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Máme za sebou druhý nejtěžší rok v historii MěCKP, další rok extrémní pracovní a psychické
zátěže pro všechny zaměstnance. Ráda bych proto vyjádřila velké poděkování za pracovní
nasazení všech zaměstnanců v roce 2021. Děkujeme také všem dárcům, kteří nás v tomto
těžkém roce podpořili. O tom, jak vnímají předchozí rok vedoucí jednotlivých úseků, si Vás
dovolujeme informovat v tomto malém shrnutí.
Bc. Monika Megličová, DiS., ředitelka
Rok 2021 byl stejně jako ten předchozí ve znamení onemocnění Covid – 19, z něhož pro nás
vycházela různá nařízení a jejich časté změny. Pro mě jako sociální pracovnici to byl rok naplněný
sociálními šetřeními, které sloužily k umisťování nových klientů, zejména, na pobytové služby.
V roce 2021 jsme se podobně jako v roce minulém potýkali s volnou kapacitou na pobytových
službách. Důvodem volných lůžek mohl být strach potencionálních klientů z nákazy, několik nástupů
klientů bylo zrušeno z důvodu hospitalizace nebo úmrtí žadatelů.
K lepšímu se situace v domově pro seniory začala obracet od měsíce dubna a na odlehčovacích
službách od června.
Děkuji za podporu a oporu našeho pracovního týmu. Jsem ráda, že i přes různá úskalí jsme se
dokázaly usmívat.
Michaela Bajerová, DiS., zástupce ředitelky, ved. sociálního úseku

Ač jsme před dvěma lety netušili, že tento virus bude stále všude přítomný, zjistili jsme, že už je
bohužel součástí našich životů, jak rodinných, tak pracovních.
Rok 2021 začal pro všechny velkou nadějí „očkováním“. My sestry DP jsme ho bez výjimky
absolvovaly. Eliminovaly jsme tak možná rizika ohrožení našich pacientů. Přesto se onemocnění
objevovalo, i když s menšími zdravotními komplikacemi. Opakovaně jsme naše pacienty edukovaly
o vhodnosti očkování. Jsem ráda, že někteří na naše slova dali a očkovat se nechali.
S velkou radostí jsme na konci léta uvítaly blížící se konec online školení tzv. webinářů, a tak jsme se
v září vydaly na konferenci na pražskou Homolku. Bylo to úžasné potkat přednášející i účastníky na
vlastní oči. Jenže zazvonil zvonec a dalším setkáním byl opět konec. Proč?
Rostoucí čísla nakažených virem udělala své. Nu což, nedalo se nic dělat.
Jenže, další radost na sebe nenechala dlouho čekat. Do našeho kolektivu Domácí péče, která
mimochodem slavila 25 let svého působení, nastoupily dvě nové kolegyně. Hurá, konečně se nám
povedlo sehnat další posily. Jsem za ně ráda, neboť do kolektivu přivál podzimní vítr „mládí.“
Co říci závěrem?
Onemocnění Covid19 se asi jen tak nezbavíme. Věřím, že ho však časem vytěsníme do menších
rezervací a řádně uzamkneme.
Věřím, že setkání sestřiček potažmo celé odborné veřejnosti bude opět probíhat společně na veřejné
půdě.
Věřím, že náš omlazený tým bude stejně velký i svým srdcem, jednotností a společnou myšlenkou,
„naplnit lidem dny životem a ne život(prázdnými) dny.“
Přeji všem kolegyním i ostatním lidem, aby v životě potkávali co nejvíce hezkého a to smutné, aby co
nejrychleji přebolelo.
Vždyť, přes všechny nástrahy a utrpení světa, je život krásný.
Marta Rysková, vedoucí domácí péče
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Další rok s Covid 19 byl pro nás o poznání lepší než rok předchozí. Když opomeneme opruzené
obličeje od respirátorů a vysušené ruce z dezinfekce, tak vše proběhlo celkem hladce.
Nezaznamenaly jsme žádná onemocnění klientů, ani pečovatelek, a to bylo pro nás nejdůležitější.
Během roku došlo k rozšíření provozní doby a navýšení úvazku.
Dočasně jsme se rozloučily s kolegyní, která odešla na mateřskou dovolenou a tým se nám rozrostl
o dvě nové posily.
Rozrostl se nám také náš vozový park o Škodu Fabia v modré metalíze.
Péče u klientů nám vzrůstala a tím i vyúčtování za služby. Zpětná vazba klientů a jejich blízkých byla
vždy pozitivní a milá.
Myslím, že můžeme říci, že tento rok byl pro nás úspěšný.
Alena Stinková, vedoucí pečovatelské služby

Rok 2021 byl pro všechny z nás velmi náročný, jak pro klienty, tak i pro zaměstnance MěCKP
z důvodu onemocnění covid 19. Opatření a nařízení se stále měnila a museli jsme jim stále čelit.
Snažili jsme chránit naše klienty, ale i nás zaměstnance. Dodržovali jsme opatření a nařízení,
pravidelně jsme se testovali, abychom předešli tomuto onemocnění a včas byla zachycena pozitivita.
Již na začátku roku, a to 20.1.2021 proběhlo v našem zařízení očkování první dávkou proti Covid 19.
Dnes máme již téměř 100% proočkovanost klientů třetí dávkou.
Též zaměstnanci jsou téměř všichni proočkovaní a nadále dodržujeme základní hygienická opatření.
Jsem velmi ráda, že i klienti přistupovali k očkování proti Covid 19 velmi kladně.
Personál odvedl a stále odvádí perfektní práci i v tomto těžkém a náročném období.
A opravdu si zaslouží velké poděkování.
Též velké poděkování patří i naší paní ředitelce Monice Megličové, která je nám vždy velkou oporou
a dělá pro nás, jak pro zaměstnance, tak i pro klienty MěCKP maximum.
Jana Březinová, vrchní sestra

V loňském roce jsme ještě nemohli naplno rozjet akce a aktivity tak, jak bychom si
představovali., stále jsme byli omezeni proticovidovými opatřeními.
V každém měsíci se aktivizační pracovnice snažily uspořádat řadu pravidelných i nepravidelných
aktivit. Mezi pravidelné patří oslavy narozenin klientů s p. ředitelkou Bc. Monikou Megličovou při
společném posezení při kávě a zákusku, každý oslavenec zároveň dostává květinu. Dalšími jsou
pravidelná setkávání s představiteli církve Českobratrské p. kazatelem Mgr. Milošem Hejzlarem a
církve Římskokatolické p. páterem Markem Miškovským, dále Canisterapie s ml. paní Pavlínou
Mlsnovou a tvoření v keramické dílně s p. Evou Koutovou. Často jsme se scházeli v omezeném počtu
ve dle momentálních opatření, kdy si klienti mohli společně kreslit, hrát společenské hry či si
zazpívat při harmonice.
Doufáme, že znovu obnovíme dobrovolnickou činnost s dětmi ze ZŠ Husova náměstí a s dětmi
z Mateřského centra pod vedením p. Ing. Marcely Štencové. Nadále chceme zpříjemňovat život
našim seniorům a respektovat jejich přání a potřeby.
Marie Novotná, vedoucí aktivizačního úseku
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Naše Městské centrum komplexní péče má za sebou další rok, který se stále nesl v duchu
opatření spjatých s nemocí Covid-19. Tato omezení se dotýkala nejen služeb, klientů, ale i každého
z nás. Ať jsme chtěli nebo ne, byli jsme stále pod jemným tlakem, se kterým jsme si museli poradit.
Uvědomuji si statečnost, trpělivost a porozumění při každodenní práci našich zaměstnanců. Děkuji
za to, že je mi s nimi tak dobře. Máme před sebou stále dlouhou cestu a každodenní výzvy, které nás
mají v tom našem životě posunovat. Tak nám všem přeji, aby posuny byly k lepším a radostnějším
obzorům.
Jolana Palánová, administrativní pracovnice
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Jméno
Bc. Monika
Megličová, DiS.

Funkce

Kontakt

Mobil

E-mail

Ředitelka

326 362 283

702 067 618

meglicova@mestske-centrum-benatky.cz

326 362 283

601 187 467

socialni@mestske-centrum-benatky.cz

326 362 684

602 114 561

vrchnisestra@mestske-centrum-benatky.cz

326 362 283

607 521 607

ryskova@mestske-centrum-benatky.cz

326 362 283

721 868 219

stinkova@mestske-centrum-benatky.cz

326 363 283

602 114 578

administrativa@mestske-centrum-benatky.cz

326 362 684

721 507 230

Michaela

Vedoucí sociálního

Bajerová, DiS.

úseku

Jana Březinová

Vrchní sestra

Marta Rysková

Vedoucí domácí
péče
Vedoucí

Alena Stinková

pečovatelské
služby

Jolana

Administrativní

Palánová

pracovnice

Nepřetržitá
Linka

Všeobecná sestra
sesterna

Nepřetržitá

Vedoucí

linka

přímé péče

Ordinace
praktického
lékaře

MUDr. Michaela
Kmentová

Prádelna

Vedoucí prádelny

MěCKP

Ivana Černíková

737 595 262

326 362 684

326 363 263
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sesterna@mestske-centrum-benatky.cz

primapece@mestske-centrum-benatky.cz

(účinnost od 1. 2. 2020)

Úsek domácí péče
(vedoucí úseku)

Všeobecné sestry
domácí péče

Úsek
administrativy
Úsek zdravotní
péče
(vrchní sestra)

Zdravotní sestry

Vedoucí
přímé péče
Ředitelka
Sociální pracovník
(vedoucí úseku)

Úsek aktivizace

Úsek pečovatelské
služby
(vedoucí úseku)

Pečovatelky

Prádelna
(vedoucí prádelny)

Pradlena

Úsek provozně
technický
(vedoucí úseku)

Pracovnice úklidu
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Pracovnice
přímé péče

V našem zařízení poskytujeme 4 registrované sociální služby:
o

Domov pro seniory – pobytová služba s kapacitou 40 klientů, tato služba vznikla v roce 2007,
jako náhrada za zaniklou službu "Penzion pro důchodce", která fungovala od roku 1994.

o

Odlehčovací služby – pobytová služba, kapacita 10 klientů, služba je zaregistrována od roku
2004.

o

Denní stacionář – ambulantní služba, kapacita 4 klienti, služba funguje od roku 2004.

o

Pečovatelská služba (ambulantní a terénní forma) v provozu od roku 2006,

o

Do komplexu MěCKP patří také Domácí zdravotní péče, poskytovaná pěti zdravotními sestrami
v přirozeném sociálním prostředí pacientů, na území města Benátky a v širším okolí 7 dní v týdnu,
12 hodin denně, hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Při poskytování všech našich služeb je naší prvořadou prioritou zachování důstojnosti
člověka a individuální přístup ke každému našemu klientovi.
Přízemí (vstup, vestibul)
•

ordinace praktického lékaře, pracoviště vrchní sestry

•

vestibul, který slouží jako čekárna pro pacienty PL

•

návštěvní místnost (pro styk s veřejností, možnost využití pro klienty a jejich rodiny,
jednání s úřady pro zaměstnance jednotlivých úseků)
Přízemí (levé křídlo)

•

kancelář úseku domácí péče – vybaveno kuchyňkou

•

2x toaleta

•

kancelář ředitelky

•

kancelář zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku a
administrativního pracovníka

•

zázemí pro kopírovací zařízení

•

strojovna kotelny
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Přízemí (uprostřed)
•

výtah

•

sklep s hlavním uzávěrem vody

•

malá místnost úklidu
Přízemí (pravé křídlo)
•

hygienické středisko pro klienty MěCKP

•

kuchyňka klientů + chodba s toaletou

•

malá prádelna

•

sklad hygienických pomůcek

•

kancelář terénních pečovatelek

•

šatna zaměstnanců + sprchový kout a toaleta

•

keramická dílna

•

vstup do přístavby společenského sálu/vybavení: 2x toaleta, chodba, kuchyňka/

1.-3. nadzemní podlaží:
•

v 1.,2.,3. poschodí jsou umístěny bytové jednotky (pokoje) klientů Domova pro seniory
(1–2.lůžkové pokoje)

•

na 1. 2. a 3. patře se nacházejí třílůžkové ložnice pro klienty odlehčovacích služeb

•

na I. patře se nachází denní místnost pro personál, která slouží pro krátký odpočinek a
porady mezi zaměstnanci (zázemí pro personál je vybaveno kuchyňkou a toaletou),
místnost je opatřena TV

•

v 1., 2., a 3. poschodí jsou umístěny sesterničky pro zaměstnance

• pod střechu budovy je umístěna strojovna výtahu
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Domov pro seniory je pobytová sociální služba dle zákona č.108/2006 Sb., § 49, zajišťující péči a

podporu klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Forma poskytování služby: pobytová
Kapacita služby: 40 klientů (1 a 2lůžkové pokoje)
Cílová skupina: senioři
Věková skupina cílových osob: mladší senioři (65-80 let)
starší senioři (nad 80 let)
V případě osob mladších 65 let se v případě přijetí přihlíží k jejich celkové nepříznivé situaci a jejich
přijetí je možné pouze na základě schválení zřizovatele a dalších kompetentních orgánů.
Provozní doba poskytované služby: nepřetržitý provoz.
Poslání a cíl pobytové sociální služby je poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských
služeb, podpora soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného, důstojného a aktivního
života. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu
stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném
prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je
poskytována taková míra podpory, která maximálně zachovává, rozvíjí schopnosti čímž snižuje
závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu.
Přijetí do Domova pro seniory probíhá na základě podané Žádosti o sociální službu a následného
sociálního šetření. Po vyhodnocení, že požadovaná sociální služba je nejvhodnější pro řešení
nepříznivé sociální situace žadatele, je v případě volného místa uzavřena Smlouva o poskytnutí
sociální služby. Smlouvu uzavírá žadatel s MěCKP příspěvkovou organizací zastoupenou ředitelkou.
Úhrada za služby v Domově pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., vyhlášky č. 505/2006 Sb.
zahrnuje úhrady za bydlení, stravu, péči, praní, žehlení prádla a úklid.
Základní péče zahrnuje péči o klienta a je hrazena z příspěvku na péči, který náleží zařízení v plné
výši.
Zdravotní péči poskytují zdravotní sestry dle ordinace lékaře a je hrazena zdravotními
pojišťovnami.
Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.
Sociální služba Domov pro seniory je poskytována občanům s trvalým pobytem v Benátkách nad
Jizerou, případně obcí, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování Pečovatelské služby.
V roce 2021 jsme do DpS přijali 13 klientů, s 10 klienty byla smlouva ukončena z důvodu úmrtí.
K 31. 12. 2021 jsme v domově pro seniory měli 39 klientů (7 mužů a 32 žen) s průměrným věkem
84,1 let.
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Sociální služba a ošetřovatelská péče v pobytových službách
•

•

•

Sociální pracovníci mají významnou úlohu od okamžiku prvotního kontaktu se zájemcem
o službu až po sociální poradenství příbuzným při úmrtí klienta. Poskytují bezplatné základní
poradenství všem klientům, pověřeným osobám, žadatelům o službu, rodinným příslušníkům,
opatrovníkům tak, aby byli informováni o možnostech řešení nepříznivé sociální situace
klientů i žadatelů o službu.
Pracovník v sociálních službách vykonává přímou obslužnou péči o osoby, pečovatelskou
a výchovnou nepedagogickou činnost. Součástí může být pomoc při vytváření pracovních
návyků nebo volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti. Nejčastěji je pak v
povědomí veřejnosti pečovatelská činnost v domácnosti spojená s výkonem práce s osobami
s fyzickými či psychickými obtížemi. Především jde o pomoc při osobní hygieně, oblékání či
stravování.
Všeobecné sestry jsou způsobilé provádět ošetřovatelské úkony podle zákona č. 96/2004Sb.
(Zákon o nelékařských profesích). Jde převážně o aplikaci léčiv dle ordinace lékaře, převazy
ran, péče o katétry, péče o výživové sondy.

Kapacita pobytové sociální služby Domov pro seniory k 31. 12. 2021
Počet lůžek
Kapacita sociální služby

40

z toho počet lůžek v ústavním zařízení sociální
péče
Počet

0

1lůžkových pokojů

16

2lůžkových pokojů

12

3 a vícelůžkových pokojů

0

Uživatelé (klienti) Domova pro seniory
Přijatí

13

z toho počet uživatelů (klientů) podle §91a
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

0

Odešlí

0

Ve sledovaném roce uživatelé (klienti)
v tom

do
přirozeného
sociálního prostředí
do pobytové
komunitní sociální
služby
do ústavního zařízení
pobytové
služby
sociální péče nebo jiné
pobytové služby
sociální prevence
Jinam

Zemřelí

11

0
0

0

0
10

Počet uživatelů (klientů) k 31. 12.2021

39
ve věku 27–65 let

0

ve věku 66–75 let

4

ve věku 76–85 let

19

ve věku 86–95 let

15

ve věku nad 96 let

1

trvale upoutaní na lůžko
z toho

z toho zařazení do

z toho

mobilní za pomoci druhé osoby nebo
kompenzačních pomůcek
I. stupně závislosti

12
17
4

II. stupně závislosti

5

III. stupně závislosti

8

IV. stupně závislosti

20

bez schopnosti vypovědět smlouvu podle §
91b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách

Průměrný věk uživatelů (klientů)

0
84,1

Ekonomické ukazatele Domov pro seniory
Příjmy c e l k e m

v tom

18 432 513
příjmy od uživatelů (klientů) z úhrad
za poskytnuté ubytování a stravování

3 962 855

dotace od státu

7 974 581

dotace od zřizovatele
příjmy od zdravotních pojišťoven

1 949 456

příjmy z úhrad za poskytovanou péči

4 194 502

ostatní příjmy
Výdaje c e l k e m
v tom

150 000

201 119
18 462 588

neinvestiční výdaje
investiční výdaje

Přijaté dary (od právnických a fyzických osob)

18 462 588
0
0
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Personální zajištění služby Domov pro seniory
Pracovní pozice

Součet úvazků

Počet osob

Sociální pracovník

0,25

1

Pracovník v sociálních službách

13,25

14

Všeobecná sestra

4

4

Vedoucí pracovník

0,7

1

Administrativní pracovník, sekretářka

0,4

1

2

2

Ostatní pracovník (obslužný personál – úklid)

Žádosti podle stupně naléhavosti za rok 2021
Poskytovaná služba: Domov pro seniory

17%

Nezadáno
4%

Nespěchá
Spěchá

79%

Počet žádostí ke konci roku 2021:
Počet vyřazených žádostí:
Počet odmítnutých žádostí:

190
3
4

Žádosti podle důvodu vyřazení za rok 2021
Poskytovaná služba: Domov pro seniory

Úmrtí

70%

30%
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Uzavřena nástup

Obložnost lůžek za rok 2021
Poskytovaná služba: Domov pro seniory

105,0 %
100,0 %
95,0 %
90,0 %
85,0 %
80,0 %
75,0 %
Leden

Únor

Leden Únor

Březen

Duben

Květen

Červen Červenec

Srpen

Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září

Říjen

Září

Říjen

Listopad Prosinec

Listopad Prosinec Součet

Průměr

%

89,27 86,16 89,6

97

97,5

96,92

95,32

97,18 97,67 98,79 99,33

99,27

1144,01 95,334167

Klientů

35,71 34,46 35,84

38,8

39

38,77

38,13

38,87 39,07 39,52 39,73

39,71

457,61

38,134167

Kapacita

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

480

40

Plánované lůžkodny 1240

1120

1240

1200

1240

1200

1240

1240

1200

1240

1200

1240

14600

1216,6667

Skutečné lůžkodny

965

1111

1164

1209

1163

1182

1205

1172

1225

1192

1231

13926

1160,5

1107
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Denní stacionář (ambulantní forma) je poskytován dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v plném znění
Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního
postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Forma poskytování služby:
Kapacita služby:
Cílová skupina:
Okruh osob cílové skupiny:

ambulantní
4 klienti
od 18 let věku
osoby se zdravotním postižením
senioři

Uživatelé služby
Provozní doba: pondělí–pátek od 7:00 – 16:00 hodin
Služba je poskytována pouze v pracovních dnech.
V případě potřeby a po dohodě je možné službu poskytovat do 19.00h.
Posláním a cílem denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby klientům, kteří potřebují
pomoc jiné osoby, umožnit jim aktivní trávení volného času a navazování nových sociálních
kontaktů v příjemném a bezpečném prostředí.
Denní stacionář poskytuje celodenní aktivizační program, jehož součástí jsou procházky, sledování
televize, videa, společenské hry, různé příležitostné kulturní a společenské akce a podobně.
Úhrada za služby je prováděna dle zákona č. 108/2006 Sb., § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Součástí
služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

Ekonomické ukazatele Denní stacionář
Příjmy c e l k e m

920 184
dotace od státu

691 025

dotace od zřizovatele

200 000

příjmy z úhrad za poskytovanou péči
ostatní příjmy

5 000

Výdaje c e l k e m
v tom

24 159

1 116 247
neinvestiční výdaje

1 116 247

investiční výdaje

0
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Personální zajištění služby Denní stacionář
Pracovní pozice

Součet úvazků

Počet osob

0,25

1

1

1

Vedoucí pracovník

0,1

1

Administrativní pracovník, sekretářka

0,1

1

Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách

Věková pásma ke dni 31. 12. 2021
Poskytovaná služba: Denní stacionář

50%

66 - 75
76 - 85

50%

Rozdělení pohlaví ke dni 31. 12. 2021
Poskytovaná služba: Denní stacionář

50%

Muž
Žena

50%
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Odlehčovací služba je poskytována dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v plném
znění klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem
služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Forma poskytování služby:
pobytová
Kapacita služby:
10 klientů (3lůžkové nebo 2lůžkové pokoje)
Cílová skupina:
od 18 let věku
Okruh osob cílové skupiny:
osoby s jiným zdravotním nebo kombinovaným postižením
(tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, u něhož se člověk neobejde bez
pomoci druhé osoby)
senioři
Provozní oba poskytované služby: nepřetržitý provoz.
Posláním a cílem odlehčovací služby je umožnit trvale pečujícím fyzickým osobám nezbytný
odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním
zařízení, pracovní povinnosti aj.). Současně zajistit klientovi pobyt, stravu a podporu kvality života
v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a pomoci naplnit osobní přání formou prožitků či
jiných konkrétních úkonů. Posílit kompetenci rodiny a snížit její závislost na sociálních rezidentních
formách pomoci.
Přijetí na Odlehčovací služby probíhá na základě podané Žádosti o sociální službu a následného
sociálního šetření. Po vyhodnocení, že požadovaná sociální služba je nejvhodnější pro řešení
nepříznivé sociální situace žadatele, je v případě volného místa uzavřena Smlouva o poskytnutí
sociální služby. Smlouvu uzavírá žadatel s MěCKP příspěvkovou organizací zastoupenou ředitelkou.
Úhrada za Odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb., vyhlášky č. 505/2006 Sb. zahrnuje
úhrady za bydlení, stravu, péči.
Základní péče zahrnuje péči o klienta a může být hrazena z přiznaného příspěvku na péči, který
klient pobírá, maximální výše úhrady dle par. 10 vyhlášky 505/2006Sb. za poskytování těchto úkonů
činí: 130 Kč/hod. péče podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu.
Zdravotní péči poskytují zdravotní sestry dle ordinace lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami.
Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.
• Na Odlehčovací služby jsme v roce 2021 přijali celkem 24 klientů, 20 klientů ze služby odešlo
k rodině, do jiné sociální služby, bylo hospitalizováno nebo zemřelo.
• Ke konci roku 2021 jsme na Odlehčovacích službách měli 8 klientů, s průměrným věkem 80,6
let.
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Kapacita pobytové sociální služby k 31. 12. sledovaného roku
Kapacita sociální služby

10

z toho počet lůžek v ústavním zařízení sociální péče

0

Počet

1 lůžkových pokojů

0

2 lůžkových pokojů

1

3 a vícelůžkových pokojů

3

Uživatelé (klienti) sledované pobytové sociální služby
Počet uživatelů (klientů) k 31. 12.
předchozího roku

4
přijatí
z toho počet uživatelů
podle §91a zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

24
(
0

odešlí

v tom

Ve sledovaném roce uživatelé (klienti)

14
do přirozeného
sociálního
prostředí

6

Do pobytové
komunitní služby

0

do ústavního
zařízení pobytové
služby nebo jiné …

8

Jinam

zemřelí
z toho zemřelí bez
schopnosti vypovědět
smlouvu podle § 91b
zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních
službách
Počet uživatelů (klientů) k 31. 12.
sledovaného roku

0
6
0

0
8

v tom

18

ve věku do 6 let

0

ve věku 7 - 12 let

0

ve věku 13 - 18 let

0

ve věku 19 - 26 let

0

ve věku 27 - 65 let

1

ve věku 66 - 75 let

0

ve věku 76 - 85 let

4

ve věku 86 - 95 let

3

ve věku nad 96 let
trvale
lůžko
z toho

*z toho zařazení do

upoutaní

0
na

3

mobilní za pomoci
druhé osoby nebo
techn. pomůcek

4

I. stupně závislosti

0

II. stupně závislosti

0

III. stupně závislosti

1

IV. stupně závislosti

3

bez schopnosti
vypovědět smlouvu
podle § 91b z č.
108/2006 Sb., Zákona
o sociálních službách

z toho

0

Průměrný věk uživatelů (klientů)

80,6

Ekonomické ukazatele
Příjmy c e l k e m

5 335 184
příjmy od uživatelů (klientů) z úhrad
za poskytnuté ubytování a stravování
dotace od státu

v tom

3 297 219

dotace od zřizovatele

325 000

příjmy z úhrad za poskytovanou péči

829 057

ostatní příjmy

28 718

Výdaje c e l k e m

5 904 709
neinvestiční výdaje

v tom

855 190

5 904 709

investiční výdaje

0

Personální zajištění Odlehčovací služby
Součet
úvazků

Počet osob

Sociální pracovník

0,25

1

Pracovník v sociálních službách

5,75

6

Všeobecná sestra

1

1

Ostatní pracovník (obslužný personál)

1

1

Pracovní pozice
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Věková pásma ke dni 31. 12. 2021
Poskytovaná služba: Odlehčovací služba

38%

27 - 65
76 - 85
12%

86 - 95

50%

Pohlaví ke dni 31. 12. 2021
Poskytovaná služba: Odlehčovací služba

75%

Muž
Žena

25%
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Pečovatelská služba (terénní forma) je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění.
Zařízení poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje úkony ve vymezeném čase v domácnostech osob.
Kapacita:
o terénní forma: 45 klientů, okamžitá kapacita max. 4 klienti
o ambulantní forma: okamžitá kapacita 1 klient
• Cílová skupina:
bez omezení věku
• Okruh osob cílové skupiny:
osoby se zdravotním postižením
osoby s chronickým onemocněním
rodiny s dětmi
senioři
•

Provozní doba:
- terénní forma: pondělí–neděle (včetně svátků): 7:00 – 19:00h
- ambulantní forma: pondělí – pátek: 9:00 – 14:00h
Posláním a cílem terénní pečovatelské služby, je poskytovat uživatelům komplex pečovatelských
úkonů a činností v přirozeném domácím prostředí uživatele, aby bylo možné zachovat co nejvyšší
kvalitu a důstojnost života uživatelů, kteří o tuto službu požádají.
Přijetí probíhá na základě podané Žádosti a následného sociálního šetření. Po vyhodnocení, že
požadovaná sociální služba je nejvhodnější pro řešení nepříznivé sociální situace žadatele je
uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. Smlouvu uzavírá žadatel s příspěvkovou
organizací zastoupenou ředitelkou. Při vyjednávání Smlouvy je žadatel seznámen s Vnitřními
pravidly a Sazebníkem poskytovaných služeb.
Úhrada za služby je prováděna dle zákona č. 108/2006 Sb., § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.
Pečovatelská služba též poskytuje péči klientům z blízkého okolí
Smlouva o spolupráci je uzavřena s těmito obcemi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bezno
Dolní Slivno
Horky nad Jizerou
Chotětov
Kochánky
Lipník

7. Mečeříž
8. Předměřice
9. Sedlec
10. Skorkov
11. Tuřice
12. Zdětín
13. Čachovice
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Ekonomické ukazatele Pečovatelská služba
Příjmy c e l k e m

3 706 948
dotace od státu

2 699 045

dotace od zřizovatele

325 000

příjmy z úhrad za poskytovanou péči

463 016

ostatní příjmy

219 887

Výdaje c e l k e m

3 971 918
neinvestiční výdaje

v tom

3 971 918

investiční výdaje

0

Uživatelé (klienti) Pečovatelské služby
Uživatelé (klienti)

děti a mládež do
18 let

muži

ženy

Evidenční počet
neuspokojených žadatelů
o sociální službu

0

14

39

0

Celkový počet

dospělí

Personální zajištění Pečovatelské služby
Pracovní pozice

Součet úvazků

Počet osob

Sociální pracovník

0,25

1

Pracovník v sociálních službách

6,75

7

Vedoucí pracovník

0,2

1

Administrativní pracovník, sekretářka

0,5

1

Pečovatelská služba – ujeté kilometry
celkový počet ujetých kilometrů

45 901 km
3 825 km
9 180 km

průměrný počet ujetých kilometrů/měsíc
1 pečovatelka ujede průměrně/rok
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(příspěvek do Zpravodaje Benátek)
Vážení čtenáři,
dovolte, abychom se s Vámi v tomto čísle zpravodaje podělili o významnou informaci, která
se týká vzniku jedné ze sociálních služeb, které Městské centrum komplexní péče ve svém
komplexu služeb poskytuje.
Pečovatelská služba v našem zařízení vznikla v roce 2006. Sociální služba (terénní forma) je
poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
Poskytujeme pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje úkony ve vymezeném čase v
domácnostech osob.
Posláním terénní pečovatelské služby, je poskytovat uživatelům komplex pečovatelských
úkonů a činností v přirozeném domácím prostředí uživatele, aby bylo možné zachovat co
nejvyšší kvalitu a důstojnost života uživatelů, kteří o tyto službu požádají.
Úhrada za služby je prováděna dle zákona č. 108/2006 Sb., § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.
Na financování provozu Pečovatelské služby se nemalou měrou podílejí dotace, zejména od
zřizovatele města Benátky nad Jizerou, též od Ministerstva práce a sociálních věcí.
Od historie po současnost
Máme-li vzpomínat na úplné začátky této sociální služby, nemůžeme nezmínit bývalou
kolegyni, průkopnici paní Jindřišku Váňovou, která pracovala jako pečovatelka v terénní
pečovatelské službě a v průběhu svého působení na této pozici pomáhala klientům
v domácnosti. Jejím dopravním prostředkem a velkým pomocníkem bylo kolo. Těžko
spočítáme, kolik kilometrů ujela, kolik nákupů pro klienty zajistila a kolik obědů dovezla
potřebným, pro které mnohdy byla jediným spojením s okolním světem. Dnes to již běžné
není, ale Jindřiška zažila dobu, kdy musela štípat dříví, vybírat kamna, zatápět a nosit uhláky
s uhlím, anebo mýt okna před velikonočními či vánočními svátky.
Z menšího úvodu lze usoudit, že pečovatelská služba se vyvíjela a rostla. Stala se z ní
sebevědomá patnáctiletá mladá dáma, která je na sebe hrdá. Zatímco například v roce 2006
poskytovaly sociální službu dvě pečovatelky pouze na území Benátek nad Jizerou, v současné
době máme sedm úvazků v síti a pečovatelská služba může poskytovat péči klientům též z
blízkého okolí. Smlouva o spolupráci je uzavřena s těmito obcemi: Bezno, Čachovice, Dolní
Slivno, Horky nad Jizerou, Chotětov, Kochánky, Lipník, Mečeříž, Předměřice, Sedlec, Skorkov,
Tuřice, Zdětín.
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Na úplném začátku byly pečovatelky brány jako pomocnice v domácnosti, které obstarávají
velké a malé úklidy a nákupy, dnes jsou akceptovány jako profesionální pečovatelky, které jsou
vybaveny kompetentními znalostmi a praxí. Profesionální oblečení, praktické pomůcky a
kvalitní vozový park dává našim občanům na vědomí, že sociální službu dodá profesionální
tým. V současné době je pečovatelská služba vybavena 5 osobními automobily. Rozšířením
úvazků v síti jsme splnili jeden z bodů Komunitního plánování ze dne 2018. Jsme schopni
službu poskytovat v průběhu celého týdne včetně svátků a víkendů od 7:00 do 19:00h.
Dále provozujeme ambulantní formu /středisko denní hygieny pondělí-pátek od 9:00 – 14:00h.

Pečovatelskou službu Vám představí člověk nejkompetentnější – naše zkušená
kolegyně, vedoucí pečovatelské služby paní Alena Stinková.
Pečovatelská služba je tu převážně pro ty, kteří již sami nestačí na to, aby dle svých představ,
nebo představ svých blízkých obstarali sebe a svou domácnost. Dále pro těžce nemocné a
invalidní klienty, kteří chtějí žít, nebo dožít v domácím prostředí. Tuto službu mohou využít
i klienti, kteří potřebují naši pomoc jen dočasně, například po operacích a úrazech nebo
v době nepřítomnosti svých blízkých, kteří jim jinak pomáhají.
Pečovatelka musí zdárně absolvovat odborný přípravný kurz pro pracovníka v sociálních
službách, celkem obstojně řídit osobní automobil, musí být spolehlivá, ochotná, milá trpělivá,
aby zvládla svou práci tak, aby ji mohl klient důvěřovat. A to vše proto, aby se klient doma
cítil dobře, a hlavně důstojně a aby jeho pečovatelka byla pro něho spíše přítelem než osobou
vykonávající službu.
Každý klient si sám vybere služby, které by chtěl využívat a jak často. Poté se domluví
s vedoucí PS a sociální pracovnicí na dnech a přibližném čase, ve kterém ho bude
navštěvovat. Zajišťujeme pomoc s ranní a běžnou hygienou, přípravou stravy, oblékáním,
drobné poklízením bytu, donáškou oběda, která je spojena s ohříváním, pokrájením,
případně i nakrmením klienta. Dohlížíme, aby si klient nezapomněl vzít léky nebo na
pravidelnost aplikací inzulinu. Pomáháme se zajištěním léků a kompenzačních pomůcek.
Provádíme drobné pochůzky (lékárna, pošta) Jsme schopni zajistit i dopravu k lékaři, na
pedikúru, do střediska osobní hygieny. Nákupy se snažíme zajistit formou externích dovozců,
např. Košík, Rohlík, Tesco. V současné době jsme schopni s podporou rodiny a sester DP, plně
se postarat o klienta upoutaného na lůžko, či invalidní vozík.
Jako pečovatelky si velmi vážíme všech klientů, kteří včas rozpoznají svůj stav a své
schopnosti a nestydí se požádat náš tým o pomoc tak, aby mohli své stáří prožít
naplno a důstojně.
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Postřehy klientů, kteří využívají sociální službu:
Paní Ludmila onemocněla před dvaceti lety roztroušenou sklerózou. Po celou dobu zhoršující
se nemoci měla strach, aby nemusela odejít do domova pro seniory. Jejím velkým přáním
bylo a je, zůstat doma se svou rodinou, v prostředí, které má ráda. Zásluhou rodiny, sestřiček
domácí péče a pečovatelské služby, která postupně rozšiřuje kapacitu a pracovní dobu, se
toto přání paní Ludmile daří plnit.
„Říkám si, čím víc lidí se o mě stará, tím déle budu moci zůstat doma. Ráno, mě pečovatelka
připraví do života, pomůže s hygienou, obléknutím a přesunem na vozík. Manžel mi mezi tím
připraví snídani. Večer mi pomáhá někdy pečovatelka, jindy syn.“
Paní Ludmila by do budoucna chtěla využívat pečovatelskou službu ještě častěji, aby šetřila
síly svého manžela.
Paní Nadě, je 51 let a trpí pokročilou formou roztroušené sklerózy. Nemoc ji trvale upoutala
na lůžko. „Po dlouhou dobu jsem projevy onemocnění zvládala překonat sama spolu se členy
rodiny. Před čtyřmi lety však nastal zlom, přestala jsem chodit a složitě řešila běžné denní
situace. Navázala jsem kontakt s pečovatelskou službou Benátky nad Jizerou, která mi plně
vychází vstříc v obsahu poskytované péče a nezbytné četnosti návštěv. I tato péče mi
umožňuje zůstávat doma a vyrovnat se se svým těžkým zdravotním hendikepem. Kromě
zdravotní pomoci mi pečovatelky pomáhají zůstat v kontaktu s okolním světem, jsou ochotné
mě vyslechnout, poradit mi a podělit se o své zkušenosti při zvládání obtíží, které mě
provázejí.“
Bc. Monika Megličová, DiS., ředitelka
Alena Stinková, vedoucí pečovatelské služby
Tým terénní
pečovatelské služby:
Zleva stojící:
Alena Stinková, vedoucí
Gabriela Judová
Jitka Hrušková
Ivana Pavlíková
Zleva dole:
Soňa Judová
Veronika Králová
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Nákup nového automobilu pro terénní pečovatelskou službu, dotace ze
Středočeského kraje – Humanitární fond v celkové výši 300 600 Kč
V návaznosti na koncepci rozvoje terénní pečovatelské služby v Městském centru komplexní
péče Benátky nad Jizerou, došlo v průběhu let 2019–2021 k navýšení počtu úvazků v Síti
poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje. S tím souvisela i potřeba rozšíření
vozového parku. V současnosti disponuje terénní pečovatelská služba celkem 7 úvazky.
V průběhu poskytování terénní pečovatelské služby MěCKP byla v posledních letech mezi
občany Středočeského kraje identifikována potřeba rozšíření jak v oblasti provozu, tak i
v posílení personálu. V roce 2020 a v roce 2021 bylo požádáno na Středočeském krajském
úřadu o další navýšení úvazků v síti sociálních služeb SK. Oběma žádostem bylo vyhověno.
Z uvedeného důvodu bylo nutné tým pečovatelek vybavit automobily, které jsou nezbytné
k poskytování základních činností terénní pečovatelské služby, kde jsou služby poskytovány
v přirozeném sociálním prostředí klientů – v jejich domácnostech. V současnosti terénní
pečovatelská služba disponuje 6 automobily, což umožní nezávislost pečovatelek, maximální
využití pracovní doby, více návštěv u klientů.
Celkové náklady na pořízení nového automobilu dosáhly 359 000 Kč.
Investiční akce: „Nákup automobilu pro terénní pečovatelskou službu“ se významným
způsobem zvýšila flexibilita a tím i kvalita poskytované terénní pečovatelské služby.
Rozšířením pracovní doby terénní pečovatelské služby v rámci celého kalendářního roku od
7:00 – 19:00h dojde též ke splnění požadavků Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
SK 2020–2022.
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V září 2021, jako již tradičně, vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb spolu
s Diakonií českobratrské církve evangelické 9. ročník celostátní soutěže Národní cena
sociálních služeb – Pečovatelka roku. Cílem je ocenit pracovníky ve všech druzích sociálních
služeb, kteří jsou kvalitně pracující, obětaví a zodpovědní za svou práci.
I za MěCKP jsme se, jako každoročně, rozhodly nominovat 3 naše kolegyně. Proměnit nominaci
v ocenění a získat 1. místo v kategorii Terénní služby se podařilo paní Aleně Stinkové, vedoucí
Pečovatelské služby. Drobná blondýnka s neustálým úsměvem na tváři patří mezi „zdravé
jádro“ našeho pracovního týmu, dlouhodobě odvádí profesionální a kvalitní práci. Během
dvacetiletého působení v terénní pečovatelské službě se vypracovala na člověka, který je v této
sociální službě nejpovolanější. Svým individuálním přístupem ke každému klientovi dokáže
naše Alenka mnohdy zbourat hranice nedůvěry klienta k naší práci. Citlivým vnímáním a
empatií docílila, že se v mnoha domácnostech stala pro klienty spíše přítelem či členem rodiny
než osobou, která vykonává službu. Alena Stinková za dobu svého působení ve funkci
prokázala, že je člověk na svém místě. Profesionál s velkým srdcem a pochopením pro bližního.
Slavností vyhlášení proběhlo 25. 1. 2022 na Novoměstské radnici v Praze. Vyhlášení se
mimo jiných zúčastnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a herečka Ilona
Svobodová, která se stala patronkou akce i pro další ročníky. Slavnostním odpolednem nás
provedl moderátor Aleš Cibulka
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Motto: „Naplnit pacientovi dny životem, a ne život dny“
Domácí péče je odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich domácím prostředí na
základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a
dorost nebo ošetřujícího lékaře po hospitalizaci. Nově péči můžou ordinovat ambulantní specialisté,
lékaři pohotovostní služby či lékaři na urgentním příjmu. Je zaměřena zejména na udržení a
podporu zdraví, navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně
nemocného člověka a zajištění klidného umírání. Jejím cílem je zajistit maximální rozsah péče,
dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče.
Domácí péči poskytuje tým registrovaných zdravotních sester.
Výhody domácí péče
Hlavními výhodami domácí péče oproti hospitalizaci v nemocnici jsou: lepší psychická pohoda
klienta /soukromí a pohodlí domácího prostředí, neomezený kontakt s rodinou atd./ a naprosté
vyloučení rizika nosokomiálních nákaz /omezení infekce vznikající v přímé souvislosti s pobytem ve
zdravotnickém zařízení/.
Přehled výkonů
• vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí, kontrola zdravotního stavu,
měření fyziologických funkcí,
• odběr biologického materiálu dle ordinace praktických a odborných lékařů,
• aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a
léčby bolesti,
• podání DPV (domácí parenterální výživa), podání stravy do PEG (Perkutánní Endoskopická
Gastrostomie) a péče o PEG,
• ošetření různých druhů stomií (tracheostomie,
urostomie, ileostomie, kolostomie…),
• lokální ošetření (ošetření ran) – bércové vředy, dekubity, operační rány,
• klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katetrů, zavedení a výměna
permanentních katetrů u žen,
• katetrizace močového měchýře u mužů, čistá intermitentní katetrizace
• aplikace inhalační a léčebné terapie (p.o., s.c., i.m.),
• nácvik a zaučování aplikace inzulínu,
• rehabilitační péče vedoucí ke zlepšení pohybu, soběstačnosti po kloubních operacích,
dlouhodobém pobytu na lůžku, po cévních mozkových příhodách, při Parkinsonově chorobě,),
• léčba chronické a akutní bolesti,
• poskytování paliativní péče v terminálním stádiu života, péče o pacienta a jeho rodinu,
doprovázení pacienta, zmírňování symptomů s přicházejícím umíráním, zachování
pacientovi důstojnosti a umírnění jeho duševního strádání, psychická, psychologická,
duchovní a sociální péče,
• ošetření hyperkeratóz a preulcerativních lézí u diabetických pacientů (pouze pacienti ZPŠ)
• převazy centrálních vstupů (PICC, PORT katetry)
• edukace, reedukace v postupech k zlepšení soběstačnosti
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Dostupnost domácí zdravotní péče Benátky nad Jizerou:
Město Benátky nad Jizerou a okolní obce v rozsahu 20 km.
Provozní doba: 12 hodin denně 7 dní v týdnu
Smluvní partneři: ZPŠ, VZP, ZPMV, OZP, VoZP, ČPZ.
Péči v plném a potřebném rozsahu indikovanou lékařem hradí pojištěným občanům jejich
zdravotní pojišťovna
Počet úvazků/HPP
Počet úvazků/ DPP
Počet úvazků/ DPČ
Zdravotní technika

3,75
1,0
0
Oxygenerátory,
Oxymetry,
Glukometry,
El. odsávačka,
Lineární dávkovač
Polohovací lůžka a jiné kompenzační pomůcky

STATISTIKA VYKÁZANÝCH VÝKONŮ ZA ZP ZA OBDOBÍ 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Kód
111
205
207
209
211
201

Pojišťovna
VZP – ČR
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna MVČR
Vojenská zdravotní pojišťovna

Odbornost
925
925
925
925
925
925

Body
943804,00
0
29 366,20
1 496 087,75
102 273,20
131 598,00

Celkem/Kč
1 002 372,37
0
31 294,09
1 545 630,69
110 174,19
139 987,59

Počet unicitních rodných čísel ošetřených za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
111

VZP ČR – regionální pobočka Praha

81

207

Oborová zdravotní pojišťovna

4

209

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA Mladá Boleslav

250

211

Zdravotní pojišťovna MVČR

10

205

ČPZP

0

201

VoZP

7

CELKEM

352

Počet návštěv u pacientů za rok 2021
Počet výkonů hrazených ze ZP za rok 2021

29

8 293
15 102

Věkové skupiny ošetřených pacientů za rok 2021
věková skupina 0–19

1

věková skupina 20–64

32

65 a více

319

Počet mužů

133

Počet žen

219

Počet ujetých kilometrů v roce 2021

44 538

Počet ošetřených pacientů v terminálním stádiu života (poskytování paliativní péče) za
rok 2021
-

20 pacientů
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ZÁPŮJČKA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
platnost ceníku: od 1. 1. 2020

NÁZEV POMŮCKY
VOZÍK MECHANICKÝ
ZVEDÁK EL., MECHANICKÝ

CENA DEN

CENA MĚSÍC

50,-Kč

200,-Kč

50,-Kč

TOALETNÍ KŘESLO

200,-Kč

CHODÍTKO PEVNÉ
BEZ KOLEČEK

50,-Kč

100,-Kč

CHODÍTKO POJÍZDNÉ
OXYGENÁTOR

50,-Kč
50,-Kč

200,-Kč
500,-Kč

PODPAŽNÍ BERLE
FRANCOUZSKÉ HOLE
VYCHÁZKOVÉ HOLE

50,-Kč

100,-Kč

50,-Kč
50,-Kč

100,-Kč
300,-Kč

SEDÁKY DO VANY, PODLOŽNÍ
MÍSY, MOČOVÉ LAHVE

50,-Kč

100,-Kč

NAFUKOVACÍ MATRACE

50,-Kč

200,- Kč

LŮŽKO ZDRAVOTNÍ
HRAZDIČKA K LŮŽKU

50.- Kč
50,-Kč

500,- Kč
100,- Kč

SPRCHOVACÍ ŽIDLE

50,-Kč

100,-Kč

ŠLAPADLO NA RUCE, NOHY

50,-Kč

100,-Kč

NÁSTAVEC NA WC
LINEÁRNÍ DÁVNOVAČ

Pro zápůjčku kompenzační pomůcky kontaktujte:
Vedoucí sestru domácí péče:
Martu Ryskovou - tel. 607 521 667
email: domaci.pece@mestske-centrum-benatky.cz
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Přehled výkonů vykazovaných na ZP
06311

Zavedení, ukončení domácí péče, administrativní činnost v domácí péči

06313

Ošetřovací návštěva - Domácí péče - typ I.

06315

Ošetřovací návštěva - Domácí péče - typ II.

06317

Ošetřovací návštěva - Domácí péče - typ III.

06318

Ošetřovací návštěva - Domácí péče - typ IV.

06319

Fyzická asistence při poskytování domácí péče

06321

Vyšetření stavu pacienta ve vlastním sociálním prostředí

06323

Odběr biologického materiálu

06325

Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických
zdrojů a léčby bolesti - periferní vstupy

06327

Ošetření stomií střevních typů

06329

Lokální ošetření do 10 cm2

06331

Cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů

06333

Aplikace inhalační a léčebné terapie S. C., I. M., I. V., event. další způsoby aplikace
terapie či instilace léčiv

06335

Nácvik a zaučování aplikace inzulinu

06137

Výkon v den pracovního klidu nebo pracovního volna

06355

(VZP) Převzetí pacienta v režimu DUPV - pro odbornost 925

06336

(VZP) Péče o pacienta v režimu DUPV - pro odbornost 925

06326

Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických
zdrojů a léčby bolesti - centrální vstupy

06328

Ošetření stomií typu PEG, nefrostomie, epicystostomie a tracheostomie

06330

Lokální ošetření nad 10 cm2

06332

Klyzma, výplach

06334

Aplikace léčebné terapie P. O., GTT, případně další způsoby aplikace terapie či
instalace léčiv

06130

Ošetření hyperkeratóz a preulcerativních lézí u diabetiků

06123

Komplex – edukace, reedukace, ošetřovatelská rehabilitace

06324

Převaz PICC
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(příspěvek do Zpravodaje v roce 2021)
Vážení čtenáři,
dovolte, abychom se s Vámi podělili o radostnou zprávu. Naše domácí zdravotní péče slaví
již 25. výročí svého vzniku. O pár slov jsme požádali člověka nejen povolaného, ale
obětavého a pracovitého, který je dlouhodobě významnou součástí týmu. Nejen paní Martě
Ryskové, ale celému současnému složení zdravotních sestřiček domácí péče, patří velké díky
za jejich vysoké pracovní nasazení, obětavost a profesionální přístup. Ohlédneme-li se do
minulosti, nesmíme zapomenout na všechny kolegyně, které ke vzniku domácí péče přispěly
a snažily se prošlapat a vybudovat základy této zdravotní péče. Myslím, že se jim to povedlo.
Bc. Monika Megličová, Dis.
O činnosti této zdravotní péče jsme v našem benáteckém zpravodaji zmiňovali již
mnohokrát.
Bylo mnoho důvodů, kterými jsme touto formou informovali naše občany, např. o úloze
domácí zdravotní péče (DP), o historii činnosti DP nebo o složitém a náročném období v čase
největšího šíření nemoci Covid19 v našem regionu.
Přesto mi dovolte malé shrnutí, nahlédnutí do našeho pracovního života a několik statistik
vypovídajících o současné péči.
Domácí zdravotní péče je součástí Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou. Je
nedílnou součástí všech služeb, které toto zařízení poskytuje. Denně se činnost zdravotní
péče a sociální péče prolíná.
Tým se skládá z registrovaných všeobecných sester (v současné době čtyři zdravotní sestry
na HPP, dvě sestry na DPČ), které na území města a přilehlého okolí ve vzdálenosti 15-20
kilometrů zajišťují zdravotní péči v domácnosti nemocných pacientů. Péči ordinují praktičtí
lékaři a lékaři za hospitalizace pacienta v nemocnici. Naši pacienti jsou tak ušetřeni
cestování do zdravotnických zařízení, riziku vzniku nemocničních nákaz, ale především jsou
ušetřeni stresu a psychického strádání za hospitalizace.
Postupem času s rozvojem nových medicínských možností, jsou od běžných zdravotních
výkonů sestřičky schopny provádět i specializované výkony, které před pár lety nebylo možné
provádět ani v nemocnicích. S tím souvisí i celoživotní vzdělávání. Sestřičky absolvují
specializační kursy opravňující tyto výkony provádět. Mezi takové výkony patří například
katetrizace močového měchýře u mužů (výměna močové cévky), DPV (speciální výživa
aplikována do centrální žíly), podiatrická péče o dolní končetiny u diabetiků, péče o stomie
(operativně provedené vývody z těla pacienta). Nedílnou součástí naší péče je doprovázení
pacientů v závěru jejich života. Při této péči úzce spolupracujeme s domácím hospicem Na
blízku z Lysé n/L. Vězte, je to tým úžasných profesionálů, který svou práci umí hodně dobře.
33

(Úplný přehled výkonů DP najdete na našich webových stránkách MěCKP Benátky nad
Jizerou).
Za dvacet pět let naší činnosti si svým vývojem prošlo i technické vybavení sester či jejich
pracovní zázemí. Každá sestřička má k dispozici svůj osobní počítač, mobilní telefon,
služební vůz. V dohledné době se tým sestřiček přestěhuje z nedostačujících prostor do
prostornější místnosti naší budovy. Každý tak bude mít větší osobní prostor pro svou
administrativní činnost, která mimochodem z 1/3 zaplní pracovní den sestry. V zájmu
našeho zaměstnavatele je též spokojená sestřička, sestřička, která je ve fyzické a psychické
kondici.
O to se velmi vnímavě stará naše paní ředitelka Bc. Megličová Monika. Pravidelně
dostáváme podzimní balíčky na posílení imunity pro potěchu těla a pro potěchu ducha a oka
jarní, či podzimní vazby, které my ženy uvítáme.
Ze svého technického a kompenzačního vybavení, kterým v současné době disponujeme,
můžeme pomoci ke zlepšení kvality života našich pacientů nebo k zmírnění příznaků
vážných nemocí. Můžeme našim pacientům a jejich rodinám zapůjčit koncentrátor kyslíku,
elektrickou odsávačku, lineární dávkovač, polohovací lůžko, polohovací pomůcky, pomůcky
ke zlepšení mobility a sebeobsluhy. (Přehled všech pomůcek a ceník můžete najít na našich
webových stránkách.)
Dále pacientům můžeme nabídnout či zajistit sociální poradenství, pomoc při sepisování
žádostí týkajících se omezení svých schopností, žádostí do zařízení sociální péče či zajistit
duchovní péči.
Jak jsem na začátku svého příspěvku zmínila, ráda bych uvedla několik vypovídajících čísel,
která též přiblíží něco z naší činnosti. Tato statistika se týká roku 2020. Za tento rok jsme
provedli 8 138 návštěv u pacientů, ošetřili jsme celkem 330 pacientů, ze 2/3 ženy, provedli
jsme 15 410 zdravotních výkonů, ujeli jsme 43 078 km. V závěru života jsme doprovodili 12
pacientů.
Je to hodně nebo málo?
Pro nás pro sestřičky domácí péče je každý pacient jeden život s nemocí, jeden osobní příběh,
který danou dobu sdílíme společně s ním, jeho blízkými. 330 osobních příběhů??? 330 životů
s nemocí???
Možná někteří z vás za čtvrtstoletí máte s naší péčí zkušenost, možná jsme ve vaší
domácnosti ošetřovali vás či vašeho rodinného příslušníka? Možná budete v budoucnu naši
péči potřebovat? Budeme se snažit, aby váš život byl smysluplný a spokojený i s nemocí.
Co říci úplným závěrem?
Přeji vám všem pevné zdraví. Pokud zdraví poleví, přeji vám brzké uzdravení. Pokud
uzdravení nechá na sebe dlouho čekat, přeji vám trpělivost a výdrž. Pokud je uzdravení
v nedohlednu, přeji vám co nejméně bolesti a utrpení. Přeji vám krásné a naplněné dny.
Rysková Marta, vedoucí DP
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Dovolte nám ještě připojit něco pro usmání:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jestlipak víte, co by měla správná zdravotní sestřička mít?
paměť jako slon
andělskou trpělivost
velké srdce
oči i vzadu
5 rukou
rychlé nohy
sílu jako Rambo
velkou kapacitu močového měchýře
odolný imunitní systém
tříbarevnou propisku

Tým zdravotních sestřiček domácí péče v roce 2021:

zleva:
Poustecká Vlasta
Plavjaníková Jana, DiS.
Rysková Marta, vedoucí sestra
Krinwaldová Vladimíra, DiS.
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Městská prádelna se stala součástí MěCKP v roce 2015, v době, kdy pro naše klienty přestaly
kapacitně vyhovovat prostory stávající prádelny v budově MěCKP.
Provozování prádelny je řádnou vedlejší hospodářskou činností naší organizace.
Provozní doba prádelny: pondělí–čtvrtek 6:00 - 15:00h, pátek 6:00 - 14:30h
Mimo služeb pro naše klienty nabízí prádelna také praní, žehlení a mandlování prádla fyzickým i
právnickým osobám. Služby se provádí do týdne, dle dohody a potřeby i dříve. Praní prádla zajišťují
dvě pradleny pracující na plný úvazek.

Úhrady za služby prádelny v roce 2021
Praní pro MěCKP
Měsíc
Leden

34 906,00 Kč

Praní pro veřejnost
placeno hotově
6 675,00 Kč

Únor

30 352,00 Kč

9 454,00 Kč

37 358,00 Kč

Březen

35 582,00 Kč

7 504,00 Kč

43 673,00 Kč

Duben

39 749,00 Kč

9 009,00 Kč

39 580,00 Kč

Květen

32 828,00 Kč

9 049,00 Kč

49 364,00 Kč

Červen

43 229,00 Kč

9 841,00 Kč

81 586,00 Kč

Červenec

33 548,00 Kč

10 555,00 Kč

49 809,00 Kč

Srpen

50 199,00 Kč

16 592,00 Kč

122 976,00 Kč

Září

33 900,00 Kč

10 370,00 Kč

66 469,00 Kč

Říjen

48 022,00 Kč

16 622,00 Kč

73 967,00 Kč

Listopad

44 638,00 Kč

8 943,00 Kč

71 865,00 Kč

Prosinec

37 679,00 Kč

16 668,00 Kč

63 508,00 Kč

CELKEM

464 632,00 Kč

131 282,00 Kč

743 290,00 Kč
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Praní pro veřejnost
placeno převodem
43 135,00 Kč

1/2021
Projekt „Ježíškova vnoučata“ po roce v MěCKP
2/2021

Individuální aktivity
Pečeme vinné klobásy

3/2021

Co je nového v MěCKP

4/2021

Pečovatelská služba, historie a současnost

5/2021

Splněné přání, které potěšilo mnoho lidí
Jak šel čas, Mgr. Božena Štýsová oslavila 80. narozeniny

6/2021

Co se u nás dělo v měsíci květnu
Poděkování
Návaznost na rozpracovaný záměr – vybudování sesteren na
jednotlivých patrech
Oslava životního jubilea, paní Kůželková

7/2021

Červnové společné akce v MěCKP
Běh pro zdraví, Sportovní odpoledne, Harfový koncert, Návštěva
zdravotních klaunů

8/2021

Pozvánka na letní Garden Party do Prahy
Návštěva psího útulku v Lysé nad Labem

9/2021

Terénní pečovatelská služba slaví 15. výročí svého vzniku
Paní Božena Stránská slaví 90. narozeniny

10/2021

Domácí péče slaví 25. výročí svého vzniku
Návštěva ZOO Chleby
Podzimní sportovní odpoledne

11/2021

Vernisáž obrazů paní Jany Tomanové
Pozvánka na I. Advent v MěCKP

12/2021

Dušičkové posezení, vzpomínky na bývalé klienty
Ježíškova vnoučata, návštěva Českého rozhlasu
Výroba vánočních dárků ze sena
Kurz jógy
Informace zdravotnického personálu
Adventní posezení s klienty
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V roce 2021 mělo MěCKP 41 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Z tohoto počtu pracovalo
34 zaměstnanců na plný úvazek a 7 zaměstnanců na částečný.
Nejpočetnější profesí je v MěCKP „pracovník v sociálních službách“, tato profese se dělí do několika
skupin dle pracovního zařazení jednotlivých pracovnic. Spadají do ní pracovnice přímé péče na
pobytových službách, pečovatelky terénní pečovatelské služby i aktivizační pracovnice.

V roce 2021 jsme velmi využili a ocenili nově vybudovanou pozici administrativní pracovnice, která
zajišťuje administrativní práce a je výraznou podporou pro všechny vedoucí jednotlivých úseků
v rámci řízení MěCKP. Na administrativní pracovnici nově přešly veškeré objednávky materiály, stravy,
OOP, úklidových prostředků, pracovních oděvů. Dále se podílí na objednávání různých seminářů a
kurzů a spolupracuje též velmi úzce v oblasti PO a BOZP s externím dodavatelem služby. Od okamžiku,
kdy došlo v souvislosti s nemocí Covid-19 k omezení návštěv a bylo nutné dodržovat veškerá nastavená
opatření vydaná MZ, měla tato pracovnice na starosti objednávání a koordinaci jednotlivých setkání.
Počty zaměstnanců MěCKP podle pracovního zařazení

1

1 1

3
2

5
23

5

Pracovník v sociálních službách

Všeobecná sestra v sociálních službách

Všeobecná sestra v domácí péči

Pradlena

Uklízečka

Aministrativní pracovník

Kvalifikovaný sociální pracovník

Vedoucí pracovník/ředitelka
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Vzdělávání pracovníků MěCKP
Plán vzdělávání pracovníků v sociálních službách byl v roce 2021 mnohdy řešen webináři, na
které přešly vzdělávací firmy z důvodu nemožnosti osobního setkávání s ohledem na vládní omezení
spojené s nemocí Covid-19.
Kurz/seminář

Počet účastníků

Problémové situace spojené s poskytováním pečovatelské služby

1

Sociální práce s agresivním klientem

2

Jak zvládnout syndrom vyhoření

2

K1 Úvod do problematiky praktických postupů při zvládání problémových
situací v péči

1

Pokojná smrt-akceptace a základy komunikace

3

Vztek při práci s klientem aneb zvládání agrese klientů i vlastní

4

Vzpomínejme, vyprávějme a naslouchejme aneb význam vzpomínkových
aktivit především u lidí s demencí

1

Manipulativní jednání a jak se mu bránit

4

Komunikace v zátěžových situacích v pracovním týmu

10

Řešení krizových situací v pečovatelské službě

1

Virtuální realita-demence

10

Práce s klientem a zvláštnosti u lidí s demencí

1

Úvod do problematiky specifik komunikace s uživatelem sociálních služeb

5

"Závěrečné evaluační konference"

1

Standardy kvality v sociálních službách v návaznosti na aktualizované
znění
K12-Jak pečovat o sebe sama-psychohygiena a prevence syndromu
vyhoření
Základní kurz první pomoci

21

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

3

Úvod do problematiky péče o inkontinentního uživatele

13

Plán vzdělávání vedení společnosti byl zaměřen těmito směry:
o Financování sociálních služeb v roce 2021
o Komunikace v zátěžových situacích v pracovním týmu
o Zakázky malého rozsahu-nová metodika
o Zdravotnictví 2022
o K12-Jak pečovat o sebe sama-psychohygiena a prevence syndromu vyhořen
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8
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Plán vzdělávání sociálního úseku byl zaměřen těmito směry:
o
o
o
o
o
o
o
o

Opatrovnictví a svéprávnost v sociálních službách
Problémové situace spojené s poskytováním pečovatelské služby
V. konference-Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci
"Závěrečné evaluační konference"
Standardy kvality v sociálních službách v návaznosti na aktualizované znění
Konference Stáří spojuje 2021
Základní kurz první pomoci
Úvod do ochrany práv uživatele

Plán vzdělávání zdravotního personálu byl zaměřen těmito směry:
Novinky v diagnostice a léčbě syndromu diabetické nohy
Prevence a léčba dekubitů ve světle klinických doporučených postupů
Chirurgické rány
Ulcus cruris venosum-pracovní postup se zaměřením na chyby v klinické praxi
Komunikace v zátěžových situacích v pracovním týmu
Novinky v ošetřovatelství, Ambulantní péče, Hojení ran, Očkování
Úvod do problematiky specifik komunikace s uživatelem sociálních služeb
Zdravotnictví 2022
K12-Jak pečovat o sebe sama-psychohygiena a prevence syndromu vyhoření
Moderní přístupy k hojení ran
Vykazování odbornosti 913 na zdravotní pojišťovny spolu s vedením ošetřovatelské
dokumentace
o Základní kurz první pomoci
o Úhrada domácí péče a paliativní zdravotními pojišťovnami v 2021/22
o Úvod do problematiky péče o inkontinentního uživatele
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Supervize v MěCKP
V letošním roce měli všichni zaměstnanci možnost využít supervize, která je nabízena skupinovou
nebo individuální formou. Jsme rádi, že se i v tomto směru vrací běžný život naší organizace do svých
kolejí, kdy můžeme využívat služeb profesionála k hlubším rozhovorům a poznávat více sebe i své
spolupracovníky z jiné než pracovní stránky.

Fluktuace zaměstnanců MěCKP
V roce 2021 rozvázaly pracovní poměr 3 zaměstnankyně. Důvody rozvázání pracovního poměru:
(2x zdravotní důvodu po Covidu, 1x změna zaměstnání).
MěCKP využívá zejména na období dovolených také brigádníky, jde především o studenty a aktivní
osoby ve starobním důchodu, se kterými uzavíráme DPP.
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Zajištění lékařské péče
Klienti pobytových služeb mají právo svobodného výběru lékaře. Mohou využít služby praktické
lékařky MUDr. Michaely Kmentové, která do MěCKP dochází.
Paní doktorka dochází za našimi klienty do MěCKP každý týden v úterý od 13 hodin.
Částečně mobilní klienti jsou s pomocí personálu doprovázeni / odvezeni na inv. vozíku/ do ordinace
v přízemí budovy.
K imobilním klientům a nemocným dochází lékařka spolu se sestrou přímo do pokoje.
V době, kdy lékařka neordinuje v našem zařízení a klient má potíže nebo se mu zhorší zdravotní stav,
informujeme lékařku telefonicky /popř. zastupujícího lékaře/.
Pokud se u klienta vyskytnou závažné zdravotní problémy, všeobecná sestra mající službu odešle
klienta sanitou do nemocnice k vyšetření. Při závažném zdravotním stavu klienta a ohrožujícího
stavu na životě sestra ve službě ihned volá RZS.
1x za 14 dní ve čtvrtek do zařízení dochází odborná lékařka z oboru psychiatrie MUDr.
Pekárková Markéta.
Dále u klientů s diabetem mellitus pravidelně zajišťujeme kontroly v diabetologické ambulanci
MUDr. Igora Karena ve Kbele. Výsledky odběrů a kontrol zajišťuje zdravotní sestra.
V našem zařízení máme celkem 21 diabetiků. Z toho 6 ti klientům je aplikován dle ordinace inzulín
s.c. a 6 klientů užívá antidiabetika a 9 klientů dodržuje jen diabetickou dietu. Dále dle ordinace
diabetologa kontrolujeme diabetikům glykémii glukometrem. Vše řádně zapisujeme do
dokumentace.
U klientů /mužů/ s permanentním katetrem pravidelnou výměnu provádí školená sestra domácí
péče a jinak jsou naši klienti v péči urologa v Benátkách nad Jizerou nebo v Mladé Boleslavi.
Dále naši klienti pravidelně navštěvují odborné ambulance dle ordinace odborných lékařů. Převážně
do odborných ambulancí jsou dopravováni sanitním vozem. Pokud to vyžaduje stav klienta, tak i s
doprovodem personálu.
Každý rok očkujeme naše klienty vakcínou proti chřipce. V roce 2021 bylo v našem zařízení
proočkováno celkem 26 klientů, očkování odmítlo 12 klientů a 4 klienti nebyli očkováni z důvodu
zdravotních.
Každý nový klient, který nastoupí do našeho zařízení je očkován vakcínou Prevenar 13 proti
pneumokokům /zápalu plic/.
Jak všichni víme, tak probíhá očkování proti Covid 19.
Všichni naši klienti byli řádně očkovaní proti Covid 19, kromě jednoho klienta, kterému nebylo
doporučeno očkování ze zdravotních důvodů.
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Právě u těchto křehkých seniorů je očkování proti Covid 19 na místě z důvodu prevence rizikového
a špatného průběhu tohoto onemocnění Covid 19.

Výkony komplexní ošetřovatelské péče, poskytované všeobecnými sestrami

o

prevence dekubitů / proleženin/- péče o pokožku
sledování základních životních funkcí
příprava, podávání a kontrola ordinovaných léků, mastí,
obkladů a očních kapek
měření krevního tlaku, pulsu teploty a dechů
aplikace injekcí pod kůži a do svalu
nácvik aplikace inzulínu a aplikace inzulínu u těžkých
diabetiků
odběry krve a biologického materiálu
výměna močových katetrů u žen a jejich proplachy a
ošetřování o aplikace klyzma dle ordinace
vyšetření glykémie glukometrem
aplikace infuzí za účelem zajištění hydratace subkutánně dle
ordinace
vyšetření moče lakmusovým papírkem

o

ošetřování a péče o rány a tlumení bolesti dle ordinace lékaře

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vyúčtování za provedenou zdravotní péči na jednotlivé zdravotní pojišťovny v roce 2021:
111

Všeobecná zdravotní pojišťovna

277 872 Kč

209

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA Mladá Boleslav

1 263 464 Kč

Celkem

1 541 336 Kč

Pády uživatelů, jejich prevence a redukce
Pády seniorů a chronicky nemocných jsou nejčastější a nejrizikovější událostí, která komplikuje
léčbu klienta. Pád je událost, jejímž důsledkem je nepředvídané spočinutí osoby na zemi, podlaze či
ploše nižší výškové úrovně.
U klienta je každý pád řádně zaznamenáván. Pokud dojde ke zranění klienta je ošetřen sestrou
mající službu nebo při zranění vyžadující lékařskou péči je klient odeslán k vyšetření do nemocnice.
V roce 2021 bylo evidováno celkem 45 případů pádů u našich klientů, z toho bylo 34 pádů bez
zranění. Lehké zranění při pádu utrpělo 7 uživatelů a 4 klienti byli v souvislosti s pádem
hospitalizováni. Zraněním byla například tržná rána na čele, zlomenina krčku kosti stehenní, či
zhmoždění v oblasti kostrče.
Výskyt dekubitů, prevence
Dekubit je poškození kůže nebo tkání kůže způsobené přímým tlakem nebo třecími silami. Dobře
organizovaná a kvalitní ošetřovatelská péče má zásadní význam nejen při léčení dekubitů, ale i při
jejich prevenci. Zcela nezastupitelné v prevenci a léčbě dekubitů je pravidelné polohování klienta.
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Proto i v našem zařízení klademe velký důraz na pravidelné a správné polohování klientů. Jako velké
pomocníky používáme pasivní i aktivní antidekubitní matrace do lůžka, polohovací polštáře, válce
a další antidekubitní pomůcky, které pomáhají jako prevence dekubitů při polohování našim
klientům.
Kvalitní a pravidelnou ošetřovatelskou péčí se nám daří rychlé hojení dekubitů a ran našich
klientů.
Většina dekubitů u našich klientů vznikla za pobytu v jiném (zdravotnickém) zařízení.
Nutriční terapie
Nutriční terapie využívá léčebného účinku potravin, a to ve smyslu, jak zvýšení dávky, tak i omezení nebo
úplného vyřazení ze stravy, je-li to nezbytné, mění formu podávané stravy, doplní stravu o nutriční
doplňky, popřípadě navrhne speciální výživu, ale také druh dopomoci a použití kompenzačních pomůcek
při stravování.
Správně nastavená nutriční péče zachovává či zlepšuje psychickou a fyzickou kondici, zvyšuje imunituobranyschopnost organismu vůči nemocem, pozitivně se odráží na hojení ran, je nedílnou součástí
prevence dekubitů (proleženin), zabraňuje rozvoji sarkopenie (úbytku svalové hmoty), snižuje riziko
vzniku malnutrice (podvýživy) …tím zachovává a popřípadě zvyšuje soběstačnost a kvalitu života seniora.
V našem zařízení jsou některým klientům podávány nutriční přípravky – Nutridrink, Fresubin, které
doporučí lékař. Tyto přípravky nenahrazují celodenní stravu, ale jsou zařazeny do jídelníčku klienta,
aby doplňovaly nepostradatelné látky jako jsou sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny a minerály.
S nutriční terapeutkou a nutriční poradnou v Mladé Boleslavi máme výbornou spolupráci.

Rehabilitace
Rehabilitace je důležitou součástí péče o naše uživatele. Rehabilitace provádějí všeobecné sestry
MěCKP. Využívá ji až 60 % klientů, ve vyšší míře jde o uživatele po úraze, cévní mozkové příhodě, či
uživatele upoutané na lůžko. V případě zdravotních potíž navštíví uživatel praktického nebo
odborného lékaře, který mu doporučí a na poukaz předepíše konkrétní rehabilitační procedury.
Rehabilitace je tak uživatelům poskytnuta na základě ordinace lékaře, zdarma, je placena z
veřejného zdravotního pojištění a poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami. Rehabilitaci
vykonávají všeobecné sestry domácí péče.
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Volnočasové aktivity organizují a zajišťují 3 pracovnice v sociálních službách – aktivizační
pracovnice a také přímo pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče na jednotlivých
odděleních (úsecích). Pro klienty je v zařízení k dispozici „tvořivá dílna“, dále velký společenský sál,
který slouží k pravidelné dopolední či odpolední aktivitě aktivizačních pracovníků s klienty. Na sále
se též realizují všechny rozsáhlejší akce a klienti spolu s nimi v sále realizují různé druhy kreativní
tvorby, vaří nebo pečou.
Aktivizační činnost je nabízena všem klientům podle jejich schopností a dovedností s velkým ohledem
na momentální zdravotní (psychický, fyzický) stav klienta. Aktivizační pracovnice s klienty realizují
skupinovou, či individuální činnost. Skupinová činnost většího rozsahu se realizuje v prostoru
společenského sálu, menší skupinky s tvoří v prostoru „tvořivé dílny“ a individuální činnost v rámci
pokoje klienta, či v rámci vycházky, doprovodu na úřad, na nákup atd.,
Programy pružně reagují na potřeby a přání klientů, Aktivizační úsek se snaží nabízet rozmanité
aktivity tak, aby si každý klient našel svou oblíbenou činnost, které by se chtěl věnovat.

Pravidelné aktivity .
• Jóga (po) od 10:15 – 11:00
Pravidelné cvičení pod vedením zkušené lektorky probíhá v prostorách společenského sálu
za doprovodu hudby.
účast cca 10-14 klientů

• Relaxační cvičení (po) od 13:30 – 14:00
Pravidelné cvičení pod vedením aktivizačního pracovníka probíhá v prostorách
společenského sálu za doprovodu hudby.
účast cca 5-10 klientů
•

Křesťanské povídání (1x 14 dní/čt) od 13:30 – 14:30 nebo od 10.00 -11. 00
Klienti mají možnost se pravidelně setkávat při této aktivitě s panem páterem Markem
Miškovským a panem kazatelem Milošem Hejzlarem. Oba páni v rámci dlouhodobé
dobrovolnické činnosti si s našimi klienty zpívají, povídají si a rozmlouvají. účast cca 5-15
klientů

•

Keramická dílnička s paní Evou Koutovou (středy odpoledne)

•

Cukrárna (1 x 14 dní/pá) od 13:30 – 14:00
Velmi oblíbenou aktivitou je páteční cukrárna, která se koná vždy v prostorách
společenského sálu. Členové aktivizačního týmu na tuto příležitost nakoupí zákusky a
chlebíčky, někdy koláče, s klienty si posedí na sále, pustí hudbu zanotují známé písně,
vzpomínají na příjemné zážitky, které s klienty prožili.
účast cca 15–20 klientů
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•

Canisterapie (terapie prostřednictvím psů) 1x za měsíc – 1,5 h
Činnost zajišťuje dobrovolnice ml. paní Pavlína, která navštěvuje naše zařízení již od útlého
dětství, takže se pohybuje ve známém prostředí, s některými z klientů se zná již dlouhá léta.
Se svými psími slečnami Bellou a Trixie pracují s klienty nejen ve skupinkách, ale i
individuálně na pokojích imobilních klientů. Aktivita je velmi vítaným zpestřením pro naše
klienty.
účast cca 5-8 klientů

• Oslava jubileí našich klientů
Aktivita je cílena na oslavu významných životních jubileí. Klienti mají možnost se při této
aktivitě setkat s paní ředitelkou. Posezení probíhá v duchu vzpomínání. Aktivita je
doprovázena hudbou, povídáním či promítáním
účast – dle počtu jubilantů
Pravidelné aktivity v roce 2021 byly výrazně omezeny z důvodu pandemie Covid-19

Krásné 90. narozeniny v roce 2021 oslavila paní Božena Stránská a
80. narozeniny Mgr. Božena Štýsová
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Ježíškova vnoučata V. ročník
V roce 2021 jsme se opět zapojili do Projektu Ježíškových vnoučat.
Tentokrát byla většina řešena formou hromadných zážitků.
V čase našich klientů jsou důležité momenty, které je vytrhnou z každodenních činností a
přinesou potěšení a zábavu. Z tohoto a konkrétních přání jsme vycházeli, když jsme zadávali
letošní Ježíškova vnoučata. Po zadání přichází chvilka napětí, jestli se přihlásí dárce, který
by rád splnil některé přání. Překvapení pro nás bylo, že vše, co jsme zadali bylo velice rychle
rozebráno.
Naši klienti se tedy mohou těšit na Dechovku ze Sýčiny, Kabaret Punklesque. V řešení jsou i
Kluci v akci a setkání s herečkou paní Ivou Janžurovou.
Jelikož u nás probíhá i pečení dobrot ke kávičce, při kterém se zdatně klienti ohánějí, byly
jedním s přáním válečky na sušenky. Abychom mohli tyto společné chvíle u kávy využívat i
aktivně, splnil nám jeden dárce přání křížovek pro chvíle pohody. Jak příznačné
.
Cílem Ježíškových vnoučat, je navázání trvalejšího vztahu mezi seniory a dárci. Máme
velikou radost, že se nám ozývají tzv. vnoučata z dřívějších let a nabízí dárky pro již dříve
vybrané nebo i nové klienty. K dřívějším dárcům se někdy i připojí jejich spolupracovníci,
s touhou také někomu udělat radost. Někteří udržují kontakt s obdarovanými i během roku.
Těší nás zájem dárců a radost našich klientů při plnění přání, která je udržují ve
společenských kontaktech spolu navzájem a s okolím.
Jolana Palánová, administrativní pracovnice
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Radost z dárků
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Návštěva psího útulku v Lysé nad Labem
Tradiční každoroční návštěvy
psího útulku se staly součástí
života

našich

klientů

zaměstnanců. Aktivita trvá již
několik let a stále dělá radost
nejen čtyřnohým kamarádům,
ale všem, kteří mohou potěšit
„psí

srdce“

nějakým

pamlskem, hračkou, dekou, či
malým finančním obnosem. Loňský rok nám bohužel tyto návštěvy neumožnil, a tak jsme se
letos na malý výlet moc těšili. Celkem devět pasažérů vyrazilo dne 28. 07. 2021 v dopoledních
hodinách směr Lysá nad Labem. Vyzbrojeni různými pamlsky a finančním příspěvkem
v hodnotě cca 3 000 Kč. Byli jsme mile překvapeni – útulek je zaplněn ani ne z poloviny
kapacity, část pejsků je dle zaměstnanců na „psím hotelu“. Je to dobrá zpráva, snad se situace
po prázdninách nezhorší😊.
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Splněné přání, které potěšilo mnoho lidí
V loňském roce se naše zařízení zúčastnilo
projektu

Ježíškova

vnoučata.

Trošku

netradičním přáním jednoho z našich klientů
bylo pořízení harmoniky. Osmělili jsme se
prostřednictvím projektu požádat o pořízení
tohoto dárku. Harmonika je pro pana Jiřího
Freislebena celoživotní láskou a vášní. Jak sám
uvádí, stávající harmonika má už přes 50 let,
na své stáří má sice překrásný hlas, ale nejde
na ní basovat. Bohužel se ji už nepodařilo
opravit. Pan Freisleben nedělá hudbou radost
jen sobě, ale především ostatním klientům a
personálu. Přijde k někomu na pokoj a zahraje
písničku na přání. Když mají klienti na sále aktivitu, hraje všem, aby jim šla práce lépe
od ruky. Nebo si jen tak otevře dveře svého pokoje a vyhrává na chodbě pro ostatní.
Kolem chodí sestřičky a pečovatelky a hned je veseleji. Toto jsme ocenili především
v dobách, kdy nebylo možné z důvodu pandemie realizovat jinou aktivitu. Pan
Freisleben nám byl oporou a pomáhal nám svou hrou na harmoniku rozptýlit chmury,
zlepšit náladu. Dobrá věc se podařila, prostřednictvím Nadačního fondu Českého
rozhlasu byla ze sbírky Ježíškova vnoučata poskytnuta částka na výrobu akordeonu.
Dárek doputoval k obdarovanému 22. 4. a my jsme mohli být svědky neskonalého
projevu dojetí a upřímné radosti nad tím, že přání bylo splněno. Pan Freisleben
nemohl uvěřit, že se nového akordeonu dočkal. Vybaloval jej s rozechvěním a žasnul
nad elegantním nástrojem. Jak sám později řekl, nemohl ani dýchat, jak byl
překvapený. Tóny nového akordeonu znějí chodbami i v sále.
Poděkování patří všem, kteří se na dobré věci podíleli. Dárek udělal radost
mohla lidem
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Návštěva Zdravotních klaunů
V parném pátečním odpoledni 18. června nás přišla navštívit dvojice klaunů zastupující
organizaci Zdravotní klaun. Jejich práce spočívá především v tom vykouzlit úsměvy na
tvářích dětských i dospělých pacientů v nemocnicích a klientů různých sociálních zařízení.
Za maskou klaunského nosu je snadnější dokázat rozesmát malé i velké v jejich těžkém
životním trápení. Svým bezprostředním humorem, vtipnými reakcemi na situaci a laskavým
přístupem si rázem získali srdce našich nemohoucích klientů. Jejich oči hořely zvědavostí,
jakou šaškárnu dvojice předvede. Klauni velmi snadno vykouzlili úsměvy v jejich tvářích a za
doprovodu ukulele si společně zazpívali známé písně. Velmi dojemně na nás zapůsobilo, když
skoro neslyšící babička si začala podupávat nohou při tónech jí povědomé písničky.
Děkujeme moc za veselé odpoledne, na které budeme dlouho vzpomínat.
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Zábavné sportovní odpoledne
V úterý 15. 6. 2021 jsme si konečně užili krásné slunečné odpoledne ve venkovních prostorech
našeho zařízení v pojetí „Sportovních her“. Zahájili jsme tuto akci slovem pana faráře Marka
Miškovského, za doprovodu ctěné návštěvy našich bývalých ředitelek a zaměstnankyň. Hned
úvodem jsme jako první bod odpoledne pokřtili stolní tenis a závěsné dřevěné kuželky, které
na tuto akci zapůjčila organizace Můžeme pomoci – J.F. 2020 z.ú. Také bychom této
organizaci rádi poděkovali jménem našich klientů za pohoštění ve formě ovoce a místní
sodovkárně Beneta za vody a limonády.
Klienti byli rozděleni do šesti soutěžních týmů a postupně plnili zadané disciplíny, shazovali
ruské kuželky, poznávali známá místa české republiky, házeli do koše míčem, doplňovali
názvy filmů a ti zdatní si zahráli stolní tenis. Za svoje sportovní výkony klienti obdrželi
z rukou paní ředitelky Moniky Megličové dárkové balíčky. Všichni se úžasně bavili za
hudebního doprovodu pana Romana Pavlíka. Mnozí i přes všechny handicapy se snažili
tancovat a zpívat co se dá.
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Vernisáž krajinomaleb v MěCKP
Máme velkou radost, neb jsme se konečně dočkali plánované akce pro naši klientku Janu
Tomanovou z Benátek nad Jizerou. Před rokem se mi paní Jana svěřila, jak ráda by byla,
kdyby se její celý život vytvářená díla mohla zapaspartovat a třeba jim udělat výstavu.
Tenkrát jsem jí přislíbila, že připravím pár obrázků z její celoživotní tvorby a udělám
alespoň malou výstavu. Obrázky jsme pečlivě vybíraly z jejích alb a připravily do paspart.
Bohužel tím však vše skončilo a doba covidová přesunula celou akci na neurčito. Mezitím
paní Jana ulehla a vypadalo to, že bude čekat hodně dlouho, až pravidla slíbenou akci pustí.
V létě jsme začaly znovu uvažovat, že přeci jenom je čas akci uspořádat a konečně teď
v polovině října se konečně sliby staly realitou.
V pátek 22.října na sále Městského centra byla připravena výstava jejích prací. V paspartách
asi dvacet obrázků kreslených akvarelem stálo na stole, anebo viselo na hezky připraveném
pozadí. Vedení základní umělecké školy, paní Rejzlová a pan Pavlíček nám zapůjčili úžasné
stojany na nichž se honosily olejomalby krajin, zátiší s vínem nebo pod sklem zarámovaná
postava Španělky. Tu nám přinesla sama vnučka paní Tomanové se svým synkem
Štěpánkem, na kterou se paní Jana moc těšila. Vnučka přidala také moc hezky napsané
vzpomínání na život a tvorbu paní Tomanové a jejich společné zážitky.
Přivítali jsme klienty a hosty malou přednáškou z dějin krajinomalby a čtením od vnučky
autorky. Následoval přípitek se šampaňským a milé pohoštění. Klienti si mohli prohlédnout
autorčina díla a myslím, že byli docela překvapeni, jaké nadání v jejich kolegyni celý život
bylo. Diskutovali jsme o obrázcích i pocitech z nich.
Velkou radostí pro nás také byla již dlouho slibovaná a mnohokrát odkládaná návštěva ze
Základní umělecké školy v Benátkách, kde nám za doprovodu kláves učitelky p. Jaré v režii
pana Milana Koláře zazpíval sbor dětí. Písničky nastudovány a vybrány opravdu skvěle i
dobově ve vkusu autorky a nás všech.
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Mikulášská nadílka v Městském centru komplexní péče
A máme tu zase prosinec, rok utekl jako voda a my se ani nenadáli a začali jsme se chystat
na mikulášskou nadílku. Letos nadílka vycházela na pracovní den, a to na pondělí 6.12. Již
tradičně jsme se oblékly do masek Mikuláše, anděla a malé čertice. Všichni se na tuto
každoroční aktivitu moc těší, že se opět společně pobavíme a zasmějeme a trochu i
zadovádíme. :-)
V odpoledních hodinách se klienti sešli na společenském sále a při kávě a malém pohoštění,
očekávali příchod Mikuláše a jeho příznivců. Čertice, která vletěla do sálu s vozíkem plných
dobrot a halekala, že je všechny vzala Mikulášovi a andělovi a že žádný nikomu nedá.
Netrvalo dlouho a čertice si to rozmyslela, a nakonec dárky pomáhala rozdávat našim
klientům. Tímto bychom rádi poděkovali manželům Hrůzovým, majitelům firmy GSP
z Benátek nad Jizerou, kteří věnovali finanční dary, za které jsme nakoupili balíčky plné
dobrot. Po rozdání balíčků jsme si společně všichni zazpívali vánoční koledy. Bylo to krásné
odpoledne plné smíchu a legrace.
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Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem
V pátek 10. prosince jsme si s našimi klienty udělali výlet do skanzenu v Přerově nad Labem.
Nejdříve jsme se při cestě zastavili v psím útulku v Lysé nad Labem předat peníze, které mezi
sebou vybrali klienti a zaměstnanci Městského centra pro opuštěné pejsky. Poté jsme dojeli
autobusem do Přerova nad Labem, kde jsme do sebe nasáli tu pravou vánoční atmosféru.
Prošli jsme si vánočně vyzdobené chaloupky s paní průvodkyní a zajímavým výkladem.
Dýchly na nás staré časy, kdy si klienti mohli zavzpomínat na své dětství strávené u svých
babiček a dědečků. Byly zde také napečené vánočky, cukroví, nasušené ovoce i krásně
nazdobené vánoční stromečky „po staročesku“. Moc se nám tu líbilo a rádi se sem vrátíme.
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Hudební vystoupení pěveckého souboru „CHRAPOT“ Mělník
se uskutečnilo na 1. adventní neděli 28. 11. 2021

Výlet do ZOO Chleby 20. 09. 2021
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Přehled volnočasových aktivit, které byly v průběhu roku realizovány
Aktivity v roce 2021 byly výrazně omezeny z důvodu pandemie Covid-19.
Datum

Název akce

17.12.2021
13.12.2021

Předávání vánočních dárků
Kurz jógy
Výlet do skanzenu v Přerově
Mikulášská nadílka
Canisterapie
Sborový zpět Chrapot Mělník
Výroba mýdel
Vzpomínáme na bývalé klienty
Vyrábíme keramiku
Cvičíme jógu
Vyřezávání dýní
Canisterapie
Tvoříme ze sena
Vernisáž paní Jany Tomanové
Canisterapie
Odpoledne plné her
Pečeme štrůdl
Výlet do ZOO Chleby
Nejen běh pro varhany
Pečeme tříbarevný koláč
Podzimní sportovní odpoledne
Setkání s Lukášem Vaculíkem
Canisterapie na pokojích klientů
Pečeme štrůdl
Křesťanské posezení
Vyrábíme keramické výrobky
Oslava jubilantů
Návštěva psího útulku v Lysé nad Labem
Garden Party v Praze
Canisterapie
Harfový koncert
Zdravotní klauni v MěCKP
Zábavné sportovní odpoledne
Běh pro zdraví
Společná vycházka s klienty
Canisterapie
Střípky květnových aktivit
Významné životní jubileum
Čarodějnice

06.12.2021
05.12.2021
28.11.2021
11.11.2021
03.11.2021
02.11.2021
02.11.2021
28.10.2021
29.10.2021
27.10.2021
22.10.2021
14.10.2021
01.10.2021
22.09.2021
20.09.2021
19.09.2021
17.09.2021
14.09.2021
13.09.2021
01.09.2021
30.08.2021
26.08.2021
20.08.2021
18.08.2021
28.07.2021
21.07.2021
24.06.2021
23.06.2021
18.06.2021
15.06.2021
08.06.2021
01.06.2021
26.05.2021
26.05.2021
10.05.2022
30.04.2021
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28.04.2021
22.04.2021
09.04.2021
29.03.2021
01.04.2021
31.03.2021
08.03.2021
19.02.2021
28.01.2021
20.01.2021
15.01.2021

Canisterapie
Splněné přání pana Freislebena
Pečeme perník a buchtu s broskvemi
Střípky březnových aktivit
Zelený čtvrtek
Malujeme velikonoční vajíčka
Kytička od Církve bratrské
Pečeme jablkový koláč a štrůdly
Procvičování jemné motoriky
Práce s keramikou
Pečeme vinné klobásy

Duchovní péče o klienty MěCKP
(Zajištění duchovní péče, pravidelné duchovní aktivity, účast duchovních na akcích MěCKP udělené
svátosti)
Duchovní péči v Městském centru komplexní péče zajišťují zejména duchovní těchto tří církví:
•
•
•

Římskokatolická církev – JCLic. Ing. Mgr. Marek Miškovský, administrátor farnosti
Církev bratrská – Mgr. Miloš Hejzlar, kazatel a správce sboru
Církev československá husitská – Mgr. Dalibor Vik, Ph.D., farář (dochází pouze příležitostně
na vyžádání)

Duchovní aktivity v MěCKP probíhají pravidelně i příležitostně.
Mezi pravidelné aktivity patří zejména úterní „křesťanské posezení“, kdy se 1x za 14 dní ve čtvrtek
střídají zástupce Církve bratrské Mgr. Miloš Hejzlar a Římskokatolické pan páter Marek Miškovský
a stráví s klienty, kteří mají zájem, společný čas nad duchovními tématy a písněmi. Tato aktivita
probíhá v MěCKP již cca 17. rokem a zúčastňuje se jí většinou 5–10 klientů. V dopoledních hodinách
je účast velmi žádaná okolo 25 klientů.
V roce 2021 jsme byli nuceni až do léta zdržet se všech venkovních i vnitřních aktivit, jelikož Městské
centrum komplexní péče přijalo koronavirová opatření. Duchovní aktivity byly opět v běhu od září,
a to již ve stálém režimu.
Další pravidelnou akcí jsou bohoslužby, kterých mají naši klienti možnost zúčastnit se každý čtvrtek
v Domově U Anežky, kde se střídají páter Marek Miškovský a kazatel Miloš Hejzlar.
Duchovní církví působících na území našeho města se také aktivně zúčastňují některých
aktivizačních akcí a aktivit, které pořádáme pro naše klienty v průběhu roku.
V roce 2021 se jednalo o tyto aktivity:
Udělené svátosti v roce 2021
Název
Svátost pomazání nemocných
Svátost smíření

Počet
2
2

Aktivity v roce 2021 byly výrazně omezeny z důvodu pandemie Covid-19
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.
Veřejnosprávní kontrola provedená zřizovatelem
V průběhu roku 2021 provedl zřizovatel kontrolu hospodaření u příspěvkové organizace.
Na základě § 9 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, byla provedena kontrola
hospodaření s veřejnými prostředky. (Kontrola provádění finančních operací, kontrola
rozpočtové kázně dle § 27–37 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, kontrola účetních odpisů, kontrola evidence majetku, kontrola čerpání fondů
příspěvkové organizace, kontrola účetnictví.)
Kontrola byla provedena formou jednorázové kontrolní akce na místě.
O výsledku kontroly na místě byl vyhotoven Protokol.
Závěr kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky.
Veřejnosprávní kontroly provedené jinými kontrolními subjekty u příspěvkové organizace
Města Benátky nad Jizerou
V průběhu roku 2021 byly vykonány tyto kontroly:
• Audit čerpané dotace na poskytované sociální služby S-1230/SOC/2020.
Nebyly zjištěny nedostatky
• Kontrola čerpané dotace HUF – „Nákup automobilů pro terénní pečovatelskou službu“
číslo smlouvy S-2814/SOC/2019.
Nebyly zjištěny nedostatky

Vyúčtování dotací
Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou na provoz v celkové výši
2 500 000 Kč. Částka 1 500 000 Kč byla dne 27.9.2021 vrácena zřizovateli.
Vynaložena byla v roce 2021 částka 1 000 000 Kč.
Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě
12 421 000 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů a energií.
z toho
mzdy domov pro seniory
energie domov pro seniory
mzdy pečovatelská služba
mzdy denní stacionář
energie odlehčovací služby
mzdy odlehčovací služby

6 117 300 Kč
600 000 Kč
2 428 100 Kč
607 400 Kč
200 000 Kč
2 468 200 Kč
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MPSV poskytlo dotaci MPSV-2021/77191-227 na podporu mimořádného finančního
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19 ve výši
1 796 600 Kč.
MPSV dále schválilo dotaci MPSV- 2021/74438-221 financování zvýšených provozních
výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření,
mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií
covid-19 v celkové výši 64 020 Kč.
MPSV poskytlo ještě druhé kolo účelně vynaložených nákladů pod číslem
MPSV- 2021/113513-227 ve výši 380 250 Kč, pod názvem dotačního titulu – financování
trvání zvýšených provozních výdajů a sanací výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním
karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách
v souvislosti s epidemií covid-19

Hospodaření s fondy
Fond odměn
Z hospodářského výsledku roku 2021 byl vytvořen Fond odměn v celkové výši 30.000, - Kč
Tento fond nebyl v roce 2021 použit. K 31. 12. 2021 je jeho stav 30 000 Kč.
Fond kulturních a sociálních potřeb
V roce 2021 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními příděly
z mezd v částce 364 245,97 Kč.
V roce 2021 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán následovně:
příspěvek na penzijní připojištění
39 400,00 Kč
rekreace a relaxace
157 387,00 Kč
stravné
75 720,00 Kč
věrnostní odměny
19 000,00 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 je
483 465,48 Kč
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření a ostatních titulů
Z hospodářského výsledku roku 2020 byl doplněn rezervní fond o částku 5 644,02 Kč.
V roce 2021 byl z rezervního fondu posílen fond investiční ve výši 20 000 Kč.
K 31. 12. 2021 je jeho stav 179 576,71 Kč.
Dne 30.12.2021 byl přijat dar od Tyrolit CEE 2 220 Kč přeúčtovaný do rezervního fondu.
Dar bude čerpán v roce 2022 se souhlasem poskytovatele.

63

Fond reprodukce majetku, investiční fond
V roce 2021 byl tvořen fond investic ve výši odpisů 126 482,04 Kč a posílen z rezervního
fondu ve výši 20 000 Kč.
Zřizovatelem byl nařízen odvod ve výši 400 000 Kč a dále byl fond čerpán na pořízení
nového auta z dotace HUF ve výši 58 400 Kč.
K 31. 12. 2021 je jeho stav 87 603,86 Kč.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2021
Humanitární fond
Dne 2.11.2021 byla na účet organizace přijata částka 300 600,- Kč z uzavřené smlouvy
s Humanitárním fondem evidenční číslo S-6160/SOC/2021.
Účelem této smlouvy byly investice do pořízení osobního auta MěCKP.
Předepsaná spoluúčast 10 %.
Osobní vůz byl pořízen a uhrazen dne 21.12.2021 v celkové výši 359 000 Kč včetně
spoluúčasti.
Poskytnutý investiční transfer byl zúčtován na účet 403,006 v celkové hodnotě 300 600 Kč.
Zůstatek transferu k 31.12.2021 je 300 600 Kč.

Ekonomická činnost
Organizace provozuje na základě povolení provozovatele ekonomickou činnost – praní
prádla.
V roce 2021 byl dosažen zisk
649 994,73 Kč
Tržby z prodeje služeb v celkové výši
1 283 195,96 Kč
z toho pro klienty
874 572,00 Kč
pro vlastní potřebu
408 623,96 Kč
Celkové náklady
z toho materiál
energie
opravy a udržování
ostatní náklady
mzdy včetně odvodů

633 201,23 Kč
44 336,00 Kč
236 191,14 Kč
63 828,50 Kč
973,30 Kč
287 872,29 Kč
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Navýšení rozpočtu
Zastupitelstvo města schválilo provozní dotaci ve výši 2 500 000 Kč, ale částka 1 500 000 Kč
byla dne 27.9.2021 vrácena.
Čerpání nákladových položek probíhalo v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace,
došlo pouze k úpravám přesunem v rámci jednotlivých položek.
Hospodářský výsledek
Řádným hospodařením v roce 2021 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši
51 075,29 Kč.
Hospodářský výsledek byl po schválení Zastupitelstva města vložen do Rezervního fondu
MěCKP.

Pohledávky a závazky
Ke dni 31. 12. 2021 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.
Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.
Jejich celková výše k 31. 12. 2021 je 601 tis. Kč.
Jsou tvořeny pohledávkami vůči zdravotním pojišťovnám a pohledávkami za služby
v prádelně ve výši 583 tis. Kč.
Dále pohledávkami za sociální služby ve výši 18 tis. Kč.
Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2021 je 2 791 tis. Kč bez
dohadných položek.
Vůči dodavatelům je to částka 662 tis. Kč, vůči zaměstnancům 1 296 tis. Kč, pojišťovnám za
odvody z mezd za prosinec 2021 dluží 701 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za
prosinec 2021 je to částka 132 tis. Kč.
Tyto závazky byly řádně uhrazeny.
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úsek sociální
 Aktualizace Standardů kvality v pobytové službě Domov pro Seniory.

Aktualizace Standardů kvality všech sociálních služeb byla realizována s datem 1. 09.
2021.
 Aktualizace seznamu Žadatelů o umístění do Domova pro Seniory.

Aktualizace seznamu Žadatelů proběhne v I. čtvrtletí roku 2022.
 Realizovat dotazníkové šetření kvality pro klienty pobytových služeb.

Dotazníkové šetření bylo realizováno ve IV. čtvrtletí roku 2021.
 Realizovat dotazníkové šetření spokojenosti pro zaměstnance.

Dotazníkové šetření bylo realizováno ve IV. čtvrtletí roku 2021.
úsek aktivizace – realizace rozsáhlejších aktivizačních projektů
 Zajistit účast na soutěžní výstavě: „Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a

potěšení“ .
Realizace výstavy se z důvodu pandemie Covid 19 nekonala.
 Zajistit účast v projektu „Ježíškova vnoučata 2021“.

I v roce 2021 jsme se projektu zúčastnili.
 Zajistit výlet pro klienty a dobrovolníky.

Z důvodu pandemie Covid-19 jsme se s dobrovolníky nemohli pravidelně setkávat.
V průběhu roku byly uskutečněny dva menší výlety pro klienty (ZOO Chleby, Skanzen
Přerov).
 Zajistit a zorganizovat přípravy na XIV. Letní seniorské hry.

LSH se z důvodu pandemie Covid-19 nerealizovaly.
úsek pečovatelská služba
 Příjem 1-2 pečovatelek pro zvýšení kapacity.

V roce 2021 jsme získali další úvazek, v současné době máme celkem 7 úvazků a jsme
schopni zajistit péči v průběhu celého roku (365 dní) vč. svátků v čase od 7:00 – 19:00.
 Zajištění vozů pro nové pečovatelky .

V roce 2021 jsme uspěli se žádostí na HUF a podařilo se nám zajistit nový služební
automobil zn. Škoda Fabia.
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úsek přímé péče
 Pokračovat v oblasti školení paliativní péče.
 Vyškolit zaměstnance přímé péče v oblasti ochrany zdraví při práci – škola zad

I přes stále trvající pandemii Covid-19 jsme uskutečnili plánované semináře a školení
všech zaměstnanců a splnili tak požadavek (24 h/rok), který je v sociálních službách
stanoven.
 Vybavit a zprovoznit prosklené buňky pro personál na jednotlivých patrech .

„Sesterničky“ na jednotlivých patrech byly zprovozněny v I. čtvrtletí 2021.
 Jmenovat „vedoucí přímé péče“, která bude mít osmihodinovou pracovní dobu po. –

pá. a bude pracovníkům k dispozici pro řešení každodenních provozních záležitostí,
pomáhat vrchní sestře s koordinací a vedením pracovníků přímé péče.
Vedoucí přímé péče byla jmenována ve IV. čtvrtletí 2021.
investice
 Nákup osobních vozů pro terénní pečovatelskou službu.

V roce 2021 bylo pořízen nový automobil pro tým pečovatelské služby
prostřednictvím Humanitárního fond Středočeského kraje.
 Vybavení pokojů zrekonstruovaného Domova pro seniory MěCKP nábytkem.

V průběhu roku 2021 byly upraveny 2 pokoje, které byly zcela vybaveny novým
nábytkem.
 Ve spolupráci s naším zřizovatelem –vedením města Benátky nad Jizerou prověřit

možnosti nadstavby patra na budově MěCKP a vyjednat jeho využití
O dotaci bylo zažádáno v rámci projektu: Nástavba pro Městské centrum komplexní
péče Benátky nad Jizerou. Čerpat dotaci lze do roku 2024
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úsek sociální
 Realizovat návštěvy klientů PS.
 Realizovat dotazníkové šetření pro rodinné příslušníky pobytových služeb.
 Aktualizace žadatelů o sociální službu.

úsek domácí péče
 Absolvovat výběrové řízení pro odbornost fyzioterapeuta pro pacienty DP.
 Požádat prostřednictvím HUF (oblast zdravotnictví) o nové služební auto pro tým DP.
 Absolvovat exkurzi v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích.
 Absolvování kurzu hojení chronických ran, kurzu paliativní péče v Hospici sv. Štěpána

v Litoměřicích, semináře a rehabilitační cvičení u vybraných typů diagnóz).
úsek zdravotní
 Zajištění odborných školení a konferencí (RHB..)
 Stabilizace týmu všeobecných sester.
 Doplnění standardů kvality ve zdravotní péči.
 Dovybavení sesterny a ordinace novým nábytkem.

úsek přímé péče
 Pokračovat v oblasti školení paliativní péče.
 Stabilizace týmu přímé péče.

úsek aktivizace
 Zajistit účast na soutěžní výstavě: „Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a

potěšení“.
 Zajistit účast v projektu „Ježíškova vnoučata 2022“.
 Zajistit výlet pro klienty a dobrovolníky.
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 Ve spolupráci s DUA se podílet na realizaci „Anežských slavností“, které se uskuteční

dne 23/6/2022. Slavnosti budou spojeny se slavnostním otevřením nově budované
zahrady, která bude využívána pro multigenerační setkávání klientů a široké
veřejnosti. Akce je dojednána s městem Benátky nad Jizerou, které je investorem
investiční akce.
úsek administrativy
 Vyhledávání zajímavých kurzů pro zaměstnance.
 Proškolení všech zaměstnanců v rámci BOZP a PO a sjednocení datumů školení.
 Vyhledávání optimálních nabídek poptávaného zboží.

úsek pečovatelské služby
 Navýšení počtu klientů s vyšší mírou péče.
 Zapojit klienty PS do větších kulturních aktivit v MěCKP.
 Zažádat o Nadační příspěvek v rámci NADACE ČEZ – Neziskovky pro rok 2022 (PC

vybavení, chytré telefony).

investice
 Pořízení nového automobilu pro tým DP.
 Pořízení dřevěné pergoly do venkovního prostoru před společenský sál.
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Stěžejní cíle a vize stanovené k dlouhodobé realizaci
 udržet a dle potřeb obyvatel Benátek nad Jizerou ev. rozšiřovat počet lůžek a úvazků

MěCKP zařazených v síti sociálních služeb Středočeského kraje, která je přímo
napojena na financování sociálních služeb ze státního rozpočtu
 řízený a systematický rozvoj terénních služeb MěCKP – domácí zdravotní péče a

pečovatelské služby, umožňovat obyvatelům Benátek zestárnout a zemřít v klidu a
pohodlí domova, bez bolesti a strádání, za podpory profesionálního paliativního týmu
 zlepšit materiálně-technické podmínky personálu a klientů MěCKP zejména

Odlehčovacích služeb a Pečovatelské služby
 nadále pokračovat ve spolupráci s benáteckými organizacemi, školami a spolky, tuto

nadále rozvíjet, rozšiřovat, profesionalizovat a zdokonalovat
 udržovat a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb v souladu s platnou legislativou a

přáním klientů, zjištěných při každoročním dotazníkovém šetření kvality
 podporovat a udržovat pracovní tým MěCKP, zachovat téměř nulovou fluktuaci,

udržet MěCKP pověst dobrého zaměstnavatele
 zlepšit informovanost obyvatel města o sociálních službách, které MěCKP nabízí a o

konkrétních možnostech jejich využití pro ně
 pokračovat v dobrých vztazích s naším zřizovatelem –městem Benátky nad Jizerou –

zvát vedení města na významné výročí a akce v MěCKP a podpořit tak komunikaci
mezi vedením města a našimi klienty a naopak
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Městské centrum komplexní péče, příspěvková organizace obdrželo v průběhu roku 2021
věcné a finanční dary určené pro vybavení MěCKP a pro přípravu kulturních a zájmových
akcí pro uživatele. Všem sponzorům vyjadřujeme upřímné poděkování.

Zvláště děkujeme Městu Benátky nad Jizerou za finanční podporu (dotace od
zřizovatele):
o dotace na provoz sociální služby – Domova pro seniory

150 000 Kč

o dotace na provoz sociální služby – Odlehčovací služba

325 000 Kč

o dotace na provoz sociální služby – Denní stacionář

325 000 Kč

o dotace na provoz sociální služby – Pečovatelská služba

200 000 Kč

Děkujeme Středočeskému kraji za poskytnutou dotaci ze státního rozpočtu:
o dotace na provoz sociální služby – Domova pro seniory

6 717 300 Kč

o dotace na provoz sociální služby – Odlehčovací služba

2 668 200 Kč

o dotace na provoz sociální služby – Denní stacionář
o dotace na provoz sociální služby – Pečovatelská služba

Poděkování dárcům, sponzorům
o Tělocvičná jednota Sokol Benátky nad Jizerou
o Paní Vladimíra Hrůzová
o GSP SIGN & SIGN DESIGN s.r.o.
o BAXANT spol. s r.o.
o Paní Zdenka Plavjaníková
o DM Markt Drogerie

71

607 400 Kč
2 428 100 Kč

Obrovská radost z dárků, které jsme mohli klientům pořídit díky
sponzorskému daru DM Markt Drogerie
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74

Dvoulůžkové pokoje po úpravě, vybaveny novým nábytkem a veškerým zařízením
pro klienty Domova pro seniory
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Návštěvní místnost

Kancelář zástupce ředitele a administrativního pracovníka
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Nové prostory týmu domácí péče

Nově vybudované zázemí pro zaměstnance pobytových služeb
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Nově vybudované
a vybavené
sesterny pro
zaměstnance na
jednotlivých
patrech.
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Společenský sál byl vybaven novými židlemi

Pracovní stoly v keramické dílně, které jsou vybaveny ergonomickou pracovní deskou,
usnadňující klientům práci při různorodých aktivitách
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Prádelní skříně na patrech
(ložní prádlo, OOP, inko pomůcky)

Skříně v prádelně (budova MěCKP)
pro úklidové prostředky

Nové skříně v prádelně (budova MěCKP) pro úklidové a hygienické prostředky
80

ZAMĚSTNANCI
MĚSTSKÉHO CENTRA KOMPLEXNÍ PÉČE,
BENÁTKY NAD JIZEROU
Zasílají

v celkové hodnotě :

8.000 Kč

Finanční dar bude poskytnut potřebným,
kteří se v souvislosti s tornádem
ze dne 24. 6. 2021 ocitli v nouzi.
Obdarovaný:
Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves
Sídlem Kovářská 978, Moravská Nová Ves, 691 55
IČO: 66599679
Zastoupená: P. Mariánem Kalinou
V Benátkách nad Jizerou dne 2. července 2021

FINANČNÍ DARY PRO POTŘEBNÉ, KTEŘÍ SE V SOUVISLOSTI S
TORNÁDEM ZE DNE 24. 06. 2021 OCITLI V NOUZI
Zaměstnanci Městského centra komplexní péče se podíleli finančním příspěvkem
v celkové hodnotě 8 000 Kč
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Na zpracování Výroční Zprávy o činnosti za rok 2021 se podílely:

o
o
o
o
o
o
o

Bc. Monika Megličová, DiS.
Michaela Bajerová, DiS.
Jana Březinová
Alena Stinková
Marta Rysková
Marie Novotná
Jolana Palánová

Benátky nad Jizerou dne 29. 03. 2022
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