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Základní údaje o organizaci
Identifikační údaje
Název:

Kamarád – LORM, příspěvková organizace Města
Žatec

Sídlo:

Zeyerova 859, 438 01 Žatec

Statutární zástupce:

Ing. Andrea Rábová, ředitel

Zřizovatel:

Město Žatec

IČO:

00830437

Datum vzniku organizace:

1. 1. 1992

Kontakt a vzdálený přístup:

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

Vymezení hlavního účelu
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

3

Kamarád – LORM
Zeyerova 859, 438 01 Žatec

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 2018 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.
Okruhy doplňkové činnosti
V rámci doplňkové činnosti byla zavedena od měsíce května 2016 dopravní služba pro
zdravotně znevýhodněné osoby. Tato služba fungovala do konce měsíce dubna 2018. Byla
ukončena z důvodu provozních – nedostatek personálu a vhodných prostor.
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Organizační struktura organizace
THP

Provozní zaměstnanci

Přímá péče:

Zdravotničtí zaměstnanci

- ředitel zařízení, sociální práce

1

- ekonom – zástupce ředitele

1

- mzdová účetní

1

- provozní

1

- kuchař

3

- uklízečka

3

- pomocnice

1

- pradlena

1

- sociální pracovník

2

- vychovatel

1

- pracovník v soc. službách – obslužná péče

12

- pracovník v soc. službách – zákl. vých. činnost

8

- úseková sestra

1

- zdravotní sestra

4

Fyzických zaměstnanců celkem

40

Přepočtených zaměstnanců

39,6

Doplňková činnost:
- řidič

1
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Počet brigádníků či osob z ÚP

Dohody o provedení práce:
Dohody o provedení práce byly v roce 2018 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 - Dobrovolnická

služba Levandule - Nemocnice Žatec o.p.s.: V tomto roce docházeli 2 dobrovolníci této
organizace a dalších 5 z veřejnosti.

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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Rozbor hospodaření
Náklady, výnosy a výsledek hospodaření
Náklady
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Týdenní stacionář
Denní stacionář
Podpora samostatného
bydlení
Sociálně terapeutická dílna
Chráněné bydlení
Odlehčovací služby
Doplňková činnostautomobilová doprava
Fakultativní a ostatní činnosti

Výnosy

12 139 794,92

12 139 794,92

2 143 040,00

2 143 040,00

416 956,55

416 956,55

1 225 421,39

1 225 421,39

2 406 792,01

2 406 792,01

1 656 295,59

1 656 295,59

233 879,00

233 879,00

113 148,50

107 672,00

328 092,86

627 807,25

20 663 420,82

20 957 658,71

Celkem
Hospodářský výsledek

294 237,89

Přehled pohledávek a závazků
Stav krátkodobých závazků k 31. 12. 2018
Stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2018

134 975,66
0,--

Přehled mzdových výdajů
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

12 149 879,-4 044 315,-49 959,-294 618,--
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Přehled získaných externích finančních zdrojů
Věcné dary
Nadace Duha Trutnov

118 374,-40 000,--

Čerpání účelových dotací poskytnutých zřizovatelem investičních i neinvestičních
Neinvestiční
Vánoční turnaj v bowlingu
Canisterapie a hipoterapie
Radost bez hranic
Festival malých divadelních forem „ Náš svět 2018“
Rehabilitace
Nájemné – sociálně terapeutická dílna

2 500,19 000,32 000,34 000,28 000,34 000,-

Investiční
Sprchovací lůžko

153 373,--
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Stav a čerpání fondů
Stav a čerpání fondů
1. Fond dlouhodobého majetku
Stav k 1. 1.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31. 12.

128 391,98
46 940,-90 714,-84 617,98

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

104 196,00
0
0
104 196,00

3. Fond FKSP
Stav k 1. 1.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31. 12.

336 037,07
236 794, 28
169 915,00
402 916,35

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

576 373,70
0
0
576 373,70

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

247 481,49
74 000,-44 927,-276 554,49
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Vyhodnocení doplňkové činnosti
Doplňková činnost skončila v roce 2018 ve ztrátě zisku 5,5 tisíc.
Tržby za přepravu osob byly na úrovni 48 tisíc, dotace na mzdové náklady 60 tisíc.
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Získávání dalších finančních zdrojů

Dotace

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

5 583 300,--

Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji

222 500,--

Dotovaná místa

639 290,--
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Akce:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velikonoční trhy – akce města Žatec – náměstí Svobody
Účast – Papírny – Velikonoční jarmark – prodej výrobků
Dočesná – Klášterní zahrada – prodej výrobků a prezentace organizace
„ Mental Power Prague Film Festival 2018“ – účast
Účast – Ples vozíčkářů a Ples seniorů
Účast – „ Maškarní ples Tuchořice“
Matějská pouť – výjezd klientů do Prahy
Diskotéka v Kadani
Divadelní festival – 21. ročník – Patříme k sobě 2018 v Semilech – divadelní
vystoupení
Účast na 10. ročníku festivalu Slunce svítí všem v Mladé Boleslavi – divadelní
vystoupení
Divadelní festival „ Náš svět 2017“ – 24. - 25. 10. 2018 – městské divadlo Žatec
Sportovní hry – Domov „ Bez zámků“ Tuchořice- účast našeho družstva
Sportovní hry v Kadani ve spolupráci s Domovem sociálních služeb Kadaň a Mašťov
„Zahradní slavnost – Radost bez hranic 1. ročník“ – akce Lormu pro MŠ, ZŠ, SŠ a
širokou veřejnost
Festival Bez Zámků 2018 Tuchořice – integrace zdravých a handicapovanýchlidí
prostřednictvím umění
Sportovní hry s Tescem – akce zaměstnanců Tesca a klientů LORMU
Dny evropského dědictví v Žatci aneb Žatecké dvorky 2018 – spoluúčast na organizaci
Putování 2018 – akce Komunitního plánování – spoluorganizátoři
Světový den stromů – spolupráce OA a SZOŠ žatec, MŠ a Kamarád – LORM –
spoluorganizátor
„Aquatlon“ - sportovní akce ve spolupráci s Hopman teamem – propojení s místními
plavci a atlety
„Adventní běh“ – opět spolupráce s Hopman teamem, běh v centru města
„Rozsvícení vánočního stromu“ – Tuchořice – taneční a pěvecké vystoupení našich
klientů
Vánoční bowling – 30. 12. 2018 – přátelské sportovní utkání – letos družstvo Lormu a
druhé družstvo „ příznivci Lormu“
„ Mikulášská s Tescem“ – 2018 – 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“ – 2018 – divadelní vystoupení
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•
•
•
•
•

„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 do dubna roku
2018, prodej bude obnoven v jiných prostorách na Hošťálkově náměstí
Návštěvy - Baby klub, ZŠ – propojování dvou světů – výtvarné činnosti – spolupráce
klientů a dětí na dílně STD
Získání „Čestného uznání“ – v soutěži „ Cena Ústeckého kraje za společenskou
odpovědnost“ za rok 2017 v kategorii Veřejný sektor – ostatní – udělováno hejtmanem
Ústeckého kraje

13

Kamarád – LORM
Zeyerova 859, 438 01 Žatec

Výsledky kontrol

Vnitřní kontroly v rámci organizace:

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 vnitro organizační směrnici.

5.

Každá poskytovaná služba má svého pověřeného vedoucího, který zajišťuje službu
po provozní stránce a provádí kontroly dodržování kvality poskytovaných služeb.

Kontroly zřizovatelem:
Žádné neproběhly.
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Kontroly dalšími oprávněnými stranami

1. Zpráva auditora o ověření čerpání finanční podpory projektu Podpora poskytování
sociálních služeb za rok 2017. Závady nezjištěny.

2. Kontrola od Ústeckého kraje na neinvestiční dotaci z rozpočtu na zajištění
poskytování sociálních služeb v programe „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2017“a „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“.
Nedostatky nezjištěny.
3. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje – kontrola plnění povinností stanovených
k ochraně veřejného zdraví zákonem 258/2000Sb. Nedostatky nezjištěny.
4. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje – kontrola stravovacího provozu (kuchyň
a výdejna). Závady nezjištěny.
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Další sdělení

Organizace v posledním čtvrtletí zrealizovala investiční akci – financovalo Město Žatec –
vyřešen havarijní stav jednoho pokoje na TS – týdenní stacionář.
Dále byl řešen havarijní stav – spadnutí stropu na DOZP v Zeyerově ulici, strop zhotoven
nový a provedena výmalba.
V havarijním stavu je nadále elektroinstalace na budově v Zeyerově ulici, kde již bylo na
tento stav upozorněno v revizi elektroinstalace.
Dále po celý rok probíhaly drobné opravy, výmalby, pokládka lina, vybavení pokojů, vše pro
zajištění domácího prostředí a pro důstojné žití.

V Žatci 3.4.2019
Ing. Andrea Rábová
ředitelka
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