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Základní údaje o organizaci
Kamarád – LORM, příspěvková organizace Města Žatec

Sídlo:

Zeyerova 859, 438 01 Žatec

Statutární zástupce:

Ing. Andrea Rábová, ředitel

Zřizovatel:

Město Žatec

IČO:

00830437

Kontakt a vzdálený přístup:

tel.: 415 710 475
datová schránka:
www.kamarad-lorm.cz
reditel@kamarad-lorm.cz

Hlavní účel organizace:
Organizace poskytuje sociální služby a základní ošetřovatelskou péči osobám
s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku.
Registrované jsou tyto služby:
-

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Odlehčovací služby
Týdenní stacionář
Denní stacionář
Chráněné bydlení
Podpora samostatného bydlení
Sociálně terapeutická dílna
Krizová pomoc
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Informace o místech poskytování
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Odlehčovací služby, Krizová
pomoc – Zeyerova 859, 438 01 Žatec.
Jedná se o patrovou vilu, která je majetkem Města Žatce. Vila leží v klidné části
města, s dobrou dostupností centra a většiny služeb. V blízkosti je park a
k objektu patří prostorná zahrada.
Týdenní stacionář a Denní stacionář a 1 místo pro ambulantní Odlehčovací
službu – Zeyerova 927, Žatec
Vila je v bezprostřední blízkosti Domova pro osoby se zdravotním postižením.
K objektu patří rozlehlá zahrada.
Podpora samostatného bydlení se poskytuje v nájemních bytech uživatelů
v Žatci.
Službu je možné poskytovat i v okolních obcích do vzdálenosti 20 km. V roce
2017 nebyla nabídka uživatelů z okolních obcí využita.
Chráněné bydlení je na adrese Bratří Čapků 3177/2 v Žatci. Jde o velký atypický
byt pro 7 uživatelů, umístěný v 1. patře pronajatého objektu. Uživatelé
chráněného bydlení mohou využívat přilehlou zahradu, která je vybavena
zahradním nábytkem.
Sociálně terapeutická dílna
Je od roku 2012 v nově upravených prostorách na adrese Bratří Čapků 3177/1
Žatec. Jde o pronajímané prostory s bezbariérovou úpravou. Dílna je umístěna
mimo centrum města, což je velkou nevýhodou, ale je přizpůsobena osobám na
vozíku. Má přilehlou nevelkou zahradu, která je společná i pro službu CHB a PSB.
Nevýhodou je její poloha – k objektu se prochází vraty kolem jiných provozoven,
řeší se neustále problematika se znečištěním po složení uhlí. Budova je částečně
zateplená, ale stále přetrvávají problémy s vytápěním objektu. Při větším poklesu
teplot je v dílně a chráněném bytě chladno.
V místě CHB a STD se dále nachází kancelář služby PSB a kancelář pro porady
vedoucích pracovníků a možná setkání se zájemci o službu či zástupci firem.
Krizová pomoc nebyla využita. Krizová pomoc se poskytuje jako pomoc
okamžitá, na intervenci úřadů a institucí, po dobu maximálně 7 dnů do vyřešení
nepříznivé životní situace.
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Zaměstnanci
Přepočtený počet zaměstnanců za 2017: 34
Fyzických osob: 35
Zaměstnanci na dotaci ÚP k 31.12.2017: 1 řidič- údržbář na doplňkovou činnostidoprava zdravotně znevýhodněných osob

Odlehčovací služby a krizovou pomoc zajišťují zaměstnanci Domova pro osoby se
zdravotním postižením, popřípadě je situace řešena dohodami o provedení práce
nebo pracovní činnosti.
Dohody o provedení práce:
Dohody o provedení práce byly v roce 2017 uzavírány za účelem zajištění
odlehčovacích služeb, zajištění nočního dozoru na Chráněném bydlení, zajištění
provozu DOZP, s kuchařem a fyzioterapeutem.
Dobrovolníci:
Dobrovolníci docházejí na Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) –
rodinná buňka – herní činnosti s dětma, týdenní stacionář – aktivizační činnosti
Odborné praxe:
Zařízení umožňuje odborné praxe studentů se zaměřením převážně na sociální
oblast a praktické dovednosti.
Odborná praxe probíhala v DOZP, TS, CHB, PSB.
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Hospodaření
Náklady
Domov pro osoby se 9 022 735,05
zdravotním postižením
Týdenní stacionář
2 314 082,17

Výnosy
9 255 537,64

Denní stacionář

273 105,59

Podpora
bydlení
Sociálně
dílna

273 105,59

2 063 779,05

samostatného 1 207 070,16

1 207 070,16

terapeutická 2 357 706,03

2 357 706,03

Doplňková
činnost- 253 457,47
automobilová doprava

270 958,--

Chráněné bydlení

1 685 868,32

1 685 868,32

Odlehčovací služby

149 397,41

149 397,41

Celkem

17 013 119,08

17 263 422,2

Hospodářský výsledek

0

Stav a čerpání fondů
1. Fond dlouhodobého majetku
Stav k 1. 1.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31. 12.

99 231,98
29 160,00
0,00
128 391,98

2. Fond odměn
Stav k 1. 1.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31. 12.

177 696,00
0
73 500,00
104 196,00
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3. Fond FKSP
Stav k 1. 1.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31. 12.

204 943,83
191 292,24
60 229,00
336 037,07

4. Rezervní fond ze zlepšeného VH
Stav k 1. 1.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31. 12.

677 496,25
101 122,55
69 162,98
576 373,70

5. Rezervní fond z ostatních titulů
Stav k 1. 1.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31. 12.

241 681,49
88 000,00
82 200,00
247 481,49

Ve výnosové části rozpočtu jsou dotace kraje ve výši 100%, z tohoto důvodu je
hospodářský výsledek v kladných číslech.
Doplňková činnost
V rámci doplňkové činnosti byla zavedena od měsíce května 2016 dopravní
služba pro zdravotně znevýhodněné osoby.
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Kontrolní činnost

Kontroly provedené vlastními zaměstnanci:

1.

Kamarád – LORM příspěvková organizace Města Žatce účtuje
v podvojném účetnictví pro příspěvkové organizace.

2.

Zaměstnanci ve funkci účetní zpracovávají veškerou agendu, týkající se
hospodaření organizace. Ekonom vede účetní jednotku, podílí se na
sestavování rozpočtu, sleduje jeho čerpání, zpracovává platy, statistiky,
zajišťuje styk s bankou, spravuje depozitní účty uživatelů a depozitní
pokladnu. Účetní vede provozní pokladnu a evidenci majetku, účtuje
jednotlivé účetní případy, provádí fakturaci a kontrolu účtů účtové
skupiny 3. Veškeré finanční operace jsou uskutečňovány v souladu se
zásadami pro vnitřní kontrolní systém.

3.

Zaměstnanec na pracovní pozici provozní má na starosti ubytovací a
stravovací úsek. Vede sklady a zajišťuje opravy ve všech pobočkách
zařízení. Fyzickou inventuru skladů provádí 1x měsíčně za přítomnosti
další osoby.

4.

Zařízení má zpracovanou vnitroorganizační směrnici.

5.

Každá poskytovaná služba má svého pověřeného vedoucího, který
zajišťuje službu po provozní stránce a provádí kontroly dodržování
kvality poskytovaných služeb.
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Kontroly provedené zřizovatelem:
1. Zpráva auditora o ověření čerpání finanční podpory projektu Podpora
poskytování sociálních služeb za rok 2016 – zpráva předána dne 17. 2.
2017. Závady nezjištěny.
2. Finanční úřad pro Ústecký kraj – Protokol k projednávání zprávy o daňové
kontrole podle § 87 č. 280/ 2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů, sepsaný podle ustanovení § 60 až § 62 DŘ.
Zpráva o daňové kontrole zahájena ústním jednáním dne 28.4.2017.
Protokol o seznámení s výsledkem kontrolního zjištění
č.j. 1909505/17/2500-31473-506173 ze dne 8.8.2017.
Protokol k projednání zprávy o daňové kontrole č.j. 1909533/17/250031473-506173, ze dne 8.8.2017.
Nebylo správcem daně zjištěno porušení rozpočtové kázně.
3. Okresní správa sociálního zabezpečení LOUNY – Protokol o kontrole
č.525/17/556
Předmětem kontroly: Plnění povinností v nemocenském pojištění,
v důch.pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanoveným zákonem č.
187/2006 Sb.,zákonem č.582/1991 Sb. a zákonem č.589/1992 Sb.,o
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolované období od 1.8.2014 – do 31.7.2017 na adrese sídla zaměstn.
Nebyly zjištěny nedostatky.
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Akce





















Velikonoční trhy Bratří Čapků Žatec
Účast – Papírny – Velikonoční jarmark – prodej výrobků
DOZP na oddělení LORM dochází 2x týdně fyzioterapeut
Letní výtvarná dílna – týdenní akce v Tisu u Blatna – klienti CHB,PSB,STD
Dočesná – Klášterní zahrada – prodej výrobků a prezentace organizace
Křížova vila – ovocnářská výstava – prodej výrobků a prezentace
organizace
„Mental Power Prague Film Festival 2017“ – účast
Probíhalo natáčení nového filmu na „Mental Power Film Festival“ – objekt
Hradec u Kadaně
Divadelní festival „ Náš svět 2017“ – 10.-11.10.2017
„ Ples seniorů“ – taneční vystoupení klientů a prezentace organizace
„Rozsvícení vánočního stromu“ – Tuchořice – taneční a pěvecké vystoupení
našich klientů
Kladno – soutěžní vystoupení klientů CHB, PSB
Vánoční bowling – 6.12.2017 –přátelské sportovní dopoledne pořádané
naší organizací pro dětský domov a praktickou školu v Žatci
„ Mikulášská s Tescem“ – 28.11.2017 – akce pořádaná na STD – spolupráce
s pracovníky Tesca – pro všechny naše klienty
„ Strom přání v Tescu“ – akce probíhající celý prosinec – vánoční strom
v prodejně – zde konkrétní přání klientů, doplněno o prezentaci celé
organizace, zapojena široká veřejnost
„ Vánoce v Sedmikrásce“ – 18.12.2017 – taneční a pěvecké vystoupení,
získání daru – tabletu od Sedmikrásky
„ Ples vozíčkářů“ – taneční vystoupení našich klientů a prezentace naší
organizace
„ Trhy“ – účast na vánočním prodeji výrobků našich klientů – Trhy u
Majáku – Gymnázium Žatec, Jarmark MŠ Alergo, Trhy na náměstí v Žatci,
Prodej – Papírny Žatec, Vánoční prodej v divadle – pravidelné prodeje před
představením v měsíci prosinec – veškerý prodej slouží nejen k získání
finančních prostředků, ale i jako prezentace organizace
„ Obchůdek Kreativ“ – pravidelný prodej výrobků klienty a prezentace
organizace široké veřejnosti ve spolupráci s RC Sedmikráska a Domov pro
seniory
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Další sdělení
Organizace v posledním čtvrtletí zrealizovala investiční akci – financovalo Město
Žatec – stavební práce ve sklepních prostorách TS – Zeyerova 927 – řešení
problematiky vlhkosti a plísně (stavební práce – odvoz sutě).
Po změně ředitele organizace (2.10.2017) velmi náročné období. Obnovení
zaměstnanců ekonomického oddělení, které zde nefungovalo, pro řádný a plynulý
chod organizace. Navázání na činnost byla velmi obtížná, jelikož ze strany
zástupce řízení organizace nebyly řádně předány potřebné informace a materiály.
Následovala řada změn a náprav v provozu a chodu všech služeb organizace.
Proběhla náprava hygienických norem – např. malování v objektu DOZP, doplnění
revizí.
Po shledání celé řady nedostatků ve vybavení a v údržbě, započata náprava již
měsíci říjnu a to trvá doposud - malování, pokládka nových podlahových krytin,
odvoz starých nábytků, oblečení, postupná výměna vybavení, kde byla vysoká
míra opotřebení – stáří více jak 20 let, zhotovení nových úložných prostor, revize
postelí, instalace nouzových světel atd.
Nutné změny jsou důležité pro dosažení opravdového pocitu „domova“ a pro
důstojné žití klientů.
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Vedení organizace, kontakty

Zřizovatel: Město Žatec
Kontakt: Městský úřad Žatec, Obránců Míru 295, 438 01 Žatec
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Kamila Sulíková, tel. 415 736 400
Ředitelka organizace: Ing. Andrea Rábová, Zeyerova 859, 438 01 Žatec
tel. 777 688 501
Zástupce ředitele ekonomický úsek:
Bc. Martin Štíbr,Dis, Zeyerova 859, 438 01 Žatec
tel. 774 431 179
Provozní: Petra Adamcová, Zeyerova 859, 438 01 Žatec
tel. 415 710 475
Vedoucí DOZP, OS: Bc. Milada Lebdušková, Zeyerova 859, 438 01 Žatec
tel. 415 710 475 /25
Vedoucí TS a DS: Bc. Šárka Kudrnová, Zeyerova 927, 438 01 Žatec
tel. 415 710 475 / 22
Vedoucí PSB a CHB: Oldřich Mikula, Bratří Čapků 3177, 438 01 Žatec
tel. 602421331
Vedoucí STD: Ivana Hirschová, Bratří Čapků 3177, 438 01 Žatec
tel. 604 613 331

V Žatci 3.4.2018

Zpracovala : Ing. Andrea Rábová

11

