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1. Úvodní slovo ředitelky 

 
 
 
Vážení čtenáři, 
 
uplynulý rok se svým hektickým průběhem příliš nelišil od let předchozích. Po celý 
rok pokračovala rozsáhlá rekonstrukce zámeckého parku, v létě přibyla další 
investiční akce, první etapa půdní vestavby, která v tomto období vrcholí přípravou 
kolaudace nového technického zázemí pro zaměstnance. Podařilo se nám také 
vybudovat další aktivizační dílnu pro uživatele, která prakticky okamžitě získala  
stejně velkou oblibu jako dílny předchozí. Ačkoliv každá takto rozsáhlá stavební akce 
ztíží provozní podmínky, komfort našich klientů  příliš neohrozila ani jedna z nich. 
 
Rok 2012 se přesto zapíše zlatým písmem do novodobé historie našeho zařízení. 
V září v naší organizaci proběhla Inspekce kvality sociálních služeb, která skončila 
s vynikajícím výsledkem a pochvalou celého inspekčního týmu. Potvrzení správného 
směru námi nastoupené cesty od odborníků na slovo vzatých bylo pro nás obrovskou 
satisfakcí za léta usilovné práce a významným povzbuzením do budoucna. Je 
příjemné zakončit úvodní slovo konstatováním, že jsem velmi pyšná na kolektiv 
zaměstnanců našeho Domova a všem patří můj velký dík.  
 
 
   

 
 
 
 
 
 

2. Kontaktní údaje 
 

Název organizace:   Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace 
Sídlo organizace:    Rokytnice, č. p. 1, PSČ 751 04 
Statutární zástupce:  JUDr. Eva Fabová, ředitelka 
IČ:      61985911 
Zřizovatel:     Olomoucký kraj, ul. Jeremenkova 40 a, Olomouc, PSČ 779 11 
Telefon:     581 211 853 
Fax:       581 213 871 
e-mail:     reditelka@domovrokytnice.cz 
Webové stránky:   www.domovrokytnice.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reditelka@domovrokytnice.cz
http://www.domovrokytnice.cz/


3. Představení organizace 
 
Domov Na zámečku Rokytnice, p.o., poskytuje dvě sociální služby – Domov pro 
osoby se zdravotním postižením a Domov pro seniorky. 
 
 
 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

 
Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 28. 2. 2011      
je kapacita této služby 140 osob. 

 
V našem domově poskytujeme celoroční pobytovou službu pro osoby se zdravotním 
postižením, které mají z důvodu tohoto postižení sníženou soběstačnost, a jejichž  
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Službami, které našim 
klientům poskytujeme, se snažíme vytvářet podmínky pro život srovnatelný s životem 
v běžné společnosti a postupně snižovat závislost našich klientů na službě. 
 
Našimi klienty jsou dospělí muži a ženy se středním nebo těžkým mentálním a 
kombinovaným postižením od 19-ti let věku, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické 
osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Důvodem pro nepřijetí do 
našeho Domova jsou autismus, problémové a agresivní chování a zdravotní stav 
vyžadující specializovanou zdravotní péči. 
 
K 31. 12. 2012 jsme měli na tomto Domově 138 klientů, z nichž 134 pobírá příspěvek 
na péči. Průměrný věk našeho klienta je 53 let.  
 
 

Věková 
struktura Počet klientů 

19-26 let 0 

27-65let 123 

66-75 let 7 

76-85 let 5 

86-95 let 3 

 
 



Věková struktura klientů DOZP

27-65 let

66-75 let

76-85 let

86-95 let

 
 
Naši klienti jsou ubytováni v jedné hlavní a jedné vedlejší budově. K dispozici jim jsou 
3 jednolůžkové pokoje, 9 dvoulůžkových a 30 tří a vícelůžkových pokojů. 
 
V průběhu roku 2012 byli do domova přijati 3 klienti, 1 klient byl přemístěn do jiného 
zařízení a 6 klientů zemřelo. 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením se člení na menší celky: domov Slunce, 
domov Kopretina, domov Duha, jehož součástí je i bydlení v rodinném domku tzv. 
Zahradní domek a domov Čtyřlístek. Každý z těchto domovů je specifický a zaměřuje 
se jiný typ péče o klienty. 
 
Na domově Čtyřlístek jsou umístěni klienti s problémovým chováním a s vysokým 
stupněm závislosti. V roce 2012 uspořádal domov Čtyřlístek velikonoční výstavu, na 
které se prezentovaly svými výrobky všechny domovy. Součástí této výstavy byl i 
prodej drobných výrobků z našich dílen.  V rámci Týdne sociálních služeb jsme 
potěšili naše zařízení i širokou veřejnost uskutečněním podzimní výstavy. Během 
tohoto týdne si mohli nejen klienti, ale i hosté vytvořit zajímavou podzimní dekoraci a 
strávit tak s námi poslední sluncem prozářené dny.  
Na závěr roku jsme spolu s klienty pozvali jejich rodinné příslušníky, opatrovníky a 
starostu obce, abychom si společně u malého občerstvení poseděli, zazpívali koledy 
a vánočně se naladili. Toto příjemné odpoledne klienti ukončili předáním drobných 
dárků, které si v době adventu pro své nejbližší sami vyrobili. Společné vánoční 
setkání klientů a jejich rodin jsme uspořádali v roce 2012 poprvé, a protože se 
setkalo s velmi kladným ohlasem, budeme tuto spolupráci rozvíjet i v následujících 
letech,  



            
 
   

           
 
 
V domově Zahradní domek jsme se po rozsáhlé rekonstrukci zaměřili na rozvíjení 
schopností jednotlivých klientů a vytváření takových podmínek, které povedou k jejich 
větší samostatnosti a ke zvládnutí běžného života v chráněném bydlení i mimo něj. 
Klienti se zapojili do vyřizování vlastních žádostí o navrácení částečné způsobilosti  
k právním úkonům na Okresním soudě v Přerově. V doprovodu aktivizační 
pracovnice se učí orientaci ve městě, nákupům potravin v hypermarketech, 
navštěvují lékaře a vyřizují si náležitosti spojené s ošetřením, objednáním termínů a 
dopravou. Aktivně se podílí na celkovém formování chodu domova např. přípravě 
jednoduchých pokrmů, úklidu a estetické úpravě prostředí. Snažíme se o to, aby 
naše míra podpory umožňovala klientům v maximální možné míře uchopit 
rozhodování do vlastních rukou. 

 

           
 



Domov Slunce je zaměřen na imobilní klientky. Na domově Kopretina, kde jsou 
převážně starší klientky, se zaměřují na klidnější aktivizační činnost přímo na 
Domově. Oba domovy ve spolupráci konaly některé akce, např. Turnaj v kuželkách, 
vytváření adventních věnců, zdobení perníčků a promítání filmů. V lednu pořádal 
domov Kopretina Kloboukový bál, poté výlet na Hostýn, na jaře a na podzim výlet na 
výstaviště Flóra Olomouc.     

 

    
   

Domov pro seniorky 

 
Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 28. 2. 2011      
je kapacita této služby 12 osob. 

 
V Domově pro seniorky poskytujeme nepřetržitou celoroční pobytovou službu ženám, 
které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo potřebují péči s ohledem na svůj věk a 
zdravotní stav. Službu poskytujeme tak, abychom vytvořili klientkám podmínky pro 
důstojný život ve stáří. 
 
Našimi klientkami jsou seniorky ve věku od 55 let, které jsou závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, případně potřebují 
péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Důvodem pro nepřijetí klientky  jsou 
Alzheimerova nemoc a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči.  
 
Tuto službu jsme k  31. 12. 2012 poskytujeme 11 seniorkám (všechny klientky 
pobírají příspěvek na péči) a do budoucna chceme na základě požadavků veřejnosti 
tuto službu rozšiřovat. Průměrný věk klientky domova pro seniorky je 80,4 let. V roce 
2012 zemřela 1 klientka.  
 

Věková 
struktura Počet klientek 

27- 65 let 0 

66 - 75 let  3 

76 - 85 let 6 

86 - 95 let  2 



 

         

Věková struktura klietů DS

66-75 let

76-85 let

86-95 let

 
 
 
 
 
              

         
 
 
Naše seniorky jsou ubytovány v samostatném křídle hlavní budovy, k dispozici jsou 
jim 3 třílůžkové pokoje, jeden dvoulůžkový a jeden jednolůžkový pokoj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Hlavní zásady námi poskytované služby DOZP 
 

- Respektujeme svobodnou volbu klienta a svobodu jeho pohybu. 
- Respektujeme a podporujeme důstojnost klienta. 
- Podporujeme sociální začleňování našich klientů. 
- Podporujeme individuální přístup ke každému klientovi a jeho aktivizaci. 
- Provádíme služby na profesionální úrovni. 
- Podporujeme autonomii našich klientů. 

 
Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů DOZP 

 
DOZP – krátkodobé cíle na rok 2012 
 

- Do dílny Proutek byl zaveden telefon. 
- Došlo k rozčleňování pokojů pro vytváření intimnějšího prostředí pro klienty 

pomocí křesel a teleskopických a skládacích paravánů. V roce 2013 budeme 
v realizaci tohoto cíle pokračovat.  

- Byl zakoupen minibus s úpravou pro přepravu imobilních klientů. 
- Bylo zřízeno venkovní posezení pro klienty Zahradního domku. 
- Byla provedena úprava pokoje pro klienty s problémy v chování. 

 
DOZP – dlouhodobé cíle 
 

- Vytváření co nejdomáčtějšího prostředí – došlo ke zrušení jednoho 
šestilůžkového pokoje a jednoho pětilůžkového pokoje. V realizaci tohoto cíle 
budeme pokračovat. 

- Podpora volného pobytu po Domově i jeho okolí – vybudování bezbariérového 
vstupu na domov Kopretina bylo splněno realizací samootevíracích dveří. 
Postupně vedeme klienty nakupující v pojízdné prodejně k tomu, aby 
nakupovali v samoobsluze – v roce 2012 začalo v samoobsluze v obci 
nakupovat 9 klientů. 

- Podpora kontaktu klientů s přirozeným společenským prostředím – uspořádání 
alespoň 5 akcí pro širokou veřejnost. Uspořádali jsme dva velké Dny 
otevřených dveří a zúčastnili jsme se Týdne sociálních služeb. Další akce 
pořádané naším domovem jsou uvedeny v přehledu akcí za rok 2012. Přehled 
aktivizační činnosti vypovídá o naší velké snaze zapojit klienty do běžného 
společenského života. 

- Co nejkvalitněji poskytovaná služba – v cíli jsme si stanovili proškolení 20 
pracovníků přímé péče v kurzu bazální stimulace a 30 pracovníků v kurzu 
bezpečných úchopů při práci s agresivními klienty. Bylo proškoleno 40 
pracovníků v kurzu bazální stimulace. V letech 2011 a 2012 bylo proškoleno 
26 pracovníků v práci s agresivním klientem – v proškolování budeme dále 
pokračovat a zvyšovat tak odbornou úroveň našich pracovníků. 

- Podpora samostatnosti klientů – nákup cvičných bytů. Tento cíl se nám 
z důvodu nedostatku finančních prostředků zatím plnit nedaří. Vzhledem 
k tomu, že se snažíme naše klienty na případný přechod do chráněného 
bydlení připravovat, vybudujeme v roce 2013 nový domov v přízemí hlavní 
budovy. Tento domov bude mít vytvořeny podmínky pro samostatnější život, 
stejně jako mají klienti našeho Zahradního domku. 
 



Hlavní zásady námi poskytované služby DS 
 

- Respektujeme svobodnou volbu a svobodu pohybu 
- Respektujeme a podporujeme lidskou důstojnost každé klientky. 
- Ke každé klientce je přistupováno individuálně a profesionálně. 
- Podporujeme sociální začleňování našich klientek, kontakt s rodinou a 

známými a aktivitu uživatelek. 
 
 

Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů DS 
 
 

DS – krátkodobé cíle na rok 2012 
 

- Bylo nakoupeno zvedacího zařízení. 
- Na domov pro seniorky byl zaveden telefon. 
- Na domově proběhla výměna jedné matrace za antidekubitní a zakoupeno 6 

postelí s novými matracemi. Výměna dalších antidekubitních matrací bude 
díky omezeným finančním prostředkům pokračovat v letech 2013 a 2014.    

- Dosud jsme nezakoupili koupací křeslo, cíl naplníme v roce 2013. 
 

DS – dlouhodobé cíle 
 

- Snažíme se obyvatelkám vytvářet co nejdomáčtější prostředí, a to snižováním 
počtu lůžek na pokojích, používáním běžného nábytku a výmalby podle přání 
obyvatelek pokojů. Tento cíl je průběžně plněn, chceme, aby domov pro 
seniory byl opravdovým domovem.  

- Dlouhodobý cíl podporování volného pohybu vytvářením bezbariérového 
prostředí se nám plnit nepodařilo s ohledem na omezené finanční možnosti, 
cíl však nerušíme, budeme pokračovat v dalších letech.  

- Naše seniorky podporujeme v kontaktu se společenským prostředím, a to 
nejenom při organizování lázeňských pobytů, ale se také snažíme je zapojovat 
do běžných aktivit pořádaných naším domovem – pečení cukroví, příprava 
adventních věnců, vysazování skalky. Seniorky mohou navštěvovat akce, 
které je zajímaly dříve – např. výstavu Flóra Olomouc. 

- V našem zařízení pracuje kvalifikovaná fyzioterapeutka, která zajišťuje 
seniorkám odbornou rehabilitační péči. 

- Všichni naši pracovníci v přímé péči, pracovníci aktivizačních dílen i sociální 
pracovnice se odborně vzdělávají tak, aby byli schopni poskytovat v domově 
pro seniorky co nejkvalitnější péči. Vzdělávání je zaměřeno na aktivity lidí 
v seniorském věku, na komplexní péči o klienty apod. Naši pracovníci velmi 
často uplatňují v práci nové poznatky, např. z kurzu bazální stimulace.   

- S ohledem na požadavky zájemců o službu je naším dlouhodobým cílem 
rozšíření kapacity domova pro seniory a vzhledem k potřebám klientů také 
chceme v nejbližší budoucnosti zrušit omezení pouze na ženy – budeme tedy 
schopni poskytovat službu i manželským párům nebo mužům. Tento cíl je 
s ohledem na naše provozní možnosti velmi ambiciózní, my ale věříme, že se 
nám jej podaří v krátké době dosáhnout. 

  
 



4. Aktivizační činnost 
 
 
Akcí pořádaných Domovem i mimo naše zařízení se mohou účastnit dle svého 
rozhodnutí klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením i klientky Domova pro 
seniorky. V roce 2012 jsme pořádali soutěž Slet čarodějnic a Den dýní. 
 

        
 
 
Řady akcí se zúčastnili i pozvaní z jiných zařízení. Na jaře jsme pořádali Soutěž ve 
zdobení dortů s originálními výtvory, v květnu se uskutečnilo Koláždění kolem 
Koulezemě a již tradiční Májová veselice. 
 

         
    

         
 
Na podzim proběhla Kateřinská zábava opět i pro přátele z okolních zařízení. 
Obyvatele obce Rokytnice jsme koncem roku pozvali na již tradiční Rozsvěcování 
vánočního stromečku. 



 

         
 
V červnu a prosinci jsme pořádali pro širokou veřejnost Den otevřených dveří. 
 
Další společenské akce pořádaly také jednotlivé domovy - Kloboukový bál, 
Valentýnskou párty, Karneval, diskotéky či taneční zábavy s dechovkou, vyrábění 
draků či turnaj v kuželkách. 
 

          
 
 
 
Každý domov pořádal pro své klienty v průběhu roku rekreační pobyty. V květnu 
2012 proběhly rekreace uživatelů domova Čtyřlístek, a to v Rožnově pod Radhoštěm 
a na Malé Morávce. V červnu se klienti domova Kopretina účastnili rekreačního 
pobytu v Lednici. V září se uskutečnila rekreace imobilních z domova Slunce 
v Lednici.  
         

          



    
 
V rámci aktivizační činnosti si pracovníci s klienty připravili tři taneční vystoupení. 
Mgr. Žaneta Slováčková s klienty pracovala na nácviku vystoupení Johanka a Touha, 
paní Marcela Bartoníková ve spolupráci s uživateli uvedla Šátkový tanec. Taneční  
vystoupení klienti prezentovali  i při společenských akcích konaných mimo naše 
zařízení.  
 

          
 
 
Práce klientů, které vznikly při aktivizačních činnostech, byly prezentovány na 
prodejních výstavkách v Regionálním centru města Olomouce před velikonočními a 
vánočními svátky. 

 

       

 
Klienti mají možnost dle svého zájmu využívat místnost snoezelen, která je  navržena 
s důrazem na aktivizaci všech smyslů, a to pomocí např. barevných a pohyblivých 
světelných efektů pro zrak, relaxační hudby pro sluch, aromaterapie pro čich, vodní 
postele pro rozvoj uvědomování si vlastního těla. 
 
 
Od září 2012 mohou naši uživatelé docházet do nově vzniklé dílny Radost, kde se 
mohou pod vedením paní Ivy Zbožínkové zdokonalovat v technice drátkování.  
 



         
 
 
Klienti mohou dále využívat nabídku aktivizace v dílnách Dobrotina zaměřené na 
přípravu  jídel a rukodělné práce, Pohoda nabízející muzikoterapii, Šikulína, kde 
započala nově výroba svíček, v košíkářské dílně Proutek a keramické dílně Terra.  
 
 
Z minulých let máme dobré zkušenosti s kontaktem našich klientů se zvířaty, kdy 
dvakrát týdně v zařízení probíhá cannisterapie vedená panem Doškem. V roce 2012 
jsme nabídli hipoterapii u koní v Majetíně, která se setkala s velkým zájmem. 
V prosinci přijeli koně  i za klienty do Domova.  
 

          
  
 
Dle zájmu klientů pomáháme při zprostředkování vhodnějšího typu zařízení a 
spolupracujeme s dalšími poskytovateli sociálních služeb.  
 
 
 
 
 

Přehled všech akcí, které byly pořádány v rámci aktivizační činnosti v roce 2012 
nebo kterých se naši klienti v roce 2012 zúčastnili 

 
Název akce Datum 

Návštěva multikina Cinestar v Olomouci  24.1. 

Kloboukový bál  26.1. 

Vystoupení v Klubu důchodců Rokytnice  1.2. 

Karneval  10.2. 

 
 
 
 



Valentýnská párty 16.2. 

Diskotéka Taverna, Přerov  23.2. 

Návštěva multikina Cinestar v Olomouci  1.3. 

Hudební představení „Byla noc krásná, májová“, Sokolovna Rokytnice  18.3. 

Výprava na hrad Špilberk, Brno  22.3. 

Ples v Kokorách  23.3. 

Návštěva výstavy „Titanic“, muzeum Komenského Přerov  27.3. 

Velikonoční jarmark v Regionálním centru Olomouc  27.3. 

Soutěž ve zdobení dortů  29.3. 

Pěší výlet do Kokor  12.4. 

Prohlídky města Přerova  13.4. 

Návštěva Flóry  19.4. 

Plavecký bazén Přerov  23.4. 

Výlet do Globusu Olomouc  24.4. 

Slet čarodějnic  26.4. 

Koláždění kolem Koulezemě  3.5. 

Návštěva ornitologické stanice  4.5. 

ZOO Vyškov  11.5. 

Pěvecká soutěž „Nad oblaky“ v Nezamyslicích  14.5. 

Návštěva Moravského divadla v Olomouci – představení Limonádový Joe   20.5. 

Rekreace uživatelů domova Čtyřlístek v Rožnově pod Radhoštěm 21.-25.5. 

Pěší výlet do Kokor  25.5. 

Návštěva kina Hvězda v Přerově – film Hurá do Afriky  27.5. 

Rekreace uživatelů domova Čtyřlístek na Malé Morávce  28.-31.5. 

Májová veselice  31.5. 

Den otevřených dveří  3.6. 
Výstava „Časy se mění, chuť zůstává, 140 let pivovaru Zubr“, Muz. 
Komenského Přerov  5.6. 

Návštěva Podzámecké zahrady Kroměříž  7.6. 

Rekreace uživatelů domova Kopretina v Lednici  4.-8.6. 

Rekreace uživatelů Zahradního domku v Rožnově pod Radhoštěm  
28.6.-
29.6. 

Poznávací výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm  26.6. 

Výlet do Bystrovan  29.6. 

Pěší výlet do Kokor   13.7. 

Zahradní slavnost v Nových Zámcích  17.8. 

Loučení s létem v Kokorách 7.9. 

Rozloučení s létem v ZOO, Svatý Kopeček u Olomouce  8.9. 

Výlet do Kroměříže  10.9. 

Klubíčko přátelství Kozlovice  12.9. 

Rekreace uživatelů domova Slunce v Lednici  10.-13.9. 

Sejdeme se na Vlachovce, taneční zábava na domově Kopretina  19.9. 

Návštěva minigolfu v Grygově  20.9. 

Výstava Kov ve městě VIII, Lipník 20.9. 

Módní přehlídka „Bílý sen“, Olomouc  26.9. 

Kino Brodek u Přerova  5.10. 

Návštěva Flóry Olomouc  11.10. 

Podzimní diskotéka na domově Čtyřlístek  17.10. 

Diskotéka Taverna Přerov  17.10. 

Počasí na draka? Vyrobte si vlastního 18.10. 

Výlet do Olomouce, Arcibiskupské muzeum  20.10. 

Líčení a módní přehlídka, Centrum Leon Přerov  24.10. 

Den dýní  31.10. 

Turnaj v kuželkách  1.11. 

Opékání kabanosu  6.11. 



Dračí tanečky  8.11. 

Návštěva bowlingu v Přerově  9.,16.10. 

Návštěva bowlingu v Přerově  16.11. 

Kino Hvězda Přerov 18. 11.  18.11. 

Kateřinská zábava  22.11. 

Rozsvěcování vánočního stromečku  29.11. 

Ples Vincentinum Přerov  30.11. 

Den otevřených dveří  2.12. 

Vánoční trhy v Přerově   10.12. 

Vánoční trhy v Olomouci – Česko zpívá koledy  12.12. 

Výlet do obchodního centra Globus Olomouc  15.12. 

Vánoční besídka na domovech  
17.-
21.12. 

Vystoupení dětí z MŠ na Domově pro seniory  18.12. 

Návštěva koní Na zámečku  28.12. 

    

Opakované akce:   

Cannisterapie - 2x týdně   

Návštěvy u koní v Majetíně - cca za 1 až 2 měsíce   

Sdružení Mosty k životu - v 1. pololetí 2- 4x měsíčně   

Snoezelen terapie – cca 2x týdně   
 

  

          
 
 
 

                                  
          Stížnosti na kvalitu služeb 

 
Stejně jako v minulém roce využívali klienti možnosti vyjadřovat své potřeby 
prostřednictvím podání stížností, oznámení, přání a pochval. V roce 2012 bylo 
podáno 23 stížností. Dvě stížnosti byly anonymní. Z celkového počtu stížností bylo 5 
stížností na kvalitu služby (2 stížnosti se týkaly stravování, 3 byly podány na 
pracovníky domova) a 18 na vztahy mezi klienty. Stížnosti, které se týkaly vztahů 
mezi klienty, řešily vedoucí domovů prostřednictvím rozhovorů s konkrétními klienty. 
Stížnosti na kvalitu služby řešila paní ředitelka s pověřenými vedoucími úseků. 
Všechny stížnosti byly řešeny ve lhůtě 15 dnů. Některé dopisy byly vyhodnoceny jako 
požadavek na přestěhování (např. jiný pokoj, oddělení, zařízení), jiné se týkaly 
podnětů na zlepšení kvality služby. 



Z důvodu většího porozumění klientů byly vytvořeny zjednodušené manuály pro 
podávání stížností, které byly umístěny s doprovodnými fotografiemi na nástěnkách 
domovů.  
 
              

Pochvaly 
 
Odrazem vzájemného porozumění, vcítění se do potřeb klientů jsou pochvaly ze 
strany klientů, rodiny, opatrovníků. Jedním z příkladů je pochvala za připravenou 
oslavu seniorky.  
Členové Výboru obyvatel Domova pro seniory, Domova pro osoby se zdravotním 
postiženími i rodinní příslušníci chválili pracovníky domova v průběhu celého roku za 
vzorně poskytovanou péči i pestrou stravu. 
 
Veškerá komunikace, kladná i záporná, potvrzuje zájem řešit neshody mezi uživateli 
domova a jeho pracovníky. Prohlubuje vzájemnou spokojenost klientů i personálu  
 

 
 

5. Zdravotní a ošetřovatelská péče 
 

Zdravotní a odbornou ošetřovatelskou péči v našem Domově poskytují klientům 
registrované všeobecné sestry prostřednictvím ošetřovatelského procesu na základě 
indikace praktické lékařky a dalších smluvních lékařů. Ordinované  odborné výkony 
zdravotní péče vychází z aktuálního zdravotního stavu a  individuálních bio- 
psychosociálních potřeb klientů a jsou vykazované zdravotním pojišťovnám v 
odbornosti 913. Vykazované finanční částky za poskytnutou péči jsou proměnlivé dle 
aktuálního zdravotního stavu uživatelů služby a plně závislé na předpisu odborné 
péče ošetřujícím lékařem.             
Pro zlepšení mobility klientů a zlepšení jejich celkového zdravotního stavu  se nám 
podařilo zajistit  rehabilitační péči odbornou fyzioterapeutkou. Všechny odborné 
úkony jsou směřovány k navrácení co nejvyšší míry schopnosti základní sebeobsluhy 
a sebepéče klientů. 

     

    
 

 

 

 

 



6. Personální údaje 
 

Počty zaměstnanců v roce 2012 
 

Struktura zaměstnanců 
Skutečnost – fyzické osoby 

k 31.12.2012 
Průměrný přepočtený evidenční 

stav 1 – 12/2012 

Pracovníci v sociálních 
službách – přímá obslužná 

péče 
54 52,2 

Pracovníci v sociálních 
službách – nepedagogická 

činnost 
13 13,1 

Sociální pracovnice 3 3,1 

Zdravotničtí pracovníci 13 12,6 

Administrativní pracovníci 7 7 

Provozní pracovníci 28 28,2 

CELKEM 118 116,2 

 
 

Čerpání mzdových prostředků v roce 2012 
 

Prostředky na platy zaměstnanců        25.009.207 Kč 
Vyplacené náhrady v PN                                              225.474 Kč 
Mzdové náklady z příspěvku ÚP                                    11.940 Kč 
Dohoda o provedení práce            5.294 Kč  
Dohody o pracovní činnosti v rámci OP LZZ  358.332 Kč 
 
 

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2012 
 

Datum Název vzdělávací akce 
Počet 

zaměstnanců 

5.1.2012 Co bychom měli vědět o manipulaci 16 

19.1.2012 Příspěvek na péči a jiné změny zákona o sociálních službách v roce 2012 2 

23.1.2012 Pracovní právo 1 

24.2.2012 Změny v účetnictví a daních PO od 1.1.2012 1 

1.3.2012 
Kombinované techniky ergoterapie zaměřené na vjemovou soustavu 
klienta 

2 

6.3.2012 
Nové trendy a postupy v porodnictví, péči o novorozence a děti do 19. let 
věku 

2 

9.3.2012 Prevence syndromu vyhoření 14 

15.3.2012 Prevence syndromu vyhoření 13 

3.4.2012 Úvod do problematiky práce s truchlícími a pozůstalými - smrt blízkého 15 

6.4.2012 Zákoník práce - aktuality a praxe 1 

10.4.2012 Úvod do problematiky práce s truchlícími a pozůstalými - smrt blízkého 15 

17.4.2012 Onemocnění dýchacích cest u dětí 1 

17.4.2012 
Odměňování zaměstnanců v příspěvkových organizacích poskytovatelů 
sociálních služeb 

1 

25.4.2012 Paliativní péče 1 

3.5.2012 Problémové a konfliktní situace v manažerské praxi 1 

10.5.2012 Techniky asertivního jednání 16 

15.5.2012 Zadávání veřejných zakázek 2 

25.5.2012 Stimulační metody 19 

27.5.2012 Celostní muzikoterapie 1 



31.5.2012 Spisová a archivní služba 1 

5.6.2012 Aktuality ve fyzioterapii 1 

8.6.2012 Ošetřovatelská péče v psychiatrii 3 

12.6.2012 Stáž - Nové Zámky 9 

25.6.2012 Evidence majetku 1 

28.6.2012 Stimulační metody 21 

14.9.2012 Návštěva v bytě klienta 6 

21.9.2012 
Pracovní setkání vedoucích pracovníků Domovů pro seniory a Domovů 
pro osoby se zdravotním postižením 

2 

27.9.2012 Spisová a archivní služba 1 

1.10.2012 Úvod do problematiky opatrovnictví 7 

9.10.2012 První pomoc při ohrožení života, resuscitace 54 

10.10.2012 Hodnocení rizik ekologické újmy 1 

11.10.2012 Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací 1 

22.10.2012 
Doporučené postupy pro pervenci a ošetřování dekubitů v zařízeních 
sociální péče 

30 

25.10.2012 Zákoník práce 2012 - pracovněprávní speciál 1 

26.10.2012 Inventarizace majetku a závazků ÚSC a PO 2 

30.10.2012 Inkontinence 8 

31.10.2012 Inkontinence 8 

7.11.2012 EMA - Evidence majetku 1 

8.11.2012 Základní techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů 10 

15.11.2012 Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů 1 

16.11.2012 Práce s agresivním klientem, použití restriktivních opatření (2009/572-PC) 13 

19.11.2012 Aplikace platné legislativy do zdravotnické praxe 1 

22.11.2012 Vzdělávací aktivita Domov pro seniory Přerov 1 

23.11.2012 Pracovněprávní postgraduál podzim 2012 1 

27.11.2012 Komplexní péče o pacienta s onemocněním ledvin 1 

6.12.2012 Stáž v Domově pro seniory v Přerově 1 

 
 
 
 

Počet hodin vzdělávání dle kategorie pracovníků za rok 2012 
 

 
Kategorie Hodiny 

Pracovníci v sociálních službách 2 943 

Sociální pracovnice 153 

Zdravotničtí pracovníci 361 

Administrativní a provozní pracovníci 127 

SOUČET HODIN 3 584 

 



Vzdělávání v roce 2012 dle kategorií pracovníků
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Organizační schéma k 31. 12. 2012 

Domova Na zámečku Rokytnice, p.o., 
 

 

 

 

Ředitelka 

1 

Vedoucí sociálně 
aktivizačního úseku 

1 

Vedoucí zdravotního 
úseku + domova Slunce 

1 

Vedoucí domova 
 Kopretina ,Čtyřlístek 

Duha+Zahradní domek   3 

  
 

Vedoucí ekonomického úseku, 
ekonom 

1 

Vedoucí provozního 

úseku, správce 

1 

Sociální pracovnice 

3 

PSS – nepedagogická 

činnost 

7 

Zdravotní sestra 

11 

Fyzioterapeut 

1 

PSS – přímá obslužná 

péče 

36 

PSS – nepedagogická 

činnost 

6 

Personální a mzdový 

účetní 

1 

Účetní 

1 

 

Administrativní 

pracovnice 

1 

Zásobovačka 

1 

Kuchaři 

8 

Pradleny 

5 

Švadlena, Úklid 

2 

Údržba 

2 

Zahradník 

1 

Úklid 

4 

PSS – přímá obslužná 

péče 

10 

PSS – nepedagogická 

činnost 

1 

Úklid 

4 



7. Projekt 
 
V období červen 2011 až květen 2013 realizujeme v našem Domově projekt 
s názvem: „S vyšší kvalitou pro budoucnost“, č. CZ.1.04/3.1.03/66.00156 v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento projekt je financovaný 
z prostředků ESF a rozpočtu ČR. 
 
Cílem projektu je zvýšení a rozvoj kvality sociálních služeb poskytovaných klientům, 
a to prostřednictvím zvýšení odborných znalostí a dovedností pracovníků a zlepšení 
procesů zaměřených na plnění standardů kvality sociálních služeb a jejich další 
rozvoj. 
 
Do projektu jsou zapojení pracovníci v sociálních službách pracující v přímé obslužné 
péči, zajišťující základní výchovné a aktivizační služby a sociální pracovníci 
zabezpečující základní sociální agendu klientů. Jednotlivých školení se účastní 
pracovníci s ohledem na odborné zaměření daného domova. 

 

 

 

 

 

 

8. Investiční činnost 
 
 

                                                      Strojní investice 
 
V roce 2012 jsme obdrželi od zřizovatele investiční příspěvky v celkové výši 
2 033 102,- Kč na nákup strojního vybavení: 

 minibus s úpravou pro převoz imobilních uživatelů 

 zvedací zařízení pro imobilní klienty 

 elektrický kotel do stravovacího provozu 

 elektrický konvektomat do stravovacího provozu 

 průmyslová pračka do centrální prádelny 

 plynový ohřívač  z důvodu havarijního stavu ohřevu teplé užitkové vody 
 
 

                                        Rekonstrukce objektu provozních budov 
 
Z disponibilních prostředků investičního fondu jsme provedli rekonstrukci části 
objektu provozních budov za účelem odstranění havarijního stavu v celkové výši 
358 745,- Kč. Stavebními úpravami došlo ke změně užívání stávající garáže 
zahradní techniky na místnost údržby a stávající místnosti údržby na nové dílny 
k aktivizační činnosti uživatelů. 
 



                 dílna Proutek                                                     dílna Radost 
 
 

                                             Revitalizace parku 
 
Jednou ze stavebních investičních akcí zřizovatele v roce 2012 bylo pokračování 
revitalizace parku. Cílem prováděných prací v tomto roce bylo odstranění  
nebezpečných  a náletových dřevin. U zůstávajících stromů bylo provedeno jejich 
ošetření a statické zajištění. Dále byly vysazeny nové dřeviny a proběhly přípravné 
práce k obnově trávníku a původních cestiček. 
 

      
 
 
 
 

Půdní vestavba – 1.etapa 
 
Další stavební  investice zřizovatele probíhá z důvodu špatného stavu krovu budovy 
a uvolnění prostorů pro další snižování počtu lůžek na pokojích klientů. Po dokončení 
první etapy vzniknou prostory pro chybějící technické zázemí personálu. 
 

 
 
 
 

 
 



9. Ekonomické údaje 
 

Plnění závazných ukazatelů 
 

 
*) Limit mzdových prostředků schválen ve výši 25 104 tis. Kč, úprava – zvýšení o 
358 332 Kč na pokrytí mzdových nákladů realizačního týmu projektu v rámci OP LZZ. 
Ve schváleném limitu mzdových prostředků nejsou zahrnuty náhrady mezd za 
dočasnou pracovní neschopnost celkem ve výši 225 474,- Kč, které jsou od 1.1.2012 
součástí účtu 521 – Mzdové náklady. 
     
*) Upravený příspěvek na provoz – odpisy 2 481 000,- Kč a skutečné účetní odpisy 
za rok 2012 činí 2 483 711,- Kč, rozdíl ve výši 2 711,- Kč pokryla organizace 
z vlastních provozních prostředků. 
 
 
 
 

Stavy fondů v Kč 
 

Název fondu Stav k 1. 1. 2012 Stav k  31. 12. 2012 

Fond odměn 39 507,00 39 507,00 

FKSP 56 560,74 26 472,74 

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH 34 490,20 33 199,77 

Fond rezervní z ostatních titulů        398 351,57 *)          41 083,10 

Investiční fond 21 821,21 21 067,51 

 
*) V zůstatku Fondu rezervního z ostatních titulů jsou zahrnuty poskytnuté prostředky 
dotace na projekt v rámci OP LZZ ve výši 353 504,47 Kč, které organizace v průběhu 
roku 2012 převedla v souladu s platnou legislativou na účet 472 – Dlouhodobé přijaté 
zálohy na transfery – na financování způsobilých výdajů projektu „S vyšší kvalitou pro 
budoucnost“ v rámci OP LZZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závazný ukazatel      Schválený v Kč        Upravený v Kč     Skutečnost v Kč 

           Limit 
mzdových prostředků 

25 104 000 25 462 332 25 610 247 *)      

Příspěvek 
na provoz - odpisy 

          1 458 000           2 481 000   2 483 711  *) 

Odvody 
z investičního fondu 

(odpisy) 
          1 093 000           2 116 000         2 116 000 

Výsledek 
hospodaření 

vyrovnané 
hospodaření 

vyrovnané 
hospodaření 

  39 614 



Údaje z Výkazu zisku a ztráty 
 
Celkové výnosy roku 2012                                                                51 889 812,82 Kč 
z  toho:       příjmy od klientů                                                             13 580 066,00 Kč 
                   příspěvek na péči                                                           11 469 879,00 Kč 
                   úhrady od zdravotních pojišťoven                                       991 154,40 Kč 
                   ostatní příjmy                                                                       574 506,00 Kč 
                   výnosy z pronájmu                                                                   4 314,00 Kč 
                   ostatní výnosy a zúčtování fondů                                         376 136,77 Kč 
                   dotace MPSV                                                                  10 241 000,00 Kč 
                   příspěvek na provoz od zřizovatele                                10 756 000,00 Kč 
                   příspěvek na provoz – odpisy od zřizovatele                    2 481 000,00 Kč 
                   dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce                              16 000,00 Kč 
                   dotace na financování nákladů projektu (OP LZZ)    1 399 756,65 Kč 
 
Celkové náklady roku 2012                                                                51 850 198,66 Kč 
z  toho:       spotřeba materiálu                                                             6 907 266,62 Kč 
                   spotřeba energií                                                                3 226 457,50 Kč 
                   opravy a udržování                                                              921 483,05 Kč 
                   cestovné                                                                                16 952,00  Kč 
                   náklady na reprezentaci                                                           4 890,00 Kč 
                   ostatní služby                                                                    1 657 543,22 Kč 
                   mzdové náklady                                                              25 610 247,00 Kč 
                   zákonné sociální pojištění                                                 8 644 411,00 Kč 
                   jiné sociální pojištění                                                            107 852,00 Kč 
                   zákonné sociální náklady                                                  1 076 382,21 Kč 
                   náklady z drobného dlouhodobého majetku                         971 404,06 Kč 
                   daně a poplatky                                                                      18 656,00 Kč 
                   odpisy dlouhodobého majetku                                           2 483 711,00 Kč 
                   ostatní náklady                                                                     202 943,00 Kč 
                    
Výsledek hospodaření za rok 2012                                                           39 614,16 Kč 
 
 
 

Údaje z Rozvahy příspěvkové organizace 
 
 

                         k 1.1.2012               k   31.12.2012 
Celková aktiva                                              42 465 542,76 Kč         43 350 591,07 Kč                                                         
z  toho:     stavby                                          30 102 155,49 Kč          28 579 591,19 Kč 
                 pozemky                                           148 497,80 Kč               148 497,80 Kč     
                 kulturní předměty                                10 500,00 Kč                10 500,00 Kč 
                 movitý majetek                               3 621 437,27 Kč           5 095 857,27 Kč 
                 nedokončený hmotný majetek            60 000,00 Kč                60 000,00 Kč 
                 zásoby                                              519 918,06 Kč               481 988,24 Kč 
                 pohledávky                                    1 138 568,85 Kč            2 473 524,75 Kč 
                 finanční majetek                            6 864 465,29 Kč            6 500 631,82 Kč 
 
 



 
Celková pasíva                                                 42 465 542,76 Kč     43 350 591,07 Kč 
z  toho:    jmění účetní jednotky                        34 427 845,12 Kč     34 376 727,32 Kč 
                fondy účetní jednotky                             550 730,72 Kč          161 330,12 Kč 
                výsledek hospodaření                              32 709,57 Kč            39 614,16 Kč 
                krátkodobé závazky                            7 109 932,45 Kč       6 496 264,12 Kč   
                dlouhodobé závazky                                         0,00 Kč       2 068 255,35 Kč   
                ostatní (přechodné a dohadné účty)      344 324,90 Kč          208 400,00 Kč 
 
 
 

10. Kontrolní činnost 
 
 

Finanční kontrola v organizaci 
 

Finanční kontrola za rok 2012 byla v Domově vykonána v souladu s vyhláškou č. 
416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě. Řídící kontrola k zabezpečení hospodárného, efektivního a účelného 
hospodaření s přidělenými veřejnými prostředky byla provedena v souladu s vnitřním 
předpisem Domova. 

 
FinAudit s.r.o. 

 
V souvislosti s vyúčtováním dotace poskytnuté z MPSV vykonává  každoročně 
v Domově finanční audit firma FinAudit s.r.o., která ověřuje  účetní a finanční operace 
související s čerpáním přidělených finančních prostředků a zpracovává Auditorskou 
zprávu. 
 

 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 

 
Dne 20. 1. 2012  byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého 
kraje. Kontrola byla zaměřena na plnění povinností stanovených k ochraně zdraví  při 
práci zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákonem č. 309/2006 
Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 
137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění. 
 
 
             Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 
 
Ve dnech 3. – 15. 2. 2012 byla vykonána kontrola Oblastním inspektorátem práce 
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se zaměřením na dodržování povinností 
vyplývajících z předpisů podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb. o 
inspekci práce na oblast vzniku, skončení pracovního poměru, mzdovou 
problematiku a pracovní dobu a BOZP. 
 
 
 



                                        Krajský úřad Olomouckého kraje  
 
Ve dnech 25. 7. – 30. 9. 2012 byl Odborem sociálních věcí Krajského úřadu 
Olomouckého kraje proveden koncepční audit. Předmětem auditu bylo naplňování 
ustanovení § 88 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů – dodržování standardů kvality sociálních služeb a dodržování 
povinností vyplývajících z ustanovení § 89 citovaného zákona o sociálních službách. 
 
 
                              
 
                               Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci 
 
Ve dnech 4. – 6. 9. 2012 byla Úřadem práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci 
v souladu s ustanovením § 97 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů provedena inspekce poskytování sociálních služeb 
v Domově. Inspekci byla podrobena sociální služba registrovaná Krajským úřadem 
Olomouckého kraje – domov pro osoby se zdravotním postižením. 
 
 
                                  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 
Dne 22. 10. 2012 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, odborem sociálních 
služeb a sociální práce zahájena následná kontrola finančního hospodaření s dotací 
ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace 
z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb pro rok 
2011. Kontrola doposud probíhá. 
 
 
 
                              Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 
                                
Dne 26. 10. 2012 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí 
Olomouckého kraje. Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení § 45 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, § 6 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti 
infekčním nemocem, v platném znění. 
 
 
                               Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci 
 
Dne 30. 10. 2012 byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u 
žadatele o veřejnou podporu před poskytnutím příspěvku na vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací před uzavřením dohody VPP a 
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu, dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 
                               
 
Všechny zmiňované instituce při kontrolách neshledaly žádné závažné nedostatky. 

 



 
11. Sponzorské dary 

 
 

V roce 2012 se nám podařilo získat prostředky od sponzorů, a to formou věcných a 
finančních darů  na organizaci  volnočasových aktivit uživatelů a na úhradu 
provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb. 
 
Seznam našich sponzorů: 
 
Dicona a. s., Praha 
Alena Čížková, Frýdek Místek 
František Pavelka, Valašské Meziříčí 
MUDr. Martina Wenglorzová, Majetín 
Lenka Horáková, Rokytnice 
Ing. Pavel Škrobák, Veřovice 
Zdeněk Horák, Přerov 
Lékárna „U Zlatého mamuta“, Přerov-Předmostí 
MePro Trading, s.r.o. Praha 
 
 
Ještě jednou děkujeme. 

 


