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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 2010. Obsahuje základní 

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

služby poskytované uživatelům,  udává přehled o  hospodaření organizace aj.. 
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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 :         Bc.  Ludmila Robotková, ředitelka 

    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 
Antonie Nagyová  
tonula@post.cz 

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

sociální pracovník 584 440 586 
Mg. Bc. Petr Vošta 
dd.vosta@seznam.cz 

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

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

 

 

                             www.domovduchodcu.jesenicko/com 

 

 

 

 

 

 

mailto:javornik@wo.cz
mailto:domov.jav@tiscali.cz
mailto:domov.jav@tiscali.cz
mailto:dd.husovska@seznam.cz
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3.  PREZENTACE  ZAŘÍZENÍ 

 

Domov pro seniory Javorník p. o. (dále jen domov) se nachází  v městě Javorníku ve 

Slezsku.  Je umístěn ve dvou budovách; v hlavní na ulici Školní, č. p. 104 a vedlejší - 

administrativní budově v ulici  Svatopluka Čecha, 45. 

Hlavní budova slouží převážně k provozním a společenským účelům. V jejím přízemí 

se nachází  prádelna, kuchyně, návštěvní místnost, centrální jídelna, kanceláře a jiné 

prostory.  První a druhé patro je vyhrazeno k ubytování klientů.  Kromě pokojů jsou 

zde umístěny další společenské prostory -  denní místnosti, čajové kuchyňky,  

sociální zařízení aj..   Areál před budovou je bezbariérově upraven a tvoří okrasný  

parčík  s odpočívadly.  Nádvoří je obklopeno  přístavky -  kotelnou , dílnou , garáží.   

Celý objekt „domova“ byl v průběhu let průběžně udržován, opravován  a  

přizpůsobován různým potřebám. Opravy a stavební  činnosti  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 období se podařilo uskutečnit rekonstrukci osobního výtahu,   

rekonstrukci a modernizaci stravovacího provozu, vybudovat nová hygienická zázemí  

a provést stavební úpravy ubytovacích prostorů, kdy  velké sedmi lůžkové pokoje 

byly rozděleny  na několik menších třílůžkových a dvoulůžkových pokojů.   

Poslání organizace 

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 několik uživatelů  nespadajících do cílové  
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      skupiny, kteří  byli v zařízení umístěni před účinností zákona 108/2006 Sb.  

      o  sociálních službách (viz.  Přehled o uživatelích za rok 2010 viz. tabulka č. 1) 

Tabulka č. 1   Statistické údaje o uţivatelích za rok 2010 

 

Druh pohybu         Počet klientů 

Kapacita  50 

Obloţnost  v roce 2010    98,85 % 

Skutečný stav uţivatelů k  31. 12. 2010 
 

50 

Počet uživatelů vyžadující zvýšenou  ošetřovatelskou péči                     11 

Počet přijatých uživatelů                     10 

Počet uživatelů, kteří ukončili pobyt v zařízení  1 

Počet uživatelů, kteří během roku zemřeli                     10 

Průměrný věk uživatelů:   z toho ve věku 

                                                                     27 - 65 let  

                                                                     66 - 85 let 

                                                                    nad  85 let 

  74,1 

                    14 

29 
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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.  

 
1. Cíle směřující k rozvoji uţivatelů (cíle dlouhodobé) 

 

 Podporovat soběstačnost uživatelů při úkonech péče o vlastní osobu  
Kritéria: podpora soběstačnosti uživatelů při stravování, oblékání, při 
hygieně a  dalších činnostech;  trpělivost pracovníků  

 Fyzioterapii orientovat na rozvoj koordinačních schopností, na zlepšení    
            funkce pohybového aparátu, na posílení psychických a fyzických  
           schopností  

Kritéria: cvičení (individuální, skupinové), nácvik chůze pomocí 
chodítek, berel, holí nebo samostatně, nácvik přemísťování; trpělivost 
pracovníků  

 Zajišťovat pro uživatele vhodné aktivizační, vzdělávací  a zájmové programy 
Kritéria: informovat uživatele o pořádaných akcích a poskytovat jim     
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podporu  při účasti  

 Umožnit imobilním uživatelům dle jejich přání pobyt ve venkovním prostředí  
Kritéria: příznivé počasí, dostatečný počet pracovníků ve službě; 
trpělivost 

 Plánovat službu s uživateli na základě jejich individuálních potřeb  
            a osobních cílů 

Kriterium: spolupráce s uživateli, s rodinnými příslušníky a dalšími 
osobami vyhodnocování a přehodnocování cílů    
Kritéria: 

 Respektovat práva a oprávněné zájmy uživatelů -  podporovat uživatele  
           v uplatňování práv a oprávněných zájmů 

Kritéria: důsledně dodržovat Standard č. 2 a vycházet z LZPS     

 Podporovat vztahy uživatelů s rodinnými příslušníky, blízkými osobami,  
            podporovat partnerské vztahy, podporovat vzájemné společenské     
           kontakty. 

Kritéria: spolupráce s rodinnými příslušníky, jejich oslovení, pozvání na 
akce, které se pořádají v zařízení, podpora účasti uživatelů na 
společenských akcích 

 

Cíle  materiální stanovené  pro rok 2010 

 
            a)  Vybudovat:           

      -  chlazený sklad  inertního odpadu  
      -  provést dispoziční úpravy ubytovacích prostorů, vč. vybudování   (2010) 
      -  zakoupit malotraktor s přívěsem a travní sekačkou  
b) uspořádat pro uživatele 
     -  masopustní ples  
     -  velikonoční program 
     -  vítání jara 
     -  Den otevřených dveří 
     -  zajistit pro uživatele přednášku (cestopisnou, o zdravé výživě……) 
c)  uspořádat pro pracovníky  
     -  vzdělávací programy v zařízení 
     -  provést úklid půd 
      

Všechny tyto  stanovené cíle pro rok  2010  byly splněny.       
 
 

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  je 

zajištěna   formou návštěvní popř.ambulantní služby  



8 

Ošetřovatelská péče je prováděna na základě indikace lékaře  vlastním odborným 

personálem  

Sociálně obsluţná péče  podle individuálních potřeb je uživatelům poskytována  

podpora při  uplatňování práv a oprávněných zájmů, podpora při  obstarávání 

osobních záležitostí, při  zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, 

zajišťováním sužeb veřejnosti a dalších činnostech   

Fyzioterapie -  nácvik běžných sebeobslužných činností, skupinové i individuální 

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

hydroterapie,  magnetoterapie aj. . 

Socioterapeutické činnosti – muzikoterapie, arteterapie, trénování paměti 

Aktivizační a zájmové činnosti  (viz. příloha č. 1  aktivizační činnosti za rok 2010 ) 

 

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. 2  Výše úhrady za poskytované sluţby v roce 2010  
 

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 2010  z  50  jen 22 uživatelů.    

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 38 

uživatelů (viz. tabulka č. 4).  
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Tabulka č. 3  Stupeň závislosti na pomoci  
 

Stupeň závislosti na pomoci Příspěvek na 
péči   

Počet 
uţivatelů 

I.stupeň      lehká závislost   2 000,- Kč   5 

II.stupeň      středně těžká závislost   4 000,- Kč  11 

III.stupeň      těžká závislost    8 000,- Kč  11 

IV.stupeň      úplná závislost 12 000,- Kč  11 

 

Ve sledovaném období bylo 11 uživatelů hospitalizováno ve zdravotních zařízení 

celkem 444 dnů a 12 uživatelů pobývalo mimo zařízení 68 dnů. Těmto uživatelům 

byly vráceny  finanční prostředky za neposkytované služby ve výši 85 616, -  Kč. 

 

6. PERSONÁLNÍ  ZAJIŠTĚNÍ  

Nepřetržitý provoz „Domova“  zajišťuje  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 zabezpečuje hospodářsko-správní provoz. Přehled o platovém 

zařazení a vyplácených  platech  je uveden v . tabulce č. 4. 

 

Organizační členění ( viz. příloha č. 4) 

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   
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Sociální úsek -    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) 
 

Porady zaměstnanců  - porady zaměstnanců se uskutečňovaly na základě plánu 

porad každý měsíc, porady vedoucích pracovníků jedenkrát týdně a malé porady 

(schůzky) pracovníků jednotlivých provozů denně.  

 

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 (viz. Příloha č. 2. ) 

 

Vzdělávání zaměstnanců  (viz. příloha č. 3) 

 

Tabulka č. 4  Přehled o platovém zařazení a vyplácených  platech   

Pracovní pozice Prům. platová    třída Počet  prac. K 1.12.10 

 
v tis. Kč 

Pracovníci  v sociálních službách   5,2 10 
 

2 106,8 

Sociální pracovník  9 2 
 

472,1 

Fyzioterapeut 9 1 
 

276,8 

Všeobecné sestry  10 5 
 

1 743,6 

Hospodářsko správní a provozní 
zaměstnanci  9,2 5 

 
1 652,3 

Zaměstnanci převážně manuálně 
pracující 3,5 10 

 
1 871,4 

Zaměstnanci  celkem           6,4 33 
 

8 123,0 
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7. HOSPODAŘENÍ ORGANIZCE   

Organizace hospodařila v roce 2010 s celkovým objemem finančních prostředků ve 

výši 15 331 tis. Kč.  Státní dotace byly  schváleny ve výši 4 202 tis. Kč.    

Příspěvky od zřizovatele 2 235 tis. Kč byly vynaloženy na  energii, potraviny, služby, 

opravy aj.. Město Javorník poskytlo organizaci příspěvek na provoz ve výši20 tis. Kč, 

kterým byly zčásti uhrazeny náklady na energii.  Finanční sponzorský dar  od firmy 

Campa-Net   ve výši 1,5 mil. Kč byl účelově vázán a byl použit na  provedení 

stavebních úprav souvisejících se změnou dimenze ubytovacích prostorů včetně 

vybudování rehabilitační místnosti a hygienického zázemí.  Podrobný přehled o 

celkovém hospodaření organizace udávají tabulky  viz. níže.  

                          

Tabulka č. 5: Výnosy organizace 

 

Výnosy  byly tvořeny : 

     -     úhradami za služby od uživatelů ……….…………           4 409  tis.Kč  

- příspěvky na péči…………………………….……..            3 893  tis.Kč 

- úhradami od zdravotních pojišťoven………….…..               198  tis.Kč    

- dotaci od zřizovatele …………..…………………...            2 235  tis.Kč 

- příspěvek od města…………………………………                  20 tis.Kč 

- dotaci ze státního rozpočtu MPSV………..…….…            4 202  tis.Kč 

- ostatní výnosy /úroky,strava zaměstnanců apod./                374  tis.Kč 

-  

Výnosy   celkem  ……………………………………………         15 331  tis. Kč 

 

 

Tabulka č. 6: Náklady organizace 

 

Náklady  byly vynaloženy : 

- spotřeba materiálu………………………………………       2  019  tis. Kč 

(nákup potravin,DHM, OPP, drogistické zboží) 

- spotřeba energie………………………………………..            941  tis. Kč 

( plyn, el.energie, vodné a stočné) 

      -    opravy a udržování ……………………………………            242  tis. Kč 

      -     cestovní náklady   ……………………………………               11  tis.Kč 
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      -     ostatní služby nevýrobní povahy ……………………            729  tis. Kč                                                                                     

           (revize, odvoz infekčního a separovaného odpadu,  

             praní  prádla,  telekom.  a poštovní poplatky, školení)                                 

-  mzdové náklady………………………………….….…        8 165  tis. Kč 

-  zákonné sociální pojištění…………………….………        2  762  tis. Kč 

-  ostatní sociální náklady…………………………….…            205 tis. Kč 

-  bankovní poplatky a odpisy ………………………....             254  tis. Kč 

 

Náklady celkem  ………………………………………………       15 328  tis. Kč 

 

 

Zisk  organizace za rok 2010  činil   3,22  tis. Kč. 

 

Pohledávky  ve výši 116,78 tis. Kč se týkaly úhrad za poskytované služby,  
příspěvku na péči,  úhrad za zdravotními pojišťovnami , stravy zaměstnanců, půjček 
z FKSP. 

Závazky organizace tvořily mzdy a zákonné odvody z mezd ve výši 1.149 tis.Kč, 
vratky za pobyt uživatelů mimo zařízení  a závazky k dodavatelům. 

Dary – finanční dar ve výši 1. 500.000,- Kč poskytla  společnost CAMPA – NET 
a.s.Jeseník. Tyto prostředky byly použity  na stavební úpravy ubytovacích prostorů 
vč. vybudování rehabilitační místnosti a sociálního zázemí.  Dále jsme obdržely od 
fyzické osoby věcný dar – televizor LG v hodnotě 8.701,- Kč.  

Tabulka č. 7: Hospodaření s fondy                              

 
Tvorba fondů 

 
tis.Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb  
(převedením  2% z mezd   zaměstnanců,  splátky půjček) 

  294,00 

Fond rezervní  ( + zisk z roku 2009)          157,68 

Fond odměn            48,60 

Fond reprodukce( + odpisy dlouhodobého majetku, investiční 
dotace z rozpočtu KÚ,dar                 

    2 069,65 

Čerpání fondů  

Fond kulturních a sociálních potřeb           181,59 

                                     -  příspěvky na  stravu zaměstnanců                                                                       100,20 

                                     -  odměny k životnímu jubileu                                                                        3,00 

                                     -  příspěvky na penzijní připoj.                                                        28,60 

                                     -  sociální výpomoci                                                                 49,79 
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Fond odměn             0,00 

Fond rezervní                           0,00 

Fond reprodukce         - odvody zřizovateli                                            

                                    -  investiční  

                                       náklady/malotraktor,chlazený sklad 

                                    - čerpání daru / přepažení pokojů/ 

       177,00 

 

       277,65 

   1 499,08   

 

Tabulka č. 8:  Opravy a údrţba              

 

Druh oprav v tis. Kč 

Odstranění vodovodní havárie                61 

Oprava střechy – sklad potravin             109 

Oprava sušiče, konvektomatu, pračky, vodoinstalace apod.               72 

 

Tabulka č. 9: Pořízení DDHM  ( do 40 tis. Kč)  

 

                                                Druh v tis. Kč 

Zavedení digitalizace/ 8ks set top box Mascom, antény apod./             44 

Televizor LC Hyundai               7 

Stolek k lůžku 2ks               6 

Toaletní křesla  pevná 2ks               6 

Tiskárna Samsung               3 

Dávkovače mýdla, postřikovač, paleta plast, žehlička, bruska              30     

 

Tabulka č. 10 :  Investiční prostředky  ( nad 40 tis.Kč)   

 

Druh  v tis. Kč 

Vybudování chlazeného skladu nebezpečného odpadu               79,5 

Malotraktor s příslušenstvím a  sekačkou             198,1 
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Tabulka č. 11: Účetní rozvaha  

 

ROZVAHA - stav k 31.12.2010 

 k 1. 1. 2010       k 31.12.2010 

STÁLÁ AKTIVA      5 843,1   11 799,9 

dlouhodobý nehmotný majetek           37,5         37,5 

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

dlouhodobý hmotný majetek   10 876,8  17 062,7 

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku     -5 033,7  - 5 262,8 

dlouhodobý finanční majetek             0,0           0,0  

OBĚŢNÁ AKTIVA        1 829,2    6 106,3 

zásoby       157,9       115,2 

pohledávky         46,9    4 326,8 

finanční majetek    1 624,3    1 644,4 

přechodné účty aktivní           0,0           0,0 

AKTIVA CELKEM     7 672,2   17 906,2 

VLASTNÍ kapitál    6 244,9  12 288,7 

Jmění účetní jednotky     5 843,1  11 799,9 

 Fondy účetní jednotky       256,5       485,6 

hospodářský výsledek        145,3           3,2 

CIZÍ ZDROJE   1 4 27,3   5 617,5 

dlouhodobé závazky           0,0          0,0 

krátkodobé závazky   1  427,3   5 617,5 

bankovní úvěry a půjčky          0,0          0,0 

přechodné účty pasivní          0,0          0,0 

PASIVA CELKEM    7 672,2  17 906,2 
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Tabulka č. 12 : Výkaz zisku a ztráty 

 

                               VÝKAZ  ZISKU  A  ZTRÁTY  za rok  2010 

 v tis. Kč           % z celku 

501  Spotřeba materiálu    2 018,83    13,17 

502  Spotřeba energie       941,52      6,14 

511  Opravy a udržování       241,76      1,58 

512  Cestovné        11,08      0,07 

518  Ostatní služby      729,43      4,76 

521  Mzdové náklady   8 164,94    53,27 

524  Zákonné sociální pojištění   2 761,83    18,02 

527  Zákonné sociální náklady      162,46      1,06 

528  Ostatní sociální náklady        42,67      0,28 

569  Ostatní finanční náklady       24,87      0,16 

551  Odpisy dlouhodobého  hmotného majetku      229,08      1,49 

Náklady celkem  15 328,49 

VÝNOSY (v tis. Kč)  

602  Tržby z prodeje služeb    8 720,68     56,88 

662  Úroky        16,52       0,10 

649  Jiné ostatní výnosy      137,52       0,89 

671  Příspěvky a dotace na provoz z MPSV   4 202,00      27,41 

672 Příspěvky a dotace na provoz z ÚSC   2 255,00     14,71 

Výnosy celkem  15 331,72 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (v tis. Kč)       3,23 
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8. KONTROLNÍ ČINNOST 

 

Všechny účetní operace v roce 2010 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:  

  1. 3.   -   7.  4. 2010   Veřejnoprávní kontrola provedená Městem Javorník. Výsledek 

kontroly byl  bez zjištěných závad 

  1. 4.   -   2.  4. 2010     Inspekce BOZP provedenou Oblastním inspektorátem práce. 

Zjištěny nezávažné závady, které byly odstraněny v daném termínu.   

20. 9. - 23. 9. 2010  Kontrola skutečnosti rozhodných pro stanovení odvodu za 

porušení rozpočtové kázně provedené Finančním úřadem Jeseník. Výsledek kontroly 

byl bez zjištěných závad 

9 . ZÁVĚR  

 

Za rok 2010  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.  

Stavebními úpravami ubytovacích prostorů se podařilo vytvořit větší soukromí 

uživatelů. Bylo také zmodernizováno pracovní prostředí, zvláště stravovacího 

provozu. Pracovníci 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 14. 3. 2011 
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Příloha č.1   Pořádané akce pro uţivatele sluţeb v roce 2010 
LEDEN 

 Dne 12.1. Canisterapie 

 Dne 21.1. Společenský ples 

  Dne 25.1. Vaření s klienty 
 

ÚNOR 

 Dne   8. 2. Canisterapie 

 Dne 16. 2. Masopustní zábava v maskách 

 Dne 22. 2. Vaření s klienty   
 
BŘEZEN 

 Dne 18.3. Vítání jara - vystoupení dětí z MŠ Javorník    

 Dne   1.3. Internetová kavárnička 

 Dne   8.3. Internetová kavárnička 

 Dne  31.3. Velikonoční vystoupení dětského souboru Sluníčko 

 Dne  29.3. Vaření pro radost 
 
DUBEN 

 Dne   2.4. Zdobení velikonočních vajíček a povídání o velikonocích 

 Dne   6.4. Velikonoční vystoupení dětí z MŠ Javorník ul. Míru   

 Dne   7.4  Canisterapie 

 Dne  26.4. Vaření s klienty  

 Dne  27.4. Rozloučení se zimou 
 
KVĚTEN 

 Dne 11.5. Den matek – posezení s harmonikou 

 Dne 12.5. Den matek - vystoupení dětí z MŠ Javorník ul. Míru 

 Dne 15.5. Den matek v Kulturním domě v Javorníku    

 Dne 31.5. Vaření s klienty 
 
ČERVENEC 

 Dne 22.7. Procvičování paměti 

 Dne 26.7. Vaření pro radost 

 Dne 28.7. Společný výlet s klienty do blízkého okolí 

 Dne 29.7. Skupinová canisterapie 
 
SRPEN 

 Dne 11.8. Canisterapie 

 Dne 21.8. Sportovní hry v Dietersovém praku v Javorníku 

 Dne 23.8. Vaření pro radost 
 
ZÁŘÍ 

 Dne 21.9.  Den seniorů - písničky při harmonice, občerstvení   

 Dne 27. 9. Vaření pro radost   

 Dne 22. 9. Canisterapie 

 Dne 21.9. Přednáška p. Milana Rychlého „V proměnách času Javorníka č. I “ 
 
ŘÍJEN 

 Dne   7.10. Přednáška – Ekvádor a Galapágy 

 Dne 11.10.  Canisterapie 

 Dne 18.10. Internetová kavárnička 

 Dne 19.10. Kavárnička 



18 

 Dne Vystoupení Základní školy - Sluníčko 

 Dne 25.10. Vaření pro radost 
 
LISTOPAD 

 Dne Přednáška p. Rychlého „Po stopách 2. světové války“ 

 Dne   8.11. Canisterapie 

 Dne 23.11. Kavárnička 

 Dne 25.11. Výroba adventních věnců a výroba vánočních ozdob, přání 

 Dne 29.11. Vaření pro radost 
 
PROSINEC 
 

 Dne   7.12. Předvánoční posezení s písničkou hudební produkce pana Švábka 

 Dne 13.12. Canisterapie 

 Dne 20.12. Pečení vánočního cukroví 

 Dne 22.12. Vánoční vystoupení dětí ze Základní školy v Javorníku  

 Dne 24.12. Štědrý den - předávání dárečků a poslouchání vánočních koled 
 
 

 
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 

 1x měsíčně canisterapie 

 

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 

 

Příloha č.2  Supervizní činnost za rok 2010 : 

22.1. Slovní a psychické týrání uživatele uživatelem  1 den (8 pracovníků) 
19.2. Rozpracování individuálního plánu  1 den ( 6 pracovníků) 
26.3. Nejasnosti, týkající sestavování IP  1 den( 9 pracovníků) 
24.3. Individuální plán konkrétního uživatele ( 10) 
další supervize bude uskutečněna  24.5.   
13.9. Supervize – Uživatel a jeho individuální potřeby (uživatel, který má potřebu „trhat“  
plenkové kalhotky).  1 den /účast : 8 pracovníků  
11. 10. Supervize – Propracování individuálního plánu konkrétního uživatele –  
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1 den/účast: 10 pracovníků  
8. 11. Supervize -  Co nám přinesla rekonstrukce pokojů v zařízení -  Přání klienta:  bydlet 
s klientkou společně na jednom pokoji 1 den/účast: 8 pracovníků   
 

 

Příloha č. 3. Vzdělávací akce za rok 2010 

 

Vzdělávání zaměstnanců leden – červen 2010 
 5.  1. -  Elektronická spisovna  - KÚ Olomouc  - 1 den  (1 pracovník) 
 21. 1.  - Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákonu č.  
             563/91 Sb., o účetnictví Dům kultury Šumperk 
23. 3. -  Zákoník práce JUDr. Šubrt – Anag Olomouc – 1 den (1 pracovník) 
12. 5. -  Bazální stimulace –Domov pro seniory Javorník, p.o. 1 den ( 10  
              pracovníků ) 
20. 5 .-  Individuální plánování – Domov důchodců Zlaté Hory- 1 den ( 3 pracovníci) 
17. 6. - Zařazování zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb do platových tříd v roce 
2010 po uplatnění nového katalogu prací, dodržování jednotného principu odměňování a 
způsobilosti  k výkonu vybraných povolání a zabezpečování statistické služby –  KASO-S 
spol. s.r.o. - JUDr. Havelka - 1 den(1 pracovník) 
 Vzdělávání zaměstnanců - červenec – prosinec  2010 

1. 7. 2010 – SCHOLA MEDICA Mgr. Martina Stehlíková– Komunikace se seniory  
14. 09. 2010 – Anag Olomouc – Nový katalog prací ve zdravotnictví a sociálních službách 
8. 10. 2010 - EDUPOL, v. o. s. Olomouc – Specifika komunikace se seniory 
12. 10. 2010 - EDUPOL, v. o. s. Olomouc – Jednání s problémovými klienty 
12. 10. 2010 – Anag Olomouc – Pracovní právo v průběhu příprav zásadních změn      
                        JUDr. Jakubka 
20.10. 2010 –  Akce pořádaná PO ve spolupráci s  EDUPOLEM, v. o. s. Olomouc – 

Alternativní a augmentativní komunikace, 
26.10. 2010 - 20.10.2010 – EDUPOL, v. o. s. Olomouc – Zákon o sociálních službách 
 – aktuality a praxe 
26. 10. 2010 – Hartmann akademie - Právní minimum z oblasti pracovního práva – aktuální 
problematika novely zákoníku práce  
15. 11. 2010 – Psychiatrická léčebna Bílá Voda – Dilemata v ošetřovatelství a v adiktologii,  
30. 11. 2010 – ASI informační technologie s.r.o. – SSD – Rozšířené školení obsluhy, DS, el. 
podpis, konverze do PDF, metodika Mgr. Jaromír Filip 
10. 12. 2010 – ASI informační technologie s.r.o. Ing. Juráková – Zákon o účetnictví,  
 Nová vyhláška o inventarizaci 
17. 12. 2010 -  Caritas -  VOŠs Olomouc, Křížkovského 6, Olomouci 
Sebehodnocení a zavádění standardů kvality služeb do praxe – 
Kromě výše uvedených vzdělávací akcí probíhá v zařízení  každý týden - vzdělávání 
pracovníků přímé péče - Standardy kvality sociálních služeb.   

 
Příloha č. 4 



20 

 

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 


