Organizační složka města Jaroměř
s názvem

Pečovatelská služba
Výroční zpráva za rok 2016

Zhodnocení roku 2016
Rok 2016 byl pro organizační složku města Jaroměř s názvem
Pečovatelská služba rokem změn. První se nesla již od konce
roku 2015, kdy došlo k úpravě registrace sociální služby
a rozšíření poskytování služeb také rodinám s dětmi.
Poskytování služeb u trojčat z Jasenné začalo na konci ledna.
Vzhledem k časové náročnosti jsme požádali radu města
Jaroměř o navýšení úvazků pracovníků v sociálních službách
o 0,5, současně o možnost zakoupení dalšího automobilu. Toto
nám RM schválila a v březnu došlo k navýšení počtu
zaměstnanců a k rozšíření vozového parku.
K poslednímu dni roku 2015 také skončila pracovní poměr
zaměstnankyně na dělené pozici sociální pracovník (dále jen
„SP“)/pracovník v sociálních službách (dále jen „PSS“). Nově
obsadit volné místo se nám podařilo až od 1. 3. Volba nového
zaměstnance však nebyla šťastná a ještě ve zkušební době byl
pracovní poměr ukončen. To už ovšem v pozici celého úvazku
SP. K 1. 5. totiž došlo další významné změně, a to úpravě
organizační struktury Pečovatelské služby, kterou považujeme
za přínosnou zejména z důvodu možnosti lepší péče o uživatele.
Rada města schválila zrušení pracovní pozice finanční referent
(kompetence si rozdělili vedoucí a SP), současně pak došlo
k navýšení úvazků SP a PSS o 0,5. Z úvazku 1,0 finanční referent
a 0,5/0,5 SP/PS vznikly celé úvazky PSS (obsazeno k 1. 5.) a SP.
Obsadit místo SP se nám přes tři výběrová řízení povedlo až k 1.
10. V průběhu těchto výběrových řízení se nám potvrdilo,
že práce v sociální oblasti není momentálně lukrativní.
Kvalifikační požadavky jsou vysoké, bez odpovídajícího
tabulkového finančního ohodnocení.
Poslední velkou změnou byla zastupitelstvem města schválená
úprava Zřizovací listiny s platností od 13. 9. 2016.
V roce 2016 bylo uzavřeno 40 nových smluv a 76 dodatků smluv
stávajících. Ukončeno, zejména z důvodů úmrtí či přijetí
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uživatelů do návazných zařízení, bylo 34 smluv. Celkem jsme
v průběhu roku poskytovali služby 156 uživatelům.
Pokud odhlédneme od dlouhodobých pracovních neschopností
„pečovatelek“ v závěru roku, lze rok 2016, i z hlediska
provedených změn, hodnotit jako úspěšný. Jediné, čeho se
nepodařilo docílit, byly plánované příjmy za poskytované
služby. Součástí těchto příjmů jsou totiž i částky za dovážku
obědů, kterou se na pokyn MPSV ČR snažíme snižovat.
Záměrem MPSV ČR je, aby v obcích, kde je veřejně dostupná
dovážková služba, nebyla dovážka obědů zajišťována
pečovatelskou službou. Celkově však příjmy překročily původní
očekávání, neboť se nám podařilo dohodnout s obcí Jasenná
na participaci na nákladech za bezplatně poskytnuté služby
u trojčat a současně opět získat vyšší částky z dotačních titulů.
Podíl města Jaroměř na financování Pečovatelské služby pak byl
o 272.011,- Kč nižší než v loňském roce.
Graf 1 znázorňuje trend zvyšování částek z dotačních titulů
a současně snižování nákladů města Jaroměř v posledních
čtyřech letech.
Mgr. Michal Skořepa

Graf 1 – Podíl na financování Pečovatelské služby
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Hospodaření
Nákladová část rozpočtu je uvedena v tabulce 1, celková
vynaložená částka nepřekračuje sumu schváleného rozpočtu
pro rok 2016.
Nákladová položka

Náklady 2016

Celkový objem finančních prostředků

5 139 504

z toho Osobní náklady celkem

3 451 115

Zaměstnanci v pracovním poměru
z toho platy
z toho sociální a zdravotní odvody

3 386 237
2 517 334
868 903

Dohody o provedení práce

18 720

Jiné osobní náklady

46 158

z toho Provozní náklady celkem
Dlouhodobý majetek
Potraviny
Kancelářské potřeby

1 688 389
48 276
4 096
50 060

Pohonné hmoty

107 438

Jiné spotřebované nákupy + investice

122 569

Služby
Energie

1 355 951
101 741

Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje

25 459

Školení a kurzy

35 704

Opravy a udržování

74 947

Cestovní náhrady
Jiné (vč. obědů uživatelům)
Tabulka 1

4 331
1 113 769
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Financování bylo zajištěno ze čtyř zdrojů - úhrad uživatelů
sociální služby, dotace Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, potažmo MPSV ČR, obdobné částky z rozpočtu města
Jaroměře a příspěvkem obce Jasenná (viz tabulka 2). Plán
příjmů od uživatelů sociální služby nebyl splněn o necelých 65
tisíc Kč. Výrazně vyšší naopak byly příjmy z dotačních titulů,
které převýšily částku přidělenou v roce 2015 o 257 tisíc Kč.
Zdroje financování
Dotace od MPSV (KÚ)
Financování z rozpočtu města
Příspěvek obce Jasenná
Úhrady od uživatelů služby
Celkem
Tabulka 2

Částka v Kč
1.450.000,1.474.174,50.000,2.165.330,5.139.504,-
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Realizace péče
Tabulka 3 znázorňuje rozložení úkonů poskytnutých služeb,
vyjma dovážky obědů.
Úkon
Sociální úkony
Běžné nákupy - Skupina
Běžné nákupy a pochůzky
Běžný úklid a údržba domácnosti
Doprovázení dospělých
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek
Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při použití WC
Pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při přípravě jídla a pití
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při úkonech osobní hygieny - SOH
Pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti, např. sezónního úklidu,
úklidu po malování
Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě
jeho drobné opravy
Praní a žehlení osobního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy
Příprava a podání jídla a pití
Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti
Tabulka 3

Počet Jednotka

Počet uživatelů

3 369 min.
62 609 min.
75 980 min.
5 665 min.
8 925 min.
830 min.

29
53
75
14
21
5

6 212 min.

25

5 485 min.
16 511 min.

7
20

12 435 min.
3 640 min.
63 800 min.
38 400 min.
661 min.

5
14
46
35
16

903 kg

54

846 kg

30

68 944 min.
34 úkonů

27
5
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