Výroční zpráva 2019
Dětské centrum Turnov,
příspěvková organizace
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1. Slovo úvodem
Rok 2019 je úspěšně za námi, uběhl neuvěřitelně rychle a je na čase ho zhodnotit. Byl to rok
velkých změn i „mravenčích“ pokroků, byl to rok přestavby Mateřské školy a Základní školy
Sluníčko, byl to rok opět náročný, plný prachu, někdy „upachtěný“, jindy úsměvný, plný
práce i potěšení z dobrého výsledku, který Vám nyní předkládám.
V roce 2018 se nám podařilo získat finanční prostředky na výměnu hydromasážní vany,
kterou jsme v březnu 2019 instalovali a děti si ji nově užívají v plném rozsahu. Nejvíce děti
oceňují chronoterapii, což je metoda využití světla. Ve vaně se dá nastavit podsvícení, děti
určité barvy zklidní, jiné je nabudí, zkrátka si koupele v hydromasážní vaně užívají.

Ještě než začala přestavba Mateřské školy a Základní školy Sluníčko v plném proudu, podařilo
se nám ve spolupráci s MŠZŠ Sluníčko pro běžné předškolní děti ze školky uspořádat kroužek
jógy, který vedla naše fyzioterapeutka. Jednalo se o kvalitní cvičení pro běžné děti, které je
nejen bavilo, ale v dnešní době mělo své velké opodstatnění a budeme v něm nadále
pokračovat.
Všechny přístroje opět prošly každoroční kontrolou a mají platnou bezpečnostně technickou
kontrolu. Staré cvičební stoly byly nahrazeny novými, které vyhovují přísným normám.

Nově do Dětského centra Turnov přibyly také pomůcky, které zafinancovala nadace Život
dětem. Jedná se o velmi drahé pomůcky bObles a Bobath válce. Naše fyzioterapeutky tyto
pomůcky nyní rádi využívají k cvičení. Tyto pomůcky jsou z kvalitního materiálu (pevné Eva
pěny, s nosností 100 kg, příjemné na dotek, barevné, hlavně odlišných tvarů než jsme
standartně zvyklé na rehabilitaci používat, tedy nový zdroj vnímání).
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Další příjemnou zprávou je návrat canisterapie, která v roce 2018 skončila odchodem psa do
canisterapeutického důchodu a dlouho trvalo najít nového canisterapeuta, který by splňoval
přísné podmínky pro její provozování. Nyní spolupracujeme s paní Navrátilovou a jejím psím
partnerem psem Sharkym. Tento tým má nejen canisterapeutické zkoušky, ale dále se i
v tomto oboru vzdělává. Jejich prací je převážně aktivizace pacienta a to nejen u těžce
tělesně postižených, ale i u mentálně postižených (například u autistů).

Pro rodiče postižených dětí jsme nově zavedli informační schůzky, kde rodiče mohou řešit
přímé dotazy na terapii svých dětí, její možnosti i připomínky. Konají se jednou měsíčně,
pokud rodičům daný termín nevyhovuje, lze se vždy domluvit individuálně. Dnešní rodič od
postiženého dítěte je více aktivní, snaží se získávat co nejvíce informací a využít je při dalších
krocích léčby a proto i v tomto budeme pokračovat i dále.
Pro rodiče i pro zaměstnance jsme rovněž uspořádali dvě velmi zajímavé přednášky na téma
canisterapie a hipoterapie. Obě bych hodnotila kladně s vysokou odbornou úrovní
přednášejícího a i v těchto přednáškách budeme i nadále pokračovat na nová témata se
zdravotním zaměřením.
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Konec roku nám pomohla stylově ukončit ZŠ Skálova Turnov, kam jsme byly s paní ředitelkou
MŠZŠ Sluníčko Mgr. D. Rakoušovou a paní zástupkyní Mgr. J. Prokešovou pozvány na besedu
s dětmi 5. ročníku, s tématem přiblížit dětem naši práci s tělesně a mentálně postiženými.
Děti byly velmi zvídavé a závěrem této debaty nám darovaly obrovské růžové srdce
s věnováním a poděkováním. Krásný závěr roku.
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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.:

484 801 386

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 pro klienty z Mateřské školy a Základní školy
Sluníčko stále zachována v plném rozsahu. Jedná se o klienty – děti s těžkým mentálním a
tělesným postižením. Jejich závažná postižení vyžadují denní komplexní péči. Stále
pokračujeme ve spolupráci s MUDr. P. Hodíkovou, která do zařízení pravidelně dochází a
provádí zde pravidelná ortopedická konzilia postižených dětí s následným doporučením
léčby. Rovněž pokračujeme ve spolupráci s dalšími odbornými lékaři (neurologové,
ortopedové či dětští lékaři), na jejichž doporučení je léčebná rehabilitace a fyzioterapie
rovněž vykonávána.
V odpoledních hodinách pokračujeme v poskytování rehabilitační léčby u ambulantních
pacientů 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.
V rehabilitačních metodách se snažíme uplatňovat nové trendy. Snažíme se tyto metody
kombinovat a vhodně doplňovat. Stále využíváme: Vojtovu metodu, kondiční cvičení
analytické, cvičení na zvětšení svalové síly a zvětšení rozsahu pohybu, senzomotorické
cvičení – Propriofoot koncept, tejpování, míčková facilitace a stimulace, nespecifické
mobilizace, bazální stimulaci, jógu, vodoléčbu, laseroterapii, canisterapii, cvičení na míči či
s pomůckami bObles, nácvik chůze, dechová cvičení, motomed, SMS systém, terapii dle paní
Kiedroňové a další. Cvičení probíhá jak individuálně tak i skupinově.
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Ošetřovatelskou péče pro postižené děti zajišťují z personálu Dětského centra Turnov
zdravotní sestry. Probíhá u dětí z Mateřské školy a Základní školy Sluníčko v rámci denního
pobytu a režimu. Zdravotní sestry z Dětského centra Turnov byly v tomto roce přítomny
převážně u dětí nejvíce postižených, kde vykonávaly péči o dýchací cesty, speciální krmení
pegem s orofaciální stimulací, polohování, hygienu, bazální stimulaci a mnohé další činnosti.
Dětské centrum si tedy i nadále zachovává specifikum odborného zdravotního pracoviště.
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4. Personální informace, zvyšování kvalifikace
Kvalitu pracoviště určují lidé, kteří v něm pracují.
Počet zaměstnanců: 8
Rehabilitační péči zajišťují 3 fyzioterapeuté na plný úvazek.
Zdravotní péči zajišťují 3 zdravotní sestry na plný úvazek.
Pomocná síla na poloviční úvazek.
Ředitel: 1 zaměstnanec vzděláním fyzioterapeut

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců:
- 1 zaměstnanec – 11.1. – 14.1.2018 – Janskolázeňské symposium
- 1 zaměstnanec – 25.1.2019 Kurz: Algoritmus a management terapie
nohou u dětí od 2 do 17 let, Čelakovice
- 1 zaměstnanec – 11.4.2019 Kurz: Propriofoot Concept, Čelakovice

-

1 zaměstnanec – 30.5.-2.6.2019 Kurz: Rozvíjej se děťátko- Kiedroňová,
rozpoznání, příčina a náprava odchylek psychomotorického vývoje dítěte
od narození do 1 roku, Praha

- 1 zaměstnanec 17.5.2019 Workshop se zaměřením na hojení ran
v ortopedii, podiatrii a neurologické rehabilitaci- využití laseru, Praha
- 3 zaměstnanci – 7.11.2019 – XII. Mezinárodní konference
fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP a KNL,a.s.,II.
Liberecký den dětské rehabilitace, Liberec, konference a workshop pro
fyzioterapeuty s bratry Vojtovými. Zde jsme všichni fyzioterapeuté mohli
vidět bratry Vojtovi, přímé potomky a následovníky pana profesora
Vojty při práci s pacientem. Myslím, že toto byl opět stimul k další práci,
u které vždy výsledek není ihned zřejmý, ale o to je jeho hodnota větší.
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5. Hospodaření, majetek organizace
Rozbor hospodaření za rok 2019

Účet

schváleno

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

čerpáno

65
40
0
6
0
1
6
12

42
5
0
5
11
0
2
5
14

- teplo

0
48
37

0
47
37

- plyn

0

0

11

10

20

20

15

15

0

0

162

192

2

1

4

3

2

2

0
0
20
54

0
0
30
75

29
45
6

30
45
6
12
2690
35

502 spotřeba energie celkem

- elektrická energie
503 spotřeba vody

504 prodané zboží
511 opravy a udržování

512 cestovné
513 náklady na reprezentaci
518 ostatní služby celkem

- služby pošt
- služby telekomunikací 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 OON
521 mzdové náklady
521 mzdové náklady dávky nemoc. Pojištění

2690
20
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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
, 558, 549 bezúplatné nabytí majetku
Další náklady hrazené z jiných zdrojů (MŠMT, granty,…)
CELKEM účtová třida 5 NÁKLADY

915
11
54

913
11
54

2

2

10

0
16
0

48
43

53
132
36

4103,00
0,00

4270,00
0,00

1200

1337

0

0

601 výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 výnosy z prodeje služeb
školné
stravné
zdravotní pojišťovny, laserové ošetření

0

0

1200

1337

0

0
36

0

3

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

2903

2894

z toho zřizovatel:

2903

2894

na provoz
na nájem
na odpisy

2855
0
48

2846
0
48

účelové dotace od zřizovatele:
dotace od Obcí

0

403 transfer odpisy proti účet 403

0

0

4103,00

4270,00

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

0,00

Zisk z doplňkové činnosti bez energií

0,00

Hospodářský výsledek celkem

0,00

Získávání mimorozpočtových finančních
prostředků:
V roce 2019 jsem oslovila další firmy a podniky v Turnově a jeho okolí. Velmi děkuji zde
zmíněným firmám, které nám poskytnuly finanční dary, které nám umožnili a umožní nákup
nových pomůcek a vybavení do Dětského centra Turnov

- Sponzorský dar DIKÉ ZAHRADY. – 3 000,-Kč
- Sponzorský dar Grupo Antolin Turnov s.r.o. – 12 536,-Kč
- Sponzorský dar NADACE Život dětem- 5ks cvičebních pomůcek bObles a
2ks rehabilitačních Bobath válců vše v celkové hodnotě
- 28 189,-Kč
- Sponzorský dar Městská teplárenská Turnov s.r.o.- 5 000,-Kč
- Sponzorský dar Formplast- Svoboda s.r.o.- 5 000,-Kč
- Sponzorský dar KV Final s.r.o.- 10 000,-Kč
- Sponzorský dar Ontex CZ s.r.o.-20 000,-Kč
- Sponzorský dar Ontex CZ s.r.o materiální dar dětské pleny 2 500ks
- Sponzorský dar Flimex s.r.o.- 10 000,-Kč
Celkem jsme získali v roce 2019 – 93 725,-Kč
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Kontrolní činnost provedená v organizaci v roce 2019
Výsledky kontrolní činnosti:
12. 2. 2019 – Tematická kontrola Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje, územní odbor Semily
- nebyly zjištěny nedostatky

4. 5. 2019 – Veřejnosprávní kontrola (p. K. Pítro)
- nebyly zjištěny nedostatky

2. 12. 2019 – Městský úřad Turnov – kontrola majetku (p. Mgr. Doubková
Brožová)
- nebyly zjištěny nedostatky
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6. Poděkování

Děkuji všem našim podporovatelům, zřizovateli a sponzorům za
pomoc, spolupráci a podporu. Této pomoci si velmi vážím. Děkuji
zaměstnancům za dobře odvedenou práci, kolegům, lékařům za
spolupráci. Děkuji.
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