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Vážení čtenáři, 

máte před sebou výroční zprávu Penzionu pro důchodce Loštice, 

příspěvková organizace, v níž najdete informace o hlavních 

aktivitách v roce 2011.  

Uplynulý rok pro pobytovou sociální službu chráněné bydlení byl 

mimořádný tím, že prošla náročným hodnotícím procesem 

v rámci projektu „Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb“ 

modul „Podpora a kontrola kvality sociálních služeb“, který měl 

přispět k dalšímu zkvalitnění námi poskytované sociální činnosti. 

Musím zdůraznit, že Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková 

organizace byl do ročního projektu vybrán a zapojen svým 

zřizovatelem, kterým je Rada Olomouckého kraje. Cílem projektu 

bylo osvojení si metod sebehodnocení a sebereflexe v naplňování 

standardů kvality sociálních služeb a identifikace nedostatků ve 

stávající sociální službě.  

Pokud jsem v úvodu loňské výroční zprávy uvedl, že projít 

obdobím sílících ekonomických změn, které se dotýkají všech 

složek společnosti je pro nás výzvou, jsem přesvědčen, že zdárné 

absolvování výše uvedeného projektu je dokladem a naplněním 

deklarovaného záměru implementovat zlepšování do každodenní 

činnosti sociální služby. Hodnotící proces neskončil s loňským 

rokem, jak by se mohlo na první pohled zdát. Hodnotící proces 

bude završen konkrétními koncepčními kroky, v jejichž rámci 

dojde k promyšleným opatřením ve vztahu k poskytované sociální 

službě chráněné bydlení. 

Pokud se nám podařilo zlepšit kvalitu poskytovaných sociálních 
služeb, je to především díky aktivnímu přístupu všech pracovníků, 
kterým tímto chci vyjádřit své poděkování.  
 
Ondřej B. Jurečka, ředitel 
 
Loštice, 2. března 2012 
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 1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 
Sídlem příspěvkové organizace je město Loštice v okrese Šumperk, Olomoucký kraj. Město 
leží na řece Třebůvce necelých 30 km od Olomouce. Má bohatou, bezmála 750 let starou 
historii – první zaručená historická zpráva pochází z roku 1267. Město skýtá řadu hodnotných 
kulturních památek, např. kostel svatého Prokopa se zachovaným románským jádrem, 
klasicistní židovskou synagogu z přelomu 18. století a židovský hřbitov. Město ve středověku 
proslulo výrobou unikátní keramiky, tzv. poetický pohár s hrubým povrchem a puchýřky. 
Loštice jsou místem výroby Olomouckých tvarůžků, které zde mají své muzeum.  
 

 
název organizace: Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace 
právní forma:  příspěvková organizace 
sídlo organizace: Hradská 113/5, 789 53 Loštice 
datum vzniku:  1. ledna 2003 
bankovní spojení:  1906985349/0800 
poslání organizace: poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
předmět činnosti: základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních 

služeb vymezených v §§ 35 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů 

kontakt:  Mgr. Bc. Ondřej B. Jurečka, ředitel 
tel. a fax: 583 445 120 
email: reditel@ppd-lostice.cz  info@ppd-lostice.cz 
webové stránky organizace: www.ppd-lostice.cz 

IČ:   75004020 
zřizovatel:  Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
 
Posláním Penzionu pro důchodce Loštice je prostřednictvím poskytovaných sociálních 
služeb aktivně podporovat uživatele v udržení schopnosti a dovedností zvládat své 
každodenní potřeby a pomoci jim v naplňování těch potřeb, které vhledem ke svému 
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zdravotnímu stavu nebo snížené soběstačnosti nejsou schopni sami zabezpečit. Jsme 
službou pro ty, kteří potřebují podporu a pomoc někoho dalšího, aby žili svůj život v našem 
zařízení podobně, jak ho žijí lidé mimo sociální službu s plnou důstojností a bez omezení 
svých práv.  
 
 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Do funkce ho jmenuje a odvolává 
Rada Olomouckého kraje. Ředitel odpovídá Radě Olomouckého kraje za činnost  
a hospodaření organizace, plní povinnosti ředitele organizace a další úkoly vyplývající 
z obecně závazných právních předpisů.  Pobytová sociální služba je realizována ve 
třípodlažním objektu, který byl předán do užívání v květnu 1983. Objekt se skládá ze tří částí: 
ubytovací část, společenská část s výdejnou stravy a jídelnou (využívaná jako velká 
společenská místnost). K objektu náleží přístavba plynofikované kotelny.  Uživatelům 
poskytujeme prostředí blízké jejich domovu a pomáháme jim prostřednictvím kvalitních 
sociálních služeb žít co nejdéle běžným způsobem života.  Uživatelům pobytové sociální 
služby chráněné bydlení nabízíme 33 jednolůžkových a 6 dvoulůžkových bytových jednotek, 
služba má kapacitu 45 míst.  Služba je poskytována od 6:00 hod. do 19:00 hod. v pracovní 
dny, o víkendech a svátcích od 7:30 hod. do 19:00. 
 

 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

 

zachování lidské důstojnosti 
 respektujeme právo volby uživatelů, jejich soukromí a partnerské vztahy 
 vytváříme podmínky, aby se uživatelé cítili důstojně, svobodně a bezpečně 
 uživatelé jsou našimi partnery, ke kterým přistupujeme s úctou, otevřeností a bez jakékoliv 

diskriminace 
 klademe důraz na dodržování a respektování práv uživatelů 

 
individuální přístup ke každému uživateli 

 podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám uživatele 
 podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním přáním uživatele 
 podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním schopnostem uživatele 
 podpora je poskytována s ohledem na ostatní spolubydlící 

 
zásada aktivního přístupu k uživatelům 

 posilujeme jejich samostatnost v běžných podmínkách 
 posilujeme využití jejich vlastních možností 
 klademe důraz na soulad naplňování fyzických, psychických, sociálních a duchovních  

potřeb našich uživatelů 
 každého uživatele vnímáme jako jedinečnou osobnost, ke každému přistupujeme individuálně (princip 

klíčových pracovníků) 

 
podpora samostatnosti 

 zjišťujeme schopnosti uživatelů 
 podporujeme uživatele v samostatnosti a sebe odpovědnosti  
 respektujeme volbu uživatelů včetně podstoupení určité míry rizika 

 
podpora sociálního začleňování 

 využívání běžných veřejných služeb 
 naše zařízení je otevřené směrem k okolnímu sociálnímu prostředí 
 podporujeme realizaci aktivit propojujících naši službu a uživatele s místní komunitou 

 
zásada odbornosti 

 poskytování služby stavíme na týmové práci všech pracovníků poskytovatele 
 kladem důraz na průběžný rozvoj kvalit poskytované sociální služby 
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 všichni pracovníci poskytující službu splňují kvalifikační požadavky a aktivně si svou odbornost rozšiřují 
podle potřeb našich uživatelů 

 vnímáme jako významné, aby pracovní postupy a jednání zaměstnanců bylo v souladu s legislativními 
i morálními normami 

 
 

 2.   PERSONÁLNÍ PŘEHLED  
 
Pobytová sociální službu chráněné bydlení v roce 2011 byla zajištěna v počtu 9 zaměstnanců. 
Na sociálním úseku zajišťovalo péči o uživatele 3,5 pracovnice sociálních služeb pod 
metodickým vedením sociální pracovnice.  
 
Organizační schéma | stav k 31. 12. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 31. srpna 2011 odešla do starobního důchodu pracovnice sociálních služeb a úklidu, 
která v sociální službě pracovala od roku 1983.  Na dlouhodobou pracovní neschopnost 
nastoupila sociální pracovnice a po třech měsících, kdy pozici sociálního pracovníka 
vykonával v souběhu ředitel organizace, byl na pozici sociální pracovnice přijat zástup. 
 
Délka trvání pracovního poměru u zaměstnanců | stav k 31. 12. 2011 

 

 
 
 
 
 

do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let

počet let 6 0 0 0 3

I. 
ředitel 

úvazek 1 

V. 
údržbář, řidič 

topič 
úvazek 1,21 

V. 
pracovnice  úklidu 

úvazek 0,5 

V. 
pracovnice  úklidu 

úvazek 0,5 

V. 
pracovnice úklidu 

úvazek 0,5 

V. 
účetní 

úvazek 1 

II. 
sociální pracovnice 

úvazek 1 

V. 
pracovnice 

sociálních služeb 
úvazek 1 

V. 
pracovnice  

sociálních služeb 
úvazek 1 

V. 
prac.ovnice 

sociálních služeb 
úvazek 0,5 

V. 
pracovnice  

sociálních služeb 
úvazek 0,5 

V. 
pracovnice  

sociálních služeb 
úvazek 0,5 
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Členění zaměstnanců podle věkové struktury | stav k 31. 12. 2011 
 

 
 

V návaznosti na vzdělávací plán organizace a individuální vzdělávací plány pracovníků, 

vycházející z autodiagnostické metody vzdělávacích potřeb pracovníci sociální služby 

v průběhu roku absolvovali dílčí profesní vzdělávání v rozsahu 1138 hodin.  

Název vzdělávacího programu | vzdělávací akce: 

 
 Deinstitucionalizace 
 Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací 
 Důchodová reforma 
 Chceme si rozumět – učíme se správně komunikovat 
 Inventarizace majetku a závazků ÚSC a příspěvkových organizací 
 Jednání se zájemcem o sociální službu, smlouva… 
 Novinky v účetnictví příspěvkových organizací 
 Prevence násilí na pracovištích ve zdravotnictví a soc. službách – modul 1. 
 Prevence násilí na pracovištích ve zdravotnictví a soc. službách – modul 2. 
 Prevence násilí na pracovištích ve zdravotnictví a soc. službách – modul 3.  
 Prevence násilí na pracovištích ve zdravotnictví a soc. službách – modul 4. 
 Přístup zaměřený na člověka a individuální plánováni pro seniory 
 Roční zúčtování záloh fyzických osob 
 Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních službách  
 Sebereflexe jako prevence syndromu vyhoření 
 Školení bezpečnosti práce na pracovištích 
 Školení požární ochrany 
 Výcvik ve psychoanalytické psychoterapii 2. a 3.  
 Vyhoření není totéž, co únava 
 Základní prohlášení organizace aneb jak napsat standard č. 1 
 Zákoník práce 2012 
 Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe – modul 1. 
 Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe – modul 2. 
 Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe – modul 3. 
 Závěr roku v příspěvkových organizacích 
 Změny v účetnictví a daních příspěvkových organizací od 1. 1. 2011  
 Změny v účetnictví vybraných účetních jednotek 
 Změny ve mzdové účtárně, příprava mzdových účetních… 

21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let

muži 0 0 1 1

ženy 1 0 4 2
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Pracovníci organizace se zapojili do dvou projektů financovaných z prostředků ESF 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: 

 Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí 
na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb  
projekt byl členěn do čtyř vzdělávacích modulů: 
- obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti 
- psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace 
- základy sebeobrany 
- management prevence násilí na pracovišti 

 Absolvování projektu přispělo k vytvoření bezpečného a přátelského prostředí 
 v sociální službě a napomůže k identifikaci možných zdrojů pro vznik konfliktů nebo 
 projevům násilného chování.  
 

 Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb modul Podpora a kontrola 
kvality sociálních služeb  projekt byl členěn do jednotlivých aktivit: 
- proškolení zástupců poskytovatelů sociálních služeb v používání metodiky 

sebehodnocení při naplňování standardů kvality sociálních služeb 
- školení pracovních týmů poskytovatele v dovednosti sebehodnocení a 

sebereflexe 
- absolvování vzdělávacího kurzu „Zavádění standardů kvality sociálních služeb do 

praxe“ 
  

 3.  REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 
Sociální služba chráněné bydlení přijímá dospělé osoby, zejména seniory se sníženou 
soběstačností, kteří dosáhli důchodového věku a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. 
Jedná se především o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, zařazené alespoň v prvním 
stupni závislosti, které současně nevyžadují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu či 
pomoc při osobní hygieně.  
 

 
 
Uživatelům sociální služby jsou za úhradu poskytovány tyto činnosti: 
 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, v případě potřeby praní, žehlení 
a drobné opravy ložního, osobního prádla a ošacení 
Uživatelům je nabízena podpora při zajištění stravy. Stravu pro uživatele zabezpečujeme z několika 
veřejných zdrojů (školní jídelna, kuchyně zemědělského družstva), služba nemá vlastní kuchyni. 
Podpora samostatnosti při volbě stravy, v nakupování si surovin a v samostatné přípravě stravy. 
Uživatelům poskytneme podporu při přípravě stravy. Uživatelům jednou měsíčně pereme lůžkoviny a 
těm, kteří nejsou schopni prát sami, také vypereme a vyžehlíme osobní prádlo. 
 

 poskytnutí ubytování 
Ubytování je zajištěno v jednopokojových bytových jednotkách s lodžií. K jednotce náleží předsíň 
s kuchyňkou a vestavěnou skříní, sprchový kout s umyvadlem a toaletou, vestavěná spíž a sklepní kóje 
v suterénu; domácí telefon a společná televizní anténa. Ubytování zahrnuje vodné a stočné, spotřebu 

DLOUHODOBÝM PRIORITNÍM CÍLEM   
sociální služby je udržení individuálních schopností a dovedností vysokého 

počtu uživatelů prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb... 
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elektrické energie, vytápění, používání společné televizní antény, používání výtahů, osvětlení 
společných prostor. 
 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 
Podpora při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě spotřebičů. Uživatelům je 
poskytována podpora v hospodaření s penězi a pomoc s nákupy a běžnými pochůzkami spojenými při 
obstarávání si věcí potřebných pro svou osobu. 
 

 vzdělávací a aktivizační činnosti 
Uživatelům je poskytována a zprostředkována nabídka zájmových, kulturních a sportovních aktivit. 
Podpora při obnovování nebo upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím a v oblasti 
partnerských vztahů. 
 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Uživatelům je poskytována podpora v možnostech samostatného pohybu a pobytu mimo službu a při 
udržování osobních kontaktů s rodinou a přáteli. Jsou podporováni a vedeni k využívání nabídky 
služeb, zájmových aktivit a informačních zdrojů z běžného společenského prostředí. Uživatelům je 
poskytována podpora a doprovázení za aktivitami mimo službu, vč. obstarávání si osobních záležitostí 
na úřadech. 
 

 sociálně terapeutické činnosti 
Uživatelé služeb jsou podporování v rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností 
potřebných pro sociální začleňování. Uživatelům je poskytováno základní sociální poradenství v 
sociální oblasti, kdykoliv při důležitých legislativních změnách a v možnostech sociální pomoci 
uživatelům služby formou poskytování informací sociálním pracovníkem a ředitelem a formou osobité 
podpory a péče.  
 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 
Poskytovatel vytváří systém závazných vnitřních předpisů, které v návaznosti na standardy kvality 
sociálních služeb mají zajistit uživatelům služeb uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů při 
poskytování služby. Uživatelům služeb je např. zajišťována podpora v uplatňování podnětů a stížností, 
vlastní vůle v jednání a rozhodování o osobních záležitostech. Služba se uplatňuje systémem 
individuálního plánování pro realizaci osobního rozvoje a dosahování osobních cílů uživatelů služeb. 

 

 
 

 Poskytovaná služba je určována individuálními potřebami uživatele a společnosti. Dle 
možností podporujeme začlenění a integraci uživatele a posilujeme jeho sociální začlenění. 
Sociální služba je poskytována kvalitně a odborně na základě individuálního plánování péče, 
jehož cílem je zjistit osobní přání, cíle a potřeby uživatelů…   Prvořadý důraz klademe na 
poskytnutí opory uživatelům k vyjádření jejich potřeb a představ o průběhu sociální 
služby.  Pravidelně zjišťujeme spokojenost uživatelů s poskytovanými službami a 
vyhodnocujeme, jaké podpory jim může být ze strany zařízení poskytnuto.  Plán služby je 
vytvářen sociální pracovnicí za spolupráce týmu pracovníků sociálních služeb. Plán se 
s každým uživatelem služby tvoří, případně přehodnocuje nejméně jedenkrát ročně. 
S uživateli služby, kteří jsou příjemci příspěvku na péči a s uživateli služby staršími 80 let je 
individuální plán tvořen a přehodnocován jedenkrát za 3 měsíce.  
 
 
 
 

VIZÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY   
je poskytovat sociální službu lidem, kteří to skutečně potřebují;  

vytvořit jim podporu pro život v prostředí,  
které je podobné životu v běžné domácnosti... 
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 Úhrady za poskytnutí sociální služby: 
 

1. Za základní činnosti: 
 poskytnutí stravování nebo pomoc při zajištění stravy: 

celodenní strava 150 Kč | oběd 65 Kč 
 poskytnutí ubytování: 

jednolůžková bytová jednotka 155 Kč/den 
dvoulůžková obytná jednotka 102 Kč/den 

2. Za úkony péče stanovena poskytovatelem. 
3. Za fakultativní činnosti stanovena poskytovatelem.                                                     
 
Od 1. července 2009 rozhodla Rada Olomouckého kraje svěřit stanovování úhrad základní 
činnosti do pravomoci ředitelů příspěvkových organizací.  

 
Typy bytových jednotek | stav k 31. 12. 2011 

 

 
 

Zastoupení podle pohlaví | stav k 31. 12. 2011 
 

 
 
 
 
 
 

jednolůžkové dvoulůžkové

byty 33 6

muži ženy

pohlaví 10 34
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Počet uživatelů podle věkové struktury | stav k 31. 12. 2011 
 

 
 

Počet příjemců příspěvku na péči podle stupňů | stav k 31. 12. 2011 
 

 
 

Proměny počtu uživatelů v průběhu roku | stav k 31. 12. 2011 
 

 
 
¨ 

od 27 do 64 let od 65 do 79 let  80 a více let

počet 3 24 17

I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň

počet 16 4 0 0

přijato odchod úmrtí

počet 10 5 2
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Počet přijatých žádostí o poskytnutí sociální služby | stav k 31. 12. 2011 
 

 
 

Pro uživatele pobytové sociální služby chráněné bydlení byla v průběhu roku připravována 
nabídka společensko-kulturních aktivizačních akcí, které využívají dle svého zájmu a svých 
možností. Přehled realizovaných akcí:  
 
Realizované akce v měsíci prosinci 

 Advent – příprava na slavení vánoc  
 Pravidelné setkání Výboru uživatelů  
 Setkání s BIBLÍ a panem farářem Janem  
 Trénujeme paměť – osmisměrky  
 Zdobíme si domovy a společné prostory – vánoce jsou zde  

 
Realizované akce v měsíci listopadu  

 Beseda "Formule 1" v rámci Univerzity volného času  
 Požární cvičení - u nás oheň neuspěje  
 Pravidelné setkání Výboru uživatelů  
 Setkání s BIBLÍ a panem farářem Janem  
 Společné posezení u klobásy  
 Trénujeme paměť (osmisměrky)  
 Uklízíme a hrabeme zahradu - příprava na zimu  

 
Realizované akce v měsíci říjnu 

 Anglické odpoledne, cestujeme po Londýně – pijeme anglický čaj a mluvíme česky  
 Den otevřených dveří  
 "Křest" nové pračky  
 Pravidelné setkání Výboru uživatelů  
 Představení nových zaměstnanců (sociální pracovnice a pracovnice sociálních služeb)  
 Přípravy na "HELLOWEEN"  
 Sportovní házení šipek  
 Turnaj v kuželkách  
 Výstava v Kulturním domě Loštice – podzim je tu...  
 Zdravý životní styl – příklady jak cvičit  

 
Realizované akce v měsíci září 

 Neformální setkání s ředitelem (co se stalo a co se stane...)  
 Pravidelné setkání Výborů uživatelů  
 Promítání fotografií ze sportovních klání uživatelů (Jesenec, Prostějov, Chválkovice)  
 Setkání s dechovkou  
 Sportovní hry POHODA Chválkovice Olomouc  
 Trénujeme paměť (osmisměrky)  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

počet 14 14 18 9 8 23 18
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Realizované akce v měsíci srpnu  
 Pravidelná schůze Výboru uživatelů  
 Učíme se nezlobit – hra Člověče nezlob se  
 Trénujeme, jedeme do Chválkovic  
 Společné povídání příběhů  
 Setkání s Biblí a panem farářem Janem  

 
Realizované akce v měsíci červenci  

 Pravidelná schůze Výboru uživatelů  
 Zpíváme s dechovkou   
 Povídání o Bibli s panem farářem Janem  
 Cvičíme a společně se bavíme 
 Turnaj v kuželkách  
 Čteme si pro radost 

 
Realizované akce v měsíci červnu  

 Trénujeme paměť   
 Letní karneval  
 Cvičíme s balónem  
 Co dělat, aby u nás nehořelo 
 Zahradní opékání klobás  
 Povídání o Bibli s panem farářem Janem  
 Pravidelná schůze Výboru uživatelů  
 Turnaj v Člověče, nezlob se!  
 Čteme na pokračování   
 Formule 1 – Monako  
 Turnaj v kuželkách a šipkách  

 
Realizované akce v měsíci květnu 

 Jdeme společně do knihovny  
 První jarní procházka  
 Vyprávíme si vtipné historky  
 Májový koncert  
 Návštěva synagogy v Lošticích  
 Povídání o Bibli s panem farářem Janem  
 Pravidelná schůze Výboru uživatelů  
 Turnaje v Člověče, nezlob se!  
 Čteme na pokračování  
 Protahujeme si celé tělo  
 Zpíváme si lidové písničky pro radost  

 
Realizované akce v měsíci dubnu 

 Hra se slovy - vědomostní soutěže 
 Chystáme se na Velikonoce 
 Jarní výpomoc na zahradě 
 Moříme si hlavu (křížovky, osmisměrky) 
 Odpoledne s tancem a zpěvem 
 Povídání o Bibli s panem farářem Janem 
 Pravidelná schůze Výboru uživatelů 
 Procházka po Lošticích 
 Setkání s Marií, postní meditace 
 Trénujeme s míčem 

 
Realizované akce v březnu  

 Co jsme společně prožili v roce 2010 (fotografie z akcí) 
 Jdeme společně na první jarní procházku  
 Kulturní a taneční vystoupení dětí z MŠ Loštice  
 Mlsáme s Monikou – návštěva cukrárny  
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 Oslava Mezinárodního dne žen za účasti senátora Ing. Karla Korytáře a dalších hostů  
 Pohybová cvičení aneb balón je hranatý…?  
 Povídání o Bibli s panem farářem Janem Hudcem  
 Poznáváme celý svět, cestujeme z domova  
 Pravidelné schůze Výboru uživatelů PPD Loštice  
 Setkání s Marií, postní meditace  
 Společná oslava 90. narozenin uživatelky  
 Směje se spolu při vyprávění vtipů  

 

 Realizované akce v únoru  
 Kdo první vyluští křížovky či osmisměrku  
 "Nejkrásnější pověsti české“ aneb čteme na pokračování  
 Oblíbené turnaje ve společenských hrách  
 Pohybová cvičení aneb balón je kulatý  
 Povídání o Bibli s panem farářem Janem Hudcem  
 Poznáváme celý svět  
 Pravidelné schůze Výboru uživatelů  
 Trénování paměti – Hra se slovy  
 Zpíváme a tančíme s dechovkou  

 
Realizované akce v lednu 

 Cestujeme po celém světě  
 Co nového ve formuli 1 (v rámci Univerzity volného řasu)  
 Čteme na pokračování  
 Novoroční koncert žáku Základní umělecké školy Loštice  
 Posezení nad Biblí s hudbou a zpěvem  
 Setkání s Marií (mariánské meditace)  
 Setkání Výboru uživatelů  
 Slavnostní kolaudace nové “vyšetřovny“  
 Školení bezpečnosti práce aneb co dělat aby nehořelo  
 Trénování paměti – hrátky se slovy  
 Tříkrálová slavnostní večeře pro uživatele a zaměstnance  
 Všemi oblíbené turnaje ve společenských hrách  
 „Životní filozofie“ (v rámci Univerzity volného času) 

 
Z množství realizovaných akcí v uplynulém roce cheme upozornit jen na ty nejvýznamnější, 
které se uskutečnily v prostorách sociální služby nebo při které byl Penzion pro důchodce 
Loštice prezentován široké veřejnosti v rámci Olomouckého kraje:  
 

 Den otevřených dveří 
 Dobrovolnické možnosti podpory seniorů… v Evropské unii 
 Sportoví hry seniorů POHODA Chválkovice 
 Učíme se nezlobit – turnaj chráněných bydlení ve hře „Člověče, nezlob se“ 
 Oslava Mezinárodního dne žen za účasti významných hostů 
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 V rámci každoroční akce "Týdne 
sociálních služeb ČR" v naši sociální 
službě proběhl "Den otevřených dveří 
2012". V rámci akce se veřejnsoti 
prezentovala pobytová sociální služba 
"chráněné bydlení".  Návštívilo nás  
40 zahraničních hostů z  10 evropských 
zemí (Finsko, Německo, Rumunsko, 
Maďarsko, Polsko, Holandsko, Francie, 
Litva, Lotyšsko a Chorvatsko) v rámci 
projektu  „Dobrovolnické možnosti 
podpory seniorů a sociálně 
vyloučených občanů v Evropské unii“, 
na niž poskytla grant Evropská komise 
ze svého programu „Evropa pro 
občany 2007 – 2013“  Stalo se již 
tradicí, že se družstvo „tvarůžek“ 
účastní společensko-sportovního 
setkání seniorů, které pořádá Domov 
seniorů POHODA Chválkovice. 
Podařilo se nám postavit dvě družstva 
a výsledek sportovního klání? V roce 
2009 nečekané 3. místo; v roce 2010 
neuvěřitelné 2. místo a v roce 2011 se 
sportovním borcům podařilo 

vybojovat 1. místo v IX. ročníků Sportovních her seniorů a korunovat cestu ke zlatu. Kdo 
umí, ten umí. Chcete důkaz? Druhé družstvo „tvarůžek“ vybojovalo 3. místo. Pořadatel akce 
připravil šest pohárů – čtyři poháry máme doma (dvě ocenění v soutěži družstev a dvě 
ocenění v soutěži jednotlivců).  Zájem o 
první ročník turnaje "Učíme se nezlobit" 
se strany uživatelů sociální služby 
„chráněné bydlení“ v Olomouckém kraji 
byl nečekaný. Ze šesti přihlášených 
družstev naše domácí obsadilo druhé 
místo!  Pod záštitou Nadačního fondu 
manželů Livie a Václava Klausových 
proběhl čtyřdenní vzdělávací projekt 
"Senioři komunikují", do kterého se 
zapojili uživatelé PPD Loštice společně se 
seniory Města Loštic.  Již tradičně 
proběhla oslava „Mezinárodního dne 
žen“ pod záštitou senátora Ing. Karla 
Korytáře za účasti hostů MUDr. Michaela 
Fischera, prvního náměstka hejtmana 
Olomouckého kraje, Mgr. Yvony 
Kubjátové, náměstkyně hejtmana 
Olomouckého kraje a PhDr. Markéty 
Čožíkové, vedoucí odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Olomouckého kraje.  
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Při realizaci kulturně-společnských akcí pro uživatele sociální služby úspěšně spolupracujeme 
s místními společenskými a školskými institucemi: 

 Vystoupení dětí z mateřské školky v Lošticích 
- v rámci akce: oslava Mezinárodnídne žen 
- v rámci akce: oslava Dne maminek 
- v rámci akce: Vánoční pásmo 

 Koncerty žáků ze Základní umělecké školy v Lošticích 
- v rámci akce: Novoroční koncert 
- v rámci akce: oslava Mezinárodního dne žen 
- v rámci akce: oslava Dne maminek 
- v rámic akce: Vánoční koncert 

 
 

 5.  PROPAGACE POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

 

Mezi 10 TOP zemí 
podle návštěvnosti 
webových stránek se 
umístnila:  
Česká republika 
Rusko 
Slovensko 
Slovinsko 
USA 
Ukrajina 
Polsko 
Nizozemsko 
Kanada 
Izrael 

 
Sociální služba se prezentuje prostřednictvím webové stránky www.ppd-lostice.cz. 
Prosřednictvím webové analýzy Google Analytics získáváme dokonalý přehled o provozu na 
naších webových stránkách a také o efektivitě marketingu. Za loňský rok webové stránky 
Penzionu pro důchdoce Loštice navštívilo:  
 
 

 
5094 

návštěvníků 
 

 
2086 

unikátních návštěv 
 

 
20545 

zobrazení stránek 
 

 
 

http://www.ppd-lostice.cz/
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 Novým nástrojem oslovení potencionálních uživatelů sociální služby se stala prezentace 
Penzionu pro důchodce Loštice ředitelem a sociální pracovnicí zaměřená na členy Klubu 
seniorů na území města Olomouce (účelová zařízení sociální péče zřizované odborem 
sociálních věcí Magistrátu města Olomouce), při kterých jsou senioři formou besedy spojené 
s promítáním fotografií seznamováni s posláním a činností sociální služby „chráněné 
bydlení“. 
 

 5.  VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 
5.1 Výnosy 

 
Schválený rozpočet výnosů upravený z původních 5.015.000 Kč na 4.666.974 Kč. Skutečné 
naplnění celkových výnosů bylo ve výši 4.850.356,49 Kč z toho: 
 

Výnosy  

výnosy z prodeje služeb – příjmy od uživatelů  2.653.799,00 Kč 

výnosy z pronájmu 21.251,00 Kč 

ostatní výnosy z činnosti  30.462,73 Kč 

úroky  1.975,76 Kč 

výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu  1.363.894,00 Kč  

výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC  778.974,00 Kč 

 
Došlo ke zvýšenému plnění z důvodu naplnění kapacity sociální služby „chráněné bydlení“ 
i ve dvoulůžkových obytných jednotkách. Od 1. 4. 2011 došlo k navýšení úhrad o 5 Kč/1 den 
v jednolůžkové obytné jednotce a o 2 Kč/1 den ve dvoulůžkové obytné jednotce. Účelová 
neinvestiční dotace z MPSV byla schválena a vyčerpána ve výši 1.340.000 Kč. V průběhu 
roku 2011 jsme obdrželi dotaci z Úřadu práce ve výši 23.894 Kč na SÚPM.  
 
5.2 Náklady 

 
Schválený rozpočet nákladů upravený z původních 5.015.000 Kč na 4.666.974 Kč. Skutečné 
čerpání celkových nákladů bylo ve výši 4.850.356,49 Kč z toho: 
 

Náklady 

spotřeba materiálu 472.557,62 Kč 

spotřeba energie         835.783,91 Kč 

opravy a udržování   169.762,10 Kč 

cestovné    6.011,00 Kč 

náklady na reprezentaci        5.128,96 Kč 

ostatní služby            340.729,10 Kč 

mzdové náklady             2.048.589,00 Kč 

zákonné sociální pojištění   684.864,00 Kč 

zákonné sociální náklady                20.311,00 Kč 

jiné sociální náklady  
daně a poplatky 

16.250,00 Kč 
400,00 Kč  

ostatní náklady z činnosti       31.291,80 Kč 

odpisy dlouhodobého majetku   218.678,00 Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2011 byl stanoven jako vyrovnaný, skutečnost: 

výnosy   4.850.356,49 Kč 

náklady  4.850.356,49 Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2011 činil  0,00 Kč 

 
Hospodaření organizace k datu 31. 12. 2011 skončilo s vyrovnaným výsledkem hospodaření. 
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5.3 Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace 

 
Z rozpočtu organizace hrazena strojní investice – automatická pračka v celkové nákupní 
ceně 149600 Kč, z toho investiční příspěvek od zřizovatele 149600 Kč. Došlo k zajištění a 
provedení nezbytných oprav na úseku:  

 rekonstrukce počítačové sítě 
 oprava podlahy ve společenské místnosti 
 oprava elektrických jističů v 39 obytných jednotkách 
 oprava rozvodů a podlahy v místnosti č. 12.  

 
5.4 Účelová dotace 

 
Zřizovatelem byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace MPSV s účelovým znakem 13305. 
Účelová dotace z MPSV jako program podpora A byla poskytnuta a vyčerpána ve schválené 
výši 1340000 Kč. V roce 2011 byl Úřadem práce Olomouc poskytnut příspěvek na SÚPM 
v celkové výši 23894 Kč. Poskytnutý příspěvek na SÚPM byl v celkové výši vyčerpán. 
 
5.5 Závazné ukazatele  

 
Limit mzdových prostředků na rok 2011 byl schválen ve výši 2076000 Kč. Byl vyčerpán ve výši 
2048589 Kč. Neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy roku 2011 byl schválen ve výši 
205000 Kč. Celkové náklady byly ve výši 218678 Kč. K navýšení došlo při zařazení digitalizace 
a automatické pračky do evidence. Zřizovatelem byl navýšen příspěvek na odpisy ve výši 
6246 Kč. Z vlastních prostředků byly pokryty odpisy ve výši 7432 Kč. 
 
 

 6. HOSPODAŘENÍ S FONDY 
 

6.1 Investiční fond 

Zůstatek fondu k 01. 01. 2011 53389 Kč 

Tvorba investiční fondu činila 368278 Kč 

z toho účetní odpisy ve výši  218678 Kč 

z toho posílení IF a RF po schválení zřizovatelem 149600 Kč 

Čerpání investiční fondu činilo 309846 Kč 

z toho odvod z odpisů  160246 Kč 

nákup nové investice 149600 Kč 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2011 111821 Kč 

 
 

6.2 Fond odměn 

Zůstatek fondu k 01. 01. 2011 2000 Kč 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2011 2000 Kč 

Fond odměn nebyl v roce 2011 použit. 

 
         

6.3 Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření 

Zůstatek fondu k 01. 01. 2011 11440,00 Kč 

:: příděl ze zlepšeného VH 386,05 Kč 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2011 11826,05 Kč 

V průběhu roku 2011 byl uplatněn příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010 ve 
výši 386,05 Kč. Fond rezervní nebyl v průběhu roku použit. 
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6.4 Fond rezervní z ostatních titulů 

Zůstatek fondu k 01. 01. 2011 4072 Kč 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2011 4072 Kč 

Fond rezervní z ostatních titulů nebyl v roce 2011 použit.  

 
 

6.4 Fond kulturních a sociálních potřeb = FKSP 

Zůstatek fondu k 01. 01. 2011 činil 26574,43 Kč 

Tvorba fondu na rok 2011 činila | základní příděl 20311,00 Kč 

Čerpání FKSP činilo 35755,00 Kč 

příspěvek na stravování   28155,00 Kč 

příspěvek na vitamíny 3600,00 Kč 

příspěvek životní výroční nepeněžité 4000,00 Kč 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2011 11130,43 Kč 

 
 

 7. KONTROLNÍ ČINNOST 
 

V návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, organizace 
klade důraz na vnitřní kontrolní systém a vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a 
účelný výkon finančních prostředků organizace. Cílem finanční kontroly v organizaci je 
zajištění ochrany veřejných finančních prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným 
nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, 
neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými finančními prostředky nebo trestnou 
činností. Finanční kontrola je zapracována zejména ve Směrnici o finanční kontrole, která je 
součástí finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. V průběhu 
roku při provádění kontrol nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a pochybení. Účtování 
bylo prováděno v souladu se zákonem a vnitřní směrnicí organizace, nedostatky v provádění 
finančních operací nebyly shledány. 
 

Kontroly provedené vlastními zaměstnanci 
 Dodržování požární ochrany v objektu – bez závad 
 Dodržování požární ochrany uživatelů sociální služby – bez závad  
 Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – bez závad 
 Dodržování účetních předpisů – zjištěna jedna závada – odstraněna 

 

Kontroly provedené zřizovatelem 
 Ze strany zřizovatele sociální služby nebyla provedena žádná kontrola 

 

Kontroly jiných kontrolních orgánů 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna Šumperk 

platby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 
plátce pojistného – bez závad 

 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj  
předmětem kontroly bylo dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů 
podle § 3 odst. 1 písm. c) ZIP – zjištěna jedna závada (odstraněna) 

 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj   
předmětem kontroly bylo dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů 
podle § 3 odst. 1 písm. c) ZIP: dodržování pracovně právních předpisů se zaměřením 
na úplnost pracovních smluv, evidenci docházky, mzdové listy, výplatní pásky, 
vyplácení mezd, srážky ze mzdy, mzda nebo náhradní volno za práci přesčas, mzda 
nebo náhrada mzdy za svátek… – zjištěna jedna závada (odstraněna) 


