Výroční zpráva za rok
2010
v příspěvkové organizaci:

Domov Na Zátiší Rakovník,
poskytovatel sociálních služeb
S.K.Neumanna 251, 26901 Rakovník

1. Klienti
Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb, zajišťoval v roce 2010
péči pro 40 klientů (průměrná obsazenost lůžek je 39,73).
Našimi klienty jsou lidé starší 60ti let, vyžadující určitý stupeň pomoci druhé osoby, nebo
vyžadující odbornou ošetřovatelskou péči neakutního rázu. Není proto divu, že drtivá většina
z nich (tři čtvrtiny) má přiznaný III. či IV. stupeň závislosti ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a
předpisů souvisejících.
Průměrný věk klienta v uplynulém roce pak dosáhl 80,8 roku, můžeme se však pochlubit i
tím, že v kategorii 86-95 let máme 6 obyvatel, v kategorii nad 95 let potom 2 obyvatele.
2. Zaměstnanci
Péče Domova byla zajišťována 23 pracovníky, zařazenými do tří úseků ( sociálnězdravotního, sociálního a provozního). Průměrná hrubá mzda dosáhla na částku Kč 18.188,-měsíčně.
3. Hospodářský výsledek
Stručný rozbor hospodaření Domova Na Zátiší pak ukazuje na tento hospodářský výsledek:

I.

Výsledek hospodaření ke dni 31.12.2010 :

VÝNOSY

KČ

12.038.658,--

NÁKLADY

KČ

11.882.000,--

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ZISK

KČ

156.658,--

II.

Čerpání nákladů a výnosů ke dni 31.12.2010:

NÁKLADY CELKEM

Kč 11.882.000,--

SPOTŘEBA MATERIÁLU
Pořízení DEM, DDHM, ošetřovatelský MT,
všeobecný MT, kancelářské potřeby, tisk,
odborná literatura, MT na opravy, zahradní
MT, MT na terapii s klienty, PHM, OOPP,
potraviny

1.823.725,--

SPOTŘEBA ENERGIÍ
Spotřeba energií – elektřiny, plynu a vody

454.174,--

OPRAVY A UDRŹOVÁNÍ
Technický stav nemovitosti a příslušenství
vyžaduje průběžné opravy směřující
k naplnění požadavků hygienických
a požárních předpisů.

802.065,--

CESTOVNÉ

63.038,--

NÁKLADY NA REPREZENTACI

7.809,--

OSTATNÍ SLUŽBY
Telefony, internet, stočné, likvidace odpadu,
revize, pronájem SW, pronájem vozidla,
školení, semináře, SW služby, aktivizační
práce s klienty, účetní a právní služby,
poštovné, praní prádla, rozbory vody

1.157.990,--

MZDOVÉ NÁKLADY

5.119.875,--

ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Zákonné sociální a zdravotní pojištění

1.714.943,--

ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
Tvorba FKSP

110.169,--

OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY
Bankovní poplatky, správní poplatky,
rozhlasové a televizní poplatky

39.007,--

OSTATNÍ NÁKLADY
Pojištění, členské příspěvky, odepsané
pohledávky

51.836,--

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

VÝNOSY CELKEM
TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB
Výnosy z ubytování a stravování klientů
a zaměstnanců
JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY
dary, granty, čerpání fondů na odměny
zaměstnanců, úroky

537.369,--

12.038.658,-7.525.413,--

562.941,--

ZDRAVOTNÍ VÝKONY OD VZP

360.304,-2.860.000,--

DOTACE NA PROVOZ MPSV
DOTACE NA PROVOZ ZŘIZOVATEL

730.000,--

4. Aktivity Domova
V průběhu roku 2010 se uživatelé domova účastnili desítek kulturně - společenských
aktivit, ve většině případů na jejich přání a za jejich aktivní účasti.
Jednalo se např. o rekondiční pobyt ve Zbůchu, výlety do Mariánské Týnice, Botanické
zahrady Rakovník a na jiná zajímavá místa, kulturní akce v KC Rakovník i v prostorách
Domova, sportovní a společenské akce v Domově pro seniory Kolešovice a Nové Strašecí a
podobně. Záběry z uváděných aktivit je možné shlédnout v příslušné záložce webové stránky,
na níž se právě nacházíte.
5. Závěr
Jsme samozřejmě rádi, že jsme udrželi vyrovnaný rozpočet. Podstatně více nás ale
těší, že naši klienti jsou v Domově spokojeni, protože pociťují každodenní snahu našich
zaměstnanců zajistit jim důstojné a klidné dny podzimu života.

