ÚVOD
Vážení čtenáři,
život je energií, světlem i temnotou a tím si každý z nás během své pouti na zemi
prochází. Je to vše, co nás poučí, posiluje a rozvíjí. Nebylo tomu jistě jinak ani v uplynulém
roce 2019. Dokladem může být ohlédnutí vepsané ve Výroční zprávě našeho zařízení
Nalžovického zámku, poskytovatele sociálních služeb.
Jsme rádi, pokud je Váš zájem také spjat s naší organizací. Představuje to pro nás doklad
vstřícnosti, ochoty i lásky, být podporou jeden druhému a především poskytnout ji tomu, kdo ji
potřebuje. Uvědomujeme si však, že důvěra je křehčí než nejjemněji utkaná pavučina, proto
věříme, že ji nezklameme a naopak ji budeme nadále prohlubovat nejen v činech, ale i v srdcích.
Naším hlavním cílem je tvořit oporu k prožití důstojného života a zajištění
individuálních potřeb našich uživatelů s kladením důrazu na udržení a rozvíjení vztahů
s rodinou, blízkými a společností.
Chtěli bychom, aby jim naše zařízení přinášelo do srdcí a duší nejen to krásné, ale
i potřebné k rozvoji jejich individuality a neopakovatelnosti.
V neposlední řadě je také nezbytné poděkovat Středočeskému kraji a všem, kteří
investovali své náklady, chuť a čas stát se posilou kvalitní služby.
Zaměstnanci celého komplexu Nalžovického zámku, p. s. s jsou pro svou profesi nejen
kvalifikovaní, ale přistupují k ní se srdcem na dlani.
Dovolujeme si tak poděkovat všem zaměstnancům Nalžovického zámku, p. s. s.,
za jejich každodenní přístup k této fyzicky i psychicky náročné práci.

S přáním krásného a úspěšného roku 2020
Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE
ředitelka

Mgr.et Mgr. Miroslava Lorencová
zástupce ředitele
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tel.: 318 677 102, 727 959 300
e-mail: socialni@domov-nalzovice.cz
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Ošetřovatelský úsek:

Mgr. et Mgr. Miroslava Lorencová, vrchní sestra
tel.: 318 677 102, 721 565 005
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Ing. Miroslav Kupka
tel.: 318 864 122
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O NALŽOVICKÉM ZÁMKU, p. s. s.
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje. Ustanovením zřizovací listiny, nabývající účinnost dne 1. 1. 2007, se jako
Ústav sociální péče Nalžovice zrušil. Nadále jako organizace Nalžovický zámek, p. s. s.
poskytuje sociální službu, která se zapojila do procesu transformace a snaží se dělat změny
v přístupu k lidem s postižením.
Nalžovický zámek, p. s. s. koncentruje působnost ve Středočeském kraji v okrese
Příbram, kde uskutečňuje svou činnost v Nalžovicích, Příčovech, Příbrami a Kamýku nad
Vltavou.
Poslání organizace
Posláním organizace se stalo zabezpečení dostatečné péče a podpory osobám, které ji
vyžadují. Podporovat je v důstojném způsobu života s kladením důrazu na udržení si a rozvíjení
vztahů s rodinou, příbuznými, přáteli a společností. Neodmyslitelnou součástí se stala také
snaha motivovat a posilovat uživatele ve vlastním rozhodování, rozvoji zájmových aktivit,
samostatnosti nebo udržení si stávající úrovně hygienických, pracovních a sociálních oblastí
s úsilím integrace do běžné společnosti.
Služby organizace
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb poskytuje pět sociálních služeb:


domov pro osoby se zdravotním postižením v Nalžovicích a Příbrami (zkr. „DOZP“)



chráněné bydlení v několika domech v Příbrami a Příčovech (zkr. „CHB“)



sociálně terapeutickou dílnu v Nalžovicích a Příbrami (zkr. „STD“)



týdenní stacionář v Kamýku nad Vltavou (zkr. „TS“)



odlehčovací službu v Kamýku nad Vltavou (zkr. „OS“).

Cílová skupina organizace
Sociální služby jsou poskytovány osobám s mentálním postižením (popř. osobám
s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 18-64 let, kdy jsou tyto
služby poskytovány i osobám starším 65 let pokud jim byly poskytovány i před dovršením
65 let a jejich potřeby a nepříznivá sociálních situace stále odpovídají podmínkám poskytnutí
této sociální služby. Tyto osoby mohou využít služby:



pobytovou službu domov pro osoby se zdravotním postižením v Nalžovicích nebo
v Příbrami



chráněné bydlení v několika domech v Příbrami a Příčovech



sociálně terapeutickou dílnu v Nalžovicích a Příbrami.

Dále organizace nabízí službu osobám s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním
postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 6 - 36 let, kdy je služba primárně
poskytována osobám ve věku 6 - 26 let s ohledem na povinnou školní docházku a charakter
služby. Těmto osobám jsou nabízeny sociální služby:


týdenní stacionář v Kamýku nad Vltavou



odlehčovací službu v Kamýku nad Vltavou.

Činnosti organizace
Organizace zajišťuje na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. tyto základní
činnosti:


poskytnutí ubytování



poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy



pomoc při zajištění chodu domácnosti



pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu



pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu



výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti



zprostředkování kontaktu se společenským prostředím



sociálně terapeutické činnosti



pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Základní uvedené činnosti mohou být doplněny o zajištění zdravotní péče, popř. fakultativní
či další službu.

HISTORIE NALŽOVICKÉHO ZÁMKU
Historii začal Nalžovický zámek psát již v druhé polovině 17. století, kdy byl vystavěn
na pokyn Kryštofa Koppla z Adlesbergu a následně na dokončení dohlédl Mikuláš Franchimont
z Frankenthalu. Barokní stavba, která měla představit nový záměr architektury, zpodobňovala
mohutnou blokovou stavbu obdélníkového půdorysu s dvoupatrovou střední částí,
jednopatrovou postranní částí, mansardovou střechou a věžičkou. K ucelení zámku byla
Antonínem Alexandrem (syn Mikuláše) přistavěna kaplička. Josefína provdaná Koňasová
z Vydří získala zámek jako dědictví po bratrovi, již zmíněném Antonínu Alexandrovi, ale sama
jej následně odkázala Janu Václavu Alsterlovi z Astfeldu. Ten zámek upravil k reprezentaci
svého povýšení do stavu svobodných pánů a to roce 1709.
Poté byl osud zámku i jeho majitelů rozmanitý. Zásadním mezníkem bylo období
2. světové války. Za ní sloužil zámek jako sídlo nejvyššího soudu pro příslušníky SS. Podle
historických dokladů právě u zámecké zdi byly vykonávány rozsudky odsouzených k trestu
usmrcení střelnou zbraní. Avšak po ukončení války roku 1948 se zámek dostal do rukou
Schwarzenbergům. Zanedlouho po jeho získání jim byl zámek státem zkonfiskován
a vybudoval se v něm Domov důchodců a od roku 1986 Ústav pro mentálně postižené dívky.
Osud domova byl však nejistý a tak ve stejném roce zámek odkoupil Krajský úřad
Středočeského kraje. Ten zde po usnesení zastupitelstva Středočeského kraje od 1. 1. 2007 zřídil
na základě registrace podle § 78 – 84 zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách, příspěvkovou
organizaci, která je určena pro osoby se zdravotním postižením.
Organizace se během let zapojila do několika projektů - projekt transformace s názvem
„Boříme bariéry“, „Dejme si šanci“ a dobrovolnictví.

OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK
Zdravotnická péče
V TS má každý uživatel svého praktického lékaře v místě svého bydliště, kam v případě
potřeby dochází se svým zákonným zástupcem či opatrovníkem. V případě onemocnění
uživatele se uvědomí zákonný zástupce či opatrovník, který si pro uživatele přijede a zařídí mu
lékařské vyšetření. V naléhavých a život ohrožujících případech se obracíme na rychlou
záchrannou službu.
V ostatních službách Nalžovického zámku, p. s. s. dochází uživatelé k lékařce MUDr.
Bilinové v lokalitě Sedlčansko nebo mají svého lékaře v místě bydliště jako v lokalitě Příbram.
V DOZP a CHB je provoz celoroční.
Ošetřovatelská péče
Základním předpokladem úspěšné ošetřovatelské péče o naše uživatele je odborná,
kvalifikovaná péče poskytovaná všeobecnými sestrami, které pracují na základě smluvních
ujednání a norem stanovených zdravotními pojišťovnami. Všeobecné sestry zajišťují
zdravotnickou péči, v TS pohotovostní službu v případě, že nejsou na noční směně, poskytují
uživatelům péči dle ošetřovatelských plánů a samostatně vedou ošetřovatelskou dokumentaci.
Činnosti všeobecných sester dle ordinace lékaře


Příprava a podávání léků per os, i.m, s.c.



Ošetřování akutních ran a chronických ran



Měření fyziologických funkcí (TK, P, hmotnost)



Příjem uživatelů



Vedení ošetřovatelské dokumentace, práce na PC v programu Cygnus 2



Zajištění kontaktu s praktickými i odbornými lékaři



Zajištění pravidelných periodických prohlídek



Odběry biologického materiálu

Činnosti všeobecných sester v rámci rehabilitačního ošetřování


Polohování jako prevence otlačenin a dekubitů



Dechová a kondiční cvičení



Vertikalizace, nácvik sedu, stoje, chůze



Nácvik soběstačnosti



Bazální stimulace



Edukace uživatelů v oblasti péče o svoje zdraví podle ošetřovatelských plánů



Všeobecné sestry jsou oprávněny vykonávat další odborné činnosti v rámci svých
kompetencí a při své práci se řídí ošetřovatelskými standardy

Fyzioterapie
Součástí poskytování zdravotní péče v TS je pravidelné cvičení uživatelů
s kvalifikovaným fyzioterapeutem. Ten se věnuje individuálním potřebám jednotlivých
uživatelů a zajišťuje jim pomůcky pro přínos nebo udržení jejich fyzické zdatnosti. Dochází
pravidelně 2x týdně, kdy provádí léčebně tělesnou výchovu s využitím:


Redcord systému



Bobath válce a klínu



nestabilní plochy



perličkové koupele nohou



jízdy na rotopedu



procvičení horních i dolních končetin pomocí motomedu.

Mimo klasické fyzioterapie používá také alternativní techniky – synergická reflexní
terapie, akupresura….
Ke zlepšení koordinace, stability a mobility využívá chodítka, procházky v terénu…

SOCIÁLNÍ ÚSEK
Sociální pobytová služba Domov pro osoby se zdravotním postižním
Kapacita služby je 35 uživatelů – obložnost za rok 2019 byla 100 %
Rozmístěna je do dvou lokalit, Příbrami a Nalžovic.
Celkový počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2019 a jejich skladba:
Sociální služba byla celoročně využita 35 uživateli a žádný z uživatelů sociální službu
neopustil.
Věkový průměr klientů v této službě za rok 2019 činil 49 let. Z těchto uživatelů je nejmladší
klientkou žena, které je 26 let a nejstarší klientkou je také žena ve věku 67 let.
V této sociální službě máme 32 žen a 3 muže.
Počet uzavřených a ukončených smluv o poskytování sociální služby k roku 2019:


Počet nově přijatých uživatelů v roce 2019 činil 0



Počet, u kterých byla ukončena sociální služba v roce 2019 činil 0

V průběhu roku bylo prošetřeno pět nových žádostí o poskytovanou službu, z těchto žádostí
jsme dvě zařadili do evidence žadatelů o sociální službu. Dvě žádosti byly vyřazeny z důvodu
využití jiné sociální služby. U jednoho žadatele byla žádost zamítnuta z důvodu nesplnění
podmínek naší cílové skupiny.
Celkový počet evidovaných žádostí o poskytování služby k 31. 12. 2019 činil 7.
Chráněné bydlení
Tato pobytová sociální služba je také umístěna ve dvou lokalitách a to v Příbrami a v Příčovech.
Celkový počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2019 a jejich skladba:
Kapacita služby: 15 uživatelů – průměrná obložnost za rok 2019 byla 93,33 %
Sociální služba CHB byla v roce 2019 využita 15 uživateli, ke 2. 12. 2019 ukončil službu jeden
uživatel na vlastní žádost a využil jinou sociální službu. Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019
byl 14.
Věkový průměr našich uživatelů v roce 2019 byl 49 let.
Z těchto uživatelů je nejmladší žena, které je 28 let a nejstarší je také žena, které je 66 let.
V této sociální službě jsme v roce 2019 měli 14 žen a jednoho muže.

Počet uzavřených a ukončených smluv o poskytování sociální služby k roku 2019:


Počet nově přijatých uživatelů v roce 2019 činil 0



Počet, u kterých byla ukončena sociální služba v roce 2019 činil 1

V průběhu roku bylo prošetřeno pět nových žádostí o poskytovanou službu, z těchto žádostí
jsme tři zařadili do evidence žadatelů o sociální službu. Jedna žádost byla vyřazena z důvodu
storna ze strany opatrovníka a jedna žádost byla zamítnuta z důvodu nesplnění podmínek naší
cílové skupiny.
Celkový počet evidovaných žádostí o poskytnutí služby k 31. 12. 2019 činil 6.
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní službou, která je poskytována osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné
na otevřeném trhu práce.
Celkový počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2019 a jejich skladba:
Kapacita služby: 30 uživatelů
Sociální služba STD byla v roce 2019 využita 30 uživateli, 30. 11. 2019 ukončil službu jeden
uživatel na vlastní žádost a využil jinou sociální službu. Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019
byl 29.
Věkový průměr našich uživatelů v roce 2019 byl 46 let.
Z těchto uživatelů je nejmladší žena, které je 28 let a nejstarší je také žena ve věku 66 let.
V této službě máme celkem 5 mužů a 24 žen.
Počet uzavřených a ukončených smluv o poskytování sociální služby k roku 2019:


Počet, nově přijatých uživatelů v roce 1



Počet, u kterých byla ukončena sociální služba v roce 2019 je 1.

Týdenní stacionář
Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popřípadě osoby
s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 6-36 let. Služba je primárně
poskytována osobám ve věku 6-26 let s ohledem na povinnou školní docházku a charakter
služby.

Týdenní stacionář sídlí v Kamýku nad Vltavou v budově č. p. 140 a budově č. p. 147, kde je
poskytována služba dospělým uživatelům.
Uživatelé, kteří jsou povinni plnit povinnou školní docházku, navštěvují sousední školu, kde
jsou zřízeny speciální třídy.
Celkový počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2019 a jejich skladba:
Celková kapacita služby 15 uživatelů.
Sociální služba byla celoročně využita 15 uživateli.
Věkový průměr klientů v této službě za rok 2019 činil 21,5 let. Z těchto uživatelů je nejmladší
uživatel chlapec, kterému je 10 let a nejstarší klientkou je žena ve věku 33 let.
V této sociální službě máme 7 žen a 8 mužů.
Počet uzavřených a ukončených smluv o poskytování sociální služby k roku 2019:


Počet nově přijatých uživatelů v roce 2019 činil 1



Počet, u kterých byla ukončena sociální služba v roce 2019 činil 1

V průběhu roku byly zaevidovány celkem 4 nové žádosti o poskytování služby. Tři žádosti byly
zařazeny do evidence žadatelů a jedna žádost byla vyřazena z důvodu využití jiné sociální
služby.
Celkový počet evidovaných žádostí o poskytování služby k 31. 12. 2019 činil 5.
Odlehčovací služba
Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popřípadě osobám
s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 6-36 let. Služba je
poskytována jako pobytová služba v termínech uvedených na webových stránkách
poskytovatele.
Odlehčovací služba se nachází v Kamýku nad Vltavou v budově č. p. 140 a budově č. p. 147,
kde je poskytována služba dospělým uživatelům.
Celkový počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2019 a jejich skladba:
Celková kapacita služby 12 uživatelů.
Sociální služba byla celoročně využita 11 uživateli.
Věkový průměr klientů v této službě za rok 2019 činil 21 let. Z těchto uživatelů je nejmladší
uživatel chlapec, kterému je 10 let a nejstarší klientkou je žena ve věku 33 let.
V této sociální službě máme 6 žen a 5 mužů.
Počet uzavřených a ukončených smluv o poskytování sociální služby k roku 2019:


Počet nově přijatých uživatelů v roce 2019 činil 2



Počet, u kterých byla ukončena sociální služba v roce 2019 činil 1

V průběhu roku byly zaevidovány celkem dvě nové žádosti o poskytování služby. Za rok 2019
byli dva žadatelé přijati.
Celkový počet evidovaných žádostí o poskytování služby k 31. 12. 2019 činil 0.

STRAVOVACÍ ÚSEK
V TS stravovací úsek zajišťují dva pracovníci a to 1 na pozici kuchař a 1 kuchař/skladník.
V Nalžovickém

zámku

zajišťuje

stravování

pět

pracovníků

na

pozicích

1 kuchař/skladník, 2 kuchaři a 2 jako pomocný personál z řad uživatelů. V CHB a DOZP
v lokalitě Příbram je stravování zajištěno za spolupráce školní jídelny, kam uživatelé z STD
pravidelně docházejí v pracovních dnech. Uživatelé CHB Příbram, kteří jsou zaměstnaní, se
stravují v závodní jídelně zajištěné zaměstnavatelem. Uživatelé užívající službu DOZP
Příbram si za spolupráce pracovníka vaří samostatně.
Stravování
Uživatelům TS je poskytnuto stravování v rozsahu pěti denních dávek – snídaně,
svačina, oběd, svačina a večeře. Jídelníček tvoří pestrý výběr čerstvého ovoce i zeleniny, která
je v rámci sezóny využívaná i v mražené formě. Stravování je upraveno dle norem plnící
hodnotu výživy pro určenou cílovou skupinu, kdy se klade důraz na specifické potřeby
každého uživatele.
Uživatelům DOZP a CHB se zajišťuje stravování v rozmezí čtyř denních dávek –
snídaně, oběd, svačina a večeře po dobu celého týdne. V jídelníčku není opomíjena
různorodost surovin a nabízených tekutin. Při přípravě je dohlíženo na plnění všech norem
a zásad výživy pro cílovou skupinu uživatelů, kdy je ohlíženo na potřeby jednotlivých
uživatelů dle jejich zdravotního stavu za konzultace odborného lékaře.
Specifika úpravy ve stravování
Významná pozornost je věnovaná uživatelům, kteří vyžadují specifika ve stravování
v podobě úpravy jídla nebo zvolených potravin. Uživatelům, kteří mají potíže s polykáním je
připravována dle potřeby alternativní forma stravy (mixovaná, krájená, strouhaná, kašovitá)
Neméně se přihlíží na uživatele vyžadující potraviny, které jsou vhodné pro bezlepkové

a bezlaktózové stravování. Mají zajištěnou vlastní dodávku specifických potravin, kdy jejich
úprava je inspirována recepty z kuchařky určené pro bezlepkové a bezlaktózové vaření.
Také neopomíjenou skupinou jsou i uživatelé vyžadující úpravu stravování v podobě
diabetické stravy. V rámci zajištění potravin je dohlíženo na doporučení lékaře a zajištění
potřebných surovin pro jim určenou druhou večeři. K dalším specifikům úpravy stravy je u
uživatelů, kteří v souvislosti s kožními problémy či alergiemi, mají upravenou stravu
s vyjmutím jejich alergenů.
Jídelní lístky
Tvorba a schválení jídelního lístku v TS dostává finální podobu po konzultaci kuchařky
s vedoucím služby/ všeobecnou sestrou. Dohlíží se na pestrost a rovnováhu potravin
v průběhu celého týdne. Návrhy jídelního lístku se pravidelně předkládají 1x týdně.
Za vytvoření a předložení jídelního lístku pro uživatele Nalžovického zámku odpovídá
kuchař, který předkládá ke schválení jídelní lístek vedoucí služby/všeobecné sestře 1x týdně.
Dbá se na různorodost potravin, specifika a rovnováhu mezi jednotlivými surovinami
v průběhu týdne.
Na DOZP Příbram si, v rámci svého zájmu, jídelníček tvoří za spolupráce pracovníka
sami uživatelé. Následně je společně navržený jídelní lístek předložen ke konzultaci vedoucí
služby/všeobecné sestře. Pracovník, který s uživateli vytváří jídelní lístek, se snaží dohlížet
na pestrost jednotlivých jídel.

Pitný režim
V průběhu celého dne je dohlíženo a dbáno na dodržování pitného režimu. Po celý
den (24 hodin) mají uživatelé k dispozici několik druhů nápojů, které si samostatně volí.
Podávané jsou nápoje jako sladký i hořký čaj, kakao, bílá káva, pitná voda, šťáva nebo
ovocné nápoje – džusy.
Během letního období je zaměstnanci výrazněji kladen důraz a dohled nad četností
pitného režimu.

VÝCHOVNÝ ÚSEK
Záměrem výchovného úseku TS je poskytnout uživatelům rozmanitý komplex podnětů
a předmětů, které mohou být nedílnou součástí pro jejich rozvoj a vývoj. Je snahou nabízet
a motivovat k činnostem, jejichž záměrem je rozvíjet nejen jejich jemnou a hrubou motoriku,
pohybové dovednosti, komunikaci (rozvoj řečových schopností), tvořivost a fantazii,
ale v neposlední řadě i vnímání sebe samotného. Přístup k činnostem, hrám, apod. je v kontextu
s individualitou uživatele, jeho možnostem a zájmu. Využívány jsou mnohé předměty a směry
tvořivosti od deskových her, hudebních chvilek, výtvarných činností, maňáskových
představení, až po pomůcek určené k pohybovým aktivitám. V neposlední řadě jsou součástí
i aktivity věnované uvědomění si svého těla a práce s ním (uvolnění těla, čerpání energie,
uvědomění si svého dechu, apod.) za podpory zaměstnance v místnosti snoezelen, která je
vybavena předměty a pomůckami pro relaxaci a stimulaci celého těla.

Ekonomický úsek
Seznámení s hospodařením Nalžovického zámku, p. s. s v roce 2019
Hospodaření organizace negativně ovlivňuje technický stav budov, dále rostoucí náklady
na energie, materiálové náklady a především mzdové náklady.
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií (elektřina, plyn, voda)
Opravy a drobná údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby celkem
Mzdové náklady celkem
Zákonné pojištění
Zákonné náklady
Ostatní náklady
Odpisy majetku
Nákup DDHM
Ostatní náklady
Celkem

(v tis. Kč)
3.193
1.117
1.519
22
0
3.112
26.011
8.551
492
135
624
501
220
45.497

Hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem z hlavní i vedlejší
činnosti.
Nejdůležitějším nárůstem v příjmech bylo navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele.
Naše organizace provozuje doplňkovou činnost prodej výrobků uživatelů ze sociálně
terapeutické dílny v Nalžovicích a Příbrami.
Výnosy
Tržby (prodej výrobků)
Z hlavní činnosti
Z prodeje služeb
Příspěvek na provoz SKÚ
Dotace od ÚSC (obce, kraje)
Finanční prostředky ze struktur. fondů EU
Čerpání fondů
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Celkem

(v tis. Kč)
75
220
13.772
11.148
17.957
2.521
45
221
53
46.012

Investiční akce uskutečněné v roce 2019
Projektová dokumentace
Projektová příprava
Robot Blixer 2
Rekonstrukce pláště střechy – dokumentace
Automobil KIA
Profesionální sušička prádla MIELE
Rekonstrukce pláště střechy zámku
Multifunkční pánev
Celkem

(v tis. Kč)
260
12
43
119
460
130
483
432
1.939

Díky navýšení příspěvku na opravu a udržování ve 4. čtvrtletí roku 2019 od zřizovatele, došlo
k čerpání této položky na výmalbu budov Nalžovického zámku, p. s. s. za celkem 660tis. Kč
a dále opravu schodnic v Nalžovickém zámku v celkové výši 700tis. Kč.

Personální údaje k zajištění činnosti k 31. 12. 2019
K 31. 8. 2019 v pozici ředitelky Nalžovického zámku, poskytovatele sociálních služeb skončila
paní Mgr. Lenka Mottlová.
Rada Středočeského kraje usnesením č. 081-25/2019/RK ze dne 12. 8. 2019 v souladu
s usnesením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) s účinností
od 1. 9. 2019 až do ukončení výběrového řízení a následného jmenování nového ředitele
(ředitelky) pověřila paní Mgr. Jaroslavu Kocíkovou, MBA, MBE řízením příspěvkové
organizace Středočeského kraje – Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb.
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 108
Přepočtený počet zaměstnanců: 80
Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 25.521,- Kč
Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 27.351,- Kč
Oproti roku 2018 se plně projevilo navyšování platů dle nařízení vlády a narovnání osobního
ohodnocení, meziroční nárůst činí cca 7 %.

POŘÁDANÉ AKCE NALŽOVICKÉHO ZÁMKU, p. s. s. ZA ROK 2019
DOZP Nalžovice + CHB Příčovy + STD Nalžovice
Termínované akce
- v březnu měla uživatelka CHB výstavu výtvarných prací a keramiky v Informačním
centru v Neveklově
- v březnu a říjnu se uskutečnilo hudební vystoupení agentury Viola.
- uživatelé se zúčastnili 1.4. Matějské pouti v Praze
- v květnu a listopadu se uskutečnilo hudební vystoupení p. Pecháčka – bývalý člen
skupiny Šlapeto.
- uživatelé se zúčastnili 1. 6. akce Tloskov fest
- v červnu byly 4 uživatelky na rekreaci – 2 v Třeboni a 2 ve Strnadovském Mlýně u
Jesenice- DOZP
- uživatelé se zúčastnili 28.11. Čertovských hrátek v Domově seniorů v Sedlčanech
- uživatelé se zúčastnili 23. 10. plesu v Kolíně
- 22.12. Vánoční posezení
Průběžné akce během roku
- 2x do měsíce probíhá muzikoterapie u pěti uživatelů DOZP
- od listopadu probíhá 1x za 2 měsíce canisterapie DOZP
- celý rok probíhala hipoterapie – pátky v DOZP + soboty CHB
- probíhaly pravidelně naplánované masáže – v zařízení i mimo
- probíhalo vzdělávání 3 uživatelů v Boroticích - ve spolupráci s Euroinstitutem
- spolupráce s dobrovolníky –Adra – dle domluvy, většinou každý měsíc
- uživatelé navštěvují bohoslužby – místním kostele i v okolních
- 4 uživatelky se zúčastnily soutěže Smečenská Lyra – 1 uživatelka z DOZP + 3 z
CHB – 4. místo, 1 uživatelka z CHB 3. místo ve výtvarné soutěži
- uživatelé jezdí na výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, např. do ZOO Praha a
Větrovy – Tábor + Soběhrdy, Domov Fauny Hrachov, na zámky – Vlašim,
Vrchotovy Janovice, Dobříš, Konopiště, koupání – Častoboř, Slavnosti Rosy
v Sedlčanech, poutě v okolních obcích a v Sedlčanech
- jezdí i do muzeí a na výstavy – např. Muzeum čokolády Tábor, Městské muzeum
Sedlčany, Mořský svět v Praze, jezdí se často do kina v Praze, na muzikály, do
divadel – Praha i Sedlčany
- uživatelé se zúčastňují rozsvícení vánočních stromků v okolních vesnicích a v Praze
Nákupy
- na podzim nákupy drobných spotřebičů na domácnosti – mikrovlnné trouby,
skartovačky, telefony, varné konvice, sušička + lednice, úklidové sady + drobné
vybavení do kuchyně – chlebníky, talíře, odpadkové koše,….
- oprava schodiště, malování interiéru
STD
- účast na farmářských trzích v Sedlčanech
- účast trhu v Krásné Hoře
- účast na prodejní výstavě v SOU Sedlčany a v Muzeu Sedlčany
- účast na vánoční výstavě na KÚ v Praze

DOZP, CHB a STD Příbram
Leden
- 3.1. Výlet Praha – památky Prahy – uživatelé CHB
- 5.1. Účast na Tříkrálovém průvodu Příbramí – uživatelé CHB a 2 uživatelé DOZP
Únor
- 8.2. Ples bytového družstva obyvatel - uživatelé CHB
- 15.2. Výlet Kamenice, Orlická přehrada – uživatelé DOZP
Březen
- 1.3. Masopustní průvod Příbram – uživatelé CHB
- 5.3. Ples nejen pro seniory - uživatelé CHB + 2 uživatelé DOZP
- 7.3. Jarní zábavné odpoledne s Alkou – všichni uživatelé CHB i DOZP
- 19.3. Výlet Čáslav – 3 uživatelky CHB
- 21.3. Výlet do Berouna, návštěva Medvědária – 3 uživatelky DOZP
- 28.3. Výlet do Polep – uživatelé CHB
Duben
- 3.4. Výlet Památník Vysoká u Příbrami – 3 uživatelky DOZP
- 7.4. Prodejní stánek Jarní thr Podlesí - STD
- 9.4. Návštěva kina – uživatelé CHB
- 10.4. Prodejní výstava Středočeský kraj Praha - STD
- 13.4. Výlet do Národního muzea Praha – uživatelé CHB
- 20.4. Výlet Velký Vír – uživatelé CHB
- 23.4. Návštěva kina – uživatelé CHB
- 27.4. Prodejní stánek na Jarní výstavě v Březnici - STD
Květen
- 12.5. Wellness pobyt Nesuchyně – 3 uživatelky CHB
- 26.5. Divadlo patří dětem – uživatelé CHB i DOZP
- 26.5. Prodejní stánek na Divadlo patří dětem - STD
- 28.5. Návštěva kina – uživatelé CHB
Červen
- 1.6. Výlet Tloskov Fest – všichni uživatelé CHB i DOZP
- 18.6. Smečenská lyra – 1 uživatelka CHB a 1 uživatelka DOZP
- 25.6. Návštěva kina – uživatelé CHB
- 29.6. Dovolená Velký Vír – uživatelé CHB + 1 uživatelka DOZP
Červenec – srpen
- 2.7. Pěší výlet Nový rybník – koupání – STD
- 3.7. Výlet Dobříš – STD
Září
- 6.9. Výlet Zvonečkové posvícení Bylany – uživatelé CHB
- 8.9. Rekreace Penzion Mlýn Kamenice – uživatelé DOZP – 1 uživatelka CHB
- 28.9. Svatováclavská pouť – uživatelé CHB i DOZP
Říjen
- 17.10. Plavání Příbramský bazén – 2 uživatelky DOZP
- 28.10. Návštěva kina – uživatelé CHB
- 22.10. Plavání Příbramský bazén – 2 uživatelky CHB
- 31.10. Plavání Příbramský bazén – 2 uživatelky CHB

Listopad
- 5.11. Návštěva Kina – uživatelé CHB
- 14.11. Předvánoční setkání Nalžovice – všichni uživatelé CHB i DOZP
- 15.11. Plavání Příbramský bazén – 2 uživatelky CHB a 1 uživatelka DOZP
- 28.11. Plavání Příbramský bazén – 2 uživatelky CHB
Prosinec
- 1.12. Prodejní stánek – Zahájení adventu v Podlesí - STD
- 5.12. Plavání Příbramský bazén – 2 uživatelky CHB + 1 uživatelka DOZP
- 12.12. Vánoční večírek ALKA – všichni užvatelé CHB i DOZP
- 17.12. Vánoční koncert Ginevra – uživatelé CHB + 2 uživatelé DOZP
- 19.12. Vánoční posezení uživatelů STD
Průběžné akce během roku
- probíhal 1x týdně kroužek korálkování 3 uživatelů CHB
- probíhala muzikoterapie v STD 2x týdně půl roku
- 1 uživatel pravidelně navštěvoval Bohoslužby na Svaté Hoře
- probíhala pravidelná spolupráce s dobrovolníky ADRY
- probíhaly oslavy narozenin uživatelů na domácnostech s občerstvením a tancem
- pravidelně všichni uživatelé dochází na pedikúru, někteří ke kadeřnici a na masáže
(vše mimo zařízení)
Nákupy
- na podzim nákupy spotřebičů do domácností – DOZP – lednice, pračka, dvě
čističky vzduchu, dále nádobí, příbory, dekorace, záclony, závěsy, hry, atd
- CHB – TV stolek, nádobí, jídelní sady, příbory, koše, dekorace, úklidové potřeby,
kytara, atd.

TS a OS Kamýk nad Vltavou
Únor
 účast na masopustu ve Zduchovicích
Březen
 výlet na Velikonoce do Vysokého Chlumce
 výlet do Hornického muzea na velikonoční tradice
Duben
 karneval v TS
 pořádání čarodějného posezení na zahradě TS
Květen
 účast na Summer jumping festival ve Zduchovicích
Červen
 5. 6. 2019 oslava „Dne dětí“
 zhlédnutí školního představení v KD Kamýk nad Vltavou
Srpen
 výšlap na Vrškamýk
Září
 výšlap nad přehradu Kamýk
Říjen
 účast na Drakiádě
Listopad
 zapojení do projektu Daruj hračku
Prosinec
 5. 12. 2019 Čertovská nadílka v TS
 18. 12. 2019 Ježíškování v Havlíčkově Brodě
 19. 12. 2019 výlet na vánoční Hornický domeček
Průběžné akce během roku
 canisterapie (každé úterý)
 hipoterapie (každé pondělí a pátek: březen - listopad)
 muzikoterapie (1x za 14 dní ve středu)
 RHB (každou středu a pátek)
 hudební chvilky
 snoezelen
 procházky po okolí Kamýku nad Vltavou (denně)
 v letním období koupání v bazénu v TS
 výtvarné tvoření nejen k významným dnům (např. Den matek, velikonoční přání,…)
Nákupy
 nákupy potřeb a pomůcek uživatelům z dotací obcí
 vymalování prostor TS
 zakoupení: vybavení do kuchyně (např. pánev), úklidových potřeb, zahradního
vybavení, vybavení pro TS (např. čistička vzduchu, regulátory teploty vody, herních
aktivit, relaxačních pomůcek

