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1. ÚVOD 

 

Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v souladu se Zásadami řízení 

příspěvkových organizací zřízených Olomouckým krajem.  

Výroční zpráva informuje o činnosti organizace v roce 2009. Obsahuje základní 

údaje o organizaci, podává přehled o personálním zajištění služby, představuje 

služby poskytované uživatelům a  seznamuje s hospodařením organizace  
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

 

                 Název organizace:            Domov  pro seniory  Javorník, p. o.     

                 Sídlo organizace:              Javorník, Školní 104, PSČ 790 70 

                 Statutární zástupce :         ředitelka: Bc.  Ludmila Robotková 

                 IČO organizace:                75004101 

                 Zřizovatel:                         Olomoucký kraj 

 

 

K o n t a k t y 

 

  Pracovní pozice      telefon                                            e-mail 

ředitelka 584 440 586 
Bc. Ludmila Robotková 
domov. javornik@wo.cz 

ekonomka (zástupce ředitelky) 584 440 215 
Květuše Danielová 
dd.jav@tiscali.cz 

mzdová účetní 584 440 330 
Jitka Richterová 
domov.jav@tiscali.cz 

vedoucí přímé péče-vrch.sestra 584 440 297 
Eva Gavlasová 
gavlasovaeva@seznam.cz 

sociální pracovnice 584 440 306 
Jaromíra Velikovská 
dd.socialni@seznam.cz 

sociální pracovník 584 440 586 Mg. Bc. Petr Vošta 

provozářka 584 440 306 
Miluše Husovská 
dd.husovska@seznam.cz 

zásobovačka 584 440 306 
Jarmila Jarošová 
dd.jarosova@seznam.cz 

 

 

                             www.domovduchodcu.jesenicko/com 
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3.  PREZENTACE  ZAŘÍZENÍ 

 

Domov pro seniory Javorník p. o.  se nachází  v městě Javorníku na Severní Moravě 

a je umístěn ve dvou budovách. Hlavní budova  v ul. Školní, č. p. 104  slouží  

převážně  k ubytování klientů, ke společenských  a  provozním účelům. V přízemí 

jsou umístěny společenské prostory, centrální jídelna, denní místnost, návštěvní 

místnost, kanceláře a prostory  stravovacího, zásobovacího a prádelenského 

provozu.  V I. a II. patře se jsou pokoje uživatelů, ošetřovna,  denní místnost, čajová 

kuchyňka a  sociální zařízení. Před průčelím budovy se rozprostírá malé nádvoří 

s okrasným  parčíkem.  Vedlejšími stavbami je  kotelna, údržbářská dílna, garáž.  

Administrativní budova, vzdálena od hlavní cca 100 m,  se nachází na ul. Sv. Čecha 

45. Patří k ní  ovocná zahrada, skleníky  a hospodářská přístavba.  

Objekt „domova“ byl v průběhu let udržován a  přizpůsobován narůstajícím 

požadavkům na kvalitu poskytovaných služeb. Opravy a stavební  činnost  byly 

zaměřeny především na vylepšení bydlení uživatelů, na zmodernizování pracovního 

prostředí a zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Byla provedena 

rekonstrukce plynové kotelny,  instalována požární signalizace, zabudovány požární 

hydranty,  pořízeno dorozumívací zařízení – klient – pracovník aj..  

V minulém roce se podařilo uskutečnit rekonstrukci osobního výtahu,   rekonstrukci a 

modernizaci stravovacího provozu, vybudovat nová hygienická zázemí  a provést 

stavební úpravy ubytovacích prostorů –  velké 7mi lůžkové pokoje byly rozděleny  na 

několik menších pokojů 3 dvoulůžkové, 2 trojlůžkové.   
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Poslání 

Posláním organizace je zajistit uživatelům prostřednictvím kvalitní pobytové sociální 

služby bezpečné a klidné zázemí a podmínky k prožití důstojného a spokojeného 

života ve stáří.  

Cílová skupina  

 Osoby s chronickým onemocněním  

 Osoby s jiným zdravotním postižením  

      Věková struktura uživatelů je: 

  Mladší senioři ( 60 – 80 let) 

 Starší senioři  ( 80 a více let) 

      Do okruhu  těchto osob je zahrnuto sedm uživatelů nespadajících do cílové  

      skupiny, kteří  byli v zařízení umístěni před účinností zákona 108/2006 Sb.  

      o  sociálních službách. 

     ( Přehled o uživatelích za rok 2009 viz. tabulka č. 1) 

Tabulka č. 1   Statistické údaje o uţivatelích za rok 2009 

 

Druh pohybu         Počet klientů 

Kapacita  55 

Obloţnost  v roce 2009 93,13 % 

Skutečný stav uţivatelů k  31. 12. 2009 
 

51 ) 

Počet uživatelů vyžadující zvýšenou  ošetřovatelskou péči                    12 

Uživatelé imobilní                    29 

Počet přijatých uživatelů   8 

Počet uživatelů, kteří ukončili pobyt v zařízení   1 

Počet uživatelů, kteří během roku zemřeli  6 

Průměrný věk uživatelů:   z toho ve věku 
                                                                     27- 65 let  
                                                                     66- 85 let 
                                                                    nad 85 let 

  74,2 
16 
24 
11 
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Obecný cíl 

 
Obecným cílem Domova pro seniory Javorník, p. o.  je poskytovat kvalitní pobytovou  

službu osobám, které z důvodu věku , onemocnění či zdravotního  postižení se 

nacházejí v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc druhé osoby.  

 
Cíle sluţby pro rok 2009: 

 zachovat u 80 % uživatelů soběstačnost při stravování   

 dosáhnout zvýšení soběstačnost při oblékání z 60 % uživatelů na 70 %      

         uživatelů 

 u 90 % uživatelů dosáhnout zlepšení pohybových schopnosti a posílení    

         fyzické kondice  

 u 10 % uživatelů zvýšit obnovení a upevnění hygienických návyků  

 zprostředkovat navázání kontaktů s rodinnými příslušníky u 10 % uživatelů 

        zvýšit zájem o společenské akce a zájmové aktivity o 10% uživatelů    

 umožnit imobilním uživatelům (nejméně 3 x týdně v letním období  

        a nejméně 1x týdně v zimním období) pobyt ve venkovním prostředí 

 postupně přizpůsobovat a přibližovat prostředí domácímu prostředí a zajistit          

 podmínky pro důstojný způsob života uživatelů, (zvyšovat úroveň soukromí) 

         zkvalitňovat  bydlení postupným vybavováním interiéru novým nábytkem  

        a    zařízením 

 provést rekonstrukci a modernizaci kuchyňského provozu 

 snížit počet uživatelů na pokojích přepažením velkých místností a vytvořit     

        větší   počet dvou a tří lůžkových pokojů   

 provést rekonstrukci osobního výtahu  

 
(Vyhodnocení cílů viz tabulka č. 2) 
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Tabulka č. 1  Vyhodnocení    cílů  za rok  2009  
 
 

  
Stanovené cíle pro rok 2009 
 

 
Splnění 

 
Opatření 
 

zachovat u 80 % uživatelů soběstačnost při 
stravování   

ano 
85% 

 

dosáhnout zvýšení soběstačnost při oblékání z 60 
% uživatelů na 70 % uživatelů 

ano 
80% 

 

u 90 % uživatelů dosáhnout zlepšení pohybových 
schopnosti a posílení fyzické kondice  

částečně 
 

nadále provádět 
cvičení, nácvik 
chůze 

u 10 % uživatelů zvýšit obnovení a upevnění 
hygienických návyků  

ano  

zprostředkovat navázání kontaktů s rodinnými 
příslušníky  u 10 % uživatelů 

ano  

zvýšit zájem o společenské akce a zájmové 
aktivity o 10% uživatelů    

ano  

umožnit imobilním uživatelům (nejméně 3 x týdně 
v letním období a nejméně 1x týdně v zimním 
období) pobyt ve venkovním prostředí 

částečně nadále provádět 
podporu  uživatelů  

postupně přizpůsobovat a přibližovat prostředí 
domácímu prostředí a zajistit podmínky pro 
důstojný způsob života uživatelů, (zvyšovat úroveň 
soukromí) 

ano  

zkvalitňovat  bydlení postupným vybavováním 
interiéru novým nábytkem a zařízením 

částečně 
 

 

udržovat a zlepšovat technický stav objektu, 
udržovat a modernizovat pracovní prostředí 

ano  

provést rekonstrukci a modernizaci kuchyňského 
provozu,  

ano  

provést rekonstrukci osobního výtahu  ano  

snížit počet uživatelů na pokojích přepažením 
velkých místností a vytvořit větší počet dvou a tří 
lůžkových pokojů   

ano  
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5. ROZSAH  SLUŢEB  

Bydlení  v jedno, dvou, tří a  vícelůžkových pokojích s možností využití společných  

a rekreačních prostor 

Stravování celodenní včetně diet prostřednictvím vlastní kuchyně 

Lékařské, psychiatrické, psychologické péče, odborná zdravotní péče    formou 

návštěvní popř.ambulantní služby  

Ošetřovatelská péče na základě indikace lékaře zajištěna  vlastním odborným 

personálem  

Sociálně obsluţná péče  podle individuálních potřeb byla zajišťována podpora při  

zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,  podpora při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů a dalších činnostech,  při obstarávání osobních záležitostí a při 

zprostředkování sužeb veřejnosti 

Fyzioterapie -  nácvik běžných sebeobslužných činností, skupinové i individuální 

cvičení, klasické masáže, používání terapeutických přístrojů - trenažeru, soluxu,  

bioterapie,  hydroterapie,  magnetoterapie aj. . 

Socioterapeutické činnosti – muzikoterapie, arteterapie, trénování paměti 

Aktivizační a zájmové činnosti  (viz. příloha č. 1  Nabídka aktivizační činnosti  ) 

 

Úhrada za poskytované služby (ubytování, stravování, úkony péče a další činnosti) 

byla stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

v platném znění (viz. tabulka č. 3) 

 

Tabulka č. 3  Výše úhrady za poskytované sluţby v roce 2009  
 

Pokoj pro Ubytování 
za den 

Celodenní  
za den 

Úhrada  
za den 

Úhrada     
za  měsíc 

1 uživatele 150,- Kč 150,- Kč 300,- Kč 9000,- Kč 

2 uživatele 145,- Kč 150,- Kč 295,- Kč 8850,- Kč 

3 a více uživatele 130,- Kč 150,- Kč 290,- Kč 8400,- Kč 

 

.   

Uživatelům, kteří mají  nedostatečné příjmy,  byla   stanovena snížená úhrada.  

Plnou úhradu za  služby zaplatilo v roce 2009  z  51  jen 22 uživatelů.    
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Součástí plateb za služby  jsou  příspěvky na  péči  přiznané uživatelům podle  §  73,  

odst. 4,  zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů.  Příspěvek na péči pobíralo ke konci sledovaného období celkem 45 

uživatelů. (viz. tabulka č. 4).  

 

Tabulka č. 4  Stupeň závislosti na pomoci  
 

Stupeň závislosti na pomoci Příspěvek na 
péči   

Počet 
uţivatelů 

I.stupeň      lehká závislost   2 000,- Kč 7 

II.stupeň      středně těžká závislost   4 000,- Kč  9 

III.stupeň      těžká závislost    8 000,- Kč 17 

IV.stupeň      úplná závislost 12 000,- Kč 12 

 

V průběhu roku  2009  pobývalo 17 uživatelů 119 dnů mimo zařízení a 12 uživatelů 

bylo hospitalizováno  269 dnů ve zdravotních zařízeních.  Těmto uživatelům byly 

vráceny  finanční prostředky za  neposkytované služby   ve výši 123 899, -  Kč. 
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6. PERSONÁLNÍ  ZAJIŠTĚNÍ  

Nepřetržitý provoz „Domova“  zajišťovalo  celkem 33 zaměstnanců.   Do  přímé   

péče o klienty bylo zařazeno celkem 18 pracovníků (5 všeobecných  zdravotních 

sester, fyzioterapeut , 10 pracovníků sociální péče, 2 sociální pracovníci,). Ostatních 

15 zaměstnanců zabezpečovalo hospodářsko-správní provoz.  

 

Organizační členění  

Management -  zajišťoval aktivity v rozhodovacím procesu v souladu s organizačním 

řádem, zásadami řízení, nařízeními zřizovatele, obecně závaznými předpisy a 

odbornými požadavky na zjištění kvality sociálních služeb.  

Personální zajištění: ředitelka 

Ekonomický    a   administrativně   správní úsek  -  ekonomická   agenda,   finanční 

a mzdové účetnictví,  správa , evidence,  inventarizace a převody majetku, 

personální agenda, pokladní a statistická agenda,  spisová a archivní služba 

Personální zajištění: ekonom, mzdová účetní 

Sociálně ošetřovatelský úsek -  ošetřovatelská a rehabilitační péče,  obslužná 

činnost,  individuální a kolektivní aktivity, terapie v oblasti uspokojování kulturních, 

společenských a sociálně psychologických potřeb uživatelů 

Personální zajištění: 6 zdravotních sester (5 všeobecných, 1 fyzioterapeut), 10 

pracovníků sociálních služeb   

Sociální úsek -    projednávání podmínek smlouvy se zájemci o službu , agenda 

příjmu a ukončení pobytů uživatelů, agenda úhrad za služby,  základní sociální 

poradenství, pomoc a podpora při řešení osobních záležitostí uživatelů, dohled nad 

obhospodařováním peněz uživatelů, naplňování standardů kvality sociálních služeb    

Personální zajištění:  2 sociální pracovníci  

Provozně technický úsek- provoz prádelny, provoz úklidu,  stravovací provoz,  

zásobování a skladování materiálu,  údržba a opravy materiálně technického 

vybavení  

Personální zajištění: provozář, 4 uklízečky, 4 kuchaři, údržbář, zásobovač, pradlena    

(Příloha č. 1 Personální schéma) 
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Požadavky na kvalitu poskytovaných služeb, individuální přístup, plánování služby 

atd. bylo  možné zabezpečit s dostatečným počtem pracovníků. Z tohoto důvodu byla 

podpora  spolupráce s dobrovolníky. V průběhu roku se v organizaci vystřídalo 

celkem  6 dobrovolníků. 

 

Porady zaměstnanců  - pracovníci přímé péče se denně účastnili tzv. malých porad, 

kde si   předávali    aktuální   informace  o provozních  záležitostech  a  radili  se  

o potřebných záležitostech týkajících se uživatelů. Týdně se konaly porady 

vedoucích pracovníků s ředitelkou organizace. Velké porady se pro všechny 

zaměstnance   uskutečňovaly   na základě plánu  téměř každý měsíc.  

 

Externí supervizi  pro pracovníky  přímé péče zajišťovala pravidelně Dr. Turková - 

akreditovaný odborník. Supervizní činnost byla  zaměřena především  na  plánování 

služby a řešení konfliktů mezi klienty.  

Supervizní činnost se  uskutečnila : 

27. 2. 2009   ( 3 hod. ) Dlouhodobý cíl uživatele – účast 7 pracovníků přímé péče   

27. 3. 2009   (4 hod.)  Přístup pracovníků k uživatelům  při změně zdravotního stavu   

– účast 8 pracovníků přímé péče  

3. 7. 2009   (2.hod.)  Sestavování individuálního plánu konkrétního uživatele - účast  

6 zaměstnanců  

25. 9. 2009  - (3hod.)  Agresivní uživatel v zařízení  -  účast 5  zaměstnanců  

23. 10. 2009  (3 hod.) Plánování služby s uživatelem -  účast 8 pracovníků  

20. 11. 2009  (3hod.)  Ochrana práv klientů – účast 4 pracovníci 

 

Vzdělávání zaměstnanců se uskutečňovalo na základě vzdělávacích potřeb 

organizace a zaměstnanců. Zaměstnanci  se zúčastnili těchto vzdělávacích akcích: 

-  Zákon č. 108 /2006 Sb. o sociálních službách a jeho novelizace , Asociace    

poskytovatelů, (1 den) – účast l pracovník 

-  Nadstavbový seminář ředitelů domovů pro seniory – Vitální management,  

   delegování pravomocí, Sociální služby v roce 2009 ve světle novely zákona,    

   Standardy kvality sociálních služeb ( 2 dny)  – účast:  1 pracovník 

-  Individuální plánování, Asociace poskytovatelů:  (1 den), účast: 1 pracovník  

-  Ošetřovatelství v klinických oborech a intenzivní péči,DTO CZ, s. r. o.,  ( 2 den) -    

   účast: 1 pracovník 
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-  Efektivní komunikace s klienty , Edupol, (1den) – 2 pracovníci přímé péče 

-  Komunikace s verbálně nekomunikujícími klienty, Edupol (1den) – 2 pracovníci   

   přímé péče 

- Techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů, Profima,  ( 1den) - 1     

   pracovník přímé  péče 

-  Novela zákona č. 250/2000 Sb., metody a aktuality  2009, Alfa audit, s. r. o.  

   Brno, (1 den) účast: ekonomka 

-  Pracovní právo v praxi 2009, JUDr. J. Jakubka, MPSV ČR (2 dny) – účast:  

   personalistka 

-  Úkoly zaměstnanců při provádění důchodového pojištění (1den) – účast:  

   mzdová účetní. 

 

Další vzdělávání:  

20.  8. -  Aktualizace  standardů kvality soc. služeb -  standard č. 1,  2 -  (5 pracovnic) 

    1. 9.  -  Zvládání problémových klientů (2 pracovnice) 

 25.  8.  -  Změny v pojistném na sociálním zabezpečení, 

 20.  9.  -  Problémový klient (4 pracovnice přímé péče)               

 23.  9.  -  Datové schránky 

25.   9. -   Zaručený elektronický podpis  (2 pracovníci) 

14. 10. -   Příspěvek na péči, (1 pracovnice) 

20. 10. -   Hygienické požadavky ve stravovacích službách 

  9. 11. -   Pracovní právo (přihláška 

  2. 11. -   Zařazování zaměstnanců do platových tříd v r. 2010 
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7. HOSPODAŘENÍ ORGANIZCE   

Organizace hospodařila v roce 2009 s celkovým objemem finančních prostředků ve 

výši 15 642 tis. Kč.  Státní dotace byly  schváleny ve výši 3 954 tis. Kč.    

Příspěvky od zřizovatele  byly vynaloženy na  rekonstrukci osobního výtahu  (774 tis. 

Kč), dále  na pořízení vybavení ( sprchový vozík, kancelářský nábytek, monitory 

k PC, záložní zdroj) a nutnou  údržbu objektu (malování , nátěry a opravy).  

Na provozní výdaje  byl organizaci poskytnut příspěvek  od Města Javorník ve výši 

40 tis. Kč.  Sponzorský dar od firmy Campa-Net   ve výši 1 mil. Kč byl účelově vázán 

a byl použit na  provedení stavebních úprav souvisejících se změnou dimenze 

ubytovacích prostorů včetně vybudování hygienického zázemí. Zařízení obdrželo  

také  věcné sponzorské dary – 3 plazmové televizory, které byly instalovány na 

pokoje uživatelů.   

 

Výnosy organizace  

 

   Tvorba výnosů              v.   tis. Kč 

     -     úhrady za služby od uživatelů              

- příspěvky na péči                  

- úhrady od zdravotních pojišťoven.                    

- dotace od zřizovatele  

- příspěvek od Města Javorník                   

- dotace ze státního rozpočtu  (z MPSV)            

      -    ostatními výnosy (úroky, strava   

           zaměstnanců, zúčt.fondů)          

4 468   

4 098   

   287   

1 855   

     40  

 3  954  

    940   

         Výnosy celkem                                                                             15 642  tis. Kč  
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  Náklady organizace 

 

          Tvorba nákladů                                   v tis. Kč 

- materiál                     

(potraviny,DHM, DDHM, OPP, 
drogistické zboží) 

- energie                

           (plyn, el.energie, vodné a stočné) 

      -    rekonstrukce osobního výtahu                   

      -    ostatní sluţby nevýrobní povahy  

           (revize, odvoz infekčního a   

           separovaného odpadu,   praní    

           prádla,  telekom. poplatky,  školení    

           strava)                                 

- mzdové náklady          

- zákonné sociální pojištění 

- ostatní sociální náklady                                                            

- bankovní poplatky a odpisy   

 

2  118 

 

 

                                930 

 

        774 

      1 056           

         

 

 

 

        7 689 

        2  492 

           213 

           227 

Náklady celkem                            15 497  tis. Kč  

 

Přehled o platovém zařazení a vyplácených platech    

 

 
Pracovní pozice 

 
Prům. platová   třída 
 

Počet  pracovníků       
      k 31.12. 2009 

 
v tis. Kč 

Pracovníci  v sociálních 
službách   4,3 10 

 2 013,4 

Sociální pracovník  9 2 
 450,8 

Fyzioterapeut 8 1 
 258,4 

Všeobecné sestry  9,2 5 
1 539,3 

Hospodářsko správní a 
provozní zaměstnanci  9,2 5 

 
1 566,0 

Zaměstnanci převážně 
manuálně pracující 3,6 10 

 
1 819,1 

Zaměstnanci  celkem           6 33 
 

7 647 

 

 
.   
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Pohledávky  ve výši 47 tis. Kč se týkaly pohledávek za stravu  zaměstnanců za 

měsíc prosinec a pohledávek nesplacených půjček z  FKSP (fond kulturních  

a sociálních potřeb. 

Závazky ve výši 1 214 tis. Kč se týkaly mezd a zákonných odvodů z mezd, odměn 

z OON (ostatní osobní náklady ), závazků k dodavatelům a  vrácení úhrad za pobyt 

uživatelů mimo zařízení v  prosinci 2009. 

 

Hospodaření s fondy   

 
Tvorba fondů 

 
tis.Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb  
(převedením  2% z hrubých mezd   zaměstnanců) 

 257,58 

Fond rezervní  ( příděl ze zlepšeného HV)         435,31 

Fond odměn    (příděl ze zlepšeného HV)         48,60 

Fond reprodukce (  odpisy dlouhodobého majetku, posílení 
fondu převodem z RF,dar )                

   2.469,92 

Čerpání fondů  

Fond kulturních a sociálních potřeb z toho: 

                                 -  příspěvky na  stravu zaměstnanců                                                                    

                                 -  odměny k životnímu jubileu 

                                 -  příspěvky na penzijní připoj 

                                 -  půjčky zaměstnanců 

                                 -  sociální výpomoc /povodně/                                                                                                  

      182,21 

        91,31 

          4,00 

        30,00 

        41,40 

        15,50 

 

Fond odměn            0,00 

Fond rezervní           - posílení fondu reprodukce            423,00 

Fond reprodukce      - odvody zřizovateli (odpisy) 

                                 - rekonstrukce osobního výtahu                                       
                                 - úpravy ubytovacích prostorů,            
                                -  vybudování hygienického zázemí        
                                   (čerpání daru) 

       692,00 

       715,04 

       999,96 
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Opravy a údrţba 

 

Druh oprav v tis. Kč 

Malování,  oprava omítek              14 

Oprava oken, nátěr dveří a radiátorů              15 

Drobné opravy (pračky, myčky, invalidních vozíků, apod.)              30 

 

Pořízení DDHM  ( do 40 tis. Kč)  

                     Druh v tis. Kč 

Počítač, monitory, tiskárny, záložní zdroje              37 

Nábytek (kancelář strav. provozu, sociální pracovnice)            110 

Biolampa               13 

Sprchovací vozík              39 

Účetní rozvaha  

  k 1. 1. 09       k 31.12.09 

Stálá aktiva   5 042,2    5 843,1 

dlouhodobý nehmotný majetek         37,5         37,5 

oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku        -37,5        -37,5 

dlouhodobý majetek 10 062,1   11 040,8 

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  - 5 019,9  - 5 197,8 

dlouhodobý finanční majetek           0,0           0,0  

Běţná aktiva      2 680,7    1 829,2 

zásoby       191,5      157,9 

pohledávky         56,1        46,9 

finanční majetek    2 433,1   1 624,3 

přechodné účty aktivní          0,0          0,0 

Aktiva celkem   7 722,9   7 672,3 

Vlastní zdroje krytí   6 482,9   6 244,9 

majetkové fondy   5 042,2   5 843,1 

finanční a peněžní fondy   1 265,4      256,5 

hospodářský výsledek      175,3      145,4 

Cizí zdroje  1 240,0   1 427,4 

dlouhodobé závazky         0,0          0,0 

krátkodobé závazky   1 240,0   1 427,4 

bankovní úvěry a půjčky          0,0          0,0 
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přechodné účty pasivní          0,0          0,0 

Pasiva celkem   7 722,9    7 672,3 

 

Výkaz zisku a ztráty 

 v tis. Kč           % z celku 

501  Spotřeba materiálu    2 118,26  13,66 

502  Spotřeba energie       930,08    6,00 

511  Opravy a udržování       774,16    4,99 

512  Cestovné        14,53    0,09 

518  Ostatní služby    1 056,29    6,81 

521  Mzdové náklady    7 688,98  49,61 

524  Zákonné sociální pojištění    2 491,92  16,08 

527  Zákonné sociální náklady      152,94    0,98 

528  Ostatní sociální náklady        44,59    0,28 

549  Jiné ostatní náklady        26,28    0,19 

551  Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku      199,09    1,20 

Náklady celkem  15 497,14 

VÝNOSY (v tis. Kč)  

602  Tržby z prodeje služeb    9 049,66   57,85 

644  Úroky         26,30     0,23 

648   Zúčtování fondů      715,04     4,50 

649  Jiné ostatní výnosy           2,52     0,00 

691  Příspěvky a dotace na provoz    5 849,00   37,39 

Výnosy celkem  15 642,51 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (v tis. Kč)  145,37 

 

Zisk  organizace za rok 2009  byl ve výši   145,37  tis. Kč. 
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8. KONTROLNÍ ČINNOST 

 

Všechny účetní operace v roce 2009 byly uskutečněny v souladu se zavedeným 

systémem vnitřní kontroly  podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné zprávě a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole 

provádí.  Uskutečňované operace byly  průběžně sledovány a kontrolovány .  

Kontroly vedoucími zaměstnanci byly prováděny na základě plánu kontrol.  Při těchto 

kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky. 

Kontroly  provedené zřizovatelem a  státními orgány:  

6. 8. 2009 – Kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů,  přidělených 

příspěvků a účelnosti finančních prostředků, vč. zavedení vnitřního kontrolního 

systému 

16. 9. 2009 –  šetření podle ustanovení § 42 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění  v platném znění 

22. 9. 2009 – poskytování sociální služeb  v souladu se  zákonem č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších  předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 

18. 11. 2009 – kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

1. 12. 2009 – kontrola   pojistného   a plnění   úkolů v nemocenském   pojištění  

a důchodovém pojištění 
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9 . ZÁVĚR  

 

Za rok 2009  nevykazovala organizace manka ani škody, nebyly jí uloženy sankce, 

penále ani pokuty a neměla žádné nevymahatelné pohledávky. Všechny své závazky 

včas plnila a poskytované služby byly přizpůsobovány potřebám uživatelů.  Podařilo 

se přiblížit  ubytovací prostory co nejvíce domácímu prostředí a zajistit podmínky pro 

důstojný a spokojený život uživatelů.  Bylo také zmodernizováno pracovní prostředí. 

Zaměstnanci využívali podporu nezávislého odborníka  a  účastnili se vzdělávacích 

akcích zaměřených na zvyšování kvality služeb.  

 

Bc. Ludmila Robotková 

ředitelka Domova pro seniory Javorník, p. o.  

 

V Javorníku dne 6. 3. 2009 
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Příloha č.1   Pořádané akce pro uţivatele sluţeb v roce 2009 
 

 Dne 12.1. akce „Vaření pro radost“, při níž se někteří klienti zapojili do přípravy  

      různých pokrmů  

 Dne 17.2. Kloboukový bál - masopustní zábava pro klienty a veřejnost  

 Dne   8.4. hudebně zábavný  program -  Hašlerovy písničky  

 Dne 10.4. velikonoční besídka  ve spolupráci s mateřskou školou  

 Dne 21.4. velikonoční výstava v Kulturním domě v Javorníku, kterou připravili děti  

      z mateřských škol 

 Dne 12.5. oslava Dne matek - hudební vystoupení pana Švábka 

 Dne 16.6. velká oslava Dne seniorů - posezení s písničkou  

 Dne 26.6. vystoupení děti ze základní školy soubor  „Sluníčko“ 

 Dne   7.7. setkání seniorů ve středisku Charity „Skowronek“ v Glucholazech   

 Dne 11.7. sportovní hry pořádaných Svazem invalidů Javorník (kuželky, šipky)   

 Dne 25.8. beseda s Policií České republiky na téma vlastní nebezpečí, domácí násilí 

 Dne   9.9. výlet do Polska do města Opole, prohlídka zoologické zahrady 

 Dne  7.10. Den otevřených dveří pro rodinné příslušníky a veřejnost 

 Dne 13.11. Setkání seniorů po letech uspořádaných Městem Javorník 

 Dne  4.12. pečení vánočního cukroví ve spolupráci s dobrovolníky 

 Dne 16.12. vánoční besídka ve spolupráci s mateřskou školou a základní školou 

 Dne 22.12. vánoční posezení s harmonikou 

 

Pravidelně byly pro uţivatele pořádány tyto aktivizační a zájmové činnosti 

 denně skupinové a individuální cvičení - nácvik soběstačnosti, procvičování hybnosti 

 1x týdně Kavárnička - posezení při kávě a písničkách s doprovodem harmoniky  

       a kytary 

 1x týdně výtvarné práce (malování, kreslení, vystřihování s klienty) 

 1x týdně bohoslužby pro věřící 

 1x týdně modlitební společenství 

 1x týdně výpůjčka knih - čtení na pokračování 

 1x měsíčně kurz vaření 

 

Zájmové činnosti podle individuálních přání uţivatelů 

 společenské hry 

 procvičování komunikace 

 luštění křížovek a účast v křížovkářských soutěžích, poslech předčítané literatury, 
společná četba časopisů 

 trénink paměti 

 společné oslavy narozenin klientů 
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Ředitelka organizace 

Dobrovolník 

Ergoterapeut 

Sociální 

pracovnice 
 

Uklízečky 

Pracovníci  

sociální péče 

péče  

Zdravotní  

sestry  
 

 Úsek sociálně 

ošetřovatelský 

Údržbář 

Pradlena 

Kuchařky 

Úsek 

ekonomický 

úsek  

Úsek personál. 

a mezd 

Úsek provozně 

technický  
vedoucí  strav.  

Strav. . provozu 

Zásobovač 


