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IČ:

72048841

Zapsána:
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43-5885520267/0100
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Právní postavení:

právní subjekt

Typ organizace:

příspěvková organizace

Statutární orgán:
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Registrace:
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Odlehčovací služba: 1932403
Pečovatelská služba: 7884832

Telefon:
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Fax:
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I.

Úvod

Rok 2019 byl „jubilejním“ desátým rokem poskytovaných registrovaných sociálních služeb
organizací. Poslání organizace, cílové skupiny a celkový přístup se neměnil, klienti,
zaměstnanci a organizace, jako celek - byly, jsou a budou prioritami ve všech ohledech. Péče
o seniory v pobytových službách i v terénních službách byla zabezpečena kvalitním
způsobem.
Ke kulatému jubileu si organizace nadělila nový design webových stránek, k tomu nový
videoklip a nový znak organizace.
Pobytové sociální služby naplnily své poslání standardně, profesionalita v oblasti péče,
celkového zabezpečení a sledovaných výkonnostních ukazatelů byly na vysoké úrovni.
V terénní sociální službě došlo v průběhu roku k nevyhnutelným změnám, a to v několika
rovinách: první, a to nejméně příjemnou, byl přístup pracovníků, kteří od začátku do poloviny
roku ukončovali pracovní poměr, vč. vedoucí služby. Důvodem byly změny v poskytování
sociální služby a požadavky v souladu s regionální kartou sociální služby, rozšíření
poskytování sociální služby do obcí ORP Mikulov a zcela zásadním se jevila změna filozofie
poskytování služby, a to především v oblasti bezprostřední péče o klienty. Byly
upřednostňovány „péčové“ služby (př. koupání, hygieny, pomoc s oblékáním, dopomoc na
toaletu, apod.) a upozaděny byly služby typu: nákup, úklid, apod. - tedy neodborné služby,
které lze zajistit komerčním způsobem. I přes problémy jsme to zvládli, nebylo to jednoduché
a nakonec se ukázalo, že po téměř stoprocentní obměně personálu - nový tým dokázal, že se
jedná o správnou cestu, která vede k naplnění požadavků regionální karty sociální služby.
V březnu a dubnu se klienti domova pro seniory již počtvrté zúčastnili projektu pěti desítek
domovů pro seniory u nás i v nedaleko za našimi hranicemi s názvem: „Jedeme v tom
společně, aneb jedeme na Jadran“, jehož cílem je nabídka pohybové aktivity seniorů
v domově formou vzájemného soutěžení podle nastavených pravidel. Celkově jsme se
našlapali 855 km, o což se zasloužila desítka dobrovolníků - našich klientů.

5

G-centrum Mikulov,

příspěvková organizace,
Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

II.

Popis místa a lokality

Areál organizace se nachází v okrajové klidné části města. Součástí prostoru je zahrada odpočinková zóna s altánem, lavičkami a ozeleněným prostorem pro drobnou pěstitelskou
činnost ubytovaných klientů a nájemníků v DPS. Slouží také k odpočinku seniorů, rodinných
příslušníků či jejich přátel. Zahrada je dostupná z budovy po schodišti, při vstupu lze využít
šikmou schodišťovou plošinu, prostřednictvím které je zabezpečen bezbariérový a pohodlný
přístup klientů.
U budovy se nachází stanoviště zastávky autobusu MHD.
Naproti budovy organizace je v užívání nový bytový dům, což oživuje prostor kolem nás.
Adresa sídla organizace: Republikánské obrany 945/13, Mikulov, PSČ: 692 01.
V budově, která je organizaci svěřena k hospodaření, se nachází ředitelství organizace, zázemí
pro personál pobytových služeb, sociální služby: domov pro seniory, odlehčovací služba a 4
bytové jednotky domu s pečovatelskou službou.
Druhá nemovitost - bytový dům na adrese Pod Strání 57/7, není v majetku organizace. Zde
se nachází zázemí pro pracovníky pečovatelské služby a 29 bytových jednotek domu
s pečovatelskou službou, které spravuje městská obchodní společnost Tedos, s. r. o. Mikulov.
Tato nemovitost je situována v blízkosti centra města, částečně obklopena zahradou s altánem
a záhonky pro zahrádkářskou činnost.

III. Registrované sociální služby
1. Domov pro seniory
Kapacita:
Kapacita domova pro seniory je celkem 44 lůžek, celoročně bylo ubytováno 34 žen a 10
mužů. V průběhu celého roku byla kapacita této pobytové služby naplněna.

2. Odlehčovací služba
Kapacita:
Kapacita odlehčovací služby jsou celkem 3 lůžka. Tato pobytová služba byla pravidelně
využívána.
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3. Pečovatelská služba - terénní a ambulantní
Kapacita:
Terénní a ambulantní pečovatelská služba byla v průběhu roku pravidelně poskytována u 69
smluvně vázaných seniorů.
Kapacita domu s pečovatelskou službou na adrese Pod Strání 57/7 byla 29 bytových
jednotek, na adrese Republikánské obrany byla celkem 4 bytové jednotky. V průběhu roku
byla kapacita obou domů naplněna.

IV. Uživatelé poskytovaných služeb
1. Domov pro seniory
Kapacita Domova pro seniory byla 44 klientů, kteří byli ubytováni v šesti jednolůžkových,
osmnácti dvojlůžkových a jednom třílůžkovém pokoji. Průměrná obsazenost všech lůžek
v roce 2019 byla 99,8 %. Průměrný věk klientů byl 83,9 let, z toho u žen: 86,5 let a mužů:
75,2 let.
Pohyb počtu klientů v roce 2019
přijatí
zemřelí
odešli na vlastní žádost (jiné zařízení)
průměrná obsazenost lůžek
Podané žádosti o přijetí v roce 2019
zařazeno do pořadníku
vyřazeno (vlastní žádost, úmrtí, jiné zařízení)
odmítnuté žádosti
Příspěvek na péči v roce 2019
bez příspěvku
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
Věkové složení klientů v roce 2019
do 65 let
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 95 let

8
7
1
99,8 %
38
44
15
0
0
1
7
36
2
7
12
21
2
7
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2. Odlehčovací služba
Kapacita Odlehčovací služby byla určena pro 3 klienty, kteří byli ubytovaní na jednom
pokoji o třech lůžcích. Průměrný věk klientů, kteří využili službu, byl 85,7 roku, z toho u
žen: 85,7 let a mužů: 0 let. Průměrná obsazenost lůžek v roce 2019 byla 99,8 %.
Pohyb počtu klientů v roce 2019

přijatí
zemřelí
ukončení smlouvy
průměrná obsazenost lůžek
Podané žádosti o přijetí v roce 2019
zařazeno do pořadníku
vyřazeno (vlastní žádost, úmrtí, jiné zařízení)
odmítnuté žádosti
Příspěvek na péči v roce 2019
bez příspěvku
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
Věkové složení klientů v roce 2019
do 65 let
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 95 let

7
0
4
99,8 %
3
8
3
0
0
0
1
6
0
0
2
4
0
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3. Pečovatelská služba - terénní a ambulantní forma
Pečovatelská služba byla poskytována občanům ve městě Mikulov a ve správním obvodu
ORP Mikulov (celkem se jedná o 16 obcí). Personální zabezpečení bylo beze změn, tj. 6
pečovatelů a 1 sociální pracovnice/vedoucí služby. K zabezpečení služeb využívali
zaměstnanci pečovatelské služby dva osobní automobily.
Počet poskytnutých úkonů uživatelům pečovatelských služeb v roce 2019
Celkový počet úkonů za rok
Úkony, hodiny, kg
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a
podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání,
1.010 hodin
pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při
přesunu na lůžko nebo vozík)
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
2.519 hodin
hygienu (koupání a hygiena na lůžku - DPS, terén, péče o vlasy, nehty
a vousy, pomoc při použití toalety)
4 hodin
Ambulantní - pomoc při OH ve středisku osobní hygieny
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
- dovoz nebo donáška jídla/obědů
672 úkonů
2.489 hodin

- pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti (DPS, terén - běžný úklid,
velký úklid, nákupy běžné a velké a pochůzky, praní a žehlení
osobního, ložního prádla a jeho drobné opravy)
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím (doprovod dospělých
k lékaři, na úřad)
Rozhovor s klientem (hodnocení IP, rozšíření smlouvy apod.)
Bezplatná služba § 75, odst. 2), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
Počet nově uzavřených smluv:
- terén, obě DPS
Počet ukončených smluv:
- terén, obě DPS

1.793 hodin
1.729 kg prádla
108 hodin
42 hodin
1 uživ./274 hodin
33
52

Podané žádosti o přijetí do DPS v roce 2019
z celkového počtu žádostí kladně vyřízených 5
přidělení bytu
Rozdělení uživatelů s příspěvkem na péči v roce 2019
bez příspěvku
35
I. stupeň
6
II. stupeň
9
III. stupeň
3
IV. stupeň
4
9
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Věkové složení uživatelů v roce 2019
do 65 let
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 95 let

6
10
25
11
0

Poskytnuté služby:

V rámci pečovatelské služby byly poskytnuty v roce 2019 průměrně služby 69 příjemcům
z terénu a dalším 33 seniorům v Domovech s pečovatelskou službou.
Ambulantní službu využili během roku 1 uživatelé = 4 hodiny poskytnuté péče.
Ceník pečovatelských úkonů se během roku 2019 neměnil.
Pečovatelská služba se po zavedení tzv. „regionální karty sociální služby“ potýkala s celkem
nízkou výkonností, kterou stanovuje Krajský úřad JmK v pravidlech pro poskytování dotací
na kalendářní rok a ve smlouvě, resp. pověření k výkonu sociální služby. Proto byla přijata
řada opatření, která zlepšila oblast výkonnosti a zároveň také efektivnosti sociální služby na
požadované parametry.
Jedním z opatření bylo, že v průběhu roku došlo ke snížení počtu uzavřených smluv, a to s
klienty, kteří smluvně čerpali pouze sociální služby typu úklid, a to dvakrát ročně bez dalších
potřeb. Jednalo se v drtivé většině o schopné seniory.

Bezplatná péče:

Na základě § 75, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je pečovatelská služba
poskytována bez úhrady těmto osobám:
1) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto
dětí
2) účastníkům protifašistického odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)
3) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní
rehabilitaci
osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže
rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 14 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích
pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v bodě 2, 3, 4.
Pečovatelská služba v roce 2019 poskytla bezplatnou péči 1 uživateli. Péče za tohoto
uživatele byla hrazena z prostředků organizace, a to ve výši 35.566 Kč.
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V.

Personální zajištění a odborná péče
1. Personální zajištění

Přehled zaměstnanců organizace k 31. 12. 2019. V tabulce jsou zahrnuti zaměstnanci, kteří se
podílejí na chodu organizace a péči o klienty Domova pro seniory, Odlehčovací služby a
Pečovatelské služby:
Pracovní pozice
Pracovník v soc. službách - pečovatelská činnost
Pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče
Pracovník v soc. službách - základní výchovná
nepedagogická činnost
Sociální pracovník
Vedoucí všeobecná sestra
Všeobecná sestra
Ředitel
Účetní/personalista
Údržbář
Uklízečka
Rodičovská dovolená
CELKEM

Počet úvazků
zaměstnanců
6
14

Fyzický počet
zaměstnanců
6
14

1

1

2
1
5
1
1
0,5
4
2
37,5

2
1
8
1
1
1
4
2
41

Personální situace byla v průběhu roku 2019 následující:
- dne 1. 3. 2019 nastoupila jedna pracovnice na pozici pracovnice v sociálních službách pečovatelská činnost, k 14. 4. 2019 ve zkušební době ukončila pracovní poměr na vlastní
žádost
- ke dni 10. 3. 2019 byl ukončen dohodou pracovní poměr s jednou pracovnicí v sociálních
službách - pečovatelských činností na její vlastní žádost
- dne 18. 3. 2019 byla přijata do pracovního poměru pracovnice na pozici uklízečka, a to jako
zástup za pracovnici dlouhodobě práce neschopnou (pro pracovní úraz)
- s jednou pracovnicí na pozici pracovnice v sociálních službách - přímé péče byl dnem 31. 3.
2019 ukončen pracovní poměr - zástup za pracovnici dlouhodobě práce neschopnou
v pobytové sociální službě a dnem 1. 4. 2019 byla nabídnuta pracovní pozice pracovnice
v sociálních službách - pečovatelská činnost u pečovatelské služby
- dnem 3. 4. 2019 byla přijata na volnou pracovní pozici jedna pracovnice v sociálních
službách - pečovatelské činnosti
- dnem 30. 4. 2019 na vlastní žádost ukončila pracovní poměr vedoucí pečovatelské
služby/sociální pracovnice
- od 1. 7. 2019 byla do pracovního poměru přijata vedoucí pečovatelské služby/sociální
pracovnice na volnou pracovní pozici
- ke dni 31. 7. 2019 byl ukončen dohodou pracovní poměr se dvěma pracovnicemi
v sociálních službách - pečovatelských činností na jejich vlastní žádost
11
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- dnem 18. 7. 2019 byla přijata na volnou pracovní pozici jedna pracovnice v sociálních
službách - pečovatelské činnosti
- dnem 18. 7. 2019 byla přijata na volnou pracovní pozici jedna pracovnice v sociálních
službách - přímé péče
- dne 24. 7. 2019 nastoupila jedna pracovnice na pozici pracovnice v sociálních službách pečovatelská činnost, k 21. 10. 2019 s ní byl ve zkušební době ukončen pracovní poměr ze
strany zaměstnavatele
- dnem 31. 8. 2019 byl ukončen pracovní poměr s jednou pracovnicí v sociálních službách přímé péče, a to uplynutím sjednané doby ze strany zaměstnavatele
- dne 3. 9. 2019 byla přijata do pracovního poměru pracovnice na pozici pracovnice
v sociálních službách - pečovatelská činnost, a to jako zástup za pracovnici dlouhodobě práce
neschopnou (pro úraz)
- dnem 16. 9. 2019 byl přijat na volnou pracovní pozici jeden pracovník v sociálních službách
- přímé péče
- dnem 30. 9. 2019 byl ukončen pracovní poměr s jednou všeobecnou sestrou, která zastávala
pracovní pozici jako zástup za pracovnici dlouhodobě práce neschopnou (rodičovská
dovolená)
- od 1. 10. 2019 nastoupila jedna všeobecná sestra po rodičovské dovolené do pracovního
poměru
- dne 7. 10. 2019 nastoupila jedna pracovnice na pozici pracovnice v sociálních službách přímá péče, k 25. 10. 2019 s ní byl ve zkušební době ukončen pracovní poměr ze strany
zaměstnavatele
- dnem 17. 10. 2019 byla přijata na volnou pracovní pozici jeden pracovník v sociálních
službách - pečovatelských činností
- dnem 24. 10. 2019 byla přijata na volnou pracovní pozici jeden pracovník v sociálních
službách - přímé péče, k 17. 12. 2019 s ním byl ve zkušební době ukončen pracovní poměr ze
strany zaměstnavatele
- dnem 31. 12. 2019 byl ukončen pracovní poměr s jednou pracovnicí v sociálních službách přímé péče, a to uplynutím sjednané doby ze strany zaměstnavatele

2. Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelská péče v domově pro seniory a odlehčovací službě byla klientům poskytována
v souladu se zásadami ošetřovatelského procesu a se zohledněním specifických odlišností
geriatrického ošetřovatelství. Ošetřovatelskou péči v našem zařízení poskytoval tým
všeobecných sester a pracovnic v sociálních službách - přímé péče. Zaměřovali jsme se
zejména na individuální přístup v péči o základní lidské potřeby klienta a na péči o imobilní
klienty na lůžku - pracovali jsme dle konceptu bazální stimulace.

3. Zdravotní a lékařská péče
Základní zdravotní péči poskytovaly všeobecné sestry - 24 hod. denně v nepřetržitém
provozu. Pravidelně docházela externí smluvní lékařka MUDr. Blanka Studýnková, a to
každé úterý od 15,00 do 17,00 hod. a MUDr. Zdeněk Pluháček ml. - vždy pondělí od 13,00
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hod. (nebo podle potřeby klientů). Dále do zařízení docházel na návštěvy a ordinaci - jednou
za šest týdnů psychiatr - MUDr. Petr Stožický.

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - základní výchovná
nepedagogická činnost
Jedním z mnoha úkolů poskytovaných sociálních služeb je individuální práce s klientem, tedy
společně stanovovat a objevovat činnosti, které ho baví, motivují a vedou tak k jeho
aktivizaci.
Individuální přístup ke klientům v domově pro seniory v dopoledních hodinách zajišťovala
jedna pracovnice v soc. službách - základních výchovných nepedagogických činností. Tato
činnost byla věnována imobilním klientům, kteří jsou upoutáni na lůžku. Pracovnice je denně
navštěvovala a pracovala s nimi dle cílů, které si klienti společně s klíčovým pracovníkem
nastavili v individuálním plánu. Jednalo se např. o drobné motorické aktivity, procvičování
kognitivních funkcí, prováděla bazální stimulaci, apod.
Ostatním klientům domova pro seniory a odlehčovací služby byly v průběhu celého roku
nabízeny společné volnočasové aktivity. Byly uskutečňovány v odpoledních hodinách dle
plánu nebo přání uživatelů. Jednalo se o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, drobné
pohybové aktivity, trénink paměti a postřehu, pracovní a výtvarné činnosti. Novinkou v tomto
roce byla společenská hra BINGO, která získala u klientů velkou oblibu.

VI.

Hospodaření a provoz

1. Finanční rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2019 byl dne 1. 3. 2019 schválen zřizovatelem, a to včetně odpisového plánu
majetku.
Provozní příspěvek zřizovatele za rok 2019 činil 5.163.000 Kč.
S hospodárným využitím přijatých finančních prostředků, získanou dotací na poskytování
sociálních služeb obdrženou prostřednictvím JmK v celkové výši 8.598.700 Kč, bylo
dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 1.310,42 Kč.
V přehledu je uveden přehled nákladů a výnosů za rok 2019 - dle analytických účtů.
Číslo účtu
602.1000
602.1010
602.1100
602.3000
602.4010
602.6000
602.6010

Výnosy

Úhrady za stravu - klienti DS
Úhrady za stravu - klienti OS
VZP - hrazené výkony z veřejného zdrav. pojištění
Úhrady za služby (základní činnosti) - PS
Úhrady za základní činnosti - klienti OS
Úhrady za ubytování - klienti DS
Úhrady za ubytování - klienti OS

Čerpání v Kč
2.289.862,00 Kč
184.616,00 Kč
803.432,22 Kč
1.137.817,00 Kč
530.535,00 Kč
3.025.489,00 Kč
229.530,00 Kč
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603.1000
648.1000
649.3000
672.1100
672.2000
672.3400
672.5000

Výnosy z pronájmu bytů DPS na R. O.
Zúčtování fondů

501.2000
501.2100
501.2500
501.3000
501.4000
501.5000
501.6000
501.6100
501.8000
501.8500
501.8600
501.8650
501.8700
501.8900
501.9000
502.1000
502.1100
502.3000
502.4000
511.1000
511.1100
511.1200
511.1300
511.2000
511.3000
512.1000
513.1000
518.1000
518.1010
518.1060
518.2000
518.2500
518.3000
518.4000
518.4100

Čisticí prostředky
Mycí prostředky
Prací prostředky
Kancelářské potřeby
Odborná literatura
Zdravotnický materiál
Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč
Drobný majetek do 3 tis. Kč - spotřební
Materiál na opravu a údržbu
PHM - Š-Fabia
PHM - Š-Fabia + Praktik (DPS)
PHM - ostatní (zahradní technika)
Materiál pro volnočasovou aktivitu klientů
Materiál - živ. výročí klientů
Spotřeba materiálu - ostatní
EE - spotřeba budova G-centrum
EE - spotřeba budova Pod Strání
Teplo - spotřeba budova G-centrum
Vodné, stočné - spotřeba budova G-centrum
Opravy a udržování - budova Republikánské obrany 13
Opravy a udržování - budova Pod Strání 7
Opravy a udržování - Š-Fabia
Opravy a udržování - Š-Praktik
Opravy a udržování - servis zahradní technika
Opravy a udržování - ostatní
Cestovné - náklady
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Bankovní poplatky
Drobný hmotný majetek 1.000 - 7.000 Kč
Telefony, internet
Reklamní služby: videa, polepy, apod.
Údržba počítačové sítě + servis
Aktualizace programů - účto, mzdy, IS Cygnus, IS Orion
Účetní poradenství, BOZP

CELKEM
Číslo účtu

Ostatní výnosy z činnosti-pojistná událost

Úhrady za zákl. činností - příspěvky na péči - klienti DS

Zřizovatel - provozní příspěvek
Rozpuštění inv. transferu Nadace ČEZ
Dotace JmK dle §101, § 105, ZSS
Náklady

103.548,00Kč
128.040,58 Kč
29194,00 Kč
6.512.008,00 Kč
5.163.000,00 Kč
20.004,00 Kč
8.598.700,00 Kč
28 755 775,80 Kč
Čerpání v Kč
250.196,89 Kč
26.357,00 Kč
24.567,91 KČ
78.110,54 Kč
5.700,00 Kč
226.680,02 Kč
28.430,33 Kč
26.554,00 Kč
29.863,96 Kč
26.345,60 Kč
32.015,60 Kč
857,00 Kč
9.398,00 Kč
1.777,00 Kč
25.708,80 Kč
251.640,00 Kč
93.499,00 Kč
305.515,00 Kč
210.120,00 Kč
174.341,51 Kč
45,00 Kč
19.833,00 Kč
9.754,00 Kč
11.555,00 Kč
32.282,00 Kč
13.660,00 Kč
13.895,42 Kč
253.481,76 KČ
19.803,00 Kč
10.218,18 Kč
72.949,92 Kč
61.619,00 Kč
105.583,00 Kč
122.566,01 Kč
24.170,00 Kč
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518.5000
518.6000
518.7000
518.7200
518.8000
518.8500
518.8600
518.8700
518.8800
521.1000
521.1200
521.5000
524.1000
524.2000
525.1000
527.1000
527.1100
527.1200
527.1300
538.1000
549.1000
551.1000
558.1000
569.4000

CELKEM

Drobný nehm. majetek do 70 tis. Kč bez oper. evidence
Drobný nehm. majetek od 7.001 Kč do 60 tis. Kč s oper. evid.
Poštovné + služby pošty
Odpad - likvidace TKO, pleny, …
Členské poplatky APSS
Správa budov - TEDOS
Praní prádla (DS, OS)
Stravné - klienti (DS, OS)
Produktivní práce žáků GSS Mikulov (SOU)
Platy - mzdové náklady
Náhrady za PN z platů
Dohody - mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění - odvody
Zákonné zdravotní pojištění - odvody
Zákonné úrazové pojištění Kooperativa
Tvorba FKSP
Lékařské prohlídky zaměstnanců - vstupní, periodické
Vzdělávání zaměstnanců
OOPP
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z DDHM 3.001 - 40.000 Kč
Pojištění automobilů organizace (zákonné a havarijní)

954,57 Kč
481,35 Kč
7.210,00 Kč
180.334,62 Kč
13.770,00 Kč
9.741,00 Kč
42.763,05 Kč
2.505.507,00 Kč
12.960,00 Kč
14.915.858,00 Kč
156.629,00 Kč
69.250,00 Kč
3.721.256,00 Kč
1.345.767,00 Kč
88.159,00 Kč
301.449,74 Kč
12.650,00 Kč
134.230,00 Kč
108.013,20 Kč
17.957,00 Kč
0,16 Kč
1.454.822,00 Kč
1.034.853,24 Kč
20.756,00 Kč
28.754.465,38 Kč

Použité zkratky:
-

DS - domov pro seniory
OS - odlehčovací služba
PS - pečovatelská služba
DPS - dům s pečovatelskou službou
VZP - všeobecná zdravotní pojišťovna
SZP - střední zdravotnický personál
BOZP - bezpečnost, ochrana a zdraví při práci
OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky
FKSP - fond kultury a společenských potřeb
DDHM - dlouhodobý drobný hmotný majetek
ORP - obec s rozšířenou působností
APSS - Asociace poskytovatelů sociálních služeb

ZP - zdravotní pojišťovna
PN - pracovní neschopnost
ÚSC - územně správní celek
Š - Škoda (auto)
SOU - střední odborné učiliště
TKO - tuhý komunální odpad
HM - hrubá mzda
EE - elektrická energie
IS - informační systém
DHM - drobný hmotný majetek
PHM - pohonné hmoty a maziva
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VII. Kulturní akce, vystoupení a výlety
Nabídka kulturně - společenských aktivit pro seniory pobytových služeb byla rozmanitá.
Pravidelné akce u příležitosti MDŽ, Dne matek, „Svatomartinské tradice“, období adventu a
Vánoc byly doplněny třemi výlety do centra města Mikulov a dalšími akcemi, na kterých se
podílela řada spřízněných organizací ve městě: školy, školky, zájmové kroužky či subjekty
mimo náš region. Cílem těchto aktivit je vytvoření pohody a příjemné atmosféry pro seniory,
kteří jsou umístěni v našem domově.
Ze srdce děkujeme paní dobrovolnici Darji, kněžím z místní farnosti, panu Daliborovi hudebnímu dobrovolníkovi, kteří ve svém volném čase pravidelně dochází za seniory!
K taktovým lidem řadíme také paní kadeřnici a pedikérku, které se roky starají o seniory
v této oblasti služeb.
Z kulturních vystoupení jsme u nás po roce přivítali cimbálovku „Kasanica“, mužský pěvecký
soubor „bTET“ z Březí, pravidelně u nás vystupují zpěvačky souboru „Studánka“ z Březí. Při
organizaci různých akcí jsme spolupracovali se ZŠ Hraničářů, ZŠ Valtická - škola Pavlovská,
s MŠ „Sluníčko“ Pod Strání. V tomto roce jsme u nás přivítali „malé bojovníky“ Petra
Dohnala a Michala Tručky. Dále za námi zavítali děti z Dětského domova s dárkem a v rámci
projektu „mezigeneračního setkávání“ jsme u nás opakovaně přivítali paní učitelky a děti
z MŠ Dobré Pole.
Všem patří naše upřímné poděkování!
Přehled vybraných akcí pořádaných v roce 2019:
•

16. 1. 2019

•
•

20. 1. 2019
1. 3. 2019

•
•
•

•
•

7. 3. 2019
10. a 12. 4. 2019
10. 4. 2019
9. 5. 2019
24. 5. 2019
25. 5. 2019
14. 6. 2019
10. 7. 2019

•
•
•
•
•

20. 7. 2019
30. 7. 2019
2. 8. 2019
13. 9. 2019
3. 10. 2019

•

8. 10. 2019
11. 11. 2019

•
•

•

•

- Pravidelné společné setkání vedení organizace se seniory
domova/1. Q
- Turnaj ve společenské hře „Člověče, nezlob se!“
- Účast v projektu domovů pro seniory: „Jedeme v tom
společně!“
- Oslava MDŽ - vystoupení dětí z MŠ „Sluníčko“ Pod Strání
- Návštěva dětí z Finska
- Pravidelné setkání vedení organizace se seniory domova/2. Q
- Oslava Dne matek - vystoupení žáků ZŠ „Hraničářů“
- Výlet do Mikulova - návštěva zámecké zahrady + cukrárny
- Volby do Evropského parlamentu v domově
- Výlet do Mikulova - návštěva zámecké zahrady + cukrárny
- Pravidelné společné setkání vedení organizace se seniory
domova/3. Q
- Předání tvorby malých bojovníků v domově
- Společné grilování na zahradě domova
- Vystoupení country skupiny na zahradě domova
- Výlet do Mikulova - návštěva náměstí + cukrárny
- Pravidelné společné setkání vedení organizace se seniory
domova/4. Q
- Den otevřených dveří v G-centru
- Svatomartinská tradice
16

G-centrum Mikulov,

příspěvková organizace,
Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov
•
•
•

22. 11. 2019
30. 11. 2019
4. 12. 2019

•
•

5. 12. 2019
5. 12. 2019
6. 12. 2019
10. 12. 2019
12. 12. 2019
18. 12. 2019
19. 12. 2019
31. 12. 2019

•
•
•
•

•
•

- Oslava životního jubilea paní Jarušky Ch.
- Před-adventní vystoupení CM Kasanica
- Návštěva dětí z MŠ Dobré Pole - v rámci projektu
„mezigeneračního setkávání“
- Mikulášské vystoupení pěveckého souboru „Studánka“ z Březí
- Mikuláš, čert a anděl v domově
- Adventní vystoupení pěveckého souboru bTET
- Návštěva dětí z MŠ Dobré Pole - pokračování
- Vánoční vystoupení dětí MŠ „Sluníčko“ Pod Strání
- Vánoční besídka pro obyvatele DPS Pod Strání
- Tradiční štědrovečerní večeře v domově
- Tradiční Silvestrovské přiťuknutí „na zdraví“!

VIII. Sponzorství a dárcovství
Vážíme si přízně a ze srdce děkujeme společnostem: Kondice, s. r. o. Mikulov, Dentimed s.
r. o. Náchod, Depend/Kimberly-Clark, s.r.o. Praha, Hartman-Rico, a. s. Veverská Bítýška,
Torumia s.r.o. Brno, Gebauer a Griller Kabeltechnik spol. s r. o. Mikulov, Vinařství
Červinka, s.r.o. Vinohrady pod Pálavou Horní Věstonice, vinařství Réva Rakvice s. r. o., za
finanční a věcné dary, které byly v roce 2019 organizaci poskytnuty!
Děkujeme všem dlouholetým smluvním dodavatelům a partnerům za podporu života našich
klientů v domově pro seniory: společnosti Allmark s. r. o. Brno, se sídlem provozovny
v Mikulově za spolupráci a zajištění našich akcí, které jsme v roce 2019 uskutečnili.
Děkujeme také jednotlivcům, kteří v roce 2019 finančními nebo věcnými dary přispěli
k zajištění a zlepšení důstojného života seniorů. Finanční prostředky a věcné dary, které jsme
obdrželi, byly použity ve prospěch klientů a pro rozvoj poskytovaných sociálních služeb.
Nabízíme Vám:
• darovací smlouvu
• prezentaci na našich akcích
• propagaci na webových stránkách organizace a v médiích
• poděkování ve výroční zprávě
Kontakty:
• osobní nebo písemná forma na adrese: Republikánské obrany 945/13, 691 02 Mikulov
• telefon: 519 440 983, mobil: 608 283 225
• e-mail: reditel@gcentrummikulov.cz
• číslo účtu: 43-5885520267/0100, Komerční banka, a. s.
V případě Vašeho zájmu o spolupráci s námi dodáme potřebné informace. Za kolektiv
zaměstnanců a seniorů G-centra děkujeme předem všem, kteří chtějí pomoci!
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IX. Závěr
Velké poděkování patří všem pracovníků organizace, kteří nepřetržitě ve směnném provozu
zajišťují každodenní péči a podílí se tak největší měrou na klidném a příjemném podzimu
života klientů sociálních služeb organizace.
Chceme naše služby udržovat na trvalé kvalitní úrovni a poctivém standardu, nadále
poskytovat komplexní péči a vytvářet příznivé prostředí v námi nabízených a poskytovaných
sociálních službách!
Motto, které vyjadřuje naše postoje a krédo: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí
naznačí, že srdce je doma“, budeme plnohodnotně naplňovat při poskytování kvalitních
sociálních služeb!
V Mikulově dne 3. dubna 2020.
Ing. Pavel Rous
ředitel
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