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Úvodem
Máme za sebou další rok, který byl plný příjemných, ale někdy i náročných situací. Mezi ty náročnější
patřila oproti roku 2013 častější nemocnost personálu.
Tato náročná období se nám ale podařilo překonat a splnili jsme všechny cíle, které jsme si pro rok 2014
dali.
Přeorganizováním a hlavně dovybavením rehabilitačních míst a pořízením nových rehabilitačních
pomůcek jsme zeefektivnili práci fyzioterapeutek. Větší pohodlí můžeme nově nabídnout i
ambulantním pacientům rehabilitace tím, že jsme čekárnu vybavili novým nábytkem. Ze sponzorských
darů jsme také dovybavili místnost snouzelenu – lávovými a solnými lampami a novými polohovacími
vaky.
I v letošním roce platí, že se snažíme i přes časové problémy způsobené velkým zájmem ambulantních
pacientů a jejich požadavky na dobu ošetření, všem vyhovět a zkracovat čekací doby na minimum.
Všem zaměstnancům, přátelům a sponzorům tak patří opět velké a srdečné poděkování za důležitou
podporu a pomoc.
Marie Macháčková
ředitelka
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Základní údaje o zařízení
Název zařízení
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace
Adresa
Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov
Právní forma
příspěvková organizace Města Turnov, registrovaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 103
IČO: 00854921
Zřizovatel
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO 00276227
Počet zaměstnanců
7 (6,50 úvazku) + 1 DPČ (odborný lékař)
Ředitel
Marie Macháčková
Kontakt
tel.
e-mail
web

481 322 602
detcentrum@quick.cz
www.detskecentrumturnov.wz.cz
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Vymezení činnosti organizace


komplexní péče o děti s kombinovanými vadami, které pro trvalé
změny zdravotního stavu tuto péči potřebují (soustavná sociální,
zdravotní a ošetřovatelská péče o klienty, stravování, fyzioterapie,
zájmové, kulturní a společenské vyžití, výchova a vzdělávání
postižených dětí v rámci jejich schopností



formou denních a ambulantních cyklů



péče hrazená, částečně hrazená nebo nehrazená ze všeobecného
zdravotního pojištění
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Personální informace
Ředitel
Marie Macháčková
Lékař
MUDr.Pavlína Hodíková - ortoped
Fyzioterapeut
Petra Salabová – registrovaný fyzioterapeut
Jitka Veselá – registrovaný fyzioterapeut
Zdravotní sestra
Jana Habrová – sestra na rehabilitaci
Gabriela Hanušová – sestra v MŠ
Naděžda Suchá – sestra v MŠ
Pomocná síla
Helena Kobrová

Objem vyplacených mezd v roce 2014
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Hospodaření organizace
Výnosy celkem

2 829 222,85 Kč

Příjmy po vrácení vyrovnávací platby

2 633 494,30 Kč

Dotace Města

1.558.555,48

Prodej služeb

1.264.227,25

Zúčtování fondů

5.400,00

Ostatní příjmy

1.040,12

Výdaje celkem

2 655 923,39 Kč

Mzdy

1.831.410,00

Sociální a zdravotní pojištění

594.842,00

Zákonné sociální náklady a ostatní sociální pojištění

17.744,10

Energie + vodné

73.822,67

Materiál

54.168,93

Ostatní

119.029,84

Celkové výnosy organizace PŘED vyúčtováním vyrovnávací platby činily
2 829 222,85 Kč
přebytek hospodaření 195.728,52 Kč
vrácen jako vyrovnávací platba Městu Turnov
(dle Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - podpora De Minimis dle nařízení
EU č. 360/2012)

Sponzorské dary
Na sponzorských darech jsme v roce 2014 získali částku 18 000 Kč, které průběžně využíváme na
nákup spec. pomůcek
(dárci: Kamax Turnov s.r.o., Městská teplárenská Turnov)

Fondy (zůstatek k 31.12.2014)
Fond odměn

66.674,30

FKSP

4.885,42

Rezervní fond Město

136.326,52

Sponzorské dary

67.817,87

FRIM

30.752,00
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Majetek organizace
Dlouhodobý hmotný majetek

841.565,10

Operativní evidence

47.505,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

18.657,00

Hmotný majetek nad 40.000 Kč

332.950,00

Stav skladových zásob

13.241,90

Budova

2.385.430,00

Pozemek

32.518,00

Vyřazení majetku
45.205,00 Kč
(2 police, stůl pod kopírku, 2 psací stoly, 2 skříně, masážní lůžko, regály, stavebnice, prohazovadlo, –
vše vyřazeno z důvodu nefunkčnosti v důsledku stáří)
Pořízení majetku
41.037,00 Kč
•
5 židlí do čekárny rehabilitace (8.410 Kč)
•
počítač (15.124 Kč)
•
sestava nábytku (7.344 Kč)
•
vybavení snouzelenu (10.159 Kč)

Provedené kontroly v Dětském centru v roce 2014
•
•
•

namátková kontrola OSV MěÚ Turnov – bez závad
kontrola OSSZ Semily – bez závad
kontrola Finančního odboru MěÚ Turnov (kompletní účetnictví r. 20112013) - bez závad
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Poskytovaná péče
REHABILITACE
Rehabilitační péče je poskytována klientům Mateřské školy a Základní školy Sluníčko) na základě
doporučení odborného lékaře (ortopeda nebo neurologa).
•
pravidelná ambulance MUDr. Pavlíny Hodíkové
•
předepisování rehabilitačních pomůcek
•
1x měsíčně kontrola a potvrzení výkonů rehabilitace
V odpoledních hodinách je poskytována péče ambulantní dětem do věku 10 let taktéž na doporučení
odborného lékaře. U dětí starších 10 let je možná pouze konzultace nebo zácvik rodičů.
Rehabilitační péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami – smlouvy má naše zařízení uzavřeny s
VZP ČR, VoZP ČR, ZPMV ČR, OZP ČR, ČPP ČR. Na úseku rehabilitace zajišťují péči dvě
registrované fyzioterapeutky Petra Salabová a Jitka Veselá a registrovaná zdravotní sestra Jana Habrová.
Využívané metody:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vojtova metoda
dětský rotoped
kondiční cvičení
pohyblivý chodník
senzomotorické cvičení
vodoléčba – vířivá vana celotělová/nožní
procvičování jemné motoriky
cvičení na míči
nácvik sebeobsluhy
míčkování

LASEROTERAPIE
Ošetřování laserem je prováděno na základě doporučení od lékaře (buď obvodního nebo odborného).
Provádí ho odborně vyškolená registrovaná zdravotní sestra Jana Habrová, po předběžné telefonické
nebo osobní dohodě.
Ošetření laserem bohužel nehradí žádná zdravotní pojišťovna, a proto
podléhá přímé platbě.
sliznice
30 Kč za jedno sezení (opary, afty...)
kůže
50 Kč za jedno sezení (jizvy, popáleniny, strie, akné...)
klouby 70 Kč za jedno sezení
Tržby za ošetření laserem v roce 2014
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Vývoj příjmů za zdravotní péči
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Pozn. pokles tržeb od roku 2012 je způsobený snížením kapacity dětí ZŠ a MŠ Sluníčko

CANISTERAPIE
je způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Provádí se formou
skupinovou či individuální.
Indikace
Canisterapie je vhodnou podpůrnou terapií pro zlepšení psychosociálního zdraví klientů s mentálním,
smyslovým a tělesným postižením, epilepsií, v logopedii, psychologii, psychiatrii, geriatrii a jiné.
Kontraindikace
Kynofobie = chorobný strach ze psů, alergie, akutní onemocnění (horečka...), otevřené rány apod.
Pro naše klienty byl již v roce 2012 sestaven jeden canisterapeutický tým. Klienti jsou rozděleni do
skupin podle typu handicapu. V týmu je terapie prováděna formou individuální (jeden klient cca 20
minut). Program a cíl terapie je stanoven podle individuálních potřeb klienta.
canisterapeutický tým
•
canisterapeut a majitelka psa paní Chmelíková
•
Mája – zlatý retrívr
•
fyzioterapeut - Petra Salabová
•
pedagogický pracovník - Zdeňka Hlubučková
Účastní se klienti s kombinovaným postižením, autismem, využívá se techniky polohování, která
napomáhá především k uvolnění elasticity, rozvoji jemné a hrubé motoriky, rozvíjí se řečové, rozumové
a další schopnosti. Provádí se formou hry a péčí o psa (česání, hlazení…)
Terapie probíhá jednou týdně.
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Canisterapie není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, všichni kdo se na této terapii u nás
podílejí, to dělají zcela bez nároku na honorář. Rodiče dětí, kteří terapii využívají, proto dobrovolně
věnují drobné příspěvky na krmivo nebo nutná očkování psa.
INDIVIDUÁLNÍ NEBO SKUPINOVÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA
probíhá v rámci denního pobytu dětí v zařízení
•
•
•
•
•
•
•

dechová cvičení
cvičení s míčem
cvičení s jednoduchým nářadím
nácvik hrubé motoriky a koordinace
pravidelné kursy plavání předškolních dětí pod odborným vedením v městském bazéně na
Výšince
nácvik chůze a pohybu v běžném provozu (chůze do schodů, venkovní pohyb po chodníku)
solná jeskyně

Novinkou je od roku 2013 pravidelné saunování dětí ve vlastní infrasauně.
(se souhlasem rodičů a lékaře)

Za příznivého počasí mají klienti k dispozici zahradu s mnoha hracími prvky, učí se základní věci jako
držení rovnováhy, koordinaci pohybů na pohyblivých hračkách apod., v létě využíváme bazén, kde se
učí bezpečnému chování ve vodě, někteří se zbavují strachu z vody apod.
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Aktivity organizace a zaměstnanců
Aktivity zaměstnanců
Zaměstnanci Dětského centra se v rámci vzdělávání a splnění podmínek zákona (získávání kreditních
bodů) účastní odborných seminářů a konferencí po celé ČR, bez ohledu na to, zda si musí účast hradit z
vlastních prostředků nebo je akce zdarma.
Uvádíme některé z absolvovaných akcí
•
IX. Jánskolázeňské symposium – Pediatrické dny – ortopedická problematika kolene v DMO,
dyspraxie z pohledu neurologie, rehabilitace, klinické logopedie)
•
PN Turnov – IX. Ošetřovatelský den (6 účastníků)
•
Masarykova nemocnice Jilemnice – seminář MUDr. Radima Uzla (6 účastníků)
•
Krajská nemocnice Liberec – Setkání zájmové skupiny refl. lokomoce - MUDr. Kuchař (2
účastníci)
•
Železný Brod – praktický seminář Doc. MUDr. Tichého (osový orgán)
•
VII. Frýdlantský ošetřovatelský den – 5 účastníků
•
Seč (Hotel Jezerka) – empatická asertivní komunikace (6 účastníků)
Aktivity ředitelky
•
•
•

členka pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením KPSS
členka Územně řídící skupiny ORP Turnov v rámci KPSS
členka odborné sociálně bytové komise Rady Města

Další akce a prezentace na veřejnosti
•
•
•
•
•
•
•
•

vánoční a velikonoční prodejní výstava výrobků našich klientů
aktuální spolupráce s o.s. Andělé bez křídel
aktuální spolupráce s charitou v Jičíně
předplavecký výcvik dětí
jednodenní výlety
návštěvy divadelních představení a výstav
příspěvky do měsíčníku Hlasy a ohlasy
součást Katalogu sociálních služeb
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