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Motto: 
 

„Dát smysl dnům, zvláště v čase ztrát,  
nesnadným je uměním.“ 
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Úvodní slovo 
 
 
Dát smysl dnům, které jsou zatíženy ztrátou schopností, zdraví, soběstačnosti, 
velmi často také ztrátou životního partnera či jiných blízkých osob, není vůbec 
snadné. Dát smysl dnům, prožívaným navíc ještě mimo důvěrně známé domácí 
prostředí, bez blízkosti rodinných příslušníků, přátel a známých, je ještě o to 
těžší.  Přesto se o to prostřednictvím všech zaměstnanců a procesem poskytování 
služby denně pokoušíme.  
 
V tomto konání se však neobejdeme bez úzké spolupráce s rodinnými příslušníky, 
přáteli a známými uživatelů služby. Vždyť odchodem seniora do pobytového 
zařízení jeho rodinné vztahy a osobní vazby nekončí. Není smyslem a ani cílem 
poskytované sociální služby nahrazovat seniorům jejich rodiny, přátele a známé. 
Přesto, že svým způsobem jednu velkou „rodinu“ nakonec také tvoříme, nebo se jí 
stáváme, role příbuzných a blízkých osob je nezastupitelná a nenahraditelná. 
 
To, co je na snaze nalézt smysl dnů nejvíce cenné, podstatné a naprosto zásadní, 
je vlastní chtění jednotlivců, tedy každého jednoho z uživatelů služby. Bez jejich 
ochoty a vůle hledat smysl prožívaných dnů nemůže být tento smysl nalezen, ani 
dodán zvenčí. Tím tedy námi poskytovaná služba dostává kromě péče o základní 
bio-psycho-sociální potřeby uživatelů ještě další rozměr: hluboce lidský a přitom 
duchovní.  
 
Našemu Domovu tedy přeji, aby byl místem přátelským a byl skutečným domovem 
všem, kteří z různých důvodů ve svých domovech zůstat nemohli. Zaměstnancům 
Domova přeji dostatek času, odvahy a dovedností potřebných k doprovázení 
seniorů na jejich cestě. Uživatelům služby, jejich rodinám a blízkým a také Vám, 
čtenářům, přeji příležitost naučit se umění dávat smysl dnům, i těm nejmenším 
činnostem a každodenně prožívaným skutečnostem. 
 
 
 
      
        Bc. Lenka Olivová 
              ředitelka 
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Základní údaje 
 
 
název:   Domov pro seniory Tovačov 

sídlo:   Nádražní 94, 751 01  Tovačov 

IČ:   619 85 872 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovatel:  Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

datum vzniku: 1.1.2003 

zápis v OR:  oddíl Pr, vložka 771 

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě 

bankovní spojení:  č.ú. 27328831/0100  u KB Přerov 

předmět činnosti: základním předmětem činnosti je poskytování sociální 

služby dle § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách 

registrace služby: pod č.j. KUOK/63529/2007 ze dne 4.7.2007 

identifikátor: 21 725 21 

kontakty: www.dstovacov.cz 

e-mail: info@dstovacov.cz; reditelka@dstovacov.cz 

 

Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má 
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové 
organizace je ředitelka, jmenovaná a odvolávaná Radou Olomouckého kraje. 
Ředitelka odpovídá Radě kraje za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní 
povinnosti vedoucí organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných 
právních předpisů. 

Sídlem příspěvkové organizace je město Tovačov v okrese Přerov, Olomoucký 
kraj. Působnost organizace je na úrovni kraje, proto i trh je poměrně široký: celý 
region Olomouckého kraje, v odůvodněných případech mohou být přijati i 
žadatelé z jiných krajů. Vzhledem k demografické situaci v Olomouckém kraji a 
potažmo v celé ČR a vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji by měla 
být i do budoucna zajištěna udržitelnost této služby.  
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Poslání a globální strategie 
 

Posláním a veřejným závazkem domova je vytvořit klidné, bezpečné a 
kvalitní prostředí seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby. Poskytovat sociální službu tak, aby uživatelé služby 
mohli své stáří prožít aktivně a důstojně, motivovat je k udržení soběstačnosti a 
k zachování aktivního způsobu života a umožnit jim v podmínkách rezidenčního 
bydlení žít běžným způsobem života i přes vysoký věk a fyzická omezení.  

 
Cílem poskytované služby je rozvoj a udržení soběstačnosti seniorů po co 
nejdelší dobu, jejich podpora v tom, aby mohli žít běžným způsobem života i 
v rezidenčních podmínkách a také pružná reakce na aktuální potřeby seniorů k 
jejich maximální spokojenosti. 
 
 
Principy poskytované sociální služby 
 

• úcta k člověku, zachování důstojnosti, práv a svobod uživatele  
• respekt k soukromí a k potřebám uživatele 
• individuální přístup, individualizace služby  
• začlenění a integrace, podpora nezávislosti a samostatnosti 
• respektování vlastní volby uživatele služby 
• vzájemná tolerance a důvěra 
• princip otevřeného zařízení - otevřený domov  
• flexibilita zařízení k přání a potřebám uživatele 
• profesionalita pracovníků - vychází z etických kodexů jednotlivých profesí 

 
 
Globální strategie DS Tovačov 
 
Naším cílem je být moderním a vyhledávaným pobytovým zařízením pro seniory 
v Olomouckém kraji. Chceme dosáhnout toho, že naši klienti budou žít 
v příjemném, domácím prostředí a bude jim poskytována individualizovaná, vysoce 
kvalitní sociální služba, která pružně reaguje na jejich aktuální potřeby. Proto je 
důraz kladen především na výběr a udržení kvalitního personálu, etické a mravní 
hodnoty zaměstnanců a jejich další rozvoj. Při výběru svých zaměstnanců proto 
zohledňujeme kromě potřebné kvalifikace i přirozené předpoklady pro práci se 
staršími lidmi, schopnost týmové spolupráce a ochotu neustále rozvíjet svůj 
lidský potenciál.  
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Vzhledem k tomu, že vycházíme z předpokladu, že kvalita poskytované služby je 
přímo závislá na kvalitě zaměstnanců, patří získání, výchova a udržení kvalitních 
zaměstnanců k základním strategickým cílům organizace. Proto je jednou 
z klíčových aktivit snaha vytvořit a zajistit zaměstnancům podmínky pro 
osobnostní růst a profesionální rozvoj. 
 
 
Naše vize, cíle a principy poskytování služby je možné chápat jako stavební 
kameny společně budovaného a utvářeného domu, jehož základ tvoří firemní 
kultura a um lidí, podílejících se na poskytování sociální služby. Jednotlivými pilíři 
a strategickými cíli pro dosažení naší vize jsou činnosti v oblasti naplňování 
poslání domova, rozvoj partnerství a spolupráce s rodinnými příslušníky, 
veřejností a dalšími subjekty, profesní a personální rozvoj, kvalitní technické 
zázemí pro klienty i pracovníky a monitorování a zvyšování kvality poskytovaných 
služeb.  
 
 
 
 

tradice a dobré jméno, kultura a um lidí 
„Jen kvalitní zaměstnanci jsou schopni poskytovat kvalitní služby.“ 

na čem stavíme 

principy poskytování služby 

poslání a 
cíle služby 

partnerství a 
spolupráce 

profesní a 
personální 

rozvoj 

modernizace 
technického 

zázemí 

zvyšování 
kvality 
služeb 

veřejný závazek a strategické cíle 

mise 

úcta k č lověku, zachování jeho důstojnosti, práv a svobod * respekt k soukromí a potřebám uživatelů * 
individualizace služby * podpora samostatnosti, nezávislosti a integrace * respekt vlastní volby 
uživatele služby * vzájemná tolerance a důvěra * princip otevřeného domova * profesionalita 

pracovníků vycházející z profesních etických kodexů 

 Poskytovat vysoce kvalitní sociální službu, která 
pružně reaguje na aktuální a individuální potřeby 

uživatelů, k jejich maximální spokojenosti.  
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Organizační struktura 
 

Stav a struktura pracovníků domova se odvíjí od charakteru poskytované služby, 
současného i předpokládaného složení uživatelů služby, jejich potřeb a 
zdravotního stavu. Při plánování stavu a struktury pracovníků vycházíme z potřeb 
jednotlivých úseků, z Koncepce rozvoje organizace pro dané období a platné 
legislativy. Plánovaný stav pracovníků samozřejmě závisí na finančních zdrojích a 
možnostech zařízení.  

Struktura a předpokládaná specializace pracovníků vychází z vize managementu, 
interní analýzy vzdělávacích potřeb, zaměření na klíčové oblasti, z požadavků 
stanovených legislativou, trendů k celoživotnímu vzdělávání a v neposlední řadě i 
z možností moderního způsobu výcviku a získávání informací.  

 
V domově jsou uplatněny tyto stupně řízení: 
a) ředitelka – statutární orgán (4. stupeň řízení)   
b) vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního úseku (2. stupeň řízení) 
c) vedoucí jednotlivých úseků (1. stupeň řízení)  
d) zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců 
 
Vedoucí zaměstnanci řídí činnost svého úseku, jsou odpovědni za plnění úkolů na 
svěřeném úseku a stanovují rozsah úkolů a povinností svých podřízených. 
Odpovídají za kvalitu práce podřízených zaměstnanců, dodržování a využívání 
pracovní doby, rozpis služeb tak, aby byl zajištěn plynulý provoz. Hodnotí  
činnost  zaměstnanců a navrhují ředitelce opatření ke zlepšení jejich práce, dále 
zabezpečují plnění úkolů vymezených v náplni práce jimi řízených zaměstnanců. 
 
Domov se člení dle charakteru činností na 5 úseků:  
 
Ekonomický úsek –  odpovídá za vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví 
v souladu s českými účetními standardy, vedení mzdové a personální agendy a za 
evidenci majetku. Zajišťuje účelné a hospodárné využívání finančních 
prostředků, jejich evidenci a plnění závazných ukazatelů daných zřizovatelem. 
Plní úkoly spojené s přípravou rozpočtu, plněním a vyhodnocením hospodaření a 
přijímáním potřebných opatření. 
 
Úsek sociální práce a aktivizace – zabezpečuje naplňování zákona o sociálních 
službách a jeho prováděcí vyhlášky. Podílí se na tvorbě, zavádění a dodržování 
standardů kvality v sociálních službách. Vedoucí úseku metodicky řídí klíčové 
pracovníky, kteří zabezpečují individuální plánování služby jednotlivým 
uživatelům.  

12 
 



Ošetřovatelsko-zdravotní úsek – zabezpečuje kvalitní poskytování zdravotní, 
ošetřovatelské a sociální péče prostřednictvím zdravotnických pracovníků a 
pracovníků v sociálních službách. Odpovídá za dodržování hygienických a 
protiepidemiologických norem a dodržování zásad racionální výživy. 
 
Provozní úsek – zajišťuje provoz  údržby, prádelny, vrátnice a zahrady. 
Zabezpečuje běžnou údržbu a opravy všech budov, strojů a zařízení domova a 
provoz kotelny. Odpovídá za evidenci materiálů a hmotného majetku ve skladě. 
Pečuje o pozemky a výsadbu rostlin, keřů, stromů a zeleně na pozemcích, které 
spravuje domov. 
 
Stravovací úsek –  zajišťuje přípravu a výdej stravy a vedení účetní a skladové 
agendy související s přípravou jídla. Dohlíží na správnou technologii výroby jídel a 
výdeje stravy. Pracuje v souladu se systémem kritických bodů HACCP. Odpovídá 
za řádnou evidenci podaných jídel a distribuci jídel vydávaných prostřednictvím 
tabletového systému. 
 
 
Organizační schéma 
 

ředitelka 

vedoucí 
ekonomického 

úseku - 1.0 

vedoucí 
provozního 
úseku -1.0 

vedoucí 
stravovacího 
úseku - 1.0 

vedoucí úseku sociální 
práce a aktivizace 

§110, odst. 4b) - 1.0 

vedoucí úseku 
ošetřovatelsko-

zdravotního § 115 
1c), 1.0 

PaM účetní 
- 1.0 

účetní- 1.0 

asistentka - 
1.0 

provozář 1.0 
elektrikář 1.0 

zahradník 1.0  

pradlena 3.0 
krejč í 1.0  

telefonista 
vrátný 2.0 

nutriční 
terapeut 1.0 

vyučená 
kuchařka 

5.0 

zaučená 
kuchařka 

7.0 

§ 110, odst. 4 
 sociální

pracovnice 1.0 

§ 116 1b), 4.0 
aktivizační 
pracovnice 

vedoucí oddělení
- 1.0 

 vedouc
oddělení - 1.0 

í 

fyzioterapeut1.0 

všeobecná 
sestra - 5.0 

všeobecná 
sestra - 5.0 

§ 116 1a), 16.0 
pracovník 

sociální péče  

 

 
 
 
 
 

§ 116 1a), 20.0 
pracovník 

sociální péče 

přímá podř ízenost 

nepřímá podřízenost 

metodické vedení 

vzájemná spolupráce 
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Personální zajištění 
 
Péči o seniory zajišťuje tým složený ze zdravotnických pracovníků (všeobecné 
sestry bez odborného dohledu, fyzioterapeutka, nutriční terapeutka), pracovníků 
v sociálních službách (pracovníci v přímé péči, aktivizační pracovníci) a sociální 
pracovníci. Zázemí pro ně vytváří pracovníci úseku provozního (údržba, prádelna), 
ekonomického a  stravovacího. 

 
Stručný přehled o zaměstnancích na jednotlivých pracovních pozicích podává 
níže uvedená tabulka. 
 
 
Personální zajištění služby v roce 2010 
 

název úseku pracovní pozice počet pracovníků  počet pracovníků  
    na dané pozici úseku celkem 
  ředitelka 1 1 
ekonomický vedoucí úseku - ekonom 1 4 
  mzdová účetní 1   
  účetní 1   
  asistentka 1   
provozní vedoucí úseku - správce 1 10 
  elektrikář, provozář 2   
  zahradník 1   
  dělník prádelen 3   
  krejčí 1   
  telefonista - vrátný 2   
stravovací vedoucí úseku - skladová účetní 1 14 
  nutriční terapeut 1   
  vyučená kuchařka 5   
  zaučená kuchařka 7   
sociální práce a aktivizace vedoucí úseku - sociální pracovnice 1 6 
  sociální pracovnice 1   
  aktivizační pracovnice 4   
ošetřovatelsko-zdravotní vedoucí úseku, zástupce ředitele 1 50 
  vedoucí oddělení OZÚ 2   
  fyzioterapeut 1   
  všeobecná sestra 10   
  pracovník sociální péče 36   
        
celkem pracovníků v DS k 1.1.2010   85 
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Personální audit 
 
Investice do lidského kapitálu mají přímý dopad na kvalitu poskytované služby, 
produktivitu práce, zlepšení hospodářských výsledků a zvýšení spokojenosti 
uživatelů služby a zaměstnanců Domova. Odměnou za odpovědný přístup 
k zaměstnancům je snazší stabilizace kvalifikovaných a zkušených pracovníků, 
zlepšení pracovních vztahů a transparentnější komunikace nejen mezi manažery, 
ale i napříč profesními skupinami. 
 
Jedním z významných nástrojů zjišťování funkčnosti personálních postupů a 
aktivit je personální audit, který umožňuje posouzení jejich vhodnosti a nabízí 
doporučení, ve kterých oblastech by se měly postupy a metody upravit nebo 
změnit. Výsledkem je pak soubor návrhů či diskusních témat, která by následně 
měla přispět k usnadnění a zpřehlednění personální práce managementu 
organizace. 
 
Efektivita a funkčnost organizační struktury, stejně jako skladba personálu, tj. 
struktura a počty zaměstnanců, jsou ve stanoveném časovém intervalu (1x za 5 
let) pravidelně ověřovány externími odborníky prostřednictvím personálního, 
případně systémového auditu. První personální audit byl v DS Tovačov proveden v 
období červen – srpen 2010.  
 
Cíle personálního auditu: 
 

• poskytnutí zpětné vazby o funkčnosti a efektivitě organizační struktury 
• posouzení a optimalizace počtu personálu v domově, případně na vybraných 

úsecích, zejména v návaznosti na míru soběstačnosti uživatelů 
• posouzení pracovního vytížení jednotlivých profesí 
• posouzení kvality poskytování služby klientům na úseku sociální práce a 

aktivizace 
• zhodnocení efektivity týmové práce 
• komunikace a sdílení informací (horizontální+vertikální rovina), identifikace 

komunikačních bariér 
 

Provedeným personálním auditem bylo potvrzeno, že počty zaměstnanců jsou 
v současné době přiměřené druhu služby, kapacitě, počtu a potřebám uživatelů. 
Úsek přímé péče bylo potřeba na základě doporučení posílit o 2 zdravotní sestry, 
což se podařilo zrealizovat k 1. 1. 2011. Pro oblast další manažerské a personální 
práce byla stanovena doporučení, která budou postupně zapracována do 
pravidelných činností managementu a následně realizována. 
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Poskytování sociální služby 
 
Sociální služba je zaměřena na poskytnutí ubytování, stravy, pomoci při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytování pomoci při osobní hygieně, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zahrnuje sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tyto činnosti 
zajišťujeme nepřetržitě sedm dní v týdnu, převážně na dobu neurčitou, v případě 
zájmu a dle potřeby i na dobu určitou. Cílem poskytované služby a činnosti 
zaměstnanců je zabezpečit seniorům vysokou úroveň kvality poskytovaných 
sociálních služeb. Naší snahou je poskytovat individuální péči a vytvářet v domově 
podmínky přirozeného domácího prostředí. 
 
Součástí poskytované služby je i lékařská, zdravotní a ošetřovatelská péče. 
Lékařskou péči zajišťují uživatelům služby privátní lékaři. Z odborníků dochází 
do našeho zařízení psychiatr, stomatolog a dermatolog. Další odborná péče je 
zajišťována dovozem seniorů do odborných ambulancí. Zdravotní a 
ošetřovatelskou péči zajišťují uživatelům služby diplomované všeobecné sestry 
bez odborného dohledu. Základní metodou poskytování ošetřovatelské péče je 
ošetřovatelský proces, který je nástrojem individuální péče a slouží k zajištění 
bio-psycho-sociálních potřeb jednotlivých uživatelů stanovením ošetřovatelské 
anamnézy, z ní vyplývajících ošetřovatelských diagnóz, na něž navazuje plán 
ošetřovatelské péče, který v sobě zahrnuje stanovené diagnózy, cíle 
ošetřovatelské péče, intervence (což je vlastní realizace oš. péče) a následné 
hodnocení. 
 
V rámci ošetřovatelské péče je prováděna rehabilitace fyzioterapeutkou na 
všech odděleních domova a dle ordinace lékaře i pracovníky soukromé 
rehabilitace, která sídlí v budově domova. V rehabilitační péči je zahrnuta 
fyzikální terapie (ultrazvuk, elektroproudy, laser, magnetoterapie), vodoléčba, 
masáže (reflexní, vazivové, tlakové, klasické), mobilizace kloubů, páteře, žeber, 
měkká technika, mechanoterapie (rotoped, cvičení s náčiním) a léčebná tělesná 
výchova (skupinová či individuální). Skupinová léčebná tělesná výchova je určena 
pro aktivní i méně zdatné uživatele služby, kteří mají zájem o tuto formu 
rehabilitace. Je zaměřena na procvičení všech svalových skupin různými způsoby: 
vsedě na židli bez náčiní a s náčiním (činky, overbally malé i velké, tyče, gumy), 
jednoduché tance a rotoped. 
 
Nutriční péče je rovněž součástí poskytované ošetřovatelské péče. V domově za 
její realizaci odpovídá nutriční terapeutka, mezi jejíž činnosti mimo jiné patří  
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sestavování jídelníčků dle dietních norem, dodržování nutričních hodnot 
připravené a podávané stravy, kontrola plnění HACCP, poradenství v oblasti 
stravování, navrhování specializované stravy aj. 
 
Pracovníci všech úseků se pravidelně vzdělávají na odborných seminářích, 
pořádaných v zařízení, i mimo něj, tak, aby splňovali podmínky způsobilosti svého 
povolání. Dále se účastní pravidelných supervizních setkání, která mimo jiné 
přispívají i k lepší pohodě na pracovištích a jinému pohledu na problémy uživatelů 
služby. Rozsah a potřeby vzdělávání vycházejí ze zpracovaného Vzdělávacího 
plánu organizace.  
 
 
 

Vnější rámec poskytování sociálních služeb 
 
Poskytování sociální služby se řídí zákonem o sociálních službách, z.č. 108/2006 
Sb., jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a Standardy kvality v sociálních 
službách. Sociální služba je poskytována na území města Tovačov, avšak zatím 
bez bližší spolupráce s městem a jeho představiteli. Ve městě a jeho okolí chybí 
terénní služby, pokud jsou, jsou zajišťovány pracovníky Charity (Kojetín a 
Přerov). Pečovatelská služba ve městě schází, pouze 1 pracovnice MěÚ zajišťuje 
donášku obědů obyvatelům pečovatelského domu a nemohoucím občanům města. 
Komunitní plánování na místní úrovni zatím rovněž není realizováno, doufáme však, 
že se k němu v dohledné době najde  „politická“ vůle.  
 
Informace o poskytované službě jsou veřejně přístupné na webových stránkách 
domova www.dstovacov.cz, v informačních letácích a na prezentačním CD/DVD. 
Prezentace a medializace služby je zatím zaměřena převážně na poskytování 
informací o volnočasových aktivitách a pořádaných akcích. Bližší informace o 
způsobu a průběhu poskytování sociální služby jsou zájemcům o službu 
poskytovány při osobním jednání, při sociálním šetření a veřejnosti také v rámci 
Dne otevřených dveří přímo v zařízení. 

 
 
 
 
 
 

 

18 
 

http://www.dstovacov.cz/


Charakteristika provozu 
 
Dle § 49 zákona o sociálních službách poskytujeme pobytové služby osobám,  
které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace  
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
 
Materiální, technické a hygienické podmínky pro poskytování sociální služby v DS 
Tovačov, p. o.  odpovídají  kapacitě,  charakteru  služeb  a   potřebám  uživatelů.  
Podmínky  pro  poskytování  služby jsou důstojné a odpovídají obecně  závazným 
právním normám. 
 
Zařízení  je  určeno  mobilním i  imobilním seniorům, proto jsou veškeré prostory 
bezbariérové.  
 
 
Společné prostory  
  
• výzdoba a vybavení odpovídá věkové skupině uživatelů, charakteru služeb a 

potřebám uživatelů 
• prostory pro rehabilitaci - tělocvična, vodoléčba, elektroléčba atd.  
• jídelny (hlavní jídelna a jídelny na jednotlivých odděleních)  
• koupelny 
• společenské místnosti 
• kavárna seniorů  
• kaple  
• kuřárny  
• kuchyňky na jednotlivých odděleních   
• chodby  
• kantýna 
• kadeřnictví 
• zahrada 
 
 
Soukromé prostory  
  
•   jednolůžkový pokoj se společným sociálním zařízením pro dva pokoje 
•   jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením a sprchou 
•   dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením pro dva pokoje 
•   dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením a sprchou 
•   dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením  
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Každý soukromý prostor vyjadřuje individualitu uživatele. Pokoje jsou vybaveny 
postelí a nábytkem, další zařízení pokoje a výzdoba je možná na základě dohody 
podle přání uživatele, podle možností a rozměrů pokoje a po domluvě se 
spolubydlícím - obrazy na stěnu, televize, rádio, vlastní přehoz na postel, vlastní 
povlečení, záclony, závěsy, lednice apod. Další pomůcky pro sebeobsluhu – hrazda 
na postel, madla, postranice na postel apod. konzultuje vedoucí oddělení s 
uživatelem individuálně. Zaměstnanci domova jsou povinni respektovat soukromí 
všech uživatelů služby.  
 
 
Ubytování  
 
Je poskytováno v bezbariérovém prostředí, převážně ve dvoulůžkových pokojích 
s příslušenstvím (WC, umyvadlo, sprcha) a dorozumívacím zařízením se signalizací.  

 
počet pokojů:  22 jednolůžkových 8    se společným soc. zařízením (pro 2 p.) 

4    s vlastním sociálním zařízením 
                                                          10    s vlastním soc. zařízením a sprchou         
      64 dvoulůžkových 2    se společným soc. zařízením (pro 2 p.)                       
                                                         35    s vlastním sociálním zařízením 
                                                         27    s vlastním soc. zařízením a sprchou 

       
 
Na chodbách jsou umístěny koupelny s možností koupele ve vaně nebo 
sprchováním, společenská místnost s knihovnou, počítačem a televizí a která 
současně slouží pro částečně imobilní klienty jako jídelna. Ve společné kuchyňce 
na jednotlivých patrech je umístěna chladnička, sporák, žehlící prkno a myčka. 
Ošetřovatelské oddělení II. je navíc vybaveno speciální stavitelnou vanou 
s vířivkou. Obě ošetřovatelská oddělení jsou vybavena pojízdnými sprchovacími 
křesly a zvedáky.  
 
Prostory  zařízení jsou čisté, bez biologických či chemických zápachů, vyzdobeny 
výrobky  z  dílny  ergoterapie a  květinami, o  které  pečují i uživatelé. V  domově 
probíhají průběžně opravy, obnovování apod. Změny a rekonstrukce v soukromých 
prostorách uživatelů jsou možné vždy až po konzultaci a dohodě s uživatelem. 
 
V souladu s platnou legislativou jsou v DS Tovačov zpracovány vnitřní předpisy a 
směrnice, kterými zajišťujeme bezpečné a zdravé prostředí a podmínky pro 
poskytování služby. 
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Sociální práce a aktivizace 
 
Při poskytování služby vycházíme z tradičních i moderních metod sociální práce.  
Hlavní používanou metodou je přístup orientovaný na klienta, s čímž koresponduje 
individuální plánování služby a stanovování a naplňování osobních cílů uživatelů 
služby.  
 
Plánování průběhu služby probíhá ve spolupráci s jednotlivými uživateli tak, aby 
byla zajištěna individualizace služby a aby uživatelé měli aktivní účast na jejím 
průběhu. K tomu slouží stanovení osobních cílů a tvorba individuálních plánů. 
 
Průběh služby je plánován společně s uživatelem a vychází především z jeho 
vnitřních zdrojů a možností. O osobních plánech, průběhu služby a vyhodnocení 
stanovených cílů jsou vedeny písemné záznamy, které se pravidelně přehodnocují.  
 
Poskytování sociální služby je řízeno a kontrolováno prostřednictvím standardů 
kvality sociálních služeb, které jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.  
 
Začátkem roku proběhl monitoring spokojenosti uživatelů s poskytováním sociální 
služby, a to formou dotazníkového šetření. Výsledky tohoto šetření, spolu 
s průběžnými referencemi od uživatelů i jejich blízkých, jsou pro nás zpětnou 
vazbou o kvalitě poskytované služby a pomáhají nám lépe reagovat na požadavky a 
přání uživatelů služby.  
 
 
Úhrada za poskytovanou službu 
 
Úhrada za pobyt a stravu v Domově pro seniory Tovačov je stanovena v souladu 
s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách takto: 
 

pokoj podle vybavení za 31 dnů za 30 dnů za 28 dnů 

1- lůžkový pokoj se společným soc. zařízením 9 610 Kč 9 300 Kč 8 680 Kč 

1- lůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením 9 765 Kč 9 450 Kč 8 820 Kč 

1- lůžkový pokoj se soc. zařízením a sprchou 9 920 Kč 9 600 Kč 8 960 Kč 

2- lůžkový pokoj se společným soc. zařízením 9 145 Kč 8 850 Kč 8 260 Kč 

2- lůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením 9 300 Kč 9 000 Kč 8 400 Kč 

2- lůžkový pokoj se soc. zařízením a sprchou 9 455 Kč 9 150 Kč 8 540 Kč 
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Vzdělávání  
 
Zaměstnanci úseku SPA se obdobně jako zaměstnanci ostatních úseků zúčastňují 
celoživotního vzdělávání na základě potřeb organizace i potřeb konkrétního 
pracovníka.  
 
Přehled o účasti na vzdělávacích aktivitách podává níže uvedená tabulka.  
 

pracovní 
pozice téma vzdělávací akce počet dnů počet 

účastníků 
sociální 
pracovnice 

2 dny 1 osoba Možnosti spolupráce s nespolupracujícími klienty 
2 dny 1 osoba Výcvik v práci s psychickou zátěží 
1 den 2 osoby Emocionální inteligence v komunikaci s klienty  
1 den 2 osoby Koučování jako manažerský styl 
1 den Vedení a motivace zaměstnanců, moderní metody vedení 2 osoby 

aktivizační 
pracovnice 

Aktivizace seniorů a trénování paměti  1 den 2 osoby 
½ dne 4 osoby Reminiscenční terapie 
1 den 1 osoba Taneční a pohybová terapie  
1 den 3 osoby Emocionální inteligence v komunikaci s klienty  
1 den 4 osoby Standardy kvality sociálních služeb - SQSS 2 
1 den Standardy kvality sociálních služeb - SQSS 5 3 osoby 
1 den Standardy kvality sociálních služeb - SQSS 7 4 osoby 
6 dní Kurz trénování paměti 2 osoby 

 
Aktivizační pracovnice v průběhu roku rovněž nastartovaly pravidelné setkávání 
kolegů z ostatních pobytových zařízeních pro seniory, kteří mají na starosti 
aktivizaci klientů, a to zejména v Olomouckém kraji. Během roku zorganizovaly a 
realizovaly dvě takováto  celodenní setkání. 
 
Zabezpečení praxe  
V roce 2010 absolvovalo na úseku SPA týdenní praxi 13 studentů 1. ročníku Vyšší 
odborné školy sociální Caritas v Olomouci, jedna studentka 3. ročníku 
Pedagogické fakulty UP v Olomouci a jedna studentka Vyšší odborné školy 
živnostenské v Přerově. 
 
Dobrovolnictví 
V průběhu roku byl do činnosti organizace zapojen jeden dobrovolník v celkovém 
rozsahu 85-ti  hodin, v měsíci srpnu 1 dobrovolnice (40 hodin), v měsíci listopadu 
1 dobrovolnice (8 hodin), od ledna do června 1 dobrovolnice na muzikoterapii (36 
hodin) 
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Statistické výstupy 
 
V roce 2010 byla v domově poskytována sociální služba převážně formou 
celoročního pobytu. Nových uživatelů jsme přijali celkem 46, z toho 2 ženy na 
dobu určitou, 5 mužů a 39 žen na dobu neurčitou. Věkovou strukturu nových 
uživatelů znázorňuje přiložený graf. 
 
Věková struktura nových uživatelů  

00 1

27
4

14
do 65 let muži 
do 65 let ženy 
66 - 85 let muži 
66 - 85 let ženy 
nad 85 let muži 
nad 85 let ženy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domov opustilo celkem 49 uživatelů, z toho 3 odešli jinam (domů nebo do jiného 
zařízení), 3 ukončili pobyt v adaptační době, 2 x ukončení pobytu na dobu určitou 
a 41 uživatelů zemřelo. 
 

Ukončení pobytu podle důvodu 

4

37

2
3 1 2

úmrtí muži 

úmrtí ženy 

smlouva na dobu určitou 
ženy 
odchod v adaptační době
ženy 
odchod domů nebo jinam
muži 
odchod domů nebo jinam
ženy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Věková struktura uživatelů, kteří Domov opustili 
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Využití poskytované služby bylo v průběhu celého roku vyrovnané. Stoprocentní 
obložnosti není v našich podmínkách možné dosáhnout, neboť k obsazení 
uvolněného místa je třeba čas na provedení sociálního šetření a následně též 
přiměřená lhůta pro nově nastupujícího uživatele k přípravě přestěhování a 
dořešení jeho osobních záležitostí. 
 

Využití služby v roce 2010  

obložnost v %

98,61

98,74

98,53

98,81

98,3 98,4 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9

I. čtvrtletí 

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

obložnost v %

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet uživatelů v zařízení k 31. 12. 2010 byl 147, přičemž převážnou 
většinu tvořily ženy. V přiloženém grafu je znázorněná jejich struktura, včetně 
struktury věkové.  
 
 
Struktura uživatelů k 31.12.2010 
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nad 85 let ženy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velmi významnou příjmovou kapitolu v našem hospodaření tvoří příjmy z příspěvku 
na péči (PnP) od uživatelů služby.  Stanovit, kolik bude předpokládaný příjem 
z PnP pro daný rok, je velmi problematické, protože struktura uživatelů 
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s příspěvkem na péči je značně proměnlivá.  Pro srovnání uvádím data z ledna a 
prosince roku 2010.  

 

Struktura uživatelů podle stupně PnP - leden 2010 
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29

28

27
bez PnP
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura uživatelů podle stupně PnP - prosinec 2010 

19

42

28

19

39
bez PnP
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň

 
 
 
 
 
Ošetřovatelsko-zdravotní péče 
 
Nepřetržitá ošetřovatelsko péče je zajištěna vlastními zdravotnickými 
pracovníky a pracovníky sociální péče. Zdravotní péče je zajištěna  
prostřednictvím praktických lékařů a odborných smluvních lékařů.  
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O uživatele služby pečuje tým pracovníků ošetřovatelsko-zdravotního úseku v 
počtu 50, z toho 13 všeobecných sester, 1 fyzioterapeutka a 36 pracovníků v 
sociálních službách. 
 
V rámci ošetřovatelské péče byla prováděna rehabilitace fyzioterapeutkou na 
všech odděleních domova, v případě indikace lékařem i pracovníky soukromé 
rehabilitace, sídlící v budově domova. V rehabilitační péči je zahrnuta fyzikální 
terapie a léčebná tělesná výchova. 
 

kód výkonu popis výkonu počet výkonů 
21 011 kineziologický rozbor 212 

21 113 fyzikální terapie - ultrazvuk, elektroproudy, laser, magnetoterapie, 
lymfatická terapie, kineziotaping 1 528 

21 211 skupinová léčebná tělesná výchova 258 
21 219 mechanoterapie - rotoped, cvičení s náčiním 373 
21 225 individuální léčebná tělesná výchova 2 623 
21 315 vodoléčba 29 
21 413 mobilizace kloubů, páteře, žeber, měkká technika 275 
21 713 masáže reflexní, vazivová, tlaková, klasická 229 
21 715 nácvik chůze, lokomoce, využití rehabilitačních pomůcek 1 152 

  počet rehabilitačních výkonů celkem: 6 679 

 
Individuální přístup fyzioterapeutky byl především zaměřen na maximální udržení 
mobility klienta a specifika úrazů v geriatrii. Velkou roli při individuální 
rehabilitaci hraje především vnímavost a spolupráce klienta, jinak rehabilitace 
ztrácí svůj účel a význam. 
 
Výkony ošetřovatelské péče pro odbornost 913 - všeobecná sestra v sociálních 
službách jsou ordinovány ošetřujícími lékaři a hrazeny zdravotní pojišťovnou. 
Vykazované finanční částky za poskytnutou péči jsou proměnlivé podle 
zdravotních stavů uživatelů služby a plně závislé na předpisu péče ošetřujícími 
lékaři. 
 
Absence pracovníků úseku za rok 2010 z důvodu nemoci činila 438 dnů, což je o 
139 dnů méně než v roce 2009. Zajišťování služeb za dlouhodobé nepřítomnosti 
je vždy náročné, proto bylo řešeno zástupem za nemocné pracovníky. Krátkodobé 
nepřítomnosti byly řešeny úpravou služeb a zvýšeným úsilím ostatních pracovníků. 
 
Pracovníci úseku se v prvním pololetí vzdělávali na odborných seminářích 
pořádaných domovem i mimo něj, ve druhém pololetí především v rámci projektu 
Vzděláváním ke kvalitě, nejen aby splňovali podmínky způsobilosti k výkonu svého 
povolání v souladu se z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ale především pro 
kultivaci svého potenciálu a rozvoj odborných znalostí a dovedností. 
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Přehled vzdělávání  
 

termín téma vzdělávací akce počet účastníků 
únor Supervize  20 osob 
březen Hygienické minimum 10 osob 
  Efektivní zvládání konfliktů 2 osoby 
  Aktuální problémy v současné medicíně (APSS) 1 osoba  
  Supervize  21 osob 
duben Aspekty vývojové kineziologie 1 osoba  
květen Reminiscenční terapie a jiné aktivizační techniky  37 osob 
  Komunikace s klienty s vybranými diagnózami 31 osob 
červen Emocionální inteligence v komunikaci s klienty 23 osob 
  Chronická žilní nedostatečnost 22 osob 
  Neurologie a současnost 6 osob 
  Kineziotaping 1 osoba  
červenec Supervize  20 osob 
září Supervize 15 osob 
říjen SQSS č. 2 - Ochrana práv osob 29 osob 
  Supervize 23 osob 
  Konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty 1 osoba  
  Alzheimerova choroba 4 osoby 
  SQSS č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby 15 osob 
  Kompetence a hodnocení výkonnosti zdravotnických pracovníků 1 osoba  
  Individuální supervize 1 osoba  
listopad SQSS č. 2 - Ochrana práv osob 14 osob 
  Koučování jako manažerský styl - I. den 3 osoby 
  SQSS č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby 26 osob 
  Konference pro fyzioterapeuty  1 osoba  
  Supervize 23 osob 
  Koučování jako manažerský styl - II. den 3 osoby 
  SQSS č. 5 - Individuální plánování služby 14 osob 
prosinec Vedení a motivace zaměstnanců, moderní metody vedení 3 osoby 
  SQSS č. 5 - Individuální plánování služby 25 osob 
 
 
 
Zajištění praxí  
 
DS Tovačov každoročně zajišťuje studentské praxe studentům různých oborů. 
V průběhu roku 2010 absolvovali praxi na úseku ošetřovatelsko-zdravotním tito 
studenti: 

• Fakulta zdravotních věd UP Olomouc – 1 student 
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• SZŠ Hranice – kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – 3 osoby 
• Fakulta humanitních studií UTB Zlín – 1 student 
• Počítačová služba Olomouc - kvalifikační kurz Pracovník v sociálních 

službách – 2 osoby 
• MARLIN, s.r.o., Uherské Hradiště - kvalifikační kurz Pracovník v sociálních 

službách – 1 osoba 
• Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., Praha - kvalifikační kurz Pracovník 

v sociálních službách – 2 osoby 
 
Odborné stáže pracovníků z jiných zařízení (DS Přerov, DS Pavlovice u Přerova) 
absolvovalo v DS Tovačov 13 osob. 
 
 
 
 

Supervize 
 
Supervizi v DS Tovačov zajišťuje od února 2010 Mgr. Jana Paloušková, supervize 
je určena pro pracovníky přímé péče, všeobecné sestry, sociální a aktivizační 
pracovnice a dále pokračuje jako manažerská supervize (celkem 60 osob). 
V případě potřeby je supervizor k dispozici i pracovníkům ostatních profesí.  
 
V prvním pololetí se uskutečnilo celkem 12 supervizních setkání (v délce 1 ½ až 2 
hod na 1 setkání). Ve druhém pololetí se uskutečnilo 16 skupinových supervizních 
setkání (v délce 1 ½ až 2 hod na 1 setkání) a 4 individuální supervize (v délce 1 ½ 
hod na 1 supervidovaného).  
 
Oblasti supervize: týmová spolupráce, budování týmu, role podřízený-nadřízený, 
konflikt rolí, akceptace změn, motivace podřízených pracovníků, ocenění a uznání 
jako významný motivátor, sebereflexe a sebehodnocení, zpracování výsledků 
personálního auditu, autorita a respekt k vedoucím pracovníkům, loajalita a 
spolupráce na horizontální a vertikální úrovni, přenos informací, delegace a 
kompetence vedoucích pracovníků. 
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Stravování 
 
Celodenní strava (snídaně, oběd, svačina, večeře) je připravována v kuchyni 
domova a řídí se zásadami správné výživy. Nutriční terapeutka sestavuje jídelní 
lístky po konzultaci se stravovací komisí, ve které jsou účastni zástupci uživatelů. 
Strava je připravována v kuchyni domova (3 hlavní jídla, 1 vedlejší) s možností 
výběru oběda ze tří variant, snídaně a večeře ze dvou variant. Pracovníci se při 
práci řídí vypracovaným systémem HACCP.  
 
Přehled o počtu připravených jídel pro uživatele služby, počtu obědů pro 
zaměstnance domova a cizí strávníky podávají níže uvedené tabulky: 
 
Počet vyrobených jídel pro obyvatele 

strava základní s omezením tuku diabetická celkem 
počet jídel 23 445 10 473 17 365 51 283 

 
Počet obědů 

obědy zaměstnanci cizí strávníci 
počet 14 441 7 077 

 

Vzdělávání na úseku stravování 

Vzdělávacích aktivit se v uplynulém roce účastnila především nutriční terapeutka 
a vedoucí úseku. Poznatky získané na seminářích a školeních pak předávaly 
ostatním pracovnicím úseku a aplikovaly v praxi.  

pracovní pozice téma vzdělávací akce počet dnů 
vedoucí úseku Vedení lidí a asertivita 1 den 
  Školení pracovníků stravovacího provozu 1 den 
  Stravování v provozech ústavního stravování ½ dne 
  Odborný kurz ústavního stravování Olomouc 1 den 
  Stravování v zařízení sociálních služeb, APSS Olomouc ½ dne 
  Koučování jako manažerský styl 2 dny 
  Základy vedení a motivace zaměstnanců 1 den 
nutriční  Péče o pacienty s chronickou žilní nedostatečností ½ dne 
terapeutka Neurologie a současnost ½ dne 
  Dietní výživa při onemocnění celiakií 2 dny 
  Standard kvality č. 5 - Individuální plánování 1 den 
kuchař/ky Školení pracovníků stravovacího provozu - 2 osoby 1 den 
  Stravování v provozech ústavního stravování - 2 osoby ½ dne 
  Výroba pokrmů - 1 osoba 1 den 
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Provozní činnost 
                                   
Provoz celého zařízení domova zajišťují zaměstnanci provozního úseku tak, aby 
klientům našeho domova byly poskytovány co nejkvalitnější služby a prostředky 
prostřednictvím dvou ošetřovatelsko zdravotních oddělení. Provozní činnost je 
dělena na pravidelnou běžnou údržbu vnitřních i venkovních prostor a zařízení, 
provádění oprav menšího rozsahu, zajišťování oprav většího rozsahu a realizace 
investic. Dále jsou zajišťovány kontroly běžného zařízení, kontroly a revize 
vyhrazených technických zařízení, jako je plynová kotelna, výtahy, elektrická 
zařízení v budovách a ostatních prostorách. Součástí této činnosti je rovněž  
péče o zaměstnance v rámci bezpečnosti práce a ochrany jejich zdraví, 
zajišťování ochranných pracovních prostředků, materiálu a v neposlední řadě 
zajištění pravidelných školení na úseku požární ochrany, BOZP a prohlubování 
kvalifikace zaměstnanců provozního úseku. 
 
V rámci běžné venkovní údržby byly provedeny úpravy travnatých ploch a 
keřových porostů v pravidelných agrotechnických lhůtách, úpravy záhonů, 
skleníku, opravy laviček, oprava a částečný nátěr altánku, údržba a očištění 
zpevněných ploch a zámkové dlažby od mechu. V podzimních měsících pak byly 
připraveny některé plochy na jarní výsadbu rostlin dle architektonického záměru 
na oživení a zkrášlení venkovních prostor domova. Zaměstnanci venkovní údržby 
rovněž pečují o odpadové hospodářství, shromaždiště směsného komunálního 
odpadu, tříděného nebezpečného odpadu, plastových obalů, biologicky 
zpracovatelných odpadů z kuchyně a jídelen a rovněž biologicky zpracovatelných 
odpadů ze zahrady, kterým naplňují 5m3 kontejner a tento odpad odesílají 
k dalšímu zpracování do kompostárny v Polkovicích. Odtud pak máme v příznivých 
cenách kompost, kterým obohacujeme půdu u všech porostů a travnatých ploch. 
 
Vnitřní údržba provedla běžné opravy technického zařízení a vybavení domova, 
baterií, sprch, osvětlení, opravy, výměnu a doplnění nábytku v bytech klientů, 
kontroly el. spotřebičů uživatelů, pravidelné kontroly strojního vybavení 
ostatních úseků, zvláště kuchyně, prádelny, kotelny, spotřebiče na 
ošetřovatelských úsecích, jako jsou dezinfektory, myčky nádobí, chladničky, 
televize atp. Pracovníci provedli, případně zajistili, kontrolu protipožárních dveří 
v chráněných únikových cestách, požárních klapek ve vzduchotechnickém 
vybavení domova, čistění vnitřní kanalizace, provedli kontrolu a údržbu regálů, 
žebříků a schůdků. Dále provedli odstranění závad zjištěných veřejnou prověrkou 
BOZP - doplnění bezpečnostních tabulek, doplnění těsnících pásků na 
protipožárních dveřích, opravy nátěrů a opravy dveřního zavíracího systému 
Brano. 
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Dodavatelsky byla zajištěna údržba a opravy výtahů, opravy vybavení prádelny - 
praček, parního žehlícího zařízení, opravy kuchyňského strojního vybavení. 
V rámci investic bylo vybaveno  I. oddělení ošetřovatelsko - zdravotního úseku 
dezinfektorem podložních mís a nádob z mobilních WC. Dále byly provedeny 
opravy nátěrů a maleb dle harmonogramu roční údržby  a oprava dorozumívacího 
zařízení na I. a II. oddělení, které je po 13-letém provozu poměrně zastaralé a 
poruchové. 
  
Plánované a schválené investice stavebního charakteru - opravy budovy, výměna 
atypických trojúhelníkových oken, které jsou netěsné a špatně osazené ve 
střešním plášti III. nadzemního podlaží, výměna popraskaných okapů, oprava 
střechy výměnou stávající krytina za novou se nakonec nepodařilo zrealizovat, 
neboť tyto investiční akce byly zastaveny z rozhodnutí zřizovatele. Střecha byla 
několikrát v roce provizorně opravována výměnou popraskaných šablon, ale 
stávající šablony již netěsní, vlivem povětrnostních podmínek ztrácejí pružnost, 
praskají a uvolňují se z vazby, čímž způsobují zatékání do konstrukce střechy, 
místy až do stavebních konstrukcí vnitřního vybavení.  
 
Prádelna se svým stávajícím technologickým vybavením, které je částečně na 
hranici životnosti, zažila během roku několik havárií jednotlivého strojního 
vybavení: u nejstarší velké 16 kg pračky 3x, u sušičky prádla T 11 1x, u 
průmyslového válcového žehliče 2x, u parní žehličky 5x. Ta nakonec byla pro 
vysoké ekonomické náklady na opravu vyměněna za novou a ostatní stroje na 
hranici životnosti navrženy do strojních investic s příspěvkem zřizovatele na rok 
2011.  
 
Během roku byl upraven program dávkování kapalných pracích prostředků tak, 
aby bylo dosaženo optimálních účinků na kvalitu vypraného prádla, prováděnou 
termodezinfekci a ostatní úpravy zpracovávaného prádla. Následující tabulky 
ukazují množství zpracovaného prádla dle typu a rovněž náklady na materiál 
potřebný pro prováděné úpravy.  
 
Zpracované prádlo 
 

typ prádla množství 
domovské prádlo 67,24 t 

OOPP zaměstnanců 10,21 t 

osobní prádlo uživatelů                     10,48 t 

zpracované prádlo celkem 87,93 t 
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Spotřeba materiálu a náklady na zpracování prádla bez vyčíslení nákladů na 
energie, které jsou zahrnuty v celkové spotřebě domova. 
 
 

materiál náklady 

kapalné prací prostředky 141 038,28 Kč 

ostatní materiál, čistící a hygienické prostředky, aviváž, 
krejčovské potřeby aj.  28 818,82 Kč 

náklady na materiál celkem 169 857,10 Kč 

 
Náklady a řízení odpadového hospodářství včetně vyprodukovaného množství 
odpadů: 
 

 smluvní partner k 
likvidaci odpadu   druh odpadu množství  náklady 

nebezpečný odpad 
infekční 180 103 

29,74 t 
Sita celkem         
306 617 Kč  

Sita CZ a.s., závod 
Otrokovice do 10/10   
Megawaste Praha, 
závod Prostějov od 

11/10 
7,72 t 

 bio odpad z kuchyně 
200 108 

0,17 t 
Megawaste celkem    

60 921 Kč 

Sita CZ a.s., závod 
Otrokovice do 10/10   
Megawaste Praha, 
závod Prostějov od 

11/10 
0,06 t 

 papírové obaly        
150 101 0,123 t 

  Sita CZ a.s., závod 
Otrokovice 

oděvy 200 110 

0,06 t 

  

Sita CZ a.s., závod 
Otrokovice do 10/10   
Megawaste Praha, 
závod Prostějov od 

11/10 
0,055 t 

 komunální odpad       
200 301 16,91 t van Gansewinkel 

celkem  50 700 Kč 

Město Tovačov 
prostřednictvím firmy 
van Gansewinkel a.s. 

Olomouc 

pet láhve, tříděné 
plastové obaly 150 102 2,21 t van Gansewinkel 

celkem  20 040 Kč  

Město Tovačov 
prostřednictvím firmy 
van Gansewinkel a.s. 

Olomouc 

bio odpad ze zahrady 
200 201 

Kompostárna Polkovice - 
Ing. Filip Hlavinka 6,95 t 3 644,00 Kč 

Náklady na odvoz a likvidaci odpadů za rok 2010 celkem: 441 922,00 Kč 
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Náklady na spotřebu energií a PHM v roce 2010 

druh energie spotřeba v mj náklady v Kč 
elektřina 274 122 MWh 916 806,00 

plyn 77 958 m3 1 090 130,90 

voda  10 210 m3 534 464,93 

benzin 1 368,42 l 41 529,82 

nafta 119 l 3 449,65 

 
 
Zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce 
    
V rámci plnění povinností zaměstnavatele a zaměstnanců uložených zákonem č. 
262/2006 Sb. zákoníkem práce a zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 
včetně souvisejících předpisů, zabezpečil zaměstnavatel pravidelné školení všech 
zaměstnanců, včetně vedoucích pracovníků, v oblasti PO a oblasti BOZP. Školení 
provedli odborně způsobilé osoby pan Michal Langer  (PO) a Ing. Jiří Lév (BOZP). 
 
 
Vzdělávání zaměstnanců 
 
Vzdělávání zaměstnanců provozního úseku bylo zaměřeno hlavně na udržení 
odborné způsobilosti: dozorce výtahu, obsluhy kotelny a tlakových nádob, 
svářečů + odborná způsobilost v elektrotechnice. Vedoucí úseku průběžně 
seznamoval zaměstnance s aktuálními změnami v legislativě a oblasti PO a BOZP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 
 



Koncepce rozvoje  
 
Přehled o plnění cílů stanovených v Koncepci rozvoje Domova pro seniory Tovačov 
na období 2009-2013:  
 
 
Oblast poskytování služby:  

• snížení kapacity na cílový stav 150 míst schválila Rada Olomouckého kraje, 
splněno k datu 1.1.2010 

• zvýšení počtu jednolůžkových pokojů o 8 na cílový stav 22, v návaznosti na 
rozhodnutí o snížení kapacity, splněno k 1.1.2010  

• individualizace poskytované sociální služby s užším zaměřením na uživatele 
a využíváním moderních metod sociální práce – průběžně realizováno 
vzděláváním pracovníků v uvedené oblasti a aplikací nových poznatků do 
praxe  

• rozvoj nových a netradičních terapeutických technik – reminiscenční 
terapie, trénink paměti – postupně zaváděno v průběhu celého roku 

• používání nových, netradičních technik při fyzioterapii a rehabilitaci – 
lymfomasáže, kineziotaping (od ledna 2010) 

 

 

Oblast personální: 

• zavedení řízeného procesu profesního a osobnostního rozvoje pracovníků 
v návaznosti na vytvořený Vzdělávací plán organizace, financovaný z OP 
LZZ v rámci projektu Vzděláváním ke kvalitě (zahájení od července 2010) 

• provedení personálního auditu v DS Tovačov (provedení auditu v období 
červen – srpen, prezentace výsledků pracovníkům DS Tovačov v září 2010) 

• vytvoření moderního a funkčního systému (vícestupňového) hodnocení 
pracovníků, který obsahuje hodnotící kritéria, přípravu hodnotících 
podkladů se zaměřením na klučiny, sebehodnocení, reflexi a rozvoj 
osobnosti (splněno v listopadu 2010, realizace listopad – prosinec 2010) 

• rozvoj manažerských dovedností vedoucích pracovníků prostřednictvím 
vzdělávání (listopad, prosinec 2010)  

 

 

Kvalita služby a rozvoj spolupráce: 

• soustavná aktualizace zpracovaných standardů kvality, supervize 
poskytované služby, plněno v průběhu celého roku 
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• rozvoj spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi - realizováno 
v průběhu celého roku zabezpečováním studentských praxí pro oblast 
sociální práce, přímé péče, ekonomickou a zdravotnickou oblast  

• zavedení systému řízené dokumentace v DS Tovačov, splněno od září 2010 
• získávání dobrovolníků pro nové aktivity – v měsíci srpnu 1 dobrovolnice (40 

hodin), v měsíci září 1 dobrovolník (85 hodin), v měsíci listopadu 1 
dobrovolnice (8 hodin), od ledna do června 1 dobrovolnice na muzikoterapii  

• zajišťování stáží pro pracovníky přímé péče a sociální pracovníky z jiných 
zařízení 

• příprava registrace nové služby (DZR, § 50), podání žádosti o schválení 
DZR v lednu 2011, v případě schválení zahájení poskytování služby DZR od 
1.7.2011 

 
 
Opravy a investice: 
 

• realizace schválených investičních akcí – rekonstrukce výtahu a úprava 
rozvodů TUV (splněno v dubnu 2010)  

• připravená oprava okapů, výměna atypických oken a rekonstrukce TUV 
(ohřev vody solárními panely) ve spolupráci s Odborem investic a 
evropských projektů - zastaveno rozhodnutím zřizovatele z finančních 
důvodů ve IV.Q 2010 

 
 
Úplné znění Koncepce rozvoje a stanovených cílů je zveřejněno na serveru 
domova a na webových stránkách www.dstovacov.cz v sekci Dokumenty – 
Strategické dokumenty – Koncepce rozvoje DS Tovačov.  
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Projekt „Vzděláváním ke kvalitě“ 
 
V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4.3. 
Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 4.3.1 Podpora sociální 
integrace a sociálních služeb, číslo výzvy 45 Podpora vzdělávání a procesů 
v sociálních službách byl zpracován a 31. 8. 2009 podán projekt Vzděláváním ke 
kvalitě, zaměřený na zvyšování kvality sociálních služeb prostřednictvím 
vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Tovačov, p.o.  
 
Dne 23. 3. 2010 jsme obdrželi z MPSV vyrozumění o výsledku výběrového 
procesu posuzování žádostí o finanční podporu z OP LZZ na grantový projekt, 
kdy nám byla přidělena finanční podpora ve výši 2 394 640 Kč.  
 
Realizaci projektu jsme zahájili 1. 7. 2010 a bude probíhat až do 30. 6. 2012. 
V rámci tohoto projektu bylo do konce roku 2010 zrealizováno 12 vzdělávacích 
dnů. 
 
 
Realizované aktivity v rámci projektu 
 

měsíc klíčová aktivita cílová skupina lektor 

říjen 

PSS sk. 1 Mgr. Pogodová Eva SQSS č. 2 

PSS sk. 1 SQSS č. 7 Bc. Tomancová Jarmila 

PSS, VP, SP Supervize Mgr. Paloušková Jana 

PSS sk. 2 SQSS č. 2 Mgr. Pogodová Eva 

listopad 

PSS sk. 3 Mgr. Pogodová Eva SQSS č. 2 

VP + SP Koučování jako manažerský styl - I. den Mgr. Netočný Petr 

PSS sk. 2 SQSS č. 7 Bc. Tomancová Jarmila 

VP + SP Koučování jako manažerský styl - II. den Mgr. Netočná Zuzana 

PSS sk. 3 SQSS č. 7 Bc. Tomancová Jarmila 

PSS sk. 1 SQSS č. 5 Mgr. Pogodová Eva 

prosinec 
VP + SP Mgr. Netočný Petr 

Vedení a motivace zaměstnanců, moderní 
metody vedení - I. den 

PSS sk. 2 SQSS č. 5 Mgr. Pogodová Eva 

PSS sk. 3 SQSS č. 5 Mgr. Pogodová Eva 
 
Legenda:    
PSS sk. 1 pracovníci v sociálních službách - I. skupina 
PSS sk. 2 pracovníci v sociálních službách - II. skupina 
PSS sk. 3 pracovníci v sociálních službách - III. skupina
VP + SP vedoucí pracovníci + sociální pracovníci 
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Vybrané údaje o hospodaření 
Závazné ukazatele na r. 2010  v tis. Kč, stanovené  zřizovatelem,  byly  v aktuální verzi 
následující: 

       Výsledek hospodaření                 vyrovnaný 
 Limit na mzdy a OON 19 200 tis.Kč  
 Počet zaměstnanců nebyl stanoven jako závazný ukazatel 
 Investiční příspěvek nebyl v r. 2010 poskytnut 

Neinvestiční přísp. na provoz odpisy 2.125 tis. Kč  
 Odvody p.o. z odpisů 1.154 tis. Kč 
  
Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem byly dle předloženého rozboru hospodaření 
splněny s výjimkou  Limitu mzdových prostředků, který byl překročen o 220 tis. Kč, což 
bylo způsobeno zaměstnáváním zaměstnanců  prostřednictvím úřadu práce na VPP. Toto 
překročení bylo úřadem práce v plné míře kompenzováno.  

Hospodaření  organizace k 31.12.2010 
Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v  ROZVAZE a 
VÝSLEDOVCE se ziskem 1,72 tisíc Kč a nebyly jí uloženy žádné sankce ani 
pokuty. Inventarizací majetku k 31.12. nebylo zjištěno žádné manko a organizace 
nemá žádné nevymahatelné pohledávky. 

Rozbor nákladů 
Celkové náklady  činily 42.893 tisíc Kč a byly čerpány dle účetní evidence následovně: 
   
                                                                                                              v tis. Kč                
50 Spotřebované nákupy celkem 9.431 
   501 Spotřeba materiálu (vč. potravin) 6.985  
   502 Spotřeba energií 2.446 

51 Služby    4.724  
   511 Údržba a opravy    535  
   512 Cestovné             29  
   513 Náklady na reprezentaci               7  
   518 Ostatní služby       4.153 

52 Osobní náklady           26.410   
   521 Mzdové náklady           19.420  
   524 Zákonné zdr.+ soc.pojištění 6.586 
   527 Zákonné sociální náklady    385 
   528 Ostatní sociální náklady 19 

53 - 54 Ostatní náklady    168 

55 Odpisy     2.160 
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materiál 
energie 
údržba a opravy 
cestovné 
náklady na reprezentaci 
služby 
mzdy 
zdrav.+ soc.pojištění 
zák. sociální náklady 
ostatní náklady 
odpisy 

     
Komentář k rozboru  nákladů:  
 
Spotřebu materiálu tvoří náklady na potraviny, všeobecný materiál, prací a čistící 
prostředky, zdravotnický materiál, materiál na údržbu, PHM, náklady na nákup drobného 
dlouhodobého hmotného majetku a náklady na ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců.  
 
Náklady na materiál   činily  6.985,49 tis. Kč.  

V této položce jsou zahrnuty (v tis. Kč): 

        Náklady na   potraviny 4.586,40 
všeobecný materiál 1.109,57  
v tom:  čistící prostředky               323,07 
            materiál pro prádelnu                170,37  

  zdravotnický materiál   341,58 
 materiál na údržbu   132,42  

  ostatní materiál, náhradní díly    142,13  
textilie   117,95   

 ochranné pracovní pomůcky     132,62 
 PHM        44,98 
 tiskoviny       28,87  

DDHM (drobný majetek)          965,10  
 
Náklady na potraviny  činily  4 586,40 tis. Kč 
 
 Denní stravovací jednotka pro rok 2010 byla stanovena ve výši: 
  strava normální   75,- Kč 
  strava dietní   75,- Kč 
  strava diabetická  75,- Kč       
 
Celková hodnota potravin podaných  obyvatelům   byla 3 920,19 tis. Kč. 
Zaměstnanci a ostatní strávníci spotřebovali potraviny v celkové výši  666,21  tis. Kč. 
Proti přecházejícímu roku je patrné snížení nákladů na potraviny, což bylo zapříčiněno 
snížením obložnosti z původních 158 obyvatel na 150.  Při odběru stravy se kladně 
projevila i možnost výběru hlavních jídel ze tří druhů.   
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Náklady na nákup DDHM za sledované období byly vyčísleny částkou  965,10 tis.Kč 
  
Jsou tvořeny úhradami za nákup prostředků určených k dovybavení  jednotlivých úseků 
domova. Mezi nejvýznamnější patří  např.: 

- pořízení skříní na léky  67,85  tis. Kč,  
- dávkovač dezinfekčních prostředků (k dezinfektoru) 39,60 tis. Kč, 
- upgrade výpočetní techniky 88,68 tis. Kč, 
- nové televizní přijímače 47,50 tis. Kč, 
- klimatizační jednotky 47,99 tis. Kč,  
- lednice na oddělení 13,56 tis. Kč, 
- vozíky 23,91 tis. Kč, 
- inventář projektu OP LZZ z ESF 56,58 tis. Kč, 
- parní žehlička 19,80 tis. Kč, 
- nábytek + inventář 16,92 tis .Kč, 
- čtečka docházky systému Cygnus 32,39 tis. Kč, 
- obnova inventáře kuchyně  62,00 tis. Kč, 
- stan PARTY 19,99 tis. Kč 

a další drobný dlouhodobý majetek. 

Náklady na energie  celkem  2.446,42 tis. Kč  

  z toho: 
                          elektrická energie           886,72 tis. Kč 

   plyn            1.044,25 tis. Kč 
    vodné, stočné      515,44 tis. Kč 
Z výsledku je patrné snížení nákladů na el. energii proti předcházejícímu období, čehož 
bylo dosaženo volbou levnějšího alternativního dodavatele elektrické energie – fy. 
Centropol. 
 
Údržba a opravy strojů, zařízení a staveb, celkem   534,52 tis. Kč 

Podstatnou část nákladů na tuto položku tvoří každoročně periodická a běžná údržba a 
běžné opravy strojů a zařízení na jednotlivých úsecích. Podle charakteru opravovaného 
majetku lze běžné opravy rozdělit do následujících skupin: 

Opravy strojů a zařízení:   226,97 tis. Kč 

 z toho v tis. Kč 
- opravy kuchyňského zařízení 21,98  
- dopravních prostředků 17,18 
- prádelenské techniky 39,57 
- sdělovací techniky, EPS, dorozum. tech. 13,22 
- opravy a údržba výtahů 47,15 
- kancelářské techniky 32,75  
- ostatní opravy 55,12  
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Údržba opravy  budovy :                                                            307,55 tis. Kč 
                                                                                            v tis. Kč 
- periodické malování 114,14 
- oprava vstupních dveří 98,41 
- oprava vst.dveří odd. C a kantýny 81,42 
- oprava topení 5,80 
- oprava střechy 3,05 
- okenní žaluzie 0,83 
 
 
 
Ostatní služby                4.153,47  tis. Kč   

zahrnuty jsou náklady na:    
                v tis. Kč 

likvidaci odpadů 451,59 
 telefonní poplatky 135,29 
 poplatky RTL, spoje     78,75 
 školení                      157,59 
 školení, služby ESF 256,83 
 ost. služby  855,46  
 povinné revize 81,41 
 úklidové práce 2.090,37 
 preventivní prohlídky 27,64 
 akce obyvatel 18,57 
    
Faktem vysvětlujícím nárust proti minulému účetnímu období je začlenění poměrné 
části nákladů souvisejících s financováním Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, na projekt Vzděláváním ke kvalitě – vzdělávání zaměstnanců Domova 
pro seniory Tovačov,  který probíhá v naší organizaci od 1.7.2010 do 30.6.2012 a je 
spolufinancován z ESF. 
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Osobní náklady     26.410,12 tis. Kč 

Jsou nejvyšší nákladovou položkou rozpočtu, skládají se z nákladů na: 
 - mzdy zaměstnanců        19.230,19  

 - OON                               189,50 
 - sociální pojištění     4.842,84    

 - zdravotní pojištění     1.743,42 
 - zákonné soc. náklady     384,98 
 - ostatní soc. náklady 19,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průměrná měsíční mzda v roce 2010 činila 17.945 Kč, proti roku 2009 klesla o 147 Kč. 
Příčinou poklesu průměrné mzdy je nárust počtu zaměstnanců poskytujících přímou péči 
obyvatelům domova 

 
Náklady na lůžko / měsíc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                1999 2000 2001 2002  2003 2004 2005  2006 2007 2008  2009 2010 
 

I přes snížení objemu celkových nákladů proti roku 2009 je dle grafu patrný mírný náust 
měsíčních neinvestičních nákladů na jedno lůžko. Důvodem bylo plánované snížení 
obložnosti v r. 2010 na 150 klientů. 
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Plnění rozpočtu DS TOVAČOV - k 31.12.2010, v tis.Kč

5

položka upr.rozp. 2010 skut.12/2010 % plnění pův.rozpočet 2010
521 Mzdové náklady 19 420 19 420 100% 19 200
    52151-Platy VPP 220 220 0
    52161-Platy zaměstnanců 19 014 19 011 100% 19 160
    52171-OOV 186 189 102% 40
511 Opravy a údržování 530 535 101% 400
524 Zákonné sociální pojištění 6 585 6 586 100% 6 514
    524 31-Zdravotní pojištění 9% 1 740 1 743 100% 1 724
    524 32-Soc.zab.a pol.nez.26% 4 790 4 788 100% 4 790
    524 4x pojištění VPP 55 55 0
528 31 Náhrady za nemoc 20 19 95% 30
527 41 Zák.soc.nákl.  FKSP 385 385 100% 383
501 Spotřeba materiálu 6 950 6 985 101% 6 900
    501 32-PHM 50 45 90% 80
    501 36-Potraviny 4 590 4 586 100% 5 000
    501 37-Nákup všeob.mat 1 110 1 110 100% 1 330
    501 39-Prádlo 125 123 98% 50
    501 395-Ochranné pom,prádlo 125 127 102% 200
    501 40-Noviny,knihy,časop 30 29 97% 40
    501 48-DHIM 920 965 105% 200
502 Spotřeba energie 2 500 2 446 98% 2 800
    502 33-Elektr.energie 900 887 99% 1 150
    502 35-Vodné,stočné 600 515 86% 650
    502 37-Plyn 1 000 1 044 104% 1 000
513 Náklady na reprezentaci 15 7 47% 15
512 Cestovné 30 29 97% 30
518 Ostatní služby 4 150 4 153 100% 3 500
    518 31-Ostatní služby 1 500 1 446 96% 1 160
    518 32-Služby telekomunikací 170 165 97% 145
    518 33-Služby pošt 20 14 70% 20
    518 34-Úklid 2 000 2 090 105% 2 000
    518 35-Televize,rozhlas 40 35 88% 40
    518 37-Školení 390 357 92% 100
    518 38-Prevent.prohlídky 30 28 93% 35
    518 39-Ost.služby,akce obyv 0 18 0
538 30,531 30 Daně 0 3
549 Jiné ostatní náklady 161 165 102% 198
  549 30-tech.zhodnocení HIM-40 10 10 100% 30
  549 34-bankovní poplatky 46 46 100% 40
  549 39 ost.N-pojištění majetku 17 17 100% 41
  549 35 správní poplatky 7 7 100% 7
  549 81 jiné náklady 81 85 105% 80
551 30 Odpisy DNM a DHM 2 154 2 160 100% 2 125
Náklady celkem 42 900 42 893 100% 42 100
602 Tržby z prodeje služeb 27 180 27 151 100% 26 300
  602 30-tržby 26 380 26 333 100% 25 505
       602 30 úhrada za soc.služby 14 480 14 440 100% 15 155
       602 30 příspěvek na péči 10 780 10 779 100% 9 400
       602 30 úhrady zdrav.pojišťoven 1 000 999 100% 900
       602 30 spoluúčast na úhradě 120 115 96% 50
  602 41-tržby-od cizích strávníků 400 320 80% 400
  602 42-tržby-stravné zaměstnanců 400 498 125% 400
644-úroky 0 2 5
648- Zúčtování fondů, 649 102 121 119% 70
   672 300 Dotace O K 3 555 3 555 100% 2 430
   672 310 Dotace odpisy 2 154 2 154 100% 2 125
   671 500 účel.dotace VPP 299 299 0
   671 300 Dotace MPSV 9 002 9 002 100% 9 002
67100 Dotace ESF 494 494 100%
691 Příspěvky a dotace na provoz 15 504 15 504 100% 13 557
644 310 prodej DDHM, 649 0 4 100
603 310 pronájem 89 89 100% 0
609 310 poplatky žádosti 25 24 96% 0
Výnosy celkem 42 900 42 895 100% 40 032
Výsledek hospodaření 0 2 -2 068
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Rozbor výnosů: 
 
Celková výše výnosů činila 42.894,99  tis. Kč. 
 
V souladu s ustanovením zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., tvoří základní  
příjmy organizace: 
 

-   úhrada za pobyt od obyvatel 14.440,06    
-   doplatek příbuzných na základě smlouvy        115,02      
-   přiznaný příspěvek na péči     10.778,63 
-   fakultativní služby 0,16  
-   příjmy za provedené zdrav.výkony od ZP   998,71 
-   neinvestiční dotace zřizovatele na provoz 3.555,00  
-   neinvestiční dotace od zřizovatele - odpisy   2.154,05     
-   státní dotace z MPSV na provoz 9.002,00 
-   dotace z úřadu práce      298,78 
-   dotace z ESF – OP LZZ (poměrná část) 494,47 
-   ostatní příjmy - ostatní strávníci      818,56 

                                  - nájemné        88,80 
          - aktivace fondů      103,54 
      - úroky                            2,19 

      - tržby z prodeje 3,64   
      - jiné        17,38  
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Podíl příjmů od obyvatel na celkových nákladech na lůžko podle druhů 

 
 
 

Ostatní (vlastní) příjmy  
2.056,82 tis. Kč 

                                                                         
         Dotace od institucí   
          (komplexně) 
         15.504,30 tis. Kč 
 

Příjmy od obyvatel 
(úhrady, PNP, doplatky) 
25.333,87 tis Kč 

 
 
 
 
Investiční náklady a investiční fond v tis. Kč : 
 
 
Zůstatek fondu z r. 200 6,77 
Odpisy k 31. 12. 2011 2.159,65 
Nařízený odvod odpisů zřizovateli - 1.622,05 
Nově nakoupený majetek (DHM, DNM) - 507,84 
 
 
   
v tom: Mlýnek na maso 43,88 
 Krouhač zeleniny s příslušenstvím                         55,39 
 Stravovací systém – terminál 65,99 
 Techn. zhodnocení monitorovacího systému 98,95 
 Myčka podložních mís 199,10 
 Záznamové zařízení 44,53 
 _____________________________________________________ 
 
 
Zůstatek investičního fondu k 31.12.2010   36,53  tis. Kč 
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Přehled o zaměstnancích 
 
 
Z celkového počtu 89 zaměstnanců  bylo k 31.12.2010 zaměstnáno 81 žen a 8 mužů. 
Jejich průměrný věk byl ke konci sledovaného období 42,20 let. 

 

V průběhu roku bylo uzavřeno 10 nových pracovních poměrů, z toho 3 pracovní poměry 
prostřednictvím Úřadu práce v Přerově na dohody VPP.  

Ukončeno bylo 10 pracovních poměrů a to z důvodu : 

   

  

 - ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby  7 
 - ukončení pracovního poměru dohodou    3  
 

 

Zaměstnanci v evidenčním počtu v roce 2010 odpracovali celkem 156 747 hodin. 

 

Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců hlášeno 13 případů pracovní neschopnosti, 
z toho 12 pro nemoc a 1 pro nepracovní úraz. Počet kalendářních dnů pracovní 
neschopnosti byl 1.153, z toho 948 pro nemoc a 205 z důvodu léčení nepracovního úrazu. 
Pracovní neschopnost v přepočtu na pracovní dny byla celkem  805 dnů. 
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Kontrolní činnost 
 
Vnitřní kontrolní systém v domově je zajišťován v souladu s  ustanovením  zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcí vyhlášky. 
V souladu s platnou právní úpravou byly v organizaci vypracovány vnitřní předpisy, 
platné a závazné pro všechny vedoucí zaměstnance a pověřené pracovníky, které 
jsou dodržovány a pravidelně aktualizovány.  
 
Vnitřní finanční kontrola je zabezpečována příkazcem operací, správcem 
rozpočtu, účetní a vedoucími zaměstnanci tak, aby bylo zajištěno průběžné 
sledování operací při hospodaření s veřejnými prostředky od jejich plánování, 
realizaci až do konečného vypořádání a vyúčtování. Průběžné hodnocení výstupů 
operačních postupů slouží k posouzení stupně provozní a účetní shody a je 
zdrojem informací pro rychlou a účinnou regulaci činností na jednotlivých úsecích 
a pro předcházení vzniku rizik a negativních jevů. 
         
Interní audit je v naší organizaci nahrazen veřejnosprávní kontrolou, vykonávanou 
Oddělením kontroly při Kanceláři ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
případně Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje (KUOK), 
která mimo jiné také prověřuje účinnost vnitřního kontrolního systému.  
 
V souvislosti s vyúčtováním dotace z MPSV vykonává každoročně v DS Tovačov, 
p.o. finanční audit firma Finaudit, která ověřuje, zda údaje vykázané ve výkazech 
věrně a pravdivě zobrazují hospodaření s veřejnými finančními prostředky a 
majetkem organizace. 
 
Při posuzování pravděpodobnosti výskytu nepřiměřených rizik nám metodicky 
pomáhá firma Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s. 
 
Přehled o vykonaných kontrolách v DS Tovačov v roce 2010: 

• kontrola z Krajské hygienické stanice, pobočka Přerov 
• veřejnosprávní kontrola – Úřad práce Přerov 
• ověřovací audit HACCP – ing. Cigánková L. 
• personální audit – PPP Zlín 
• nutriční audit – T. Starnovská 
• kontrola pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti – OSSZ Přerov 
 

Všechny zmiňované instituce prověřily funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního 
systému, neshledaly žádné závažné nedostatky či pochybení a nebylo třeba 
ukládat nápravná opatření.  
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Prezentace Domova 
 
Prezentace DS Tovačov byla v I. pololetí realizována formou besedy spojené 
s ukázkou Trénování paměti (viz výše). V tisku (Přerovský deník, Kamelot) byla 
veřejnost informována především o pořádaných akcích pro obyvatele.  

Přímá prezentace poskytované služby a DS Tovačov proběhla v rámci 
celorepublikového Týdne sociálních služeb dne 6. října 2010 formou Dne 
otevřených dveří s bohatým programem, veřejnost byla o jeho konání 
informována prostřednictvím tisku (Přerovský deník, Kamelot) a na webových 
stránkách domova. 

Další prezentace služby, včetně ukázky aktivizace seniorů, byla realizována 11. 
listopadu 2010 v Olomouci na odborné konferenci Aktivní v každém věku.   
 

Přijaté dary 
 
Velký dík patří všem dárcům a sponzorům, bez jejichž štědrosti a laskavosti se  
naše činnost rozhodně neobejde. Díky jejich finančnímu přispění jsme mohli 
realizovat některé společenské a kulturní akce pro obyvatele, doplnit a 
zmodernizovat vybavení pokojů a ošetřovny. To vše s cílem poskytovat uživatelům 
službu na vysoké úrovni a k jejich spokojenosti. 

Přehled o darech v roce 2010  

Dárce popis daru Částka 
Zahradníček Jiří, Tovačov 
Lékárna U nádraží, Brodek u Přerova 
Kotík Jaroslav, Přerov 
Lékárna U nádraží, Brodek u Přerova 
LINET Slaný 
Lékárna U nádraží, Brodek u Přerova 
Krausová Dana, Přerov 
KTJ Holding Tovačov 
Pro Vektor Přerov 
Město Tovačov 
Norková Alena, Bojkovice 
Lékárna U nádraží, Brodek u Přerova 
HANAGRAIN Přerov 
Rozkošná Dagmar, Přerov 

finanční dar na kulturní akce obyvatel 
finanční dar na peřináče 
finanční dar na peřináče 
finanční dar na peřináče 
matrace 
finanční dar na invalidní vozík 
ventilátory 
finanční dar na VII. ročník soutěže petanque 
dar na kulturní akce pro seniory a aktivizaci 
knihy, holící strojek, konvice 
invalidní vozík 
finanční dar na křeslo Cocquille 
finanční dar na skříňky na léky 
finanční dar na skříňky na léky 

11 440 Kč
14 950 Kč
10 000 Kč
12 050 Kč
14 216 Kč

9 100 Kč
906 Kč

1 000 Kč
3 000 Kč

120 Kč
500 Kč

21 500 Kč
40 000 Kč

2 000 Kč
sponzorské dary celkem 140 332 Kč 

 
Děkujeme. 
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Cena kvality 
 
V souladu s vizí managementu organizace (viz domeček v úvodu Výroční zprávy), 
jsou alfou a omegou a základy, na kterých stavíme, kvalitní, odborně i lidsky 
vyzrálí zaměstnanci, neboť jen oni mohou poskytovat kvalitní služby. K posílení 
vědomí žádoucích a  následováníhodných kvalit mezi zaměstnanci domova a také 
jako formu poděkování a ocenění takovýchto pracovníků byla v DS Tovačov 
v závěru roku 2010 zavedena a poprvé udělena Cena kvality. 
 
Filosofie:    
 

• kvalitní výkon je třeba náležitě ohodnotit, přínos kvalitně odváděné práce 
je třeba zviditelnit, dobře a poctivě odváděnou práci je třeba odměnit a 
ocenit 

• ocenění nemá být zdrojem rivality mezi pracovníky, ale má vést k vědomí, 
že pracovníci, dobří a kvalitní pracovníci, mají pro každého zaměstnavatele 
cenu zlata a jsou příkladem dobré praxe 

 
Symbol kvality:   zlaté Q (necháme vyrobit v průběhu roku 2011) 
 
Hodnocené oblasti: 
 

• práce s uživatelem 
• inovace 
• aktivní přístup a iniciativa 
• přínos pro tým 
• stabilita pracovního výkonu 
• osobní příklad 

 
Způsob hodnocení: 
 

• nultý ročník (2010) – hodnocení provedli vedoucí pracovníci 
• další ročníky – budou mít příležitost nominovat ocenění hodné kolegy sami 

pracovníci a také uživatelé služby 
 
Ocenění zaměstnanci: 
 
Hana Dostálová (přímá péče), Miroslav Indrák (údržba), Ivana Mračková (SZP), 
Lenka Pazderová (aktivizace), Alena Smýkalová (stravování), Marie Šponerová 
(vedoucí II. oddělení), Alena Vysloužilová (vedoucí I. oddělení), Jarmila Zdařilová 
(fyzioterapie). 
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Závěr 
 
Dopsáním posledního řádku výroční zprávy uzavíráme konečně rok 2010 a vracíme 
ho zpět do rukou jeho Tvůrce a původce k posouzení a konečnému zúčtování. 
Svou dějinnou úlohu, kterou je poskytování služby těm, kteří ji potřebují, jsme 
plnili s odhodláním, poctivostí, v souladu se svědomím a veřejně deklarovanými 
hodnotami a principy. I proto pevně doufáme, že jsme při jejím plnění obstáli.  
 
Pokud jsme našim uživatelům, jejich rodinným příslušníkům, zaměstnancům i širší 
veřejnosti v dobrém přispěli a pomohli, budiž nám to připočteno k udržení 
dobrého jména Domova. Pokud jsme snad byli pro někoho zklamáním, či pokud 
jsme nedokázali naplnit všechna očekávání a představy o obsahu a způsobu 
poskytované služby, prosíme o shovívavost a odpuštění.  Pracujeme s omezenými 
zdroji a omezenými možnostmi, nejen finančními, ale i lidskými. Přesto se denně 
pokoušíme být pro naše uživatele domovem a zároveň místem, kde je možné 
nalézt smysl  dnů. 
 
 

Dát smysl dnům 

 
až neudržím v ruce nůž 

a slabost skolí i mou mysl 
vzpomínka, jak silný byl jsem kdysi muž 

vrátí zpátky mým dnům smysl? 
 

až třást se budou ruce moje 
a v těle ztuhne každý kloub 

kdo pomůže mi zvládnout boje 
a nepropadnout v smutku hloub? 

 
až se ztratí z mého žití 
z blízkých i ten poslední 
kdo slzy z tváří osuší mi 
a obohatí prázdné dny? 

 
až mi život víc než dávat 
bude stále jenom brát 

snad najdu místo, kde mi - doufám 
smysl dnům pomohou dát… 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Střípky ze života v Domově 
 

Mozaika 2010 
 
 
 
 
 





LEDEN: 
 
Rok 2010 jsme zahájili volbami do Rady seniorů, jejíž členové se volí na dobu 
dvou let. Hned na to se konalo další z našich periodických setkání a to byli 
JUBILANTI za 4. čtvrtletí roku 2009. 
 
Recitační soutěž, která v loňském roce slavila velký úspěch, byla připravena na 
konec měsíce ledna. Sněhová kalamita způsobila, že pozvaní hosté nemohli dorazit 
a tak měla soutěž velmi komorní atmosféru za účasti jen domácích soutěžících. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po velkém úspěchu z loňska jsme se rozhodli uspořádat II. společenský ples a 
založit tak novou tradici v našem Domově. Tato společenská událost plná 
krásných dam a pánů rozhýbala stojaté vody v našem domečku. Celý rok jsme pak 
vzpomínali na tu výbornou zábavu s úžasnou atmosférou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚNOR 
 
S druhým měsícem roku k nám zavítal i hladový MEDVĚD s partou rozdováděných 
masek v průvodu. Tu se zastaví, aby někoho pohladil, tu někoho poškádlí veselým 
vtípkem, ale hlavně se chce s každým zatočit v kole.  

 
Dopoledne prošel celým domovem, aby všechny pozval 
na závěrečnou Masopustní taneční zábavu, též zvanou 
ostatky, končiny či fašank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O turnaj v ČLOVĚČE NEZLOB SE byl nebývalý zájem a utkalo se v něm hned 
několik hráčů a silných soupeřů.  
 
 
BŘEZEN 
  
Mě n letošní začal oslavou 
MDŽ,  kterou nám zpest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

síc, který voní jarem, na které se už tak moc těšíme. Te
řili svým vystoupením děti ze ZUŠ.   



Na Josefovské zábavě, poprvé v historii Domova (po rekonstrukci), s velkým 
úspěchem vystoupila děvčata z řad našich zaměstnanců. Jejich vystoupení 
v převlečení za invalidní sportovce ještě podpořila skladba nezapomenutelného 
Jana Wericha BUĎ FIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výlet do Hranic na Jarní výstavu si také našel své příznivce. Nejen že jsme 
předvedli, že také umíme spoustu věcí, ale též jsme načerpali inspiraci a chuť 
tvořit něco nového a nám dosud neznámého. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Že se cvičí na I. oddělení, to je věc již dlouho známá, teď se však přidalo i II. 
oddělení a jak je vidět z fotografií, berou to zcela vážně a s plnou odpovědností. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Velikonoční výstava, uspořádaná v kavárně seniorů a přístupná i veřejnosti, 
sklidila velký ohlas. Obdiv, co všechno naši senioři dokáží, nebral konce.  
 

Na této výstavě jsme se také předvedli ručně 
pletenými dekami, které naši šikovní senioři sami 
vyrobili v rámci charitativního projektu pro lidi 
postižené leprou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUBEN 
 
Sotva jsme oslavili Velikonoce neodmyslitelným barvením kraslic a pečením 
velikonočního beránka, čas už nás neúprosně hnal dál za dalšími aktivitami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burza oblečení vzbuzuje u všech svých zájemců
se zde člověk může, za vtipného licitování paní 
ještě se u toho skvěle pobaví. 
 
 

 vždy velký ohlas. Za malý peníz 
Nadi, obléct od hlavy až k patě a 



 
Co neuvěřitelného se dá vypěstovat v truhlíku za oknem pokoje ilustruje 
fotografie jako vystřižená z prodejního zahrádkářského katalogu: pokojové 
hadovky (salátové okurky) pana Václava Karhana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konec měsíce byl v 
uskutečnili jsme program  „
jara a lásky, jsme ještě
 

 

stupni těhotenství.  
Jistě netušila, jaké 
skryté talenty má ve 
svých zaměstnancích. ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

rámci inovací jiný ne
dva v jednom“- při stavě

 stihli oslavit filipojakubskou noc.

Divokým tanečním rejem se p
sexy čarodějnice, které s
košťátky na zelené travič

ž obvykle. Abychom trochu ušetřili, 
ní májky, jenž je symbolem 

 

ředstavily naše úžasné   
i zatančily se svými 

ce v areálu zahrady.  

Jako zázrakem řádění 
čarodějnic zvládla i 
naše paní ředitelka, 
toho času ve vysokém 



KVĚTEN 
 
Květen je nejvoňavější měsíc v roce, měsíc lásky a také měsíc, kdy se slaví 
SVÁTEK MATEK. Popřát všem maminkám a babičkám přišly jako už tradičně děti 
z tovačovské MŠ. 
 
S heslem „NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE“ jsme se opět po 
roce vypravili do Jesence na sportovní klání. Počasí nám nepřálo a tak všechny 
soutěže probíhaly pod střechou místní sokolovny. 
 
 
 
 
 
 
 

prvního  máje  narodil  krásný, zdravý  
syn Maxmilián Samuel.  
 
 
 
ČERVEN

 
 
 
 
 
 
A ještě jedna velká, radostná  událost  
se přihodila ………  Paní ředitelce se na  

 
 
První letní měsíc máme všichni rádi, ale ještě raději máme děti. Ty tovačovské si 
nacvičily divadelní představení a přišly se k nám s ním pochlubit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I v červnu jsme pokračovali ve šňůře našeho sportovního zápolení, tentokráte 
jsme přijali pozvání do Hranic. Měli pro nás připravené opravdu zábavné  
dopoledne plné soutěžních úkolů. Věšeli jsme ponožky, házeli kroužky, hledali a 
dávali k sobě pohádkové dvojice, skládali puzzle, přitahovali autíčko na špagátě, 
hráli kuželky, petanque, šipky… Až nám z toho všeho šla hlava kolem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncem měsíce jsme zamířili do Pavlovic. Tam jsme bojovali jako draci a domů si 
přivezli pohár. A aby toho soutěžení nebylo málo, zasoutěžili jsme si i doma, 
v našem domově a to 28. 6. 2010. Sportování jsme nazvali tematicky  „HRAJEME 
SI NA ŘEMESLA“. Kdo chtěl, přišel, pobavil se a byl spokojený. Počasí nám přálo 
a tak to bylo úžasné setkání. Přiznejme si ale, že na tomto odpoledni byl nejlepší 
teplý uzený kabanos a vychlazené, orosené pivko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČERVENEC 
 
Podívejme se také, jak to u nás vypadá, 
 
 
 
                                                                  

  
       když pracujeme.  Někdy je to dřina.  



Na konci měsíce jsme jeli za sportovními aktivitami do Olomouce - Chválkovic, 
kde jsme soutěžili ve hře petanque – kvalifikace na republikový turnaj seniorů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRPEN  
 
Tento měsíc byl nabitý aktivitami ve v
směrech:  Začali jsme  malým  výletem na  
poutní místo do Dubu nad Moravou.
 

šech  

  

 
 
 
 
 

, který se u nás konal ve čtvrtek 19.8. 2010, 
vé jsme se neumístili na vítězných stupních. 

  
 
V dílnách na obou odděleních se v průběhu 
srpna finišovalo s výrobou veselých 
květinových náhrdelníků na velkou letní 
zahradní slavnost, kterou jsme nazvali 
„KARIBIK PARTY“.   

 
 
 
 
 
 
 
VII. ročník oblíbené hry PETANQUE
byl pro nás velkým zklamáním: popr



Párty se konala poslední srpnové sobotní odpoledne. Bohatý program, vychlazené 
pivečko, pečené makrely, míchané nápoje od svůdných barmanek, zmrzlina a 
sladkosti z  kantýny a k tomu výborná hudba skupiny KORNET + vystoupení 
zaručeně pravých „ KARIBSKÝCH TANEČNIC“  byly naprosto dokonalou tečkou 
za kouzelným létem roku 2010.  Zahradní slavnost měla opravdu veliký úspěch a 
my už se těšíme, čím všechny překvapíme příští rok. 
 
 
 
 
 
 
 

 ochladili, uspořádali jsme si pravidelné a 
oblíbené Cvičení paměti, při kterém se nejeden z nás zapotil a ochladil.   
 
 
ZÁŘÍ

 
 
 
 
 
 
 
Abychom horký letní měsíc trošku

 
 
Činnost, kterou přímo milujeme, je  louskání ořechů. K přípravám na sychravý 
podzim patřilo i vaření bezinkového likéru - to byla dobrota. 
 
 

Na II. oddělení jsme pekli štrúdl, a to je 
taková dobrota, že se to ani vypovědět 
nedá. 

 
Z olympiády v Radkově Lhotě, která se 
konala 7.9.2010 jsme si přivezli medaile za 
III. místo. 

 
Celé léto jsme trénovali na naší zahradě kroket a v září nastala chvíle, kdy jsme 
si změřili síly s ostatními domovy a to v Přerově 9.9.2010. Ty 2 magické devítky 
nám přinesly štěstí a my jsme se umístili na stupních vítězů. Radost byla veliká. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průběžně po celý rok jsme pracovali na výrobě hadrových panenek „ KIWANIS,“ 
které jsou  určeny pro nemocné děti do přerovské nemocnice. 
  
 
ŘÍJEN 
 
Při posezení u kávy odpočíváme od vešker  
výrobu domácí vegety nám zabralo celý den, ale o to bude jist
 
Oslavili jsme JUBILANTY za 3. č e o 
DOLOMITECH, kterou si pro nás připravila Jarmila Zdařilová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výlet na výstavu BARVY ŽIVOTA  do Galerie M+M v Hranicích jsme zvládli 
hravě a tak se v klidu pouštíme do výroby věnečků na VŠE SVATÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

é práce. Sušení a přípravy zeleniny na
ě chutnější.  

tvrtletí a už sedíme na přednášc



LISTOPAD 
 
Opět u nás byly vepřové hody, přípravami na něž ožil celý domov. Pochutnali jsme 
si na ovárku, jitrničkách a jelitech, nechyběla ani černá polévka dobře známá pod 
názvem prdelačka.  
 
11. listopadu jsme netrpělivě očekávali příjezd sv. Martina na bílém koni. Martin 
bohužel nepřijel, ale náladu nám to nezkazilo, naopak na „Martinské zábavě“ při 
dobrém vínku, pojídání dobrot a vystoupení mažoretek – seniorek z blízké vesnice 
jsme se dobře bavili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad už pomalu voní Vánocemi. Chodbami se linula vůně z pečení perníčků a 
mísí se s vůní jehličí aranžovaných adventních věnců, které si obyvatelé za 
pomoci svých aktivizačních pracovnic s láskou vytvářeli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vánoční čas nám také připomně
 
 
PROSINEC

li úžasným vystoupením Olomoučtí TRUBAČI. 

 
 
První  vločky  letošní  zimy se už  snášejí  k  
zemi. Krásný pohled na Paní Zimu za oknem  
umocnilo kouzlo následujících zimních dnů.  



6. prosince Mikuláš se svým doprovodem pozdravil všechny obyvatele domova a 
odpoledne zůstal jen rozjívený čert na ČERTOVSKÉ ZÁBAVĚ, kterou navštívil i 
kouzelník. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voňavá srdíčka, košíčky z pedigu, polštářky, dárkové taštičky, vánoční přáníčka, 
adventní věnečky, bezinkový likér, sušené bylinky, kouzelní andílci, perličkové 
stromečky pro štěstí a mnoho a mnoho jiných výrobků z našich dílniček bylo k 
vidění na II. Vánočním jarmarku, který přiláká vždy mnoho návštěvníků a to nejen 
z domova, ale i blízkého okolí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S přáním veselých svátků vánočních nám 14.12. přišly zazpívat a zatančit děti z 
Hanáčku a ZUŠ Tovačov. 
 
V soutěži o nejlepší vánoční bramborový salát se utkalo celkem 6 týmů. 
Odborná porota byla postavena před těžký úkol: rozhodnout, který 
z připravených salátů je ten nejchutnější. Byl to vskutku zapeklitý úkol. Hodnotil 
se vzhled salátu, vůně a především chuť. Vyhrát mohl jen ten vskutku nejlepší. 
 
 
 
 
 
 



Rozsvícení vánočního stromečku se konalo v režii paní ředitelky krátce před 
štědrým dnem. U stromku se při hře na hudební nástroje a zpěvu vánočních koled 
setkali obyvatelé, zaměstnanci a jejich děti. Bylo to opět něco nového, milého, 
neopakovatelného. Vypadá to, že jsme opět založili novou tradici ☺ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezi svátky jsme se potkali na TURNAJI v ŠIPKÁCH. Zde jsme si mohli poměřit 
síly a šikovnost, kterou jsme celý rok získávali na našich pravidelných trénincích. 
Silvestrovské promítání fotografií ze všech našich aktivit, které se konaly v roce 
2010, mělo tak velký ohlas, že ho budeme jistě opakovat i v letech příštích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tečka za rokem 2010. 
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	Velikonoční výstava, uspořádaná v kavárně seniorů a přístupná i veřejnosti, sklidila velký ohlas. Obdiv, co všechno naši senioři dokáží, nebral konce. 
	Sotva jsme oslavili Velikonoce neodmyslitelným barvením kraslic a pečením velikonočního beránka, čas už nás neúprosně hnal dál za dalšími aktivitami.
	KVĚTEN
	S heslem „NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE“ jsme se opět po roce vypravili do Jesence na sportovní klání. Počasí nám nepřálo a tak všechny soutěže probíhaly pod střechou místní sokolovny.





