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Úvod

Základní údaje o organizaci

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec,
ovšem s působností Libereckého kraje, organizace je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 678.

Slovo ředitele úvodem

Rok 2012 se zejména vyznačoval legislativními změnami, které mají výrazné dopady na chod
našeho zařízení.
Do 31 .3 .2012 byly jesle podle § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, v platném znění,
považovány za zařízení léčebně preventivní péče, které pečuje o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let.
Jesle byly věcně zařazeny pod zdravotnická zařízení, úhradu v nich poskytované péče upravoval zákon č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 15 odst. 5 tohoto
zákona se zdravotní péče poskytovaná v jeslích hradí z rozpočtu zřizovatele.

Na základě schválených zákonů, kterými byl zrušen zákon č. 20/1966, o péči a zdraví lidu a
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je od 1 . 4. 2012 účinný zákon č. 372/2011 Sb. o
zdravotních službách.
Dle § 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, se
provozování jeslí jako zdravotnických zařízení podle dosavadních
právních předpisů ukončí nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona; do té doby není dotčeno právo
provozovat tato zdravotnická zařízení ve stejném rozsahu, v jakém
byla provozována ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Vynětím jeslí ze zdravotnických zařízení, které jsou
osvobozeny od DPH, spadnou jesle uplynutím přechodného
období pod režim DPH.

Velmi výrazně se mění také legislativní rámec pro

kojenecké ústavy a dětské domovy.
Dle § 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, se
kojenecké ústavy provozované ke dni nabytí účinnosti tohoto
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zákona podle dosavadních právních předpisů považují za dětské domovy pro děti do 3 let věku podle

tohoto zákona.

Rozhodující ovšem je, že dle § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách jsou
v dětských domovech pro děti do 3 let věku poskytovány zdravotní služby a zaopatření dětem
zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným,
zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem
zdravotně postiženým. Zaopatřením se rozumí stravování, ubytování, ošacení a výchovná činnost.“

Zcela nově je v ustanovení § 44 zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách, zakotvena povinnost
osobám povinným výživou přispívat poskytovateli

na úhradu zaopatření dítěte umístěného v dětském
domově pro děti do tří let věku a popřípadě též jeho
průvodce.

V první polovině roku 2012 jsme se aktivně
účastnili reformy systému péče o ohrožené děti a
netrpělivě jsme sledovali posuny ve vládním návrhu
zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o
sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, který byl ve fázi projednávání. Novela

zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně- právní

ochraně dětí, je účinná od 1. 1. 2013 .

Předpokládá se transformace stávajících dětských
domovů pro děti do tří let věku. Naše zařízení by se
mohlo stát poskytovatelem terénních, ambulantních,

respitních, poradenských služeb či vytváření denních stacionářů. MPSV upřednostňuje poskytování
škály služeb na základě transformačních plánů zpracovaných jednotlivými zařízeními nebo jej ich
zřizovateli za spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany poskytovateli služeb a dalšími relevantními
subjekty. Součástí transformačních plánů zařízení bude otázka využití a přesměrování personálních a
materiálních kapacit a finančních zdrojů.

V dětských centrech by se měla výrazně posílit funkce poskytování zdravotní péče. Základem
činnosti dětského centra je vytváření zařízení rodinného typu, což naše zařízení j iž splňuje.

Transformace ústavních zařízení znamená především otevření se navenek, rozšiřování poskytování
ambulantních služeb, intenzivně rozvíjet sociální práce s ohroženými rodinami, vytvoření výjezdních
týmů pro práci s dítětem a jeho rodinou přímo v rodině, přij ímání matek či rodičů k zácviku péče o dítě,
poskytování utajených porodů, rozšiřování všech různých terapeutických možností, poskytování
permanentního poradenství rodinám, fungovat jako denní stacionáře, poskytovat respitní služby zejména
rodinám s handicapovanými dětmi a dalších podpůrných služeb. Dětská centra by měla fungovat na bázi
sociálně pediatrických center.
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Hlavní činnost

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace je zvláštním dětským
zdravotnických zařízením, které poskytuje zdravotní, ošetřovatelskou, rehabilitační, psychologickou,
sociální a výchovnou péči dětem ve věkové skupině 0 – 3 roky, pokud ze zdravotních nebo sociálních
důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším. Komplexní péče je poskytována dětem zdravotně a
sociálně ohroženým, dětem s handicapem, o něž se vlastní rodina nedovede, nemůže nebo nechce
postarat.

Důvodem pro umístění dětí v našem zařízení jsou zdravotní indikace – vrozené vývojové vady,
nízká porodní hmotnost, psychomotorické opoždění, indikace sociální či kombinace obou.

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje také péči dětem, jej ichž vývoj je ohrožen
nevhodným domácím prostředím, dětem opuštěným, týraným. Pokud dětem biologická rodina neumí
anebo nemá zájem vytvořit základní podmínky pro přirozený vývoj , jsou umístěny v součinnosti
s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí do našeho zařízení. Je poskytována také péče dětem, které
jsou umístěny do našeho zařízení na vlastní žádost rodičů, neboť upřednostňují své potřeby nad
potřebami dítěte.

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a statut
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přijetí dítěte do režimu zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc se řídí zákonnými ustanoveními a metodikou MPSV. Organizace se statutem zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc má přijetím dítěte na lůžko nárok na státní příspěvek na dítě
vyžadující okamžitou pomoc. Státní příspěvek je vyplácen krajským úřadem.

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec také poskytuje péči o dítě od 1 do 3 let věku v denním
režimu, přípravu a podání dětské stravy ve výchovném zařízení JESLE, dále zajišťuje poskytování
specializované péče o děti s očními vadami, poskytování ambulantní, speciální zdravotní a rehabilitační
péče o děti do věku 18 let.

Péče o děti je zajišťována v objektech:

a) na kojeneckém oddělení je poskytována péče dětem od narození do jednoho roku věku dítěte, sídlo –
Pekárkova 572/5, Liberec 15

b) na dětském oddělení je poskytována péče dětem zpravidla od jednoho do tří let věku dítěte, sídlo –
Pekárkova 572/5, Liberec 15

c) na oddělení jesle je poskytována péče dětem od 1 do 3 let věku dítěte, sídlo – Holečkova 8, Liberec 7

d) dechová rehabilitace a inhalace je určena pro děti a dorost a je poskytována ve 4 ambulancích,
ambulantní péče o děti a dorost s očními vadami je poskytována:

• Aloisina výšina 695, Liberec 15
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• Březinova 389, Liberec 1
• Údolní 2, Liberec 1
• Holečkova 8, Liberec 7
• Husova 35, Liberec 1 (ortoptická sestra)

Kapacita:

Správa objektů svěřených do péče organizace

Za účelem provozování činností stanovených zřizovací listinou spravuje organizace celkem 2
objekty včetně zahrad. Jedná se o objekty v ulici Pekárkova a Holečkova. Současně organizace využívá
nebytové prostory pro zajištění činností ambulance na základě uzavřených smluv o výpůjčce.

Doplňková činnost

Organizaci byla povolena dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňková činnost. Předmět a rozsah doplňkové činnosti je
zakotven v platné zřizovací listině:

• hostinská činnost – stravování cizím strávníkům
• dočasný pronájem svěřeného hmotného majetku včetně pronájmu prostor

a pozemků, kterými příspěvková organizace disponuje.





Přehled jednotlivých zařízení

Zhodnocení hlavní činnosti

Zdravotní a sociální péče

V Dětském centru SLUNÍČKO Liberec jsou přij ímány děti ze zdravotních, zdravotně sociálních
i ze sociálních důvodů, kde zpravidla bývá přijetí na základě souhlasu rodičů (rodiče) či na základě
předběžného opatření soudu.

Zařízení poskytuje dětem komplexní diagnostickou a terapeutickou pediatrickou péči. Vzhledem
k tomu, že většina pobytů dětí v našem zařízení je dlouhodobých, je nedílnou součástí naší starostlivosti i
péče výchovná. Ve spolupráci s odbornými lékaři je prováděna diagnostika pro stanovení zdravotní
a sociální prognózy dítěte zejména před umístěním dítěte do náhradní rodinné péče.
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Příjem dětí v roce 201 2

V roce 2012 bylo postupně do dětského centra přijato 48 dětí tj . na kojenecké oddělení, dětské
oddělení a do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jak je z níže uvedených tabulek patrné,
nejvíce dětí bylo přijato v novorozeneckém období a se souhlasem rodičů. Zpravidla se jedná o děti
opuštěné svou matkou v porodnici, které jsou po zákonné lhůtě právně volné a je možné v relativně
krátkém čase ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí zajistit náhradní rodinu.

Další skupinou jsou děti v batolecím a starším období, kdy rodiče nejsou schopni či nemají zájem
vytvořit pro své děti dostatečné podmínky pro jej ich zdárný vývoj . Pak nastává nelehká úloha sociálních
pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí, kdy v zájmu dětí se připravují návrhy na umístění do
pěstounské péče, kdy rodiče jsou účastni daného řízení a jsou i seznamováni s právy, které j im platná
legislativa umožňuje. Je nezbytné uvést, že se v těchto případech většinou jedná o děti, jej ichž matky
jsou alkoholičky či narkomanky, které nejsou schopny děti vychovávat, ale projevují o ně zájem. I po
umístění do pěstounské rodiny mohou s dětmi udržovat kontakt.

Tabulka 1 - Přehled o počtu přijatých dětí v roce 201 2

Propuštěné děti v roce 201 2

Během roku 2012 bylo z naší organizace propuštěno celkem 57 dětí. Do vlastní rodiny se
podařilo navrátit 1 8 dětí. Do náhradní rodinné péče bylo propuštěno celkem 24 dětí. V roce 2012 byla
realizována pouze jedna pěstounská péče.

V roce 2012 bylo třináct dětí umístěno do dětského domova, neboť přesáhly věkovou hranici
stanovenou pro naše zařízení.

Rovněž z důvodu stanovení věkové hranice pro naše zařízení byly v roce 2012 přeloženy dvě děti
do ústavu sociální péče, neboť se jednalo o děti s těžkým pohybovým a mentálním postižením.
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Ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí byly dvě děti předány zahraničním
náhradním rodičům – Dánsko a Německo, kteří se podle nové metodiky seznámili s právně volným
dítětem v našem zařízení.

V průběhu roku 2012 nenastala situace, kdy by zařízení přijalo dítě vrácené z náhradní rodinné
péče. Dle následných kontrol, které jsou prováděny příslušnými sociálními pracovníky a dle informací
získaných přímo od náhradní rodiny, všechny děti v nových rodinách velmi prospívají a daří se dobře
navazovat oboustranný citový vztah.

Tabulka 2 – Přehled o počtu propuštěných dětí v roce 201 2

Struktura ošetřovacích dnů

Jsme organizací s působností Libereckého kraje, byť zřizovatelem je územně samosprávný celek
Statutární město Liberec. V roce 2012 Dětské centrum Sluníčko a zařízení Paprsek poskytlo péči dětem
z těchto měst:

ROK 2012 - ošetřovací dny Dětské centrum Sluníčko Liberec podle měst

Liberec 5 287 ošetřovacích dnů
Česká Lípa 1 950 ošetřovacích dnů
Jablonec nad Nisou 1 938 ošetřovacích dnů
Frýdlant v Čechách 1 568 ošetřovacích dnů
Děčín 366 ošetřovacích dnů
Šumperk 741 ošetřovacích dnů
Teplice 366 ošetřovacích dnů
Třeboň 281 ošetřovacích dnů
Tanvald 660 ošetřovacích dnů
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Hradec Králové 230 ošetřovacích dnů
Železný Brod 259 ošetřovacích dnů
Nový Bor 353 ošetřovací dny
Praha 92 ošetřovací dny
Poděbrady 77 ošetřovacích dnů
Semily 212 ošetřovacích dnů

Celkem byla v roce 2012 poskytnuta péče v rozsahu 14 380 ošetřovacích dnů, což představuje
navýšení o 11% oproti roku 2011 . Počet ošetřovacích dnů pro děti s trvalým bydlištěm v Liberci byl 5
287, takže podíl libereckých dětí je ve výši 36,76 % a podíl mimolibereckých dětí činí 63,24 %.
V roce 2012 narostl oproti roku 2011 počet dětí o 1 3,3% s trvalým bydlištěm v Liberci, které vždy
upřednostňujeme při přijetí.
Pokud jsou uváděna města mimo Liberecký kraj , pak se jedná o děti, které se narodily v liberecké
porodnici nebo se rodiče přechodně zdržovali na Liberecku.

Počty přijatých a propuštěných dětí

Výchovná péče

Velmi významný vliv na zdárný vývoj dětí má výchovná péče, jež je nedílnou součástí komplexní
péče o dítě. Výchovná péče o děti v našem zařízení je realizována vždy s individuálním přihlédnutím k
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věku, zdravotnímu i psychickému stavu dítěte.

Výchovná péče je zastřešována
speciálním pedagogem pro předškolní věk a
současně je průběžně zajišťována zdravotními
sestrami v rámci svých pracovních postupů.
Speciální pedagog připravuje individuální
výchovné plány a pravidelně je vyhodnocuje.
Velmi úzce spolupracuje s psycholožkou zařízení,
kde si stanoví u jednotlivých dětí specifické
individuální výchovné postupy, je sledován
vývoj , který je písemně zpracován a určují další
výchovný postup.
Ve spolupráci s příspěvkovou organizací
Komunitní středisko KONTAKT Liberec i nadále
rozvíj íme v rámci dobrovolnického programu „Dítě“ projekt dobrovolník. Dobrovolník zcela pravidelně
navštěvuje „své dítě“, kterému se individuálně věnuje ve vnitřních či vnějších prostorách dětského
centra. Projekt dobrovolník se nám velmi osvědčil, děti dobře prospívají a jej ich vývoj jde rychlej i
dopředu. Je prokazatelný velice kladný a prospěšný vliv na děti. Dne 6. září proběhlo již třetí společné
setkání s dobrovolníky v dětském centru, jehož závěrem bylo poznání, že projekt dobrovolník obohacuje
nejen děti, ale i dobrovolníky samotné.

Součástí výchovné péče jsou i pravidelné návštěvy naivního divadla, zoologické zahrady
Babylonu – lunapark, aquapark. V roce 2012 opět organizace úspěšně pokračovala v projektu „Veselé
léto“, kdy herci a zpěváci navštívili naše zařízení a předvedli krásná dětská představní. Výchovná péče
byla obohacena o canisterapii, hipoterapii a také plavání, děti tyto alternativní terapie přij ímají velmi
dobře.

Kromě těchto standardních aktivit jsme letošní rok obohatili o návštěvu kozí farmy v Pěnčíně,
v červenci jsme vyjeli do Šťastné země v Radvánovicích, kde si děti vyzkoušely všechny atrakce, které
Šťastná země nabízela. Rovněž návštěva posádky státní policie z Liberce v našem zařízení byla pro naše
děti velmi příjemným překvapením, neboť měly možnost prolézt policejní auto, mluvit do vysílačky,
mávat plácačkami, oblékly si výstražné vesty a dokonce jim byly zapůjčeny i policejní čepice.

Pravidelně 2x v roce v měsíci červnu a září organizace zajišťuje týdenní ozdravný pobyt pro děti
včetně příslušného personálu. Letos jsme se na ozdravný pobyt vydali do hotelu Bezděz v obci Staré
Splavy, kousek od Máchova jezera. Podzimní ozdravný pobyt byl v penzionu Semerink, v obci
Hrabětice. Pobyt zlepšuje zdravotní i psychomotorický vývoj dětí. Při individuální péči, kdy jedna teta
pečuje o dvě děti, získávají řadu nových podnětů i z procházek do přírody. I v roce 2012 byl jarní pobyt
hrazen z finančních prostředků získaných od Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů se
sídlem v Praze a druhý pobyt byl hrazen z prostředků od našich sponzorů.

V prosinci roku 2012 proběhl velice významný „Den otevřených dveří“, kdy nejen naši věrní
sponzoři a příznivci, ale i veřejnost, navštěvují naše zařízení. Již potřetí byl „Den otevřených dveří"
pořádán v novém objektu, kde měli možnost zejména naši věrní sponzoři a příznivci posoudit, že
v relativně krátkém čase byly nové prostory vybaveny kvalitním nábytkem. Rovněž naše zařízení bylo
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postupně vybaveno nezbytnými zdravotnickými pomůcky.

Velmi si vážíme aktivit JUDr. Šoljakové, díky níž jsme mohli zakoupit nové rehabilitační lehátko,
které j iž plně slouží dětem. Krásným zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé, byly vánoce, kdy
všechny děti obdržely po dvou dárcích od našich sponzorů a jej ich radost a nadšení nebraly konce.

Jesle a ambulantní péče

Jesle
V souladu se zřizovací listinou organizace provozuje v denním režimu Jesle, jej ichž provoz je

hrazen z rozpočtu zřizovatele a z plateb zákonných zástupců dětí, které naše jesle navštěvují. V jeslích je
poskytována dětem zdravotní, výchovná a speciální péče. Do jeslí jsou přij ímány děti ve věku 1 – 3 roky.

Kapacita zařízení činí celkem 35 lůžek.
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Chronologický přehled využití zařízení jesle Holečkova v roce 201 2 z hlediska
vytíženosti zařízení

Zdravotní ambulance

Ambulantní péče, která je zaměřená na léčbu a prevenci – oční ambulance a ambulance pro dechovou
rehabilitaci, je provozována v pěti zdravotních ambulancích.
Obsah péče:

• inhalační terapie
• míčková facilitační metoda – dechová rehabilitace
• léčení a korekce strabismu a očních vad

Podmínky poskytování péče

Zdravotní péče o děti a dorost zaměřená na léčbu a prevenci je v jednotlivých ambulancích
poskytována na základě lékařského předpisu a realizované výkony jsou naší organizaci hrazeny na
základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami.
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Přehled využití ambulancí v roce 201 2 – zdravotní péče o děti a dorost.
Využití je uvedeno z hlediska počtu provedených výkonů v jednotlivých

ambulancích za období roku 201 2.

Přehled hospodaření za jednotlivé okruhy činnosti
a jednotlivá střediska

Základní údaje o hospodaření v hlavní činnosti

V roce 2012 jsme hospodařili s rozpočtem ve výši 21 000 000,- Kč, který nám byl schválen
zřizovatelem. Provozní příspěvek ve výši 21 000 000,- Kč byl účelně, hospodárně a efektivně využit
k řádnému plnění našich činností.
Organizace i přes nastolení výrazných úsporných opatření, hospodařila bez větších výkyvů. Bylo
docíleno kladného hospodářského výsledku ve výši 22 926,87 Kč.

I v roce 2012 musíme konstatovat, že v porovnání s rozpočtem předchozího roku organizace opět
hospodařila s provozním rozpočtem nižším o 1 milion Kč, což organizaci vedlo již od počátku roku
k zavedení úsporných opatření v provozní oblasti. Pro dofinancování byl předpoklad čerpání
z rezervního fondu organizace.
Tento finanční výpadek se nám však podařilo nahradit vyššími výnosy v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc. V roce 2012 jsme se souhlasem zřizovatele navýšili kapacitu lůžek z 10 lůžek na 24
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lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK. Současně bylo vyvinuto maximální
úsilí, aby byla co největší obsazenost lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tím se nám
podařilo oproti roku 2011 zvýšit výnosy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 175,2 %,
což ve finančním vyjádření činí navýšení z 2 333 tis. Kč na 4 088 tis. Kč.

Vzhledem k velmi kvalitní poskytované péči v zařízení PAPRSEK, je ze stran orgánů sociálně-
právní ochrany dětí v rámci libereckého kraje zájem o umísťování dětí do našeho zařízení. Proto
organizace požádala radu města o navýšení stávající kapacity lůžek v zařízení na počet lůžek 24, což
rada města svým usnesením č. 758/2011 schválila a to s účinností od prosince roku 2011 .

Nelehký úkol pro nás znamenal kritický stav střechy v objektu Holečkova, kde jsou provozovány
jesle. Po zadání a vypracování znaleckého posudku na stav střechy bylo zřejmé, že se jedná o havarijní
stav, který je nezbytné neprodleně odstranit, neboť hrozilo nebezpečí ohrožení zdraví dětí z důvodu
umístění ložnic v podkroví objektu.
Díky vstřícnému přístupu zřizovatele se podařilo organizaci do konce roku 2012 realizovat s vybraným
uchazečem, který vzešel z výběrového řízení, kompletní opravu střechy. Původní předpoklad čerpání
zdrojů z rezervního fondu organizace na pokrytí této neplánované opravy pro rok 2012 nebyl naplněn.
Nastolením úsporných opatření j iž od počátku roku a zejména zvýšenými výnosy ze zařízení PAPRSEK
se organizaci podařilo uhradit opravu střechy z provozního příspěvku.

V personální oblasti došlo ke změně na postu pediatra našeho zařízení, neboť MUDr. Hana
Vejvarová nám již počátkem roku sdělila, že půjde do důchodu. Proto jsme ihned vyvinuli maximální
úsilí, abychom zajistili lékařskou péči našim dětem. Od listopadu roku 2012 tuto pozici nově zastává
MUDr. Pavel Hanka, který si převzal veškerou zdravotní dokumentaci.

Počet zaměstnanců byl v roce 2012 celkem 67, přičemž dle průměrného evidenčního
přepočteného stavu se jedná o počet 63 zaměstnanců. Oproti roku 2011 došlo k poklesu o 4
zaměstnance, jednalo se o 2 odchody do důchodu a 2 nastávající maminky nastoupily do pracovní
neschopnosti.

Organizace sleduje hospodaření na těchto samostatných střediscích:

• Středisko kojenecké a dětské oddělení
• Středisko zařízení pro okamžitou pomoc
• Středisko jesle
• Středisko ambulance Husova
• Středisko ambulance Březinova
• Středisko ambulance Aloisina Výšina
• Středisko ambulance Holečkova
• Středisko správa
• Středisko kuchyň
• Středisko údržba + úklid
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Vyhodnocení čerpání přijatých účelových finančních prostředků

Výnosy 201 2

Z přiložené tabulky je viditelný přesun ze střediska kojenecké a dětské oddělení na straně
nákladů na středisko zařízení pro okamžitou pomoc PAPRSEK. Jde o zcela logický přesun, neboť
organizace po celý rok 2012 již měla navýšenou kapacitu v PAPRSKU na 24 lůžek (dříve 10), takže na
tzv. ústavní péči bylo vyhrazeno 26 lůžek (dříve 40), neboť kapacita lůžek je 50 v objektu Pekárkova.
Rovněž v oblasti výnosů se projevilo nové rozložení poskytované péče, přičemž pokles výnosů v ústavní
péči byl vyčíslen pouze v částce 25 539,- Kč. Středisko PAPRSEK si polepšilo v oblasti výnosů celkem
o 1 810 625,- Kč oproti roku 2011 , takže je prokazatelný příznivý ekonomický dopad na navýšení počtu
lůžek oproti předchozímu období.
Organizace očekávala útlum v poskytování ústavní péče a proto velmi uvážlivě využila možnosti
navýšení počtu lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kterou stávající legislativa
umožňovala.

Péče o děti v dětských domovech pro děti do tří let věku je ze zákona hrazena z rozpočtu
zřizovatele. Ze zákona má naše zařízení nárok na tzv. přídavky na dítě, které je v našem zaopatření.
Přídavky jsou poukazovány úřadem práce dle trvalého bydliště dítěte resp. zákonných zástupců dítěte.
S poukazováním této dávky na náš účet nemáme větších problémů, spolupráce s úřady je dobrá.

Dalším příjmem je zcela nově zakotvená povinnost v § 44 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, osobám povinným výživou přispívat poskytovateli na úhradu zaopatření dítěte umístěného
v dětském domově pro děti do tří let věku a popřípadě též jeho průvodce. Nutno však dodat, že se musí
jednat o osoby, které mají příjmy. Od účinnosti zákona tj . od 1 . 4. 2012 se spíše setkáváme se zákonnými
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zástupci, kteří nám dokládají, že nemají řádné příjmy a jsou v evidenci úřadu práce.

Významnou dávkou, která jde do zařízení za konkrétním dítětem je tzv. příspěvek na pobyt dítěte
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK. Výplata příspěvku je dána splněním přesně
stanovených zákonných opatření a je vyplácena krajským úřadem. Avšak i zde je třeba doplnit, že státní
dotace ve výši 1 5.280,- Kč na lůžko a měsíc rozhodně nepokrývá náklady na péči o dítě v plné výši, ale
pouze částečně.

Jak již bylo výše uvedeno, organizace nastolila úsporná opatření, což se příznivě projevilo
v položce spotřeby materiálu, která oproti roku 2011 byla čerpána pouze ve výši 75,1%, což ve
finančním vyjádření znamená úsporu ve výši 887 tis. Kč. Výsledek hospodaření také dokládá, že se
organizaci v předchozích dvou letech do značné míry podařilo dovybavit nové prostory na středisku
kojeneckého a dětského oddělení. V průběhu roku 2012 se organizace zaměřila výhradně na výdaje
spojené se zajištěním chodu organizace.

K posílení výnosů došlo také na středisku jesle, kde se pozitivně projevilo rozhodnutí o navýšení
paušálního poplatku.
Tímto opatřením se nám v roce 2012 podařilo dosáhnout výnosů ve výši 1 459 250,- Kč, což bylo o
12,43 % více než v roce 2011 , kdy již od září byl v platnosti navýšený poplatek. Každoročně organizace
uvádí, jakou částkou je provoz jeslí dotován z rozpočtu zřizovatele. V letošním roce však nepůjde o
srovnatelné ukazatele, neboť výše nákladů je významně ovlivněna částkou 694.1 26,- Kč, která byla
vynaložena na opravu střechy v objektu Holečkova.
Stavební práce byly realizovány za plného chodu střediska jeslí, což opravdu nebyla pro personál
jednoduchá záležitost. Zejména byl kladen důraz na bezpečnost dětí.

U střediska ambulance došlo v roce 2012 k poklesu realizovaných výkonů o 3,3% jednotlivých
výkonů oproti předchozímu období. V roce 2011 bylo provedeno 27 912 výkonů (inhalace, míčkování,
ortoptické a pleoptické cvičení) a v roce 2012 celkem 26 989 výkonů. Tento pokles je dán především
úsporami ve zdravotnictví, neboť naše výkony se odvíjej í od počtu lékařských doporučení na
rehabilitace.

Přesto v roce 2012 došlo k mírnému nárůstu
v oblasti výnosů, neboť bylo poskytováno více výkonů,
které jsou lépe zdravotními pojišťovnami ohodnoceny. I
v porovnání s náklady došlo v roce 2012 k mírné úspoře,
takže při nárůstu výnosů a snížení nákladů středisko
ambulance zaznamenalo celkovou roční úsporu oproti
roku 2011 ve výši 36.729,- Kč.
V roce 2011 byl provoz ambulancí dotován z rozpočtu
zřizovatele částkou 177. 087,- Kč (rok 2010 = 504 166,-
Kč ). V roce 2012 byl provoz ambulancí dotován
z rozpočtu zřizovatele částkou jen 140. 359,- Kč.
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Základní údaje o hospodaření v doplňkové činnosti

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl ve výši 22 926,87 Kč, který byl v souladu se
zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů použit k rozdělení do fondu
odměn a rezervního fondu na posílení financování hlavní činnosti.

Vyhodnocení čerpání přijatých účelových
finančních prostředků

Na rok 2012 byl organizaci schválen a poskytnut provozní příspěvek ve výši 21 000 000,- Kč,
který byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. Organizace
nevyčerpala v hlavní činnosti příspěvek zřizovatele ve výši 5 411 ,76 Kč, který bude dle platných
pravidel převeden do rozpočtu zřizovatele.
Provozní příspěvek zřizovatele je tvořen rovněž příspěvkem na odpisy, který byl pro rok 2012 stanoven
ve výši 1 11 5 988,- Kč. U většiny položek rozpočtu však docházelo k rovnoměrnému čerpání do výše
stanoveného položkového rozpočtu.

Ke kladnému hospodářskému výsledku přispěla nejen snaha o zefektivnění práce, snaha o
realizaci úsporných opatření, ale také skutečnost, že se nám podařila navázat velmi dobrá spolupráce
s orgány sociálně právní ochrany dětí a krajským úřadem. Díky této spolupráci se nám daří i navýšené
počty lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc obsazovat a tím formou příspěvku na pobyt
dítěte v zařízení PAPRSEK navyšovat výnosy.

Organizace byla příjemcem finančních i věcných darů, ale v roce 2012 nám velmi uškodila
negativní kampaň vedená vůči ústavním zařízením. Dokonce představitelé MPSV prohlašovali, že tato
zařízení budou rušena. Bylo tedy složité oslovovat sponzory s žádostí o finanční či věcné dary, neboť za
stávající ekonomické situace fyzické či právnické osoby zvažují, zda chtěj í sponzorovat projekt, který
má být v krátké době zrušen. Úspěšná byla opět žádost podaná na Majetkoprávní, správní a delimitační
unii odborových svazů se sídlem v Praze, která s námi uzavřela smlouvu o využití účelového příspěvku
na zajištění týdenního ozdravného pobytu dětí v hotelu Bezděz, Staré Splavy včetně doprovodného
personálu.

• Celkový objem finančních darů v roce 2012 byl ve výši: 281 200 Kč
• Celkový objem věcných darů v roce 2012 byl ve výši: 302 435,68 Kč

Celkem tedy bylo v roce 2012 do rozpočtu organizace přispěno od sponzorů částkou 583 635,68 Kč.
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Rozbor oprav a údržby

V roce 2012 byly realizovány běžné nezbytné opravy a udržování, které souvisí se zajištěním
komplexního provozu. Z důvodu havarijního stavu střechy v objektu Holečkova organizace realizovala
opravu střechy 694.1 26,- Kč. Celková částka vynaložená na opravy a údržbu činila 736.945,- Kč.
Rovněž byly provedeny nutné revize zdravotnických přístrojů ve výši 55.334,- Kč.

Komentář k daňovým povinnostem organizace

Daň z příjmu právnických osob

Příspěvková organizace neprovozuje výdělečnou hospodářskou činnost. Daňové přiznání je proto
vykazováno s nulovou hodnotu daně z příjmu právnických osob.
Dne 27.3 . 2013 bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob v souladu se zákonem č.
586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Finančnímu úřadu v Liberci.

Daň z nemovitosti

Statutární město Liberec jako zřizovatel příspěvkové organizace svěřilo nemovitosti naší
organizaci do správy k zajištění výkonu předmětu činnosti.
Dle výpisu z katastru nemovitostí nejsme vlastníky těchto nemovitostí, tudíž v souladu se zákonem č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitosti je postupováno:

• daň z pozemků § 4g - osvobození od daně zdravotnickým zařízením
• daň ze staveb § 9k - osvobození od daně stavby sloužící zdravotním zařízením.

Daň silniční

Příspěvková organizace neprovozuje výdělečnou hospodářskou činnost a nemá vozidlo určené k
podnikatelské činnosti. V souladu se zákonem č. 16/1993 Sb., silniční daň, ve znění pozdějších
předpisů, nevzniká organizaci povinnost platit silniční daň.

Daň darovací

Daňové přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně bylo podáno
Finančnímu úřadu v Liberci v souladu se zákonem č. 357/1992 Sb., o dani darovací.
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Personální a mzdová politika

Na základě usnesení zastupitelstva města, kterým byl naší organizaci schválen rozpočet na rok
2012, nám byl v rámci rozpočtu stanoven mzdový limit ve výši 1 7 490 tis. Kč. Mzdové náklady byly v
roce 2012 čerpány celkem ve výši 17 531 tis. Kč.
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Poděkování sponzorům

Děkujeme všem našim sponzorům za finanční i věcné dary, které byly v roce 2012 naší
organizaci poskytnuty. Děkujeme, že nám cestou sponzorování pomáhají v našem úsilí poskytovat co
nejkvalitnější péči dětem, které nemohou vyrůstat v harmonickém rodinném prostředí. Veškeré dary
přij ímáme s vděčností a velmi si vážíme fyzických i právnických osob, kterým osud našich dětí není
lhostejný.

Jedná se především o následující sponzory:

Bc. Martina Rosenbergová - Primátorka Statutárního města Liberec
MUDr. Vladislav Chvála
Ing. Zdeněk Štefek
Světýlko, o.p.s.
David Lacy
Globus ČR, k.s. - divize Liberec
Kaufland Česká republika v.o.s.
D.P.K., spol. s r.o.
NADACE ARCHA CHANTAL
LINDEX s.r.o.
Conamen, o.s.
Onofrio Borrelli
Ultima Medical s.r.o.
Firma TOP Control s.r.o.
NISA REALITY s. r. o.
Faerch Plast, s.r.o.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
L. L. FOX CZ, s.r.o.
Ing. Michal Vodňanský
Jan Rachota
Ing. Radim Köhler
Lukáš Petříček
Michaela Machalová
Ing. JosefČernohorský
Makro Cash & Carry Č R s.r.o.
Zdeněk Jonák
Jan Dostál
JUDr. Alexandr Šoljak
Mgr. Michal Vogel
RudolfKlusáček
Vítězslav Hoffmann
Jan Kurilla



Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec
příspěvková organizace

21

Petr Souček
SPOLAK s.r.o.
Mgr. Markéta Budkovská
LB plán, s.r.o.
JUDr. Petr Brabec
Tomáš Cvrček
Ing Zdeněk Kadavý
IMPROFEX CZ s.r.o.
Jaroslava Siebeneicherová
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Závěr

Rok 2012 byl pro naši organizaci náročným rokem. Byť po stránce ekonomické nebyla situace
jednoduchá, přesto jsme měli možnost vlastními kroky tento stav korigovat. V mnohem těžší situaci
však jste, pokud se již od pololetí roku 2011 až v podstatě do konce roku 2012 připravuje novela zákona
o sociálně-právní ochraně dětí, která bude rozhodovat o budoucím bytí či nebytí organizace. Je složité
uklidňovat podřízené, když návrh novely zákona doznával mnoha podob a v některých paragrafech
docházelo k neuvěřitelným turbulencím. V listopadu 2012 byl přijat zákon 401 /2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů s účinností od
1 .1 .201 3

Byla zvýšena intenzita spolupráce se zkušenými pediatry, prohloubila se spolupráce s
psycholožkou i fyzioterapeutkou zařízení . I nadále se dodržuje na jednotlivých odděleních systém
„stálosti tet“, který je velkým přínosem pro děti v navazování citové vazby.

I nadále se nám daří úspěšně provozovat jednotlivé zdravotní ambulance – dechové rehabilitace
a inhalace a oční ambulance, kde byl zaznamenán výrazný nárůst poskytovaných výkonů oproti
předchozím obdobím.
Velmi dobrých výsledků organizace dosáhla také v provozování jeslí, o čemž svědčí i nadále velký zájem
ze stran rodičů, který nejsme schopni kapacitně pokrýt.
Již čtvrtým rokem se osvědčuje projekt „Dobrovolník“, který se začal rozjíždět v druhém pololetí roku
2009 ve spolupráci s příspěvkovou organizací KONTAKT . Zavedením tohoto programu dochází ke
zlepšení individuální péče o děti, na kterou sestřičky nemají i při nejlepší vůli mnohdy dostatek času.

Naším hlavním cílem je každodenně poskytovat dětem komplexní péči, vytvářet prostředí, kdy
uspokojujeme nejen životně důležité biologické potřeby, ale díky odborné erudici personálu pozitivně
ovlivňujeme psychický a citový vývoj dítěte. Prvořadým úkolem je a vždy v budoucnu bude všemi
dostupnými metodami a prostředky zajistit dětem rychlý návrat do přirozeného prostředí, kterým je
vlastní rodina či rodina náhradní.

V Liberci dne 26.4. 2013

Mgr. Anna Vereščáková

ředitelka
v.r.
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Tabulka č. 1
Výnosy a náklady 2012

Hlavní + doplňková činnost celkem

Tabulka č. 2
Skutečnost 2012

Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka č. 3
Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

Tabulka č. 4
Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy

Tabulka č. 5
Tvorba a čerpání investičního fondu

Tabulka č. 6
Tvorba a čerpání rezervního fondu
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