Barevné domky Hajnice

Zpráva o činnosti příspěvkové
organizace za rok 2017

I. Kontaktní údaje
Adresa
Barevné domky Hajnice
544 66 Hajnice
Hajnice 46

Obchodní údaje
Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

001 94 972

BÚ:

Komerční banka a.s., 24337601/0100

Předmět činnosti:

- poskytování sociálních pobytových služeb osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení v Domově pro osoby se
zdravotním postižením a Chráněném bydlení

- poskytování ambulantních a terénních služeb v Sociálně terapeutické dílně
a Sociální rehabilitaci

Kontaktní údaje
Telefon:

+420 499 393 812

Datová schránka:

jipuwgx

E-mail:

info@barevnedomky.cz

Web:

www.barevnedomky.cz

Kontaktní osoby
Ing. Bc. Lucie Skalová

ředitelka organizace

Bc. Michaela Pfeifer

vedoucí sociální služby DOZP

Mgr. Lucie Schmiedtová

vedoucí sociální služby CHB, terénních a ambulantních služeb

Mgr. Iva Boudová

vedoucí zdravotního úseku

Ing. Petr Jarý

vedoucí provozně-technického úseku

pí Pavla Knápková

vedoucí ekonomického úseku

Mgr. Martin Trpkovič

metodik, sociální pracovník

Jan Klossovski
pí Renáta Palasmanová

vedoucí stravovacího provozu
personalistka, mzdová účetní
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II. Veřejný závazek
1. Poslání organizace
Posláním organizace Barevné domky Hajnice je poskytovat pomoc a podporu osobám s mentálním
a kombinovaným postižením, které na základě své nepříznivé sociální situace potřebují podporu
a pomoc při činnostech běžného života.

2. Cíl organizace
Cílem organizace je poskytovat všechny registrované sociální služby způsobem umožňujícím
uživatelům zapojení do běžného života společnosti v nejvyšší možné míře.

3. Cílová skupina


DOZP - osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 let a výše



CHB - osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 let až 64 let



STD - osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 let až 64 let



SR – osoby s mentálním postižením ve věku 18 let až 64 let

4. Principy poskytovaných služeb v organizaci
Sociální služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovým způsobem, aby bylo vždy
důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod. Forma a rozsah poskytované
podpory vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, působí na uživatele aktivně, podporuje
rozvoj jejich samostatnosti, motivuje k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání
či prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování.
Tyto principy jsou v souladu s ochranou práv uživatelů a s pravidly pro poskytování služeb:


respektování lidské důstojnosti a soukromí



svobodné rozhodování



rovnost všech uživatelů



respektování potřeb a přání uživatelů v souladu s možnostmi a nabídkou organizace



vzájemná dohoda založená na partnerství



podpora uživatele k převzetí spoluodpovědnosti na řešení své nepříznivé sociální situace
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III. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Organizace Barevné domky Hajnice poskytuje následující pobytové, ambulantní a terénní sociální
služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
Sociální služba DOZP je poskytována v sedmi skupinových domácnostech a jedním větším oddělením
pro uživatele s vysokou mírou podpory. Uživatelé za podpory pracovníků v sociálních službách využívají
běžných služeb v obci a přilehlých městech (restaurace, pedikúra, kadeřník apod.). Organizace
uživatelům zprostředkovává široké spektrum terapií (bazální stimulace, muzikoterapie, aromaterapie,
snoezelen komplex, hipoterapie, canisterapie aj.). V rámci DOZP se organizace specializuje na
poskytování sociálních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra a přidruženými poruchami
chování. Pro poskytování této služby jsou vyhrazeny Bílý a Žlutý domek.
Cílová skupina
 osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením
 osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj
 ve věku od 3 let a výše
Forma poskytované služby
 pobytová
Služba obsahuje tyto základní činnosti
 poskytnutí ubytování
 poskytnutí stravy
 podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 podporu při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti
Celková kapacita:


58 lůžek

Místo poskytování služby
Služba se je poskytována v Zeleném domku, Modrém domku, Červeném domku, Fialovém domku,
Žlutém domku, Bílém domku, Měsíčním bytě a Duhovém a slunečném oddělení.
Barevné domky Hajnice
Hajnice 46
544 66 Hajnice
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Chráněné bydlení (ChB)
Sociální služba je poskytována v lokalitě Trutnov (tři skupinové domácnosti a pět individuálních
domácnosti), v Hajnici (jedna skupinová domácnost), ve Dvoře Králové nad Labem (jedna skupinová
domácnost) a ve Vrchlabí (dvě skupinové domácnosti).
Uživatelé si sami, případně za podpory pracovníků v sociálních službách, zajišťují nákup potravin,
vaření, úklid, praní prádla apod. Pro uživatelé Chráněného bydlení jsou vytvořeny podmínky, které
rozvíjí jejich pracovní dovednosti. Pro volnočasové aktivity uživatelé využívají nabídek kulturních a
sportovních organizací v přilehlých městech (bazény, kina, divadla, sportovní stadiony, kulturní domy,
atd.).
Cílová skupina
 osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením
 osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj
 ve věku od 18 let do 64 let
Forma poskytované služby
 pobytová
Služba poskytuje tyto základní činnosti
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 poskytnutí ubytování
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Celková kapacita
 45 lůžek
Místo poskytování služby
Růžový dům - Hajnice 180, 544 66 Hajnice
Stříbrný dům

- Krkonošská 2917, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zlatý dům

- Novodvorská 698541 01 Trutnov

Oranžový byt - Fialková 452, 541 02 Trutnov
Šedý byt

- Smetanova 530, 541 01 Trutnov

Azurový byt

- Nerudova 1184, 543 01 Vrchlabí

Tyrkysový byt - Nerudova 1186, 543 01 Vrchlabí
Duhové byty

- Žižkova 277, 541 01 Trutnov

Béžový byt

- Dlouhá 576, 541 01 Trutnov
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Sociální rehabilitace (SR)
Sociální rehabilitace v Oranžovém domě v Trutnově vznikla jako reakce na potřebu rozvíjet u osob
s mentálním a kombinovaným postižením schopnosti a dovednosti směřující k dosažení samostatnosti
a nezávislosti. Uživatel sociální rehabilitace rozvíjí své schopnosti a dovednosti, aby při běžných
úkonech péče o sebe a svou domácnost nepotřeboval pomoc dalšího člověka. Dále rozvíjí zvládání
komunikace v osobních i v pracovních vztazích, aby dovedl řešit vzniklé situace, prosazovat svá práva,
názory a navazovat mezilidské vztahy. Služba sociální rehabilitace je dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, poskytována zdarma.
Cílová skupina
 osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením
 osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj
 ve věku od 18 let do 64 let
Forma poskytované služby
 ambulantní a terénní
Služba obsahuje tyto základní činnosti
 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činnosti
vedoucích k sociálnímu začlenění
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti
Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování:
 10 uživatelů
Okamžitá kapacita terénní formy poskytování:
 10 uživatelů
Místo poskytování služby
v Oranžovém domě v Trutnově, Žižkova 277, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
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Sociálně terapeutická dílny (STD)
Sociálně terapeutická dílna ve Dvoře Králové nad Labem vznikla v roce 2014. Poskytuje třem uživatelům
možnost vytvářet si pracovní dovednosti, osvojit si pracovní návyky a dostat se tak o krok blíže
k možnosti uplatnění se na chráněném nebo volném trhu práce. Probíhá zde nácvik pracovních návyků
prostřednictvím zcela individuální práce.
Cílová skupina
 osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením
 osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj
 ve věku od 18 let do 64 let
Forma poskytované služby
 ambulantní
Služba obsahuje tyto základní činnosti
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění
 podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
Celková kapacita
 3 uživatelé
Místo poskytování služby
služba je poskytována ve Stříbrné dílně ve Dvoře Králové nad Labem, Krkonošská 2917

Věkové složení uživatelů k 31. 12. 2017
Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
do 26 let
9 klientů
26 až 66 let
45 klientů
nad 66 let
4 klienti
Chráněné bydlení (ChB)
do 26 let
6 klientů
nad 26 let
38 klientů
průměrný věk uživatelů: 43 let
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Aktivity, úspěchy
Domov pro osoby se zdravotním postižením


Za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb jsme v uplynulém roce vytvořili
a aktualizovali důležité dokumenty, mimo jiné v oblastech posilování ochrany lidských práv
a individuálního plánování. Uživatelé mají nově vypracované individuální plány poskytování
služby, zohledňující potřeby a zájmy každého uživatele, včetně vypracování jedinečných
komunikačních rámců a rizikových plánů.



Velkým přínosem jsou pro uživatele dvě nové aktivizační pracovnice. Jedna je určena přímo
pro 17 klientů s nejvyšší mírou podpory Duhového odd., kde se nám podařilo využívat ve větší
míře veřejných služeb a společenského prostředí (plesy, zábavy). Druhá aktivizační pracovnice
určená nyní pro Zelený a Modrý domek se aktivně zapojila do individuální práce s klienty
(nácvik domácích prací, vaření apod.).



Za podpory pracovnice pro AAK, společně s uživateli a odborníky v dané oblasti vytváříme
a zavádíme do praxe alternativní komunikační pomůcky pro uživatele s obtížemi v komunikaci.



Posílení nabídky volnočasových aktivit mimo zařízení (plavecký bazén, Dílny barevných
příležitostí v Trutnově).



Došlo k rozvoji volnočasových aktivit v terapeutických dílnách DOZP. Navázali jsme
pravidelnou spolupráci s hipoterapeutkou a canisterapeutkou, a již v z minulého období
pokračujeme ve spolupráci s muzikoterapeuty. Dále v pravidelných intervalech uživatelé
využívají plaveckých kurzů. U uživatelů se osvědčila nová aktivita zahradnické práce.



Nově jsme činnost aktivizačních pracovníků s uživateli DOZP napojili na spolupráci s Dílnami
barevných příležitostí v Trutnově, i uživatelé DOZP se podílejí na tvorbě určené k prodeji
v rámci ORŽD a kavárny v Trutnově.



Navázání spolupráce s organizací zajišťující vzdělávání uživatelům (Euroinstitut).



Nadále pokračuje spolupráce s Praktickou školou ve Dvoře Králové nad Labem, kterou ve
vzrůstajícím tempu navštěvuje i dětský uživatel. Pro tohoto dětského uživatele jsme navázali
spolupráci i s Dětským centrem Žirafa ve Dvoře Králové nad Labem.



Uživatelé si nově mohou vybírat z nabídky dvou obědů na každý den. Vytvořeny komunikační
nástroje pro výběr jídla uživateli.



Navázali jsme spolupráci s nutriční specialistkou za účelem zvýšení kvality stravování v domově
a nastavení individuálního přístupu k nutrici každého uživatele.



Pro uživatelé Duhového a Slunečného oddělení jsme zavedli nový způsob podávání jídla
v teploudržujících tabletech.



Pro poskytování zdravotních služeb se nám podařilo vybavit ordinaci novým vyšetřovacím
lehátkem a křeslem pro odběry biologického materiálu, přešli jsme na vakuový systém odběrů
krve k zajištění kvality a bezpečí pro uživatele i zaměstnance.
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Zajistili jsme ve spolupráci s ČPZP oxygenátor pro klienta, kterému zlepšil kvalitu jeho života.
Na základě navázání spolupráce s rehabilitační lékařkou v loňském roce dochází k pravidelné
obměně speciálních ortopedických bot a pomůcek ke zlepšení mobility.



V rámci Domova se zdravotním postižením se podařilo upravit koupelnu Fialového domku pro
potřeby klientů. Dále došlo k výměně koberců za linoleum na Modrém a Zeleném domku.



Za úspěch považujeme zútulnění obytných prostor a nově individuální zařízení pokojů
Měsíčního bytu a Slunečného a duhového oddělení, jenž využívají uživatelé s nejvyšší mírou
podpory.



Pořízení osobních uzamykatelných prostor pro uživatele a individuální nácvik používání klíčů.



Změnili jsme a kvalitativně posunuli ošetřovatelskou péči ve vztahu k předcházení
nozokomiálních infekcí. Byl vypracován nový dezinfekční plán zabraňující přítomnost MRSA
a nový bariérový ošetřovací režim pro kontrolu výskytu MRSA.

Chráněné bydlení


V roce 2017 se podařilo zajistit vyhovující prostory pro poskytování sociální služby Chráněné
bydlení, konkrétně pro dvě domácnosti. Růžový dům, z lokality Hajnice se uživatelé Růžového
domu budou stěhovat do lokality Dvůr králové nad Labem. Oproti stávajícímu bydlení bude
k dispozici zahrada, dostatečný prostor pro dva samostatné pokoje a dva pokoje ve dvojici,
prostor na aktivizační činnosti, lepší dostupnost veřejně dostupných služeb aj. A Šedý byt,
místo poskytování sociální služby zůstává v lokalitě Trutnov, ovšem rozloha, stav a místo bytu
je mnohem vhodnější pro uživatele. Stěhování obou domácností bude probíhat během ledna
a února 2018.



Uživatelé Chráněného bydlení využívají výuku školy Euroinstitutu. V rámci zařazení do
studijních programů někteří absolvují i pravidelné praxe.



Rozšíření Dílen Barevných příležitostí v rámci nových aktivit pro uživatele – výroba svíček,
mýdel a pracovní činnosti v rámci zahrady Oranžového domu. Nabídka činností se tak stala
natolik pestrou, že je zajímavá pro více klientů, čímž se zvyšuje motivace nácviku pracovních
činností a dovedností.



Uživatelé Chráněného bydlení se účastnili mnoha sportovních a volnočasových aktivit dle svých
zájmů. Někteří tak rozšířili své sbírky medailí a ocenění.



Nově se uživatelé Chráněného bydlení setkávali s vedením organizace na vzájemnou poradu,
reflektují svou spokojenost se službou, zadávají připomínky a podněty pro zlepšení.



Zároveň probíhalo pravidelné setkávání pracovníků Chráněného bydlení napříč pracovišti
s vedením organizace pro zjištění kvality služby. Dále probíhalo pravidelné setkávání
opatrovníků.





Sociální služba Chráněné bydlení prošla externím auditem v podobě stínování na vybraných
domácnostech. Některé podněty závěrečné zprávy nám umožnily se na fungování služby
podívat z nového úhlu pohledu a napomohly k jejímu lepšímu individuálnímu nastavení.
V rámci Oranžového domu v Trutnově je nově účelně vybavena místnost pro setkávání
uživatelů z různých pracovišť, lokalit a služeb i mimo organizaci Barevné domky Hajnice.
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Setkávání se s uživateli jiných služeb a organizací v rámci společných aktivit, výletů, dovolených
je přínosné z hlediska síťování služeb, rozvoj volnočasových aktivit pro uživatele a tvorby
přirozených kontaktů a vazeb mezi uživateli.

Sociální rehabilitace


S podporou služby sociální rehabilitace se podařilo zajistit práci pěti uživatelům.



Služba nabízí klientům nově upravené prostory nácvikového pokoje a kuchyně ke zlepšování
dovedností v oblasti samostatného bydlení.



Pro zákazníky kavárny byly upraveny prostory dětského koutku Oranžové kavárny.



Služba zahájila přípravy na provoz skupinových kurzů počítačů. Příprava oblastí kurzů, zkušební
provozy. Od března 2018 budou kurzy nabízeny samostatně i uživatelům, kteří nemají zároveň
uzavřenou smlouvu v SR na jiné činnosti.



Sociální rehabilitace nabídla klientům nové zjednodušené pracovní materiály pro lepší
orientaci v oblastech nácviků - nákupní seznamy, postupy na vaření, postupy na žehlení a praní,
objednávací systém v kavárně.



Dále byla zpracována „Příručka Oranžáka“, která jednoduchou srozumitelnou formou popisuje
službu tak, aby žadatelům představila zásadní oblasti poskytované služby.

Sociálně terapeutická dílna


Služba Sociálně terapeutická dílna se připravila na poskytování služby nově i klientům služby
DOZP.



Zahájení propagace služby.

Prezentace organizace


Organizace se zapojila do projektů prezentace, organizovaných Úřadem práce Trutnov a
Oblastní charitou Trutnov, a to: Den otevřených dveří, workshop pro žadatele o zaměstnání,
Den pro rodinu.



Rozvoj spolupráce s jinými organizacemi v rámci českých i zahraničních stáží a exkurzí s cílem
sdílení dobré praxe a síťování služeb. Intenzivní spolupráce a konzultace s jinými organizacemi
umožňuje jiný pohled na poskytování sociálních služeb a nové přístupy vedoucí ke zkvalitnění
služeb a návaznost na přiblížení uživatelů běžnému života.



Organizace uspořádala akce pro uživatele Barevných domků i ostatních organizací, školy a
širokou veřejnost – Memoriál Pepy Vosmeka a Loučení s létem, dovolenou na horách.
V souvislosti s akcí Memoriál Pepy Vosmeka byl nově změněn koncept a účastníkům byla
nabídnuta šance prezentovat své sportovní nebo umělecké úspěchy a zájmy. Proběhla tedy
výstava plaveckých diplomů, medailí, fotografií či výrobků.
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V letním období se v areálu Barevných domků v Hajnici uskutečnily dvě akce (hudební
představení) pořádané dobrovolníky.



Organizace spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a nabízí studentům stáže v organizaci.

Záměry


Zvyšovat kvalitu sociálních služeb, hlavně v oblastech ochrany lidských práv a individuálního
plánování.



Vnitřní audit stávajících interních předpisů sociální služby CHB vč. nového nastavení a
zpracování služby CHB.



Ve spolupráci se zřizovatelem zajistit příprava a realizaci investičního záměru stavby domova
pro uživatele s vysokou mírou podpory a rekonstrukci stávajících prostor hlavní budovy v
Hajnici.



Spolupráce s organizací Pferda z.ú., na vzniku návaznosti služby Podpora samostatného
bydlení pro uživatele Chráněného bydlení.



Udržení spolupráce s německými partnery (výměnné stáže, pořádání společných kulturních a
sportovních akcí).



Rozšíření fyzioterapie pro uživatele DOZP.

Co se nepodařilo


Dohoda se Zdravotní pojišťovnou Škoda o proplacení veškeré péče poskytnuté jejím klientům.



Nasmlouvání výkonu CRP zdravotními pojišťovnami.



Rozšíření fyzioterapie pro uživatele DOZP.

Podpora pracovníků


Pro pracovníky zajištěny supervize týmové i individuální.



Zajištění odborného vzdělávání a praktických stáží v zařízení s obdobnou cílovou skupinou pro
pracovníky v sociálních službách (Domov Dědina, Skok do života aj.).



Spolupráce s externím konzultantem Bc. Syrovým, konzultace pro vedoucí pracovníky a
stínování poskytování sociální služby DOZP.



Navázání spolupráce s organizací Křesadlo HK, proběhly individuální konzultace přímo v DOZP
u konkrétních klientů s poruchou PAS a pracovníky, kteří poskytují podporu.
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IV. Přehled a plnění úkolů v oblasti personální
Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období 2017
limit/skutečnost k 31. 12. 2016
průměrný přepočtený počet pracovníků (pracovní smlouvy)
průměrný evidenční počet pracovníků (pracovní smlouvy)
- z toho:
ředitel
sociální pracovník DOZP
sociální pracovník CHB
sociální pracovník SR
metodik
všeobecná sestra
fyzioterapeut
pracovník sociální péče
účetní
personalista, mzdová účetní
administrativní pracovnice
správce majetku
technický pracovník
uklízeč
vedoucí stravování
asistent kuchyně
asistent prádelna

130
133
1
2
2
1
1
9
1
98
2
1
1
1
4
2
1
4
2

Z důvodu vysoké nemocnosti ve výši 7% bylo třeba řešit zajištění sociálních služeb spolupracujícími
osobami na dohody mimo hlavní pracovní poměr (tj. DPP,DPČ). Přepočtený počet těchto pracovníků
za rok 2017 činil 5,1 úvazku, z toho pracovníci přímé péče 2,8 úvazku.

Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 2017
Struktura

Průměrná platová
třída
Sociální pracovník
10,5
Pracovníci soc. péče 8
Zdravotní sestry
10,1
THP
10
Manuálně pracující 5,9

Průměrná měs.
mzda (Kč)
33 760 Kč
24 855 Kč
33 608 Kč
24 782 Kč
19 694 Kč
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V. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření
Stavy fondů
Rezervní fond
Počáteční stav k 1. 1. 2017

1.706.042 Kč

Tvorba

113.609 Kč

Použití

22.982 Kč

Konečný stav k 31. 12. 2017

1.796.669 Kč

Investiční fond
Počáteční stav k 1. 1. 2017
Tvorba z odpisů
Tvorba z inv. dotací
Použití
Konečný stav k 31. 12. 2017

784.138 Kč
2. 219.620 Kč
272.448 Kč
1.302.723 Kč
973.483 Kč

Fond odměn
Počáteční stav k 1. 1. 2017

555. 977 Kč

Tvorba

91. 889 Kč

Použití

0 Kč

Konečný stav k 31. 12. 2017

647.865 Kč

FKSP
Počáteční stav k 1. 1. 2017

270.352,59 Kč

Tvorba fondu (2%) příděl ze mzdových prostředků

822.718,42 Kč

Stravování zaměstnanců

264.220,00 Kč

Kultura, tělovýchova, sport, vitamínové prostředky

345.629,40 Kč

Konečný stav k 31. 12. 2017

483.221,61 Kč
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Rozpis přijatých příspěvků na provoz v roce 2017
Příspěvek na provoz od zřizovatele KHK

17.231.400 Kč

Příspěvek na provoz od zřizovatele KHK
(z fin. zdrojů MPSV) na osobní náklady

34.544.620 Kč

z toho:
Domov pro osoby se ZP

20.690.510 Kč

Chráněné bydlení

12.544.620 Kč

Sociální rehabilitace

1.033.000 Kč

Sociálně terapeutická dílny

577.600 Kč

Úhrady za provedené výkony od zdravotních pojišťoven za rok 2017
Výnosy celkem ve výši 3.506.368,61 Kč.
Pohledávky celkem ve výši 13.239,29 Kč.

Podrozvahová evidence 2017
901 – jiný drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný
majetek
968 – dlouhodobé podmíněné závazky
994 – ostatní dlouhodobá podmíněná
pasiva

192.997,39 Kč
3.269.857,36 Kč
7.677,00 Kč
22.805,00 Kč

Podrozvahová evidence obsahuje bankovní depozita obyvatel, hotovostní depozita, osobní účty
(vkladní knížky) obyvatel. Evidenci operativního hmotného majetku.

Hospodářský výsledek za rok 2017
Hospodářský výsledek organizace za rok 2017 činí 28.545,80 Kč.
Kladný hospodářský výsledek je výsledkem vyrovnaného hospodaření se svěřenými finančními
prostředky a snahou o maximální využití prostředků ve prospěch klientů a organizace.
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 28.545,80 Kč plánujeme, po schválení zřizovatelem, převést
do Rezervního fondu organizace.

Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát (viz příloha)
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VI. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období
Účet

název

013

Software

360 200,00

360 200,00

018

Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek

585 163,28

598 803,78

021

Stavby

106 237 126,62

106 408 262,22

7 520 307,90

8 076 757,90

13 337 927,49

14 925 971,32

2 569 790,22

2 569 979,64

130 610 515,51

132 939 974,86

022
028
031

k 1.1.2017 (Kč)

Samostatné movité věci a
soubory
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
Pozemky

Celkem

Přírůstky a úbytky
majetku

přírůstky k 31.12.
2017 (Kč)

013

Software

018

Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek

021

Stavby

022
028
031

k 31. 12. 2017 (Kč)

Samostatné movité věci a
soubory
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek

0,00

0,00

57 969,00

44 328,50

171 135,60

0,00

556 450,00

0,00

1 908 637,68

320 593,85

189,42

0,00

2 694 381,70

364 922,35

Pozemky

Celkem

úbytky k 31.12.
2017 (Kč)

Rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Pořízený majetek v roce 2017 (v Kč)
021 Oprava střechy garáže
Celkem
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101 312,00
101 312,00

VII. Autoprovoz 2017
Roční nájezdy kilometrů vozidel organizace, průměrná spotřeba jednotlivých vozidel, využití a konečný
stav tachometrů k 31. 1. 2017.
Měsíční
počet
žádanek

Model/SPZ

Spotřeba
PHM
/l

Nájezd
kilometrů
za rok 2017

Stav
tachometru
k 31.12.2017

Průměrná
spotřeba
l/100 km

Fiesta

3H4 5896

24

428

5 521

130 951

7,75

Focus

6H1 4891

31

849

14 664

200 714

5,79

Transit

5H5 5170

21

946

9 821

126 985

9,63

Lanos

6H0 7616

25

595

7 185

139 722

8,28

Kangoo VR 9S9 6376

21

1 077

15 640

101 859

6,89

Kangoo HA 6H0 6773

26

445

5 705

123 114

7,80

Logan

4H6 1974

48

888

10 131

90 959

8,76

Tucson

5H2 4149

52

1 356

16 833

150 618

8,06

Octavia 1

1H1 4652

33

918

12 351

136 418

7,43

Fluence

6H0 7134

11

602

10 679

24 553

5,64

Dokker 1

3SF 8407

28

936

11 469

27 243

8,16

Dokker 2

4SA 0340

35

1 022

14 102

14 414

7,25

Octavia 2

HKP67-25

29

177

2 171

150 541

8,17

(10/2017)

Roční náklady na opravy, pravidelnou údržbu, přípravy na technickou kontrolu a rok pořízení vozidel.
Model/SPZ

Opravy
vozidel Kč

Rok výroby vozidel
/stáří

Rok pořízení vozidel

Termín STK

Fiesta

3H4 5896

11 965

10/2007 – 10 let

2007

21.09.2019

Focus

6H1 4891

16 850

11/2005 – 12 let

2005

14.11.2018

Transit

5H5 5170

32 282

11/2007 – 10 let

2007

15.12.2019

Lanos

6H0 7616

14 521

01/2002 – 15 let

2002

17.01.2019

Kangoo VR 9S9 6376

15 036

07/2009 – 8 let

2009

12.12.2019

Kangoo HA 6H0 6773

0

06/2008 – 9 let

2008

22.09.2018

Logan

4H6 1974

68 064

08/2010 – 7 let

2010

25.08.2018

Tucson

5H2 4149

36 086

12/2004 – 13 let

2012

05.09.2018

Octavia 1

1H1 4652

22 455

07/2001 – 16 let

2016

06.10.2018

Fluence

6H0 7134

42 852

11/2014 – 3 roky

2014

27.11.2018

Dokker 1

3SF 8407

11 736

06/2015 – 2 roky

Smlouva o výpůjčce - 2015

12.06.2019

Dokker 2

4SA 0340

6 902

12/2016 – 1 rok

Smlouva o výpůjčce - 2016

06.10.2018

Octavia 2

HKP67-25

0

12/2001 – 16 let

Převod vozidla dle Směrnice
7. z DSS Skřivany – 10/2017

12.07.2018

Zetor

H01 4944

42 836

06/1986 – 31 let

2005

26.07.2021

Údržba, náplně, aku

12 895

-
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VIII. Kontrolní činnost
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů je
vyhotovena Směrnice vnitřního kontrolního systému s účinností od 1. 7. 2004 v platném znění. Dle této
směrnice je v organizaci prováděna předběžná, průběžná a následná finanční kontrola.
Ve sledovaném období proběhly následující externí kontroly:


Úřad práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové
Termín konání: 21. 2. – 8. 3. 2017
Kontrolované období: IV. čtvrtletí 2016
Předmět kontroly: úkony sloužící k ověření, zda zahájit kontrolu dodržování pracovně právních
předpisů ve smyslu ustanovení § 8a odst. 1 písm. n) a ustanovení § 127 odst. 2 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.



Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, Hradec Králové
Termín konání: 13. 3. 2017
Kontrolované období: rok 2016
Předmět kontroly: plánovaná průběžná veřejnosprávní kontrola zaměřená na majetek



Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
Termín konání: 20. 4. 2017
Kontrolované období: kontrolní šetření k 20. 4. 2017
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku
provozujícího stravovací služby nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) v Oranžová
kavárna, Žižkova 277, Trutnov



Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, Hradec Králové
Termín konání: 2. 5., 4. 5., 12. 5. 2017
Kontrolované období: listopad 2016 – únor 2017
Předmět kontroly: dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č.
251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
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Město Trutnov, odbor Obecní živnostenský úřad, Trutnov
Termín konání: 20. 9. 2017
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených ŽZ, ustanoveními zvláštních právních
předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a ŽZ a na
podmínky provozování živností uložené v rozhodnutí o udělení koncese - kontrola provozovny
Oranžová kavárna, Trutnov



Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Trutnov
Termín konání: 26. 9. 2017
Kontrolované období: září 2014 – září 2017
Předmět kontroly: 69/520/1/17/POT Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení
vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání
záznamů o pracovních úrazech.



Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov
Termín konání: 9. 10. 2017
Kontrolované období: 1. 1. 2015 – 31. 8. 2017
Předmět kontroly: kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
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IX. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků
V roce 2017 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků, k provedení periodické inventarizace
byla jmenována Hlavní inventarizační komise a Dílčí inventarizační komise. Inventarizace byla
provedena ve dvou fázích: fyzická inventura majetku se stavem k 31. 10. 2017, a následně rozdílová
inventura majetku a dokladová inventura se stavem k 31. 12. 2017.
Provedená inventarizace zjistila výsledek fyzické inventury skutečného stavu majetku k 31. 12. 2017,
který činí 136.390.012 Kč, účetní stav činí 136.402.829,61 Kč, zjištěný následující inventarizační rozdíl
(manko) ve výši 12 817,61 Kč vypořádán v rámci jednání Škodní a likvidační komise.

X. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999
Sb.)
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1
písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.


Obdrženo pět žádostí o informace, žádné vydané rozhodnutí o odmítnutí žádostí.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.


Žádné.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2017 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
Barevných domků Hajnice o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.


Obdrženy dvě stížnosti, že byly informace poskytnuty částečně, následně proběhlo doplnění.

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999
Sb.


Žádné.

7. Přehled všech výdajů, které Královéhradecký kraj vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2017 Barevné domky Hajnice nevynaložily žádné výdaje v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle InfZ.

V Hajnici dne 9. 2. 2018, Ing. Bc. Lucie Skalová, ředitelka Barevných domků Hajnice
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