VYHODNOCENÍ
PLÁNU ČINNOSTI ORGANIZACE
ZA ROK 2018

V Ostravě dne 30. 1. 2019

Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace
Jednající: Mgr. Jan Seidler, ředitel
Sídlo: Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IČ: 70631867
DIČ: CZ 70631867, neplátce DPH
T: 596 761 640
E: reditel@domovkorytko.cz
W: www.domovkorytko.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 14022761/0100
1. Druhy poskytovaných sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, včetně kapacity:
1) domov pro seniory (dále jen DPS) – s kapacitou 225 míst - registrace k 1.10.2007
rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. 102722/2007, identifikátor
služby: 4859242
střediska služby: B2, B3, B4, C1, C2, C3
2) domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) – s kapacitou 32 míst - registrace k
1.10.2007 rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. 102722/2007,
identifikátor služby: 3412464
středisko služby: C4
Kapacita zařízení celkem: 257 míst
2. Počet zaměstnanců celkem a dle kategorií v jednotlivých službách
Počet zaměstnanců Domova Korýtko, příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2018 dle
organizačního členění – 171 zaměstnanců
Personální zajištění soc. služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem včetně
organizačního schématu, je zachyceno v Příloze č. 3 (k 1. 1. 2018) a č. 4 (od 1. 7. 2018).
V roce 2018 došlo k navýšení 1 zaměstnance PSS ve službě DZR k 1. 1. 2018.
3. Sazebník úhrad za ubytování a stravování, včetně fakultativních služeb
Sazebník úhrad a fakultativních služeb účinný od 1. 2. 2018 je Přílohou č. 1 a č. 2.
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A) ZABEZPEČENÍ PROVOZU ORGANIZACE
1.

Předpokládaný rozpočet pro rok 2018, včetně zdrojů financování. pro jednotlivé služby

Schválený rozpočet pro rok 2018 bez účelových nákladů:
Domov Korýtko,
příspěvková organizace

1
2
rozčlenění návrhu dle registrované
služby k 1. 1. 2018
§ 4350
§ 4357
DpS
DZR
83 200
15 900

Org. 38
v tis. Kč
Náklady (N)
z toho:
Osobní
Ostatní
Účelové
odpisy mov. maj. svěřený
odpisy mov. majetek vlastní
odpisy nem. majetek
Výnosy bez dotací (V)
z toho:
a) úhrady klienti (pobyt, strava)
b) příjmy za péči
c) od zdrav. poj.
d) ostatní
e) odpisy
Očekávaná státní dotace (O)
Neinvestiční přísp. SMO = N-V-O
z toho:
na provoz
účelový
na odpisy movitého maj. svěřeného

3
návrh Domov
Korýtko
k 1. 1. 2018
celkem
99 100

60 194
20 900
0
1 315
12
779
50 033

12 118
3 464
0
180
0
138
8 758

72 312
24 364
0
1 495
12
917
58 791

22 500
23 100
3 400
240
793
20 122
13 045

3 100
4 400
1 000
120
138
3 938
3 205

25 600
27 500
4 400
360
931
24 060
16 250

11 730
0
1 315

3 025
0
180

14 755
0
1 495

V roce 2018 měla organizace příjem z vedlejší činnosti především z pronájmů prostor a
hostinské činnosti (cca 40 cizích strávníků).
(v tis. Kč)
náklady
výnosy
zisk
428

691

263

V roce 2018 měla organizace příjem a čerpání z externích zdrojů (dary):
(v tis. Kč)
výnosy
náklady
zisk
138

226

- 88

V roce 2018 jsme měli v průměru za měsíc 70 uživatelů se sníženou úhradou, z toho bylo
uzavřeno 41 doplatkových Dohod o spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky
nebo osobami blízkými. Na základě těchto Dohod se podařilo v roce 2018 zvýšit výnosy
z úhrad od uživatelů o 394 tis. Kč.
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2. Plán nejdůležitějších provozních akcí v roce 2018, včetně zdrojů financování
1. Využívání dotačních titulů.
Podávání žádostí dle aktuálních výzev (MSK, Program senior, apod.)
T: průběžně 2018
Splněno.
Projekty podané v roce 2018:
1. Moravskoslezský kraj - krajský úřad: Dotační titul: KSS 3/18 Podpora systematického
vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně
dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních
službách; Název projektu: Zvyšování kvality poskytované sociální služby domova se
zvláštním režimem v Domově Korýtko, prostřednictvím vzdělávání pracovníků,
podáno 30. 1. 2018, požadovaná částka 100.000,- Kč.
2. Moravskoslezský kraj - krajský úřad: Dotační titul: KSS 3/18 Podpora systematického
vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně
dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních
službách; Název projektu: Vzděláváním pracovníků ke zvýšení kvality života klientů
Domova pro seniory, podáno 30. 1. 2018, požadovaná částka 100.000,- Kč.
3. Život 90 (RWE): Název projektu: Přiblížení k běžnému způsobu života uživatelů
Domova Korýtko, podáno 28. 2. 2018, požadovaná částka 51.500,- Kč.
4. Nadační fond společnosti Tesco: Název projektu: Setkávání u čaje – za lepším
přístupem k lidem s demencí, podáno 12. 3. 2018, požadovaná částka 30.000,- Kč.
5. Sodexo – Plníme přání seniorům: Cesta do středověku, podáno 9. 3. 2018,
požadovaná částka 15.000,- Kč; projekt nebyl podpořen.
6. Sodexo – Plníme přání seniorům: Chobotničky z lásky, podáno 15. 3. 2018,
požadovaná částka 10.000,-Kč.
7. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019; Název projektu: Cvičením
ke zdraví; podáno 20. 11. 2018, požadovaná částka 32.700,- Kč. Finanční spoluúčast
8.370,- Kč.
8. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019; Název projektu: Setkávání
u čaje – za lepším přístupem ke stáří a stárnutí; podáno 20. 11. 2018, požadovaná
částka 60.480,- Kč. Finanční spoluúčast: 15.120,- Kč.
Podpořené projekty a jejich realizace v roce 2018:
1. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Dotační titul: KSS 3/18
Podpora
systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních
služeb včetně dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných
sociálních službách; Název projektu: Zvyšování kvality poskytované sociální služby
domova se zvláštním režimem v Domově Korýtko, prostřednictvím vzdělávání
pracovníků, podáno 30. 1. 2018, požadovaná částka 100.000,- Kč. Projekt byl
podpořen dotací ve výši 100.000,- Kč. Finanční spoluúčast organizace 26.000,- Kč.
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2. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Dotační titul: KSS 3/18
Podpora
systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních
služeb včetně dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných
sociálních službách; Název projektu: Vzděláváním pracovníků ke zvýšení kvality
života klientů Domova pro seniory, podáno 30. 1. 2018, požadovaná částka 100.000,Kč. Projekt byl podpořen dotací ve výši 100.000,- Kč. Finanční spoluúčast organizace
42.000,- Kč.
3. Život 90 (RWE): Název projektu: Přiblížení k běžnému způsobu života uživatelů
Domova Korýtko, podáno 28. 2. 2018, požadovaná částka 51.500,- Kč. Projekt byl
podpořen dotací ve výši 50.000,- Kč.
4. Sodexo - Plníme přání seniorům: Chobotničky z lásky, podáno 15. 3. 2018,
požadovaná částka 10.000,- Kč. Projekt byl podpořen darem ve výši 10.000,- Kč.
5. Nadační fond společnosti Tesco: Název projektu: Setkávání u čaje – za lepším
přístupem k lidem s demencí, podáno 12. 3. 2018, požadovaná částka 30.000,- Kč.
Projekt byl podpořen dotací ve výši 10.000,- Kč.
V roce 2018 proběhla také realizace podpořených projektů podaných v roce 2017:
 ČSOB pomáhá regionům: Název projektu: Pěstujeme v každém věku; podáno 26. 9.
2017. Projekt byl podpořen částkou 48.227,- Kč a realizován v roce 2018.
 Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Dotační titul: Podpora aktivit spojených s
naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb.; Název projektu: Větší komfort
klientům, menší zátěž zaměstnancům, podáno 26. 5. 2017, přiznaná částka 390.000,Kč. Spoluúčast organizace činila 100 tis. Kč. Realizace projektu byla dokončena
v červnu 2018.
 Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018; Název projektu: Tvůrčí
stáří; podáno 22. 11. 2017, požadovaná částka 80.000,- Kč. Projekt byl podpořen
dotací ve výši 80.000,- Kč a realizován v roce 2018. Finanční spoluúčast organizace
20.000,- Kč.
 Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018; Název projektu: Zdravý
duch v aktivním těle; podáno 22. 11. 2017, požadovaná částka 37.200,- Kč. Projekt
byl podpořen dotací ve výši 37.200,- Kč a realizován v roce 2018. Z důvodů nižších
nákladů na realizaci projektu finální výše dotace činila 29.564,- Kč. Finanční
spoluúčast organizace: 7.391,- Kč.
2. Příprava na celkovou rekonstrukci objektu Domova Korýtko
Spolupráce se zřizovatelem na postupných krocích vedoucí k zahájení plánované
rekonstrukce objektu. Je zapotřebí postupně začít připravovat uživatele, jejich rodinné
příslušníky a zaměstnance na jednotlivé etapy v rámci rekonstrukce, která bude zahájena po
celkovém opuštění objektu Domova Korýtko a s tím související úkol najít vhodné náhradní
prostory, ve kterých může být poskytována sociální služba.
T: průběžně 2018
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Splněno částečně.
Realizace v roce 2018:
 2/2018 Projektová dokumentace (PD) rekonstrukce kuchyně a prádelny, vydání
stavebního povolení.
 2/2018 Kompletace podkladů pro vyhlášení VZ.
 4/2018 Rada SMO schválila VZ na přepracování PD.
 5/2018 Vyhlášení VZ na projektanta na zpracování PD.
 8/2018 Výběr projektanta – Ateliér Chválek s.r.o.
 9 - 11/2018 Návrh studie stavby na základě připomínek poskytovatele a OSVZ MMO.
 12/2018 Schválení objemové studie
Uživatelé soc. služeb a zaměstnanci organizace byli pravidelně informování o průběhu aktivit
ve věci rekonstrukce objektu a seznámeni se základními body návrhu architektonické studie.
3. Zahradní výzdoba terasy
Realizace projektu „Pěstujeme v každém věku“ spočívající v nákupu speciálně upravených
mobilních truhlíků, zeminy a sazenic na terasu. Do výběru, sázení a péči o rostliny budou
zapojeni uživatelé služby, jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci. Těmito truhlíky bude
vyzdobená terasa objektu a bude sloužit k zahradní terapii našich uživatelů.
 ČSOB darovala: 25.000,- Kč
 Vybráno od drobných dárců: 23.227,- Kč
 Celkem vybráno na projekt: 48.227,- Kč
Splněno.
Dne 22. 5. 2018 se uskutečnilo společné osázení terasy a balkónových truhlíků. Sázení
probíhalo celý den za aktivní účasti klientů, zaměstnanců, dětí z mateřské školy
(Dobrovolnický projekt ADRA), studentů – dobrovolníků projektu MOST (Gymnázium
Volgogradská), osob blízkých a i za účasti zaměstnanců OSVZ SMO. Terasa následně po celé
léto sloužila k příjemnému posezení. V péči o rostliny se jednotlivé pracovní týmy spravedlivě
po týdnech střídaly. O pravidelnou údržbu a zalévání se starali uživatelé služby Domov
se zvláštním režimem i Domov pro seniory. Pěstovali jsme užitkové i okrasné rostliny.
4. Nákupy, opravy a údržba
Z provozních prostředků organizace, případně z externích zdrojů, budou prováděny nákupy
dle aktuální potřeby. Důraz bude kladen na nákupy předmětů denní potřeby, které podpoří
atmosféru domácího prostředí a důstojný způsob života klientů (například keramické nádobí,
polohovací pomůcky, závěsy k zajištění intimity). Nákupy a opravy k zajištění fungování
obou služeb budou probíhat s ohledem na plánovanou rekonstrukci a vystěhování objektu.
T: průběžně 2018
Splněno.
Organizace nakupovala provozní potřeby dle aktuální situace.
Z investičního fondu organizace a z účelové dotace Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje (projekt „Větší komfort klientům, menší zátěž zaměstnancům“) Domov pořídí
5 moderních elektricky polohovatelných postelí s laterálním náklonem. Dojde k částečné
obměně již opotřebovaných a nefunkčních postelí a budou pořízeny postele, které lépe
saturují potřeby uživatelů, kteří jsou plně závislí na pomoci jiné osoby a většinu dne tráví
v lůžku. Postele s laterálním náklonem zvyšují komfort uživatelům a snižují zátěž
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zaměstnanců při manipulaci s uživateli. Při realizaci nákupu se organizace bude finančně
podílet.
 Dotace MSK ve výši 390 tis Kč.
 IF organizace 100 tis. Kč.
T: 30. 6. 2018
Splněno.
V červnu 2018 bylo pořízeno na základě výhodnější cenové nabídky 6 ks moderních elektricky
polohovatelných postelí s laterálním náklonem pro uživatele s vysokou mírou podpory.
Z investičního příspěvku zřizovatele ve výši 1 mil. Kč pořídit 20 ks elektricky
polohovatelných ošetřovatelských postelí s pasivními antidekubitními matracemi. Jedná se
o lůžka a matrace pro uživatele s vyšší mírou podpory, která umožňují snadnější manipulaci
s imobilním uživatelem ošetřujícím personálem.
T: 30. 6. 2018
Splněno.
V roce 2018 bylo organizací pořízeno z investičního příspěvku zřizovatele:
 40 ks elektricky polohovatelných postelí s pasivními antidekubitními matracemi
Další významné nákupy organizace:
 9-místné užitkové vozidlo za účelem zajišťování účasti klientů na akcích mimo domov
a usnadnění zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 Sprchové lůžko a sprchová židle pro lepší hygienu uživatelů.
 Obnova a výměna majetku a vybavení (vybavení pokojů záclonami C2, C3 a DZR,
nové lůžkoviny, ložní prádlo a textil, obnova vybavení jednotlivých útvarů).
Zřizovatel poskytnul organizaci také účelový neinvestiční příspěvek ve výši 560.000,- Kč na
pořízení:
 Nových ochranných oděvů pro 100 PSS - „zcivilnění vzhledu“ pečujícího personálu.
 Výměna hl. elektro jističe v objektu organizace (havarijní stav).
Nákupy a opravy byly provedeny s ohledem na plánovanou rekonstrukci objektu domova.
B) Naplňování hlavních cílů organizace/podmínek zákona o sociálních službách
1.1 Společně pro obě služby DPS a DZR


Zvyšování kvality a kultury stravování
 zaměřit pozornost na zlepšení kvality poskytované stravy a zlepšení
komunikace pracovníků v přímé péči s vedoucím pracovníkem kuchyně a s
nutriční terapeutkou při výběru a způsobu zpracování pokrmů
 podpora pracovníků v přímé péči směřující ke zvýšení kultury stravování
klientů
T: průběžně 2018

Splněno.
Školení zaměstnanců směřující ke zvýšení kvality a kultury stravování klientů:
 11. 4. 2018 Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle
 22. 5. 2018 Vitalita a zdraví na talíři seniorů
 9. 10. 2018 Výživa osob s demencí
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V průběhu roku se vedoucí kuchyně a nutriční terapeutka společně s dalšími vedoucími
pracovníky pravidelně účastnili jednání s klienty (výbor obyvatel). Nutriční terapeutka se dle
potřeb zúčastnila porad vedoucích pracovníků.
Domov se zúčastnil kulinářské soutěže pořádané Asociací kuchařů a cukrářů České republiky
„Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování“. V kategorii „Nejlepší hlavní pokrm
pro seniory 70+“ i v kategorii „Nejlepší racionální pokrm“ obsadil soutěžní tým 4. místo.
Pro klienty byly pořízeny důstojné pomůcky proti potřísnění oděvu, obnova jídelních setů
a pomůcek ke stolování.


Návaznost na další dostupné zdroje
 udržení a případně rozšíření spolupráce v oblasti dobrovolnictví (ADRA), firemního
dobrovolnictví (Arcelor Mittal, SMO OSVZ)
 součinnosti se školami v rámci odborných stáží studentů (SŠ, VOŠ, VŠ)
 vytváření podmínek pro zapojení osob blízkých do naplňování potřeb klientů
(vytvoření informační brožury pro osoby blízké, cílené pozvánky na akce, rozšíření
nabídky prostor k využití posezení s rodinami)
T: průběžně 2018

Splněno.
V rámci dobrovolnických aktivit se Domov Korýtko zapojuje do těchto projektů:
 Spolupráce s MŠ Výškovická (dobrovolnictví v MŠ přes DC ADRA).
 MOST: Mládež ostravským seniorům týmově.
 Vnoučata na přání.
 Firemní dobrovolnictví (Acellor Mittal, KPMG).
Zaměstnanci Domova Korýtko prezentují služby domova na besedách a přednáškách
pro studenty Ostravské univerzity.
V roce 2018 jsme umožnili praxi nebo stáž na útvaru sociální a přímé péče celkem
47 studentům středních a vysokých škol.
V roce 2018 jsme vyhotovili tři druhy nových informačních materiálů pro osoby blízké, a to
informační leták o poskytovaných službách (DPS a DZR), informační leták pro pozůstalé.
V průběhu roku 2018 jsme uspořádali řadu akcí, které byly otevřené jak pro klienty, tak osoby
jim blízké. Jedná se například o:
 Lekce jógy organizované v rámci projektu Zdravý duch v aktivním těle.
 Práce s keramikou organizovaná v rámci projektu Tvůrčí stáří.
 Setkávání u čaje – celkem 3 setkání cílené na osoby blízké organizované z projektu
Setkávání u čaje – za lepším přístupem k lidem s demencí.
 Společné osázení terasy 22. 5. 2018 (aktivita v rámci projektu Pěstujeme v každém
věku).
 Společensko-kulturní aktivity pro klienty a jejich blízké (například Hubertovská
zábava, Velikonoční zábava, Stavění a kácení máje).
Spolupráce s rodinou byla podpořena i vzděláváním zaměstnanců – 30 pracovníků bylo
proškoleno v oblasti „práce s rodinou klienta“.
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Revize individuálního plánování služeb našich uživatelů

T: 6/2018
Splněno.
V návaznosti na školení zaměstnanců v konceptu Bazální stimulace a práce s biografií klienta
(Biografická koncepce péče), došlo ke změně v oblasti mapování a zaznamenávání
individuálně zjištěných potřeb klientů.
Od října 2018 používáme k vedení dokumentace v elektronické podobě program Cygnus 2.


Zahájení supervizních setkání
Zajištění pravidelných supervizí pro pracovníky PSS dle jednotlivých středisek,
supervizi sociálních a zdravotnických pracovníků a supervizích vedoucích
zaměstnanců.
T: průběžně 2018

Splněno.
V roce 2018 byly organizovány supervize pro jednotlivé pracovní týmy (pracovníci
v sociálních službách služby Domov pro seniory – dle středisek služby: C1, C2, C3, B2, B3,
B4; služba Domov se zvláštním režimem; zdravotní sestry, sociální pracovníci, vedoucí
pracovníci. Proběhlo celkem 23 supervizních setkání po dvou hodinách. Supervizor
Mgr. Martin Lisník zpracoval souhrnnou supervizní zprávu s doporučením.
1.2 Služba Domov pro seniory (DPS)



zahájení systematického vzdělávání pracovníků v přímé péči v konceptu Bazální
stimulace a jeho zavádění do praxe služby
podpora odborných kompetencí pracovníků v přímé péči v metodách
komunikace a práce s lidmi s demencí (Validace podle Naomi Feil, vztahová
péče, prvky programu Bon apetit) a v péči o umírající (poskytování podpory
pozůstalým, paliativní péče).
T: průběžně 2018

Splněno.
Výstupy systematického vzdělávání pracovníků:
Bazální stimulace:
 Základní kurz bazální stimulace: proškoleno 38 pracovníků služby DPS,
13 pracovníků služby DZR.
 Nástavbový kurz bazální stimulace: proškoleno 12 zaměstnanců.
Používání technik v praxi u klientů a zapracování do plánování průběhu poskytování sociální
služby. Zavedení jednotné evidence úkonů dle Bazální stimulace. V rámci nástavbového kurzu
proběhla krátká konzultace s PhDr. Karolínou M. Friedlovou (za účasti vedoucích, sociálních
a pracovníků v přímé péči) a domov se připravuje na certifikaci dle konceptu Bazální
stimulace.
Komunikace a práce s lidmi s demencí:
 Validace podle Naomi Feil: proškoleni 2 zaměstnanci služby DZR.
 Eticky myslet, lidsky pečovat: 25 zaměstnanců.
 Spiritualita v biografické péči – účast na konferenci: 2 zaměstnanci.
 Výživa osob s demencí: 21 zaměstnanců.
 Práce s biografií klienta: 2 zaměstnanci.
 Psychobiografická péče v české praxi: 6 zaměstnanců.
 Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem: 13 zaměstnanců.
 Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle: 14 zaměstnanců.
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Péče o umírající:
 Základy paliativní a hospicové péče v sociálních službách: 22 zaměstnanců.
 Paliativní péče v sociálních službách: 1 zaměstnanec.
 Hospicová péče – 60 hodinový kurz: 9 zaměstnanců.
 komplexní revize a aktualizace postupů, pokynů a směrnic zaručujících řádný
průběh služby
T: průběžně 2018
Splněno.
V roce 2018 byly revidovány základní směrnice a řády organizace.
 Vnitřní kontrolní systém.
 Ekonomické směrnice.
 Provozní řád.
 Organizační řád.
 Směrnice GDPR.
 Vážně míněný nesouhlas.
 Šetrná manipulace s klientem.
 Stížnosti.
 Ošetřovatelské směrnice (svrab, hyg. péče, MRSA, desinfekce, péče o tělo zemřelého).
 Směrnice BOZP (manipulace s břemeny, dopravní prostředky, úrazy, a další).
 v návaznosti na hodnocení poskytované služby realizované v 12/2017 revize
veřejného závazku služby
T: 8/2018
Splněno.
V červenci 2018 byl aktualizován popis realizace poskytování pobytové sociální služby DPS a
DZR s aktualizací v Registru poskytovatelů soc. služeb ČR.
 hodnocení poskytované služby - anketa spokojenosti s poskytovanou službou
T: 12/2018
Splněno.
V říjnu 2018 proběhla anketa spokojenosti s poskytovanou službou organizována
zřizovatelem, Magistrátem města Ostravy, odborem sociálních věcí.
1.3 Služba Domov se zvláštním režimem (DZR)




pokračování v přípravách k akreditaci dle ČALS „Vážka“
podpora odborných kompetencí pracovníků v přímé péči v metodách komunikace
a práce s lidmi s demencí (Validace podle Naomi Feil, bazální stimulace, prvky
programu Bon apetit)
úprava prostředí s ohledem na individuálně určené potřeby klientů směřující
k podpoře běžného způsobu života
T: průběžně 2018

Splněno.
Služba průběžně přijímá opatření ke zvyšování kvality poskytované služby s důrazem
na odbornost pracovníků v péči o osoby s demencí a důstojnost poskytované služby.
V roce 2018 byly učiněny tyto konkrétní kroky:
 proběhly dvě jednodenní konzultace auditorem ČALS
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vzdělávání zaměstnanců PSS a ZS zaměřené na péči o osoby s demencí
o Validace podle Naomi Feil.
o Eticky myslet, lidsky pečovat.
o Výživa osob s demencí.
o Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle
o Základy paliativní a hospicové péče v sociálních službách.
o Hospicová péče – 60 hodinový kurz.
o Základní kurz bazální stimulace.
Výstupy vzdělávání:
 Zavedení práce dle konceptu bazální stimulace u 9 klientů: iniciální
dotek, polohování dle konceptu BS, provádění somatické stimulace.
 Zpracování 7 biografických knih.
 Příprava 9 vzpomínkových kufříků.
 Zavedení standardizovaných formulářů pro mapování bolesti u klientů
v ošetřovatelské dokumentaci.






uzpůsobení prostředí specifickým potřebám klientů:
o úprava vstupních prostor
o úprava jídelny – aby lépe odpovídala potřebám osob s demencí
o zřízení kuchyně s pračkou a plotýnkovým vařičem – k podpoře běžných
denních činností
o úprava zákoutí k posezení klientů – podpora domácího prostředí,
deinstitucionalizace služby
navýšení personálu PSS:
o navýšení o 1 pracovníka v sociálních službách
podpora týmové práce v rámci MDT:
o na patře přítomna všeobecná sestra i sociální pracovnice, společné porady
pracovního týmu

C) Lidské zdroje a vzdělávání zaměstnanců
1. Organizace v průběhu roku přepracuje organizační strukturu a zavede některé změny
v organizaci práce.
T: 6/2018
Splněno.
S účinností od 1. 7. 2018 byla provedená změna v organizační struktuře. Důvodem této změny
bylo sladit vnitřní organizační strukturu s potřebami provozu a s požadavky na funkcionalitu,
optimalizovat funkčnost organizace a zvýšit efektivitu práce.
Základem nově vytvořené organizační sktruktury jsou 4 organizační útvary:
1) Útvar sociální a přímé péče - do tohoto útvaru byli zařazení sociální pracovníci
a pracovníci v sociálních službách. Vznikla nová vedoucí pozice - vedoucí útvaru
sociální a přímé péče.
2) Útvar zdravotní péče - v tomto útvaru nově vznikla pracovní pozice koordinátora
zdravotní péče pro budovu B, C a službu DZR. Počet zaměstnanců v tomto útvaru zůstal
beze změn.
3) Útvar provozně technický - zahrnuje stravovací, prádelenský provoz, údržbu a recepci.
4) Útvar ekonomický - nová pracovní pozice ekonom – rozpočtář.
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2. Nárůst počtu zaměstnanců v roce 2018 o 1 zaměstnance – pozice pracovník
v sociálních službách na Domově se zvláštním režimem. Důvodem pro navýšení počtu
je lepší zajištění služby s ohledem na certifikátu Vážka. Kladen větší důraz na
aktivizaci uživatelů v běžných denních činnostech. Toto navýšení počtu zaměstnanců
nebude mít vliv na maximální výši osobních nákladů na úvazek.
T:1/2018
Splněno.
Na službě Domova se zvláštním režimem byl navýšen počet zaměstnanců pracovní pozice
pracovníka v sociálních službách o 1 zaměstnance.
3. Změna popisů pracovní činností a náplní pracovních činností u zdravotního personálu
(vyhláška č. 391/2017 Sb. (o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků) a katalogu práce 2018 (NV č. 399/2017 Sb.).
T: 2/2018
Splněno.
S účinností od 1. 1. 2018 byly provedené změny v popisech pracovní činnosti a náplní práce
u zdravotního personálu na základě vyhl. č. 391/2017 Sb. a NV č. 399/2017 Sb., NV č.
399/2017 došlo ke zrušení 8. a 9. platové třídy u pracovní pozice “sociální pracovník.“ a to
s účinností od 1. 1. 2018. Tato pracovní pozice byla nově zařazena do 10. platové třídy.
Důsledkem tohoto nařízení byly provedeny změny v popisech pracovní činnosti a náplni
pracovní činnosti. Ze stejného důvodu se měnil popis a náplň pracovní činnosti u pracovní
pozice kuchař, pomocný kuchař a účetní.
4. Revize a aktualizace popisů pracovních činností a náplní pracovní činností u všech
ostatních zaměstnanců (THP pracovníků, obslužného personálu, vedoucích středisek,
apod.).
T: průběžně 2018
Splněno.
Popisy pracovních činností ostatních pracovních pozic byly aktualizovány v průběhu roku
2018. Přesněji byly specifikovány a doplněny jejich dílčí pracovní úkoly.
5. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Organizace splní povinný podíl
zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
T: průběžně 2018
Splněno.
V roce 2018 organizace Domov Korýtko uzavřela Dohodu o provedení práce se 3 osobami
se zdravotním postižením z PO Čtyřlístek, a to na úseku údržby. Práce probíhaly v měsících
květen až listopad 2018. Celkový odpracovaný počet hodin 218,5. Náplní práce bylo
především hrabání spadaného listí, sbírání větví a napadaného klestí, zametání terasy,
odstraňování plevele u obrubníků apod.
6. S ohledem na stanovený termín zahájení rekonstrukce, pravděpodobně dojde již v roce
2018 k postupnému snižování kapacity poskytovaných služeb (zastavení nových
příjmů uživatelů) a s tím související postupné snižovaní počtu zaměstnanců.
T: průběžně 2018
Nerealizováno s ohledem na vývoj v otázce termínu zahájení rekonstrukce objektu Domova.
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Vzdělávání zaměstnanců bude probíhat v souladu s osobními plány rozvoje a potřebami
uživatelů služeb a organizace.
Hlavní oblasti vzdělávání - pracovníci v sociálních službách
 Akreditované vzdělávací kurzy: Bazální stimulace, Validace, Paliativní péče,
Kinestetická mobilizace.
 Vlastní školící akce a workshopy.
 Výměnné stáže PSS mezi organizacemi poskytující soc. služby seniorské populaci.
Hlavní oblasti vzdělávání – sociální pracovníci:
 Akreditované vzdělávací kurzy: Řešení NSS klientů s nízkými příjmy (exekuce,
úhrady), Poradenství pro pozůstalé, SQ, Reminiscenční terapie, Trénování paměti,
Psychosociální podpora – provázení umírajících, podpora blízkým
 Školící akce, workshopy:
o Plánování průběhu sociální služby ve vazbě na řešení nepříznivé sociální
situace klienta – provázanost jednání se zájemcem o službu s plánováním
a vyhodnocováním průběhu poskytování služby
o Práce s očekáváním žadatelů / klientů od služby – vymezování limitů služby
 Stáže (exkurze) v organizacích poskytující sociální služby na území města Ostravy.
Splněno.
Bazální stimulace:
 Základní kurz bazální stimulace: proškoleno 38 pracovníků služby Domov pro seniory,
13 pracovníků služby Domov se zvláštním režimem
 Nástavbový kurz bazální stimulace: proškoleno 12 zaměstnanců
Komunikace a práce s lidmi s demencí:
 Validace podle Naomi Feil: proškoleni 2 zaměstnanci služby Domov se zvláštním
režimem
 Eticky myslet, lidsky pečovat: 25 zaměstnanců
 Spiritualita v biografické péči – účast na konferenci: 2 zaměstnanci
 Výživa osob s demencí: 21 zaměstnanců
 Práce s biografií klienta: 2 zaměstnanci
 Psychobiografická péče v české praxi: 6 zaměstnanců
 Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem: 13 zaměstnanců
 Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle: 14 zaměstnanců
 Práce s rodinou klienta: 30 zaměstnanců
Péče o umírající:
 Základy paliativní a hospicové péče v sociálních službách: 22 zaměstnanců
 Paliativní péče v sociálních službách: 1 zaměstnanec
 Hospicová péče – 60 hodinový kurz: 9 zaměstnanců
Vlastní školící akce a workshopy:
 Plánování průběhu sociální služby pro sociální pracovníky 19. 2. 2018
 Biografická koncepce péče – inspirace k rozvoji služeb 18. 4. 2018
 Úkony péče 7. 6. 2018
 Šetrná manipulace s klientem:6. 9. 2018, 13. 9. 2018, 20. 9. 2018
 Práce s keramikou: 27. 9. 2018
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Individuální vzdělávání sociálních pracovníků:
 Jednání s klientem se zvláštními potřebami
 Základy práce s biografií pro sociální pracovníky
 Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
 Sociální služby – aktuality a praxe
 Individuální plánování v práci sociálního pracovníka
 Sociální služby – aktuality, řešené otázky a příklady z praxe 2018
 Systém řídící dokumentace v sociálních službách
 Sociální služby – sociální šetření s ohledem na GDPR
Aktivní účast na konferenci:
 Sociální služby v MNO a na ně navazující péče
D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace
Vnitřní kontrolní systém, včetně plánu kontrol je nově upraven organizační směrnicí,
účinnou od 1. 1. 2018.
Kontrolní činnost bude prováděna v souladu s touto směrnicí a písemně dokumentována.
Zjištěné nedostatky budou evidovány, neprodleně projednány a přijata nápravná opatření.
Vnitřní kontrolní systém bude doplňován nebo upravován k doporučením kontrolních
orgánů tak, aby byl přiměřený a dostatečně účinný.
T:průběžně 2018
Splněno.
Vnitřní kontrolní činnost byla prováděna v souladu s organizační směrnicí o vnitřním
kontrolním systému. V roce 2018 byly provedeny níže uvedené externí kontroly bez uložených
sankcí.
Externí kontroly:
1. Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě
Předmět: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., vyhlášce č. 306/2012 Sb.
o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče z důvodu výskytu
infekčního onemocnění.
Konaná: 4. 1. 2018
Výsledek: Nedostatky nebyly zjištěny.
2. Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě
Předmět: Posouzení nemoci z povolání.
Konaná:11. 4. 2018
Výsledek: Přiznání zjištěného onemocnění zaměstnance jako nemoc z povolání.
3. Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě
Předmět: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., vyhlášce č. 306/2012 Sb.
o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče z důvodu výskytu
infekčního onemocnění.
Konaná: 4. 5. 2018
Výsledek: Nedostatky nebyly zjištěny.
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4. Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě
Předmět: Oproti pneumokokovým nákazám a očkování proti chřipce v sezóně 2017/18.
Konaná: 13. 6. 2018
Výsledek: Nedostatky nebyly zjištěny.
5. Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě
Předmět: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., vyhlášce č. 306/2012 Sb.
o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče z důvodu výskytu
infekčního onemocnění.
Konaná: 22. 6. 2018
Výsledek: Nedostatky nebyly zjištěny.
6. Odbor interního auditu a kontroly MMO
Předmět: Hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému – peněžní
a věcná depozita.
Konaná:20. 11. 2018
Výsledek: Bez závad.
7. Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě
Předmět: Měření teplot pokrmů.
Konaná: 3. 12. 2018
Výsledek: Závažné nedostatky při měření teplot nebyly zjištěny. Bylo doporučeno pořízení
lednice pro uchovávání studených příloh před výdejem na patra. Dodatečně bylo zjištěno
možné riziko kontaminace pokrmů z důvodu značného vlhka a tepla z výdejních vozíků
v místnosti určené pro plnění výdejních vozíků a tím opadávání malby. Již nevhodná
vzduchotechnika a odvětrávání kuchyně. Bylo přijato opatření – oprava a vymalování stěn
v místnosti s výdejními vozíky.
E) Rozvojové cíle na období 2019 - 2020.
1. Rekonstrukce Domova Korýtko - zajištění průběhu
Předpokladem je, že v roce 2019 již budou vybrány vhodné náhradní prostory pro
vystěhování objektu před zahájením rekonstrukce. Postupná příprava uživatelů sociálních
služeb a zaměstnanců na stěhování. Komunikace s rodinnými příslušníky. Z pohledu
poskytovatele soc. služby zajistit, aby stěhování a poskytování soc. služeb v náhradních
prostorách bylo co nejméně náročné pro uživatele.
S ohledem na vývoj plánované rekonstrukce objektu Domova byly v roce 2018 realizovány
tyto činnosti:
 V gesci zřizovatele vypsání veřejné zakázky a výběr projektanta k přepracování
projektové dokumentace rekonstrukce objektu.
 Zásadní změna rozsahu realizované rekonstrukce - z částečné rekonstrukce na
celkovou rekonstrukci objektu s nástavbou budovy A, úpravou a rozdělením zahrady,
venkovními terasami a zvětšení podlahové plochy pokojů.
 Zapracování požadavků a připomínek poskytovatele a OSVZ MMO.
 Realizace objemové architektonické studie zpracované kanceláří Atelier Chválek s.r.o.
a její schválení.
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2. Udržování kvality poskytovaných sociálních služeb v náhradních prostorách
Snaha, aby poskytované služby byly poskytovány v dostatečné kvalitě, i přes ne zcela
vyhovující podmínky. Na základě individuálně určených potřeb klientů ověřovat a upravovat
dlouhodobé cíle, zásady a způsob poskytování sociálních služeb. Do praxe služeb zavádět
postupy v souladu s konceptem Bazální stimulace a validace dle Naomi Feil.
Viz. bod B) Naplňování hlavních cílů organizace a bod C) Lidské zdroje.
3. Stabilizace personálu a snížení fluktuace zaměstnanců.
Zvyšování úrovně organizační kultury a hodnot v organizaci (podpora sounáležitosti
zaměstnanců se službou a jejími dlouhodobými cíli, podpora kooperace)
Splněn.
Oproti roku 2017 se podařilo snížit fluktuaci ze 47 zaměstnanců na celkový počet 25 v roce
2018. Snížil se také počet podaných výpovědí a ukončení pracovního poměru ve zkušební
době.
Důvody ukončení pracovního poměru v roce 2018:
a) Výpověď – 7 zaměstnanců. Výpověď z jejich iniciativy. 4x z důvodu stěhování nebo
docházení. 3x bez udání důvodů;
b) Dohodu o ukončení PP – 2 zaměstnanci;
c) Výpověď zaměstnavatelem – pozbytí zdravotní způsobilosti – 1 zaměstnanec;
d) Skončení PP na dobu určitou uplynutím sjednané doby – 6 zaměstnanců, 4x ze strany
zaměstnavatele, 2x zaměstnance;
e) Zrušení ve zkušební době – 9 zaměstnanců, 2x z podnětu zaměstnavatele, 7x z podnětu
zaměstnance.
Přílohy:
Příloha č. 1 Sazebník úhrad za poskytované služby od 1. 2. 2018.
Příloha č. 2 Ceník fakultativních činností Domova Korýtko od 1. 2. 2018.
Příloha č. 3 Organizační struktura Domova Korýtko k 1. 1. 2018.
Příloha č. 4 Organizační struktura Domova Korýtko od 1. 7. 2018.
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Příloha č. 1

ÚHRADA SLUŽEB
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění
s účinností od 1. 2. 2018 stanovuji úhrady následovně:
Úhrady jsou rozděleny podle typu pokoje (jednolůžkový se samostatným příslušenstvím,
jednolůžkový se sdíleným příslušenstvím, dvoulůžkový) a stravy (bez stravy, základní, s
druhou večeří, výživná). Úhrada za kalendářní měsíc je stanovena s ohledem na skutečný
počet dnů v kalendářním měsíci.
UBYTOVÁNÍ VE 2 LŮŽKOVÉM POKOJI se sdíleným příslušenstvím (vše v Kč)
TYP
Bez stravy*
Základní**
S druhou večeří
Výživná

Denní úhrada
ubytování strava
145,0,145,152,145,160,145,167,-

celkem
145,297,305,312,-

28 dní
4060,8316,8540,8736,-

Měsíční úhrada
29 dní
30 dní
4205,4350,8613,8910,8845,9150,9048,9360,-

31 dní
4495,9207,9455,9672,-

UBYTOVÁNÍ V 1 LŮŽKOVÉM POKOJI se sdíleným příslušenstvím (vše v Kč)
TYP
Bez stravy*
Základní**
S druhou večeří
Výživná

Denní úhrada
ubytování strava
160,0,160,152,160,160,160,167,-

celkem
160,312,320,327,-

28 dní
4480,8736,8960,9156,-

Měsíční úhrada
29 dní
30 dní
4640,4800,9048,9360,9280,9600,9483,9810,-

31 dní
4960,9672,9920,10137,-

UBYTOVÁNÍ V 1 LŮŽKOVÉM POKOJI se samostatným příslušenstvím (vše v Kč)
TYP
Bez stravy*
Základní**
S druhou večeří
Výživná

Denní úhrada
ubytování strava
166,0,166,152,166,160,166,167,-

celkem
166,318,326,333,-

28 dní
4648,8904,9128,9324,-

Měsíční úhrada
29 dní
30 dní
4814,4980,9222,9540,9454,9780,9657,9990,-

31 dní
5146,9858,10106,10323,-

*Úhrada je stanovena s ohledem na klienty, jejichž stravovací potřeby jsou uspokojovány pomocí tzv. klinické
enterální výživy (např. sondou, PEG, plný sipping).
** Základní strava zahrnuje snídani, nápoje, oběd, svačinu, večeři. Podle potřeby klientů může být upravena na ½
porce s doplněním nutriční podpory.
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Příloha č. 2

DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU
 KOPÍROVÁNÍ na recepci: černobílá fotokopie
A4 jednostranná 2,- Kč
A3 jednostranná 4,- Kč

A4 oboustranná 4,- Kč
A3 oboustranná 8,- Kč

 TISK u sociálních pracovnic:
černobílý tisk
barevný tisk

A4 jednostranná 2,- Kč
A4 jednostranná 7,- Kč

A4 oboustranná 4,- Kč
A4 oboustranná 14,- Kč

 SOUKROMÉ TELEFONÁTY: služba se platí od provolaných minut (5,- Kč/1 minutu)
 OPRAVA A ÚDRŽBA ODĚVU, bytového textilu a osobního zboží (nevztahuje se na
drobné opravy oděvů ve smyslu zákona o soc. službách, v závislosti na době trvání úkonu):
Doba

Cena

Možné úkony služby

20 minut
30 minut

64,- Kč
96,- Kč

úprava délky kalhot, úprava výstřihu halenky
zúžení či rozšíření kalhot v pase; nebo zúžení či rozšíření šatů;
zkrácení šatů; nebo zúžení či rozšíření sukně; nebo opravy zipů

 Obstarávání
osobních
záležitostí
s klientem
S VYUŽITÍM
OSOBNÍHO
AUTOMOBILU DOMOVA (nadstandardní služba; nevztahuje se na zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím ve smyslu zákona o sociálních službách):
nástupní sazba 50,- Kč + 8,- Kč za 1 km
 MIMOŘÁDNÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU
Nadstandardní služba; v případě úmyslného znečištění nebo znečištění pod vlivem alkoholu
či omamných a psychoaktivních látek - úklid znečištěných prostor, vytření podlahy;
převlékání lůžkovin; mytí postele či nábytku, apod.
Každých započatých 15 minut/ 30,- Kč
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Příloha č. 3
Ředitel

Střediska

služeb
vedoucí služby
7 úv. 7,0
pracovník v soc.
službách
/§ 116 odst. 1 a/
100 úv. 100,0

Úsek odborné
ošetřov. péče

Úsek odborných
sociálních služeb

vedoucí
1 úv. 1,0

vedoucí
1 úv. 1,0

všeobecná sestra
17 úv. 17,00

Sociální pracovník
agenda
3 úv. 3,0

nutriční terapeut
1 úv. 1,0
ambulantní sestra
1 úv. 1,0
fyzioterapeut
2 úv. 2,0
ergoterapeut
1 úv. 1,0

sociální pracovník
5 úv. 5,0
pracovník
v sociálních
službách
/§ 116 odst.1 b/
2 úv. 2,0

Úsek
ekonomický

Úsek provozně
technický
vedoucí
1 úv. 1,0

účetní
1 úv. 1,0
personální a
admin.prac.
1 úv. 1,0
mzdový a
admin. prac.
1 úv. 1,0

Organizační členění
Domova Korýtko, příspěvkové organizace
Platná k 1. 1. 2018 171 zaměstnanců

provoz

prádelna

kuchyně

ved. provozu
1 úv. 1,0

ved.prádelny
1 úv. 1,0

ved. kuchař
1 úv. 1,0

skladní
1 úv. 1,0

dělník
prádelny
5 úv. 5,0

údržbář
2 úv. 2,0
bezpečnostní
pracovník
4 úv. 4,0

krejčí
1 úv. 1,0

kuchař
6 úv. 6,0
pomocný
kuchař
3 úv. 3,0

Příloha č. 4
Organizační struktura Domova Korýtko od 1. 7. 2018

Organizační struktura služby Domov pro seniory od 1. 7. 2018
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Organizační struktura služby Domov se zvláštním režimem od 1. 7. 2018
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