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I. Základní informace o zařízení
-------------------------------------Zvoneček Bylany je příspěvková organizace.
Organizace působí na úseku státní sociální péče.
Základní činnost zařízení je vymezena zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a
vyhláškou č. 505/2006 Sb Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Zvoneček Bylany se sídlem v Českém Brodě podporuje vytvoření přirozeného prostředí, běžný
způsob života u osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, snížené
rozumové schopnosti, problémy se vzděláváním a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Podporuje co největší možnou integraci do společnosti. Podporuje vytváření a
zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
K tomuto účelu poskytuje zejména : stravování, bydlení, zaopatření, zdravotní péči,
rehabilitaci, kulturní a rekreační péči. Poskytuje výchovu a vzdělání osob, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení v rozsahu jejich schopností.
Movitý a nemovitý majetek je specifikován formou Rozvahy Úč OÚPO 3-02 k
31.12. , doložené podrobnými rozpisy hmotného majetku, finančních prostředků,
pohledávek a závazků.

II. Klienti a zaměstnanci Zvonečku
-----------------------------------------a / Klienti
--------------1. Počet klientů k 31.12.2012 je takto : 60 klientů celoroční pobyt, 4 klienti na denního stacionáře,
3 klienti týdenního stacionáře, 18 klientů chráněného bydlení . V průběhu roku byla poskytnuta
odlehčovací služba 24 klientům.
.
Průměrný věk klientů - 25,5

Rozdělení podle věkových skupin:
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2. Počet příjmů a ukončených pobytů, jejich důvody
--------------------------------------------------------------V roce 2012 byl ukončen pobyt 3 klientům
V roce 2012 byli 4 nově přijatí klienti

b/ Zaměstnanci - celkový počet, členění podle povolání
-----------------------------------------------------------------Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2012 přepoč. 59,5
Hospodářsko - správní zaměstnanci
4,3
Střední zdravotnický personál
11.7
Pracovník sociální péče
25
Vychovatelé
4,5

fyz. 63
5
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27
5

Manuálně pracující

13

13

Zaměstnanci pracující na směny: 43 fyzických.

III. Péče a služby
---------------1. Úroveň bydlení
--------------------29 pokojů - 2 lůžkové pokoje
12 pokojů - 1 lůžkový pokoj
4 pokoje - 3 a více lůžkových pokojů
Vybavenost pokojů a společenských prostor
---------------------------------------------------Pokoje jsou dvoulůžkové, vyjímečně třílůžkové a jednolůžkové, což vyplývá z mentality
některých klientů. V I. patře mají pokoje se samostatným sociálním zařízením.Ostatní jsou
přizpůsobené vzhledem k postižení klientů .
Společné prostory mohou klienti využívat jednotlivě i společně , chlapci i děvčata. Jsou
velice dobře vybaveny a přizpůsobeny potřebám klientů. Dále jsou k dispozici různé
pracovny např. na VV, keramiku, HV, tělocvična,k dispozici je i zahrada. Je velmi důležité
střídání činností i možnost, aby klient mohl být sám podle svých potřeb.
Chráněné bydlení má 2 byty po 6 klientech, společné prostory jsou kuchyně a jídelna k využívání
je místnost pro volný čas, počítač a sociálně terapeutická dílna.

2. Stravování obyvatel
-----------------------Počet odebraných jídel při plném provozu:
strava normální denní 74 jídel měsíční 2 220 jídel
strava diabetická
0
strava náhradní
4
3. Pracovní činnosti /pracovně - výchovná/ - formy a zaměření zařízení i mimo něj
---------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní činnosti ve Zvonečku Bylany jsou součástí denního režimu klientů, tak aby
odpovídaly životu jejich vrstevníků – škola, zaměstnání, sebeobslužné činnosti,zájmy a záliby,

kultura, sport. Přímo ve Zvonečku je možnost navštěvovat keramickou dílnu, textilní dílnu a
sociálně terapeutické dílny.
Průměrný počet klientů v domácnosti se pohybuje kolem 8-12 klientů.

Chráněné bydlení je pobytová služba, která je poskytována klientům odpovídající cílové skupině
zařízení od věku 19 let.
- k dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s předsíní a příslušenstvím
- komplex tří nebo čtyř pokojů tvoří byt, společný je kuchyňský kout, jídelna, obývací pokoj
- jeden byt je pro cca 5-6 klientů
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- respekt k domácí atmosféře
- společenské , kulturní a sportovní akce
- rekreace
Od 1.6. 2010 začalo fungovat další Chráněné bydlení v Polepech a tím došlo k navýšení
kapacity z 12 míst na 18.
Chráněné bydlení v Polepech nabízí:
- třílůžkové pokoje s příslušenstvím
- přípravu celodenní stravy
- pomoc při zajišťování chodu domácnosti – úklid, praní, žehlení
- respekt k domácí atmosféře
- společenské, kulturní a sportovní akce
- rekreace
- sociálně terapeutické činnosti
4. Výchova a vzdělávání - formy a zaměření ve Zvonečku i mimo něj, vzdělávání
pedagogických pracovníků
-----------------------------------------------------------------------------------------Vzdělání klientů probíhá v ZŠ a Praktické škole v Českém Brodě . Forma výuky
je přizpůsobena klientům. U klientů s těžkým postižením je výuka praktikována individuálně
speciálním pedagogem.
Vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávání je prováděno formou školení
----------------------------------------------doplňujících znalosti vychovatelů, ať už v oboru pedagogickém či zdravotním.

Školení :
- seznamování s individuálními plány klientů
- vedení rozhovorů s klienty – klíčový pracovník
- Studium na VŠ – speciální pedagogika
- Studium VOŠ – sociální práce
- Školení řidičů
- Školení BOZ , PO
- První pomoc
- Typologie osobnosti
- Emoční inteligence v soc. službách : rozvoj a podpora
- Úvod do problematiky práv uživatelů soc. služeb
- Úvod do standardů kvality
- Standart č. 5 – Individuální plánování
- Individuální plány péče
- Vedení dokumentace v soc. službách
- Implementace standardů kvality
- Samostudium – četba odborné literatury, internet a veškeré dostupné materiály
Celková snaha je , aby se zvyšovala kvalifikace.

5. Využití volného času
------------------------V rámci volného času klientů se jim převážně umožňuje to k čemu mají vyhraněný
vztah, nabízí se jim možnost zdokonalování i odborného vedení. Kulturní činnost je zajišťována
formou výletů, navštěvování kulturních zařízení, sportovních akci i několikadenních pobytů
mimo Zvoneček.

AKCE ZVONEČKU BYLANY leden – prosinec 2012

18.1.
20.1.
1.2.
8.2.
10.2. – 17.2.
26.2. – 4.3.
8.3.
10.3.
14.3.
26.3.
2.4.
4.4.
24.4.
26.4.
30.4.
2.5.
8.5.
8.5. – 14.5.
19.5.
20.5.
25.5.
27.5.
29.5.
8.6.
9.6.
11.6. – 14.6.
11.6.

hokej.zápas Kolín – 4 klienti
hokej.zápas Praha – 7 klientů
hokej.zápas Kolín – 4 klienti
hokej Kolín – 6 klientů
pobyt Trollova bouda – 18 klientů
pobyt Trollova bouda – 14 klientů
bazén Kolín – 4 klienti
exkurze v pivovaru v Kostelci nad Černými Lesy – 6 klientů
bazén Kolín – 4 klienti
Matějská pouť – 36 klientů
Maškarní rej – 34 klientů
Velikonoční výstava Praha – 4 klienti
02 Aréna – 25 klientů
vystoupení Luxor Poděbrady – 10 klientů
čarodějnice Polepy – 6 klientů
plavecký stadion Kolín – 6 klientů
šipky Hradišťko – 6 klientů
pobyt Horní Bradlo – 28 klientů
Královské Brodění Český Brod – 6 klientů
kino Kolín – 6 klientů
Domov na Hrádku- Červený Hrádek – den otevřených dveří – 6 klientů
výlet Klánovický les – 8 klientů
koncert skupiny Team O2 Aréna Praha – 6 klientů
Kmochův Kolín – 6 klientů
Dětský den Polepy – 6 klientů
stanování Soběšín – 4 klienti
Děti ráje – 27 klientů

20.6.
22.6.
25.6.- 27.6.
25.6.
27.6.
7.7 – 14.7.
20.7.
16.7. – 23.7.
21.7. – 23. 7.
23.7-27.7.
31.7.
25.8.
11.9.-13.9.
15.9.
15.9.
13.9.
19.9.
21.9.
25.9.
22. 9. – 29.9.
29.9.
29.9. – 6.10.
15.10.
13.11.
14.11.
2.12.
3.12.
5.12.
5.12.
14.12.
26.12.
31 12.

Bylanyáda – 52 klientů
Harrachov- zájezd s Obecním úřadem Polepy – sklárny, pivovar, zámek
pobyt Orlické hory – Deštné – 6 klientů
stanování ve Zvonečku – 9 klientů
Smečecká lyra – 4 klienti
pobyt Sedloňov – 8 klientů
výlet do Kutné Hory – 6 klientů
pobyt Kuchelník – 8 klientů
pobyt Kuchelník – 5 klientů
pobyt ve Hnátnici v Orlických horách – 6 klientů
výlet do Kácova – 6 klientů
výprava do Kolína – historický festival
výlet pod stany do Českého ráje – Sedmihorky- 6 klientů
muzikál Praha – 4 klienti
účast na Westernové, posvícení v Polepech – 6 klientů
mašinka Jičín – 32 klientů
Kostitřes Lochovice – 12 klientů
Zvonečkovské posvícení – 75 klientů
Staročeské posvícení Zásmuky - 24 klientů
pobyt Jindřichov – 7 klientů
Cirkus Carini v Kolíně – 6 klientů
pobyt Jindřichov – 7 klientů
ples Praha – 32 klientů
výlet do Domašína – ukázka policejních psů
diskotéka – 56 klientů
Vánoční výstava v Polepech – 6 klientů
Rozsvícení vánočního stromečku – 31 klientů
Mikulášská – 80 klientů
Plavecké závody Strakonice – 7 klientů
Pohádkové vánoce – 51 klientů
Zpívání u kapličky v Polepech – 6 klientů
Silvestrovské slavení + ohňostroj – 19 klientů

IV. Zdravotní péče a rehabilitace
-----------------------------------a/ Zdravotní péče
------------------1. Ambulantní péče
-------------------Pediatr
Praktická lékařka pro dospělé
Dětský psychiatr
Neurologická ambulance pro i pro dospělé
Kožní ambulance
Kardiologická ambulance - Kolín, Praha, Český Brod
Chirurgická ambulance
Oční ambulance
Alergologie
Gynekologie
Gastroenterologická poradna Praha Motol , Kolín
Ortopedie - Kolín
Zubní ordinace
ORL – lékařska má ordinaci ve Zvonečku
Psychiatr – ordinace ve Zvonečku
2. Hospitalizace klientů ve zdravotnických zařízeních
------------------------------------------------------------Hospitalizace 10 klientů za rok - 72 dnů , průměrná délka pobytu 7,2 dnů v nemocnici.

Nemocnice Kolín, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, Nemocnice Homolka Praha
3. Hygienický standart - způsob a kvalita dozoru, úklidu
---------------------------------------------------------------Úklid ve Zvonečku zajišťují 3 uklizečky na 3 prac. úvazky. Na jednotlivých odděleních
je vypracovaný harmonogram práce. Uklizečky mají rozepsán způsob používání desinfekčních
prostředků a jejich ředění. Podlahy jsou pokryty marmoleem , které se denně uklízí na vlhko s des.
roztokem. Chodby v přízemí a zádveří se uklízí i častěji dle potřeby. Za úklid zodpovídají uklizečky a
vedoucí sestra, která provádí kontrolu úklidu a plnění harmonogramu. Shledané závady se řeší na
místě.

4. Vzdělávání zdravotnických pracovníků
----------------------------------------------Univerzita Pardubice - ošetřovatelství
Kurs: Ošetřovatelská péče u pacienta na neurologii v kostce
Úvod do přístupu zaměřeného na člověka – Rogersovský přístup
První pomoc
Typologie osobnosti
Emoční inteligence v sociálních službách
Moderní ošetřovatelství v 21. století
Střední pedagogická škola - PSS
Školení řidičů
Školení -BOZ,PO
- sebevzdělávání - četba odborné literatury /Sestra, Zdravotnické noviny/, internet

b/ Rehabilitace
--------------1. Zaměření a využití forem rehabilitace
--------------------------------------------Sebeobsluha, tělocvična, rozvoj jemné motoriky
LTV /léčebná tělesná výchova/

Rehabilitaci klientů provádí fyzioterapeut
/Zlepšení kondice, nácvik chůze s pomůckou i bez pomůcky, cvičení na míčích,
masáže/
Bobathova technika
Vodoléčba
Laserová terapie
Míčkování
Motomed
Magnetoterapie

2. Vzdělávání rehabilitačních pracovníků
--------------------------------------------Mezilidská komunikace
Individuální vzdělávání v oboru
Dornova metoda
Breussové masáže
V. Hospodaření
-------------samostatný rozbor
Vzdělávání
------------PAPy – účto 2012 – Praha - ekonomka
Standardy v rámci stravovacích služeb - Haccap – Praha – hospodářka
PAPy – účto 2012 – Praha – ekonomka
Školení řidičů
Seminář účetních a ekonomů soc.služeb - Zlenice ekonomka
Školení BOZ, PO – Zvoneček Bylany - všichni zaměstnanci
Sklady, jídelníčky, strávníci – Praha – hospodářka
Klienti , děti, deposita – Praha – sociální pracovnice
Sklady, jídelníčky, strávníci – Praha - hospodářka
Odpisování majetku – Praha - ekonomka
Změna v právní úpravě v odměňování – ekonomka
S Karta – Praha – sociální pracovnice
Účetní závěrka – Praha - ekonomka
Zákon o soc. službách – Praha – sociální pracovnice
Studium na vysoké škole – sociální pracovnice
Nemocenské pojištění – Praha – ekonomka

Důchodové pojištění – Praha – ekonomka
Zdaňování mezd – Praha - ekonomka
Klienti, děti, deposita – Praha – sociální pracovnice
Sklady, jídelníčky, strávníci – Praha – hospodářka

VI. Kontrolní činnost
--------------------Zaměření četnost, periodicita, zjištění, opatření přijatá k výsledkům kontroly
-------------------------------------------------------------------------------------------a/ Kontrolní činnost prováděná vlastními zaměstnanci
-------------------------------------------------------------Paní ředitelka : 1/ Docházka zaměstnanců do zaměstnání 4x měsíčně
2/ Průběžná kontrola denní na všech odděleních
3/ Noční služba - plnění povinností 1x měsíčně , dle potřeby
4/ Kontrola stavu pokladen, faktur, hospodaření
Opatření : Důrazná domluva , při opakování, finanční postih / snížení osobního
hodnocení/
Vedoucí sestra : dle plánu kontrol na jednotlivé měsíce 3-4x
namátkové 1-2x za 2 měsíce noční
1-2x za 2 měsíce sobota, neděle
Průběžná kontrola denní
Při zjištění závad: - opatření na místě - domluvou nebo poučením,
následná kontrola

b/ Kontroly prováděné zaměstnanci MPSV
-------------------------------------------------V roce 2012 nebyla provedena
c/ Kontroly jiných kontrolních orgánů
------------------------------------------KHS – Kolín - Kontrola běžného hygienického dozoru
ZTPMV,ZP Metal Aliance, Finanční úřad, ČNZP,OZP,VOZP – kontrola pohledávek
nedoplatků na pojistném a dávkách a daních a penále – kontrola pro potřeby příspěvku
Úřadu práce , Celní úřad, registrace sociálních služeb
Audit na poskytování dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb
Finanční úřad Praha – daňová kontrola na dohody o vytvoření pracovních příležitostí
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín - Český Brod
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín - Bylany

Vypracovala : Řípová Jana
Ing. Iveta Blažková
ředitelka Zvonečku

Rozbor hospodaření Zvoneček Bylany za rok 2012

Zvoneček Bylany se sídlem v Českém Brodě je příspěvková organizace
Zřizovatel – Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Stanovený rozpočet finančních prostředků pro rok 2012
------------------------------------------------------------------

Výnosy celkem
z toho : - příspěvek na provoz od zřizovatele
- státní dotace

29 281 000,- Kč
834 000,- Kč
9 537 000,- Kč

Neinvestiční náklady celkem
z toho limit mzdových prostředků

29 281 000,- Kč
14 512 000,- Kč

Přepočtený počet pracovníků

62 osob

Hospodářský výsledek
0
----------------------------------------------------------------------------------Závazné ukazatele jsou ve schvalovacím řízení krajského úřadu.
Skutečné čerpání stanoveného rozpočtu za rok 2012
--------------------------------------------------------------Výnosy celkem
Náklady celkem
Zisk /ztráta

29 280 580,06 Kč
29 280 580,06 Kč
0
Kč

Hospodářský výsledek
0
Kč
==================================================

Schválený limit mzdových prostředků
Čerpání mzdových prostředků
% vyjádření - mzdy čerpány na

Stanovený plán přepočtených pracovníků
Skutečný počet přepočtených pracovníků

14 512 000,-- Kč
14 512 000,- Kč
100 %

61 osob
60 osob

Vypracovala: Řípová Jana
Ing. Iveta Blažková
ředitelka Zvonečku

Rekapitulace bankovních deníků k31.12.2012
------------------------------------------------------------------Běžný účet
------------Zůstatek
Příjmy
Výdaje

k 1.1. 2012
k 31.12.2012
k 31.12.2012

Zůstatek

k 31.12.2012

Kč
3 439 174,38
Kč
30 961 896,59
Kč - 31 189 098,70
--------------------------Kč
3 211 972,27

=====================================================
Účet FKSP
-----------Zůstatek
Příjmy
Výdaje

k 1.1. 2012
k 31.12.2012
k 31.12.2012

Kč
121 632,88
Kč + 160 948,Kč 243 872,-----------------------Zůstatek
k 31.12.2012
Kč
38 708,88
==================================================

Účet depositní
----------------Zůstatek
k 1.1. 2012
Příjmy
k 31.12. 2012
Výdaje
k 31.12.2012

Kč
3 205 871,38
Kč + 1 814 780,24
Kč - 1 485 5812,15
-------------------------------Zůstatek
k 31.12.2012
Kč
3 535 069,47
====================================================

Vypracovala: Řípová Jana
Ing. Iveta Blažková
ředitelka Zvonečku

 ekapitulace fondůk 31.12.2012
R
----------------------------------------------Pol. 411 000

Fond odměn
--------------Zůstatek k 1.1. 2012
Čerpání fondu

Kč
773 547 ,Kč - 250 000,------------------------

Zůstatek k 31.12.2012

Pol. 412 000

Kč
523 547,==============

FKSP
------Zůstatek k 1.1. 2012
Čerpání stravy za rok
Jednotný příděl
Životní výročí
Rekreace zaměstnanců
Kulturní akce

Kč
89 452,88
Kč - 140 620,Kč + 143 120,Kč 11 500,Kč 47 936,Kč 21 428,-------------------Kč
11 088,88
=============

Zůstatek k 31.12.2012

Pol. 414 000

Fond rezervní
----------------Zůstatek k 1.1. 2012
Rozdělení HV
Finanční dary, úroky
Čerpání,- pobyty, kulturní akce,
narozeniny klientů

Kč 1 043 377,39
Kč
6 756,28
Kč + 577 372,87
Kč - 412 553,54

použití RF na dofinancování nákladů
Zůstatek k 31.12. 2012

Pol. 416 000

Fond reprodukce
-------------------Zůstatek k 1.1. 2012
Oprávky za rok
Zůstatek k 31.12.2012

Kč - 1 196 670,55
-----------------------Kč
18 282,45
===============

Kč 1 226 004,Kč 1 226 000,--------------------------Kč
2 452 004,-

==============

Vypracovala Řípová Jana

Ing. Iveta Blažková
ředitelka Zvonečku

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb
Pod Malým vrchem 1378

282 01 Český Brod

Rozbor závazných ukazatelů pro rok 2012

Rok 2012

Čerpání k 31.12.2012

%

Příspěvek na provoz

834

834

100

Příspěvek z HUF

475

475

100

9 537

9 537

100

Limit mzdových prostř. 14 512

14 512

100

Výnosy celkem

29 281

29 281

100

Náklady celkem

29 281

29 281

100

Státní dotace

Uvedené údaje jsou v tisících Kč

O schválení závazných ukazatelů jsme žádaly radu kraje.
Předkládá : Ing. Iveta Blažková, ředitelka Zvonečku

