktuální stav ţádostí o umístění ţadatelů k 31.12.2011
Věková struktura uţivatel
ve věku
19 – 26 let
27 – 65 let
66 – 75 let
76 – 85 let
86 – 95 let
nad 95 let
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0
87
18
1
0
0

Průměrný věk uţivatelů ve sledovaném období - 56,9 let.
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

6

12

105,45 105,60 105,68 105,87 105,97

Celkem
7
19
21
106

98,12

Ubytovací prostory jsou rozděleny na tři oddělení ve třech nadzemních
podlaţích. 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. Výzdoba pokoje závisí na přání a
potřebách klienta - výrobky vyrobené v rámci aktivizačních činností,
namalované obrázky, fotografie kamarádů či rodiny, diplomy ze soutěţí,
květiny, hračky.
Na všech pokojích jsou rozvody signalizačního zařízení – část klientů
signalizaci pouţívá přes den nebo v noci. Někteří klienti v rámci jemné
motoriky nezvládnou signalizační zařízení obsluhovat, někteří nemají potřebu
zařízení vyuţívat.
Zařízení Paprsek provozuje vlastní prádelnu. Pracovníci prádelny provádí
označení, praní, ţehlení a opravy veškerého prádla uţivatelů.
Úklid ubytovacích prostor je rovněţ zajištěn vlastními pracovníky.
Ve sledovaném roce se úhrada za výše uvedené poskytované sluţby
změnila od měsíce února, měsíční úhrada se zvedla o 90 Kč.
/Rozbor úhrad proveden v bodě III.1 Výnosy, III.1.1 Rozbor plných úhrad za stravu a
ubytování./

Úroveň poskytovaných služeb – stravování
Stravování uţivatelů je zajišťováno vlastním stravovacím provozem.
Poskytuje se celodenní strava normální, dietní a diabetická v rozsahu 5 jídel.
Uţivatelé se mohou podílet na tvorbě jídelního lístku. Vedoucí stravování
prochází pravidelně 1x měsíčně 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 - slané nebo sladké,
rovněţ mají právo volby přílohy k hlavnímu jídlu. Personál oddělení kaţdou
neděli individuálně u kaţdého klienta zjišťuje a zapisuje výběr druhu jídla na
středu. Seznamy jsou v pondělí odevzdány sociálním pracovníkům, kteří zajistí
zapsání výběru u jednotlivých klientů v IS Cygnus.
Sloţení stravy co se týče bílkovin, tuků, vitamínů apod. je kontrolováno a
schvalováno praktickým lékařem.
Strava se vydává v centrální jídelně. Klienti, kteří jsou imobilní, mají potíţe
dojít do centrální jídelny nebo nemocní klienti se stravují na jídelnách na I. a II.
oddělení, na pokojích nebo vyuţívají společenskou místnost na oddělení.
Teplá strava je na oddělení dováţena v termosetech nebo formou
tabletového systému.
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V roce 2011 se úhrada za celodenní stravu změnila od měsíce února,
měsíční úhrada se zvedla o 180 Kč.
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.
V aktivizačních místnostech jsou nabízeny následující výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti:
Aktivizační místnost I.NP relaxační

-

poslech relaxační hudby
četba knih
poslech dechové hudby
poslech pohádek
zpěv
procvičování paměti
odpočinek při svíčkách a aromalampě
relaxace při lávových lampách, solných lampách

Aktivizační místnost II.NP keramická

-

aktivizační činnosti zaměřené na práci s hlínou (vykrajování, modelování,
glazování)
hry na počítači
malování, kreslení, vybarvování
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-

výuka ubrouskové techniky
batikování
procvičování psaní, čtení a počtů
výcvik samostatného pohybu po městě (znalost dopravních značek a
předpisů)

Aktivizační místnost II.NP tkalcovská

-

tkaní koberců na tkalcovských stavech
tkaní sedáků na kolíkových stavech
drobné ruční práce
vyšívání
kreslení

Aktivizační místnost III.NP

-

-

aktivizační činnosti zaměřené na procvičování jemné motoriky. Jedná se o
výrobu předmětů z různých materiálů jako je papír, dřevo, vlna, látka
apod.
společenské hry zaměřené na procvičení a udrţení paměti, pohotovosti a
pozornosti
pohybové hry, doprovázené hudbou (procvičování celého těla, hra
s míčem, posilování s medicinbalem)

V zařízení je k dispozici knihovna s čítárnou a společenská místnost, ve které
se pořádají kulturní akce a uţivatelé tady sledují kaţdý pátek různé filmy.
V prostoru aktivizačních místností mohou klienti vyuţívat internet.
Nabídka dalších činností:
- práci na zahradě – pěstování květin, zeleniny, udrţování parku v zařízení
- účast na kulturních (divadla, kina, vystoupení) a sportovních aktivitách
(sportovní soutěţe, pochody) v zařízení i mimo něj
- nácvik kulturních vystoupení, která reprezentují zařízení při různých
příleţitostech
- účast na výtvarných soutěţích
- vycházky do města a okolí
- tematické výlety po ČR
- aktivní a relaxační trávení volného času v parku zařízení (fotbal, kuţelky,
poslouchání hudby, opékání párků)
Pravidelná činnost nabízená pro uţivatele:
- posezení s evangelickým farářem (kaţdou středu)
- schůzka se speciálním pedagogem a psychologem (1x měsíčně)
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-

canisterapie ( 2x měsíčně)
práce s uměleckým keramikem (3x měsíčně)
muzikoterapie (2. a 4. pátek v měsíci)
lamoterapie, canisterapie, hipoterapie v Ústupu
taneční kurz v Šebetově

Přehled akcí během roku 2011
Leden
6.1.
13.1.
14.1.
18.1.
26.1.
27.1.
31.1.
31.1.

Tříkrálová koleda
Divadelní představení v Paprsku
Kino Velké Opatovice – animovaný film „Já padouch“
Kuţelky Velké Opatovice
Výlet do Boskovic
Kuţelky Velké Opatovice
Solná jeskyně v Jevíčku
Bowling Letovice

Únor
11.2. Boskovice – 9. ples Sociálních sluţeb Šebetov
16.2. Valentýnský ples Svitavy
Březen
4.3. Kino Velké Opatovice
Duben
4.4.
6.4.
6.4.
11.4.
14.4.
15.4.
17.4.
18.4.
25.4.
29.4.
29.4.
Květen
1.-8.5.
4.5.
5.5.
9.5.
12.5.
17.5.
23.5.

Návštěva velikonoční výstavy v Domově na rozcestí Svitavy
Divadelní představení „Radúz a Mahulena“ Svitavy
Den otevřených dveří v Diakonii Letovice
Turnaj v pingpongu s ţáky základní školy
Výlet do Moravské Třebové
Kino Velké Opatovice „Na vlásku“
Velikonoční prodej v SKP Velké Opatovice
Velikonoční prodej v Jevíčku
Velikonoční pomlázka v Šebetově
Pouťové atrakce ve Velkých Opatovicích
Sázejí stromů se zrakově postiţenými v Rudce u Kunštátu
Rekreace Janské Lázně
Opékání párků
Výlet do Chocně
Výtvarná soutěţ v Šebetově
Kino Velké Opatovice „Westernstory“
Kuţelky Velké Opatovice
Výlet do Dinoparku Vyškov
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30.–31.5. Workshop Rudka u Kunštátu
Červen
1.-3.6.
4.6.
11.6.
11.-12.6.
14.6.
15.6.
15.6.
17.6.
19.6.
23.6.
24.6.
24.6.
27.6.-30.6.
Červenec
1.7.
2.7.
7.7.
8.7.
11.7.
12.7.

Workshop Rudka u Kunštátu
Vernisáţ v Rudce u Kunštátu
Pochod Putování za šamotovým plátkem
Prodej výrobků v Kunštátě
Zahradní slavnost MŠ Velké Opatovice
Výlet do ZOO Lešná u Zlína
Sportovní hry v Boskovicích
Den otevřených dveří ZŠ Velké Opatovice
Majáles
Výlet do Moravské Třebové
Kino Velké Opatovice
Country odpoledne Šebetov
Dovolená v Hodoníně u Kunštátu
Dovolená v Hodoníně u Kunštátu
Pivní slavnosti Velké Opatovice
Výlet Boskovic
Kino Velké Opatovice „Čertova nevěsta“
Výlet Jevíčko
Opékání párků

Srpen
3.8.
12.8.
27.-28.8.
31.8.

Výlet do ZOO Olomouc
Kino Velké Opatovice „Rio“
SKP Velké Opatovice výstava jiřin – prodej výrobků
Taneční odpoledne v Šebetově se skupinou Trní

Září
2.9.
12.9.
14.9.
15.9.
15.9.
18.9.

Kino Velké Opatovice
Den bez bariér v Rudce u Kunštátu
Výlet na hrad Sovinec
Hudební soutěţ „Zpívejte s námi“ v Rájci Jestřebí
Návštěva pštrosí farmy
Jarmark Kunštát

Říjen
2.10.
3.10.
5.10.
12.10.
20.10.
21.10.
27.10.

Husí slavnosti Boskovice
Výlet do Brna
Divadelní představení Svitavy – Etnická hudba
Den otevřených dveří v Paprsku, prodej výrobků
Setkání seniorů ve Velkých Opatovicích
Kino Velké Opatovice „Auta 2“
Památka zesnulých – hřbitov Velké Opatovice, Borotín
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31.10. Kuţelky Velké Opatovice
Listopad
3.11.
4.11.
11.11.
13.11.
18.11.
22.11.
26.11.
27.11.
28.-30.11.

Čarodějnické odpoledne v Šebetově
Kino Velké Opatovice „Kung-fu panda“
Svatomartinský průvod Velké Opatovice
Festival dechových orchestrů Jevíčko
Kino Velké Opatovice „Muţi v naději“
Divadelní představení Svitavy „Chovej se jako člověk“
Kartografické centrum Velké Opatovice – předvánoční prodej
Předvánoční prodej v Jevíčku
Dovolená v lázních Skalka

Prosinec
1.-2.12.
5.12.
6.12.
12.12.
18.12.
19.12.
23.12.
24.12.
31.12.

Dovolená v lázních Skalka
Mikulášská nadílka
IV. Paprskový ples
Turnaj v pingpongu v ZŠ Velké Opatovice
Vystoupení evangelické mládeţe
Vystoupení pěveckého sboru ZŠ s pásmem koled
Vánoční koledování Malohanačky
Štědrovečerní posezení u vánočního stromu
Silvestrovská diskotéka

I.3. Zdravotní péče a rehabilitace
Zajištění lékařské péče
Lékařská péče je pro klienty 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
vyhrazeny ordinační hodiny. V případě imobilního klienta, 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 RZS a
v případech akutních - ţivotu ohroţujících stavů je vţdy 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, kompenzačních pomůcek
atd. je prováděn po domluvě s lékařem v ordinaci lékaře a v zařízení Paprsek.
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Rehabilitace
Rehabilitace byla z důvodu nedostatečného počtu pracovníků zajišťována
pouze na rehabilitaci akutních stavů – stavy po zlomeninách, nácvik chůze
dle doporučení lékaře. Rehabilitační místnosti jsou vybaveny pro individuální a
skupinové cvičení, nácviky jemné motoriky, nácviky a zachování stávající
soběstačnosti při pouţívání masáţních přístrojů, míčů, chodítka, kruhů,
rotopedů. Ergoterapeutická cvičení se zaměřují na získávání a uchovávání
dovedností s úkony běţného ţivota např. zavazování tkaniček, zamykání
klíčem, zapínání knoflíků, zipů atd.

II.

Plnění úkolů v personální oblasti

Vzdělávání zaměstnanců
Pro evidenci a vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro pracovníky
organizace slouţí počítačový modul firmy EreSoft Cygnus – Zaměstnanci.
Modul obsahuje zadávání doporučených aktivit směřujících ke komplexnímu
rozvoji zaměstnance a jejich vyhodnocení.
V rámci projektu „Zvyšování kvality poskytovaných sociálních sluţeb v
Paprsku p.o.“ je 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 (mimo 1 pracovnice v přímé
obslužné péči – dlouhodobá pracovní neschopnost) a sociální pracovníci v roce
2011 splnili zákonnou povinnost dalšího vzdělávání.
Kromě akreditovaných seminářů se v rámci projektu všichni pracovníci
zúčastňují metodické podpory inspektora kvality sociálních sluţeb – celkem 64
hodin, supervize skupinové, individuální a týmové – celkem 50 hodin, také se
uskutečňují workshopy Standardy kvality sociálních sluţeb a jejich zavádění
do praxe – celkem 17 hodin.
Zdravotničtí pracovníci se zúčastňují seminářů v rámci celoţivotního
vzdělávání za účelem získání kreditů. Administrativní pracovníci vyuţívají vţdy
aktuální vzdělávací akce dle nabídky různých vzdělavatelů.
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III.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III.1 Výnosy

III.1.1. Rozbor plných úhrad za stravu a ubytování
Strava normální
Leden
Denně
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
65,00
52,00
131,00
248,00
65,00
52,00
124,00
241,00
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Měsíčně

Denně

Únor - prosinec
Měsíčně

7 680,00

69,00
54,00
142,00
265,00

7 950,00

7 440,00

69,00
54,00
134,00
257,00

7 710,00

7 230,00

69,00
54,00
127,00
250,00

7 500,00

Strava diabetická
Leden
Denně
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
68,00
52,00
131,00
251,00
68,00
52,00
124,00
244,00

III.2 Náklady
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Měsíčně

Únor - prosinec
Denně
Měsíčně

7 770,00

72,00
54,00
142,00
268,00

8 040,00

7 530,00

72,00
54,00
134,00
260,00

7 800,00

7 320,00

72,00
54,00
127,00
253,00

7 590,00

IV. Základní ekonomické údaje
Údaje z rozvahy k 31.12.2011
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
112 235
107 827
0
107 827
4 408
189
1 492
2 727
112 235
108 862
108 153
697
12
3 373
3 373

