Výroční zpráva 2018
Dětské centrum Turnov,
příspěvková organizace
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1. Slovo úvodem
Rok 2018 byl pro naše Dětské centrum Turnov a rovněž i pro mě osobně rokem výrazných
změn. Byl to rok nesmírně náročný, zlomový, přesto plný smysluplné práce.
V červenci 2018 jsem převzala Dětské centrum Turnov po p. ředitelce M. Macháčkové.
Objednala jsem výmalbu celého zařízení a všichni zaměstnanci jsme se v prostorách
Dětského centra pustili do generálního úklidu, kontroly a přípravy na nový školní rok spojený
s tvorbou nového a zcela odlišného rozvrhu a režimu pro děti, související se začleněním
nových rehabilitačních metod a využitím nového přístroje. Taktéž jsme dětem připravili nové
a „neokoukané“ dekorace. Vylepšili jsme šatnu zaměstnanců i venkovní prvky na zahradě.
Všechny přístroje prošly kontrolou a mají platnou revizi, přibyl nový přístroj motomed.
Motomed je přístroj určený k procvičování horních a dolních končetin. Vzhledem k jeho
nastavitelnosti se dá použít pro veliký rozptyl dětí. Motorem poháněný přístroj slouží nejen
vozíčkářům k procvičování končetin, ale i k posilování končetin u dětí po úraze a u dystrofiků,
kde zachování hybnosti je jeden z nejdůležitějších úkolů. Přístroj motomed byl zakoupen
v březnu roku 2018 a po jednání s pojišťovnami se mi podařilo nasmlouvat tento nový
zdravotní kód 21219 pro naše zařízení. Nyní na motomed dochází polovina klientů,
navštěvující naše zařízení. Dětem se tato nová aktivita velmi zalíbila a je plně hrazena
zdravotními pojišťovnami.
V prvních podzimních dnech jsem oslovila všechny pediatry v Turnově, alergology a dětské
neurology s přáním bližší spolupráce, a představila jim metody používané v Dětském centru
Turnov a rovněž i naše přístrojové vybavení. Reakce byla u většiny lékařů více než
povzbudivá. Z nových metod byla do praxe uvedena bazální stimulace, která se stala součástí
denního režimu u dětí s těžkým postižením, rozšířena byla orofaciální stimulace, tejpování,…
Oslovila jsem naše turnovské firmy taktéž ke spolupráci s Dětským centrem Turnov. Zmíněné
firmy nám poskytly finanční dary ve výši 65 000Kč, které nám pomohly s výměnou již
dvacetileté vířivé vany.
V listopadu do našeho zařízení nastoupila nová fyzioterapeutka. Tímto příchodem bylo naše
centrum obohaceno nejen o nové přístupy v rehabilitaci a vhodné doplnění Vojtovy metody,
ale i byl značně omlazen kolektiv našeho centra.
Samozřejmě jsem se jako ředitelka potýkala s řadou do této doby pro mě neznámých
problémů, novými ekonomickými povinnostmi, GDPR atd., díky však podpoře vedoucí
sociálního odboru p. Kocourové, na kterou jsem se vždy mohla obrátit, jsem tuto situaci
zvládla a upevnila svoji pozici.
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2. Základní údaje o 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

Ředitelka:

Bc. Eva Havlištová

Kontakt:
Tel.:

481 322 602

Email:

info@dcturnov.cz

Web.:

www.dcturnov.webnode.cz
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3. Vymezení činnosti organizace,
poskytovaná péče
 Komplexní péče zaměřená na soustavnou zdravotní a
ošetřovatelskou péči o klienty, léčebnou rehabilitaci a fyzioterapii.
 Komplexní péče o postižené děti a mládež s kombinovanými
vadami, které pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči
potřebují a kdy je pro trvalé změny zdravotního stavu tato péče
indikována dětským nebo odborným lékařem. Péče je zajištěna
formou ambulantních, denních, týdenních cyklů.
 Poskytování zdravotní péče hrazené, částečně hrazené nebo
nehrazené ze všeobecného zdravotního pojištění.
Rehabilitační, ošetřovatelská zdravotní péče je poskytována především klientům z Mateřské
školy a Základní školy Sluníčko, Kosmonautů 1641 – dětem s těžkým mentálním a tělesným
postižením na doporučení odborného lékaře. Jejich závažná postižení vyžadují denní
komplexní péči. Do zařízení pravidelně dochází MUDr. P. Hodíková, která zde provádí
pravidelná ortopedická konzilia postižených dětí s následným doporučením léčby.
V odpoledních hodinách je poskytována rehabilitační léčba ambulantním pacientům do 18
let věku na doporučení dětského či odborného lékaře. Rehabilitační léčba na doporučení
lékaře je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Organizace má uzavřeny smlouvy se
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, pojišťovnou Škoda,
Oborovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, Českou
průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Se všemi zdravotními pojišťovnami byl na podzim roku
2018 nasmlouván nový kód pro motomed - 21219.
Rehabilitační metody používané v Dětském centru Turnov: Vojtova metoda, kondiční cvičení,
cvičení na zvětšení svalové síly a zvětšení rozsahu pohybu, senzomotorické cvičení,
tejpování, míčková facilitace a stimulace, nespecifické mobilizace, bazální stimulace, jóga,
vodoléčba, laseroterapie, canisterapie, cvičení na míči, nácvik chůze, dechová cvičení, nově
také motomed a mnohá další. Cvičení probíhá individuálně i skupinově.
Ošetřovatelská péče pro postižené děti probíhá u dětí z Mateřské školy a Základní školy
Sluníčko v rámci denního pobytu a režimu. Do denního režimu je začleněna: bazální
stimulace, saunování, nácvik sebeobsluhy, získávání správných hygienických a stravovacích
návyků. U těžce postižených dětí se jedná o péči dýchacích cest – odsávání hlenů, speciální
krmení pegem s orofaciální stimulací, snoezelen, hygiena a další.
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4. Personální informace, spolupráce
Počet zaměstnanců: 8
Rehabilitační péči zajišťují 3 fyzioterapeuté na plný úvazek.
Zdravotní péči zajišťují 3 zdravotní sestry na plný úvazek.
Pomocná síla, od prosince 2017, na poloviční úvazek.
Ředitel: 1 zaměstnanec vzděláním fyzioterapeut
V listopadu 2018 nastoupila do Dětského centra Turnov nová fyzioterapeutka Bc. Monika
Klímová, s jejímž příchodem byl nejen omlazen kolektiv, ale hlavně přinesla s sebou nové
pohledy a nové přístupy k dětské rehabilitaci, kterými vhodně doplňuje Vojtovu metodu.
Dětské centrum si i nadále zachovalo ráz jedinečného odborného pracoviště a dalším
vzděláváním zaměstnanců se zkvalitňuje péče o všechny děti, zároveň je i nutné vzhledem
k větší diferenciaci diagnóz. Na společných poradách všech zaměstnanců Dětského centra
Turnov, se vždy nové informace, postřehy i možnosti využití k léčbě, předávají kolegům
formou krátké prezentace. Všichni zaměstnanci Dětského centra Turnov, z nichž každý má
svůj osobitý přístup ke klientům, ale stejný cíl- pomoci dětem. Přiblížit postižené děti
běžnému životu a zmírnit jejich handicap a vytvořit rodinnou atmosféru. V roce 2018 jsem
oslovila všechny dětské lékaře z Turnova a odborné lékaře, s kterými Dětské centrum Turnov
spolupracuje, a byly jim představeny nové postupy, kurzy i přístroje zde používané. Naše
vzájemná spolupráce a komunikace se vylepšila a je i častější.

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců:
- 1 zaměstnanec – 11. 1. – 14. 1. 2018 – Janskolázeňské symposium
- 2 zaměstnanci – 17. 10. 2018 – 18. 10. 2018 Kurz: Reflexní terapie na
podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz- opakovací, Praha
- 3 zaměstnanci – 8. 11. 2018 – XII. Celostátní konference
fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP a KNL,a.s., Liberec
- 1 zaměstnanec – 27. 1. 2018 – Kurz: Orofaciální oblast v komplexní
terapii
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Úzce spolupracujeme s Mateřskou školou a Základní školou Sluníčko a to v rámci řešení
společných problémů – zástup za nemocné pracovníky, pravidelné porady a plánování přímo
s paní ředitelkou Mgr. D. Rakoušovou.
Ve vzájemné spolupráci jsme vytvořili nový kroužek jógy pro děti z Mateřské školy a Základní
školy Sluníčko vedený fyzioterapeutem.
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5. Hospodaření, majetek organizace

Účet

Rozpočet(tis.)

501 spotřeba materiálu celkem
všeobecný materiál
potraviny
ochranné pomůcky
léky a zdravotnický materiál
prádlo, oděvy a obuv
knihy učební pomůcky a tisk
kancelářské potřeby
čistící prostředky
drobný majetek v podrozv. evidenci
pohonné hmoty a maziva

45
25
0
0

502 spotřeba energie celkem
- teplo
- plyn
- elektrická energie
503 spotřeba vody

Čerpáno(tis.)

5
0
5
10

29
9
0
0
0
5
0
4
11

0
45,70
36,35

0
45,70
36,35

0

0

9,35

8,86

20,30

20,30

44

44

0

0

125

145

1

1

4

3

2

2

0
0
5
49

0
0
10
55

23
35
6
2550
20

29
39
6
2550
25

504 prodané zboží
511 opravy a udržování

512 cestovné
513 náklady na reprezentaci
518 ostatní služby celkem

- služby pošt
- služby telekom. a radiokomunikací
- ostraha
- nájemné
- konzultační, porad. a právní služby
- služby školení a vzdělávání
- služby zpracování dat
- dopravné
- nákup kolků
- platby daní a poplatků
- věcná režie
- nákup ostatních služeb
- poplatky za bankovní služby
521 mzdové náklady
521 mzdové náklady dávky nemoc. Pojištění
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524
525
527
528
53X
549
547

zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
jiné sociální náklady
- daně a poplatky
- ostatní náklady
manka a škody

551 odpisy dlouhodobého majetku
558 drobný dlouhodobý hmotný majetek
591 daň z příjmů

893
11
51

853
11
51

0

0

10

0
11
0

48
5

48
12

3868,00
0,00

3845,00
0,00

Další náklady hrazené z jiných zdrojů (MŠMT, granty,…)
CELKEM účtová třida 5 NÁKLADY

601 výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 výnosy z prodeje služeb

1200

1174

školné

0

0

stravné

0

0

1200

1174

0

0
0

0

3

2668

2668

z toho zřizovatel :

2668

2668

na provoz
na nájem
na odpisy

2620
0
48

2620
0
48

zdravotní pojišťovny, laser , ošetření
603 výnosy z pronájmu
604 výnosy z prodaného zboží

648
649
646
662

čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti
výnosy z prodeje DHM
úroky

CELKEM VÝNOSY (bez 672)
672 příspěvky a dotace celkem

účelové dotace od zřizovatele:
dotace od Obcí

0

403 transfer odpisy proti účet 403

0

0

3868,00

3845,00

další zdroje financování v rozpočtu nezahrnuté:
MŠMT - na platy
…
…
CELKEM účtová třída 6 VÝNOSY
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HV hlavní činnost s energiemi v doplň. činnosti

0,00

Zisk z doplňkové činnosti bez energii

0,00

Hospodářský výsledek celkem

0,00

Získávání mimorozpočtových finančních prostředků:
Na podzim roku 2018 jsem oslovila velké množství firem a podniků v Turnově a jeho okolí.
Velmi děkuji zde zmíněným firmám, které nám poskytnuly finanční dary, které nám v tomto
roce umožní nákup nové hydromasážní vany.

- Sponzorský dar Zikuda – vodohospodářské stavby s.r.o. – 20 000,-Kč
(říjen 2018)
- Sponzorský dar Vyva Plast s.r.o. – 10 000,-Kč (říjen 2018)
- Sponzorský dar B.R.D. KOVO s.r.o. – 10 000,-Kč (listopad 2018)
- Sponzorský dar AGRO Rubín a.s. – 5 000,-Kč (listopad 2018)
- Sponzorský dar KV Final s.r.o. – 10 000,-Kč (prosinec 2018)
- Sponzorský dar Flimex s.r.o. – 10 000,-Kč (prosinec 2018)
- Věcný dar kopírka Xerox Workcentre 5225
Celkem jsme získali v roce 2018 – 65 000,-Kč

Kontrolní činnost provedená v organizaci v roce 2018
Výsledky kontrolní činnosti:
13. 8. 2018 – Veřejnosprávní kontrola (Bc. J. Chodaničová, S. Vlčková,
K. Mrkvičková)
- nebyly zjištěny nedostatky

3. 12. 2018 – Městský úřad Turnov – kontrola majetku (Mgr. Doubková
Brožová)
- nebyly zjištěny nedostatky
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6. Poděkování

Tímto bych chtěla poděkovat Všem za pomoc při svých začátcích.
Děkuji všem kolegům, zaměstnancům, podporovatelům, zřizovateli a sponzorům za
pomoc a spolupráci.
Děkuji a vážím si jí.
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7. Obrázková příloha
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