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Motto: 
 
 

„Nepracujeme, jen abychom produkovali, ale 
abychom dali času hodnotu.“ 

 
 

Eugène Delacroix 
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Úvodní slovo 
 
 
Přidávat času hodnotu… stěžejní princip lidského konání, který se za léta 
poskytování sociální služby stal i naším nepsaným, avšak respektovaným pravidlem.  
 
Hodnoty, které ctíme a vyznáváme, a které prostřednictvím každodenních činností 
stále znovu oživujeme a naplňujeme, nejsou pro společnost ničím novým a 
převratným. Spíše se dá říci, že znovu objevujeme to, co by mělo být naprostou 
samozřejmostí - obyčejná lidská slušnost, vstřícnost, poctivost, pravdivost, čestné 
jednání, respekt a úcta k člověku - ke klientům i k sobě navzájem. 
 
Je smutnou skutečností, že výše uvedené hodnoty se z veřejného i soukromého 
života postupně vytrácejí. Proto o to usilovněji se snažíme je vnášet do běžného 
života klientů i zaměstnanců. 
 
Nejsou to nemoci, omezení schopností a závislost na pomoci jiné osoby, co ubírá 
času i životu hodnotu. Dravost, různé formy sobectví, nevymahatelnost práv, 
nezdravé a nečestné praktiky při podnikání a fungování veřejných institucí i 
společenského života jsou tím, co času hodnotu ubírá a snižuje.  
 
Proto se svou každodenní, poctivě a lidsky odváděnou prací snažíme času hodnotu 
navracet a navyšovat. Jak se nám toto úsilí daří, nakonec ukáže pouze sám čas. 
Vám předkládáme formou výroční zprávy k nahlédnutí, jak jsme se s výzvou, kterou 
přidávání hodnoty času bezesporu je, v uplynulém roce vypořádali. 
 
 
 
V Tovačově 1. 3. 2013 
 
 
 
 
        Mgr. Lenka Olivová 
                 ředitelka 
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1 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:  číslo účtu 27328831/0100  u KB Přerov 
předmět činnosti: poskytování sociální služby „domov pro seniory“ dle § 49 

zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, oddělení I. a II., 
kapacita 104 místa 
poskytování sociální služby „domov se zvláštním režimem“ dle 
§ 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, oddělení 
VITAL, kapacita 46 míst 

registrace služby: služba DS pod č. j. KUOK/63529/2007 ze dne 4. 7. 2007, 
poslední změna 6. 11. 2012 pod č. j. KUOK 93747/2012 
identifikátor: 21 725 21 
služba DZR pod č. j.  KUOK 54148/2011 ze dne 7. 6. 2011, 
poslední změna 6. 11. 2012 pod č. j. KUOK 93747/2012 
identifikátor:  40 755 43 

kontakty: www.dstovacov.cz 
e-mail: info@dstovacov.cz; reditelka@dstovacov.cz 
datová schránka: 7fwki22 
 
 
1.1 Charakteristika organizace 
 
Domov pro seniory Tovačov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, která v 
souladu s rozhodnutím o registraci č. j. KUOK/63529/2007 ze dne 4. 7. 2007 
poskytuje sociální službu „domov pro seniory“ podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách (dále ZSS), a službu „domov se zvláštním režimem“ podle § 50 
ZSS, v souladu s rozhodnutím o registraci č. j. KUOK54148/2011 ze dne 7. 6. 2011. 
 
Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má 
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem 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. Jmenuje a odvolává 
svého zástupce, který ji zastupuje v době její nepřítomnosti. 
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Sídlem příspěvkové organizace je město Tovačov v okrese Přerov, Olomoucký kraj. 
Působnost organizace je na úrovni kraje, v odůvodněných případech jsou přijímáni i 
žadatelé z jiných krajů.  
 
 
Kapacita a vybavení zařízení  
 
kapacita:      150 míst 
     z toho služba DS  128 míst 
     služba DZR     22 míst 
 
počet pokojů:  21 jednolůžkových 

  54 dvoulůžkových 
 
Domov je členěn na tři oddělení. I. oddělení je situováno v budově A, v přízemí 
budovy se kromě kanceláří, rehabilitace a jídelny nachází 1 jednolůžkový pokoj pro 
soběstačného uživatele, v prvním patře je ošetřovatelské oddělení pro 35 uživatelů 
(15 dvoulůžkových pokojů a 5 jednolůžkových pokojů), druhé patro 12 dvoulůžkových 
pokojů a 7 jednolůžkových (celkem pro 31 uživatelů). V prvním patře budovy B a C 
se nachází II. oddělení, ošetřovatelské, s kapacitou pro 38 uživatelů (16 
dvoulůžkových pokojů a 6 jednolůžkových) a druhém patře budovy C (12 
dvoulůžkových pokojů). Oddělení VITAL, služba DZR, je situováno v přízemí (11 
dvoulůžkových pokojů). 
 
Vzhledem k tomu, že v souladu s § 49 a 50 zákona o sociálních službách 
poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a 
omezenou schopnost pohybu, je celé prostředí domova, včetně jeho nádvoří a 
zahrady, bezbariérové. Prostředí a podmínky domova jsou uzpůsobeny tak, aby 
umožňovaly poskytování služby podle individuálně určených potřeb jednotlivých 
uživatelů a zároveň podporovaly vlastní aktivitu a rozvoj jejich samostatnosti. Potřeby 
materiálně technického charakteru přímo souvisejí s obsahem poskytované služby. 
Jedná se zvláště o pomůcky rehabilitačního a kompenzačního charakteru, které 
uživatelům usnadňují život, zpřístupňují běžné zdroje a vedou k vlastní aktivitě. 
Domov je velmi dobře vybaven prostředky, které umožňují pohyb s podporou nebo 
samostatný pohyb po zařízení i mimo něj: chodítka, geriatrická křesla a kolečkové 
židle a vozíky.  
 
Péči o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko usnadňují a zkvalitňují polohovací 
křesla, elektricky polohovatelná pečovatelská lůžka, antidekubitární matrace, 
hydraulické zvedáky, manipulační vozíky, sprchovací křesla atp. Při vytváření 
podmínek a prostředí pro poskytování služby našim uživatelům vycházíme ze zásady 
vytvářet důstojné prostředí a podmínky, které umožní zachovat jejich soukromí, 
důstojnost a suverenitu a které umožní i lidem potřebujícím vysokou míru pomoci a 
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podpory žít obdobný život, jako žijí jejich vrstevníci, kteří nejsou uživateli pobytové 
sociální služby. 
 
Součástí domova je velmi dobře vybavená soukromá rehabilitace (vodoléčba, 
elektroléčba, inhalace, magnetoterapie, masáže, zábaly). V areálu domova jsou 
uživatelům k dispozici také další soukromé služby - kantýna, pedikúra, holičství a 
kadeřnictví. Tyto služby využívají i obyvatelé města Tovačova a přilehlého okolí, a 
tak je domov součástí přirozeného prostředí i vztahové sítě. 
 
 
1.2 Údaje o vedení organizace 

         
V domově jsou uplatněny tyto stupně řízení: 
a) ředitelka – statutární orgán (4. stupeň řízení)   
b) vedoucí úseku sociální práce a aktivizace (2. stupeň řízení) 
c) vedoucí jednotlivých úseků (1. stupeň řízení)  
d) zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců (dle § 124, odst. 4 ZP) 
 
 
Statutární zástupce  
 
ředitelka Mgr. Lenka Olivová 
  vzdělání: zdravotnický management a ošetřovatelská péče (Bc.) 
        personální management a organizační rozvoj (Mgr.)  
 
Vedoucí zaměstnanci: 
 
Jiří Veselý vedoucí ekonomicko-provozního úseku, zástupce ředitelky 

vzdělání: střední s maturitní zkouškou, obor výpočetní technika a 
zpracování informací 

 
Štěpánka Gaďourková vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního úseku, vrchní sestra 

vzdělání: střední s maturitní zkouškou, všeobecná sestra 
 studium: bakalářské studium, obor ošetřovatelství, 

předpokládané ukončení 2013 
od 3. 9. 2012 nahradila ve funkci předchozí vrchní sestru 
pí Blaženu Řihoškovou 
 

Alena Zavadilová  vedoucí stravovacího úseku 
    vzdělání: střední s maturitní zkouškou 
 
Bc. Petra Rozehnalová vedoucí úseku sociální práce a aktivizace 
    vzdělání: sociální práce (DiS.) 
          sociální práce – sociologie (Bc.) 
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 Jarmila Jurdová vedoucí I. oddělení 
vzdělání: obor sociálně-právní činnost, střední s maturitní 

zkouškou (pomaturitní kvalifikační studium) 
 
 Bc. Kristýna Holomčíková  vedoucí II. oddělení a odd. VITAL 

    vzdělání: sociální pedagogika a volný čas (Bc.) 
  studium: magisterské studium, obor sociální 

pedagogika, předpokládané ukončení 2013  
 
Zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců (dle § 124, odst. 4 ZP): 
 
Ing. Lenka Vránová vedoucí provozní skupiny, účetní 

vzdělání: manažersko-ekonomický obor (Ing.) 
 
 
1.3 Organizační struktura 
 
Počet a struktura pracovníků domova se odvíjí od charakteru poskytované služby, 
současného i předpokládaného složení uživatelů služby, jejich potřeb a zdravotního 
stavu, platné legislativy, finančních zdrojů a možností DS. 
 
Domov se od 1. 1. 2012 člení dle charakteru činností na 4 úseky: úsek sociální práce 
a aktivizace, ošetřovatelsko-zdravotní, ekonomicko-provozní a stravovací. Původní 
úsek provozní byl za účelem optimalizace počtu pracovníků a zvýšení efektivity práce 
v lednu 2012 sloučen s úsekem ekonomickým, došlo k ukončení pracovního poměru 
vedoucího úseku a jeho kompetence byly přerozděleny mezi členy ekonom. úseku. 
 
1. Ekonomicko-provozní úsek:  
zabezpečuje 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 a plnění závazných 
ukazatelů. Plní úkoly spojené s přípravou a plněním rozpočtu, vyhodnocením 
hospodaření a přijímáním potřebných opatření. Provozní skupina zajišťuje provoz  
údržby, prádelny, kotelny, vrátnice a zahrady, běžnou údržbu a opravy všech budov, 
strojů a zařízení domova. Zodpovídá za evidenci materiálů, hmotného majetku ve 
skladě, péči o pozemky, výsadbu rostlin, keřů, stromů a zeleně na pozemcích DS.  
 
2. Ošetřovatelsko-zdravotní úsek:  
zabezpečuje kvalitní poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče prostřednictvím 
zdravotnických pracovníků a fyzioterapeuta. Odpovídá za poskytování bezpečné a 
odborné služby, dodržování hygienických a protiepidemiologických norem a 
dodržování zásad racionální výživy. Úzce spolupracuje s ošetřujícími lékaři a lékaři 
specialisty. 
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3. 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. 
Zabezpečuje kvalitní poskytování sociální péče prostřednictvím pracovníků 
v sociálních službách a poskytuje odborné a bezpečné sociální služby 
prostřednictvím sociálních a aktivizačních pracovníků. Vedoucí úseku a vedoucí 
oddělení metodicky řídí klíčové pracovníky, kteří zabezpečují individuální plánování 
služby jednotlivým uživatelům. 
  
4. 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 - 1.0

vedoucí ekonomicko -
provozního úseku - 1.0

personální a mzdová 

účetní - 1.0

asistentka - 1.0

sociální účetní - 1.0

účetní  (vedoucí skupiny 

§ 124, odst. 4 ZP) - 1.0

provozář - 1.0 

elektrikář - 1.0

zahradník - 1.0 

+ 1 VPP (venkovní  údržba)

pradlena - 3.0 

krejčí - 1.0
telefonista, vrátný - 2.0

vedoucí stravovacího 
úseku - 1.0

kuchař - 1.0

vyučená kuchařka - 5.0

zaučená kuchařka - 6.0

vedoucí úseku sociální 
práce a aktivizace - 1.0 

sociální pracovnice -
vedoucí  I. oddělení  

1.0

pracovníci v sociálních 
službách - 17.0

sociální pracovnice -
vedoucí II. oddělení a odd. 

VITAL

1.0

pracovníci v sociálních 
službách - 10.0

oddělení VITAL

pracovníci v sociálních 
službách - 14.0 + 1 VPP

aktivizační pracovnice 

4.0

sociální pracovnice 

1.0

vedoucí ošetřovatelsko-
zdravotního úseku 

I. oddělení 

všeobecná sestra bez 
odborného dohledu - 5.0

II. oddělení

všeobecná sestra bez 
odborného dohledu - 4.0

oddělení VITAL

všeobecná sesra bez 
odborného dohledu - 3.0
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1.4  Systém managementu v DS 
 
Současný systém managementu v DS zatím není písemně zdokumentován, ani 
veřejně deklarován, de facto existuje pouze v denní praxi a rutině top managementu 
organizace. Systém managementu organizace nyní zahrnuje:  
 
Strategický management       

 tvorba strategie, vize, koncepce rozvoje 
 strategické plánování 
 strategické řízení organizace (řízení výkonnosti organizace, motivační strategie, 
prosperita, konkurenceschopnost aj.) 

 management změn (plánování a řízení změn) 
 risk management (řízení rizik) 
 krizové řízení (v případě krizových a havarijních situací) 

 
Management zdrojů 

 finanční management 
 management lidských zdrojů (plánování a rozmísťování pracovníků, vzdělávání, 
profesní + osobnostní rozvoj pracovníků, hodnocení pracovníků aj.) 

 infrastruktura organizace (podmínky a prostředí, vybavení, informační a 
komunikační technologie aj.) 

 materiální a technické zdroje 
 
Management BOZP  

 vytváření podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
 požární ochrana a bezpečnost (včetně periodických školení) 
 pro stravovací provoz HACCP (včetně školení hygienického minima) 
 pravidelné tematické či celkové prověrky PO, BOZP 
 pravidelné školení zásad první pomoci pro všechny zaměstnance 
 závodní preventivní péče 
 pravidelné školení pro řidiče služebních vozů (referentské zkoušky) 

 
Management kvality    

 standardy kvality sociálních služeb (kvalita poskytovaných služeb, inspekce 
kvality, audit kvality sociálních služeb, řešení stížností, zjišťování spokojenosti 
klientů a jejich rodinných příslušníků aj.) 

 standardy kvality ošetřovatelské péče  
 soulad zajišťovaných činností s platnou legislativou, Zřizovací listinou a Zásadami 
řízení příspěvkové organizace 
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1.5 Globální strategie DS 
 
Cílem DS 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 tedy zohledňujeme 
kromě potřebné kvalifikace i přirozené předpoklady pro práci se seniory, schopnost 
týmové spolupráce a ochotu neustále rozvíjet svůj lidský potenciál.  
 
Naše vize, cíle a principy poskytování služby je možné chápat jako stavební 
kameny společně budovaného a utvářeného domu, jehož základ tvoří tradice a dobré 
jméno domova spolu s firemní kulturou a umem 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, 
modernizace technického zázemí pro uživatele služby i pracovníky a monitorování a 
zvyšování kvality poskytovaných služeb.  
 
Obr. Vize, cíle, principy 

 
 
 

na čem stavíme 

úcta k člověku, 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 

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

principy poskytování služby

 
 

poslání a 
cíle služby 

 
 

partnerství a 
spolupráce 

 
 

profesní a 
personální 

rozvoj 

 
 

modernizace 
technického 

zázemí 

 
 

zvyšování 
kvality 
služby 

veřejný závazek a strategické cíle 

Poskytovat vysoce kvalitní službu, která pružně reaguje na aktuální a 
individuální potřeby uživatelů, k jejich maximální spokojenosti. 

mise
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2 Přehled o činnosti organizace 
 
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. 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 lékařská, zdravotní a ošetřovatelská péče. Lékařskou 
péči zajišťují uživatelům služby privátní lékaři. V zařízení ordinují 2x týdně a dále dle 
potřeby na zavolání. Z odborníků dochází do našeho zařízení psychiatr, stomatolog a 
dermatolog. Další odborná péče je zajišťována dovozem seniorů do specializovaných 
ambulancí. Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují klientům 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 klientů 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 ošetřovatelské péče) a následné hodnocení. 
 
V rámci ošetřovatelské péče je prováděna rehabilitace a fyzioterapie na všech 
odděleních domova dle ordinace lékaře. 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.  
 
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 jsou stanoveny Vzdělávacím plánem 
organizace, na který navazují Individuální vzdělávací plány. Realizace vzdělávání je 
výrazně ovlivněna finančními prostředky zařízení. 
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2.1 Přehled o činnosti podle jednotlivých úseků DS 
 
a) Úsek sociální práce a aktivizace 
 
Úsek sociální práce a aktivizace zajišťuje především poskytování sociální péče, 
realizaci sociální práce a poskytování základního poradenství klientům i žadatelům o 
službu. Při poskytování služby vycházíme z tradičních i moderních metod sociální 
práce, přičemž hlavní používanou metodou je přístup orientovaný na klienta, s čímž 
koresponduje individuální plánování služby, 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. 
Průběh služby je plánován společně s uživatelem a vychází především z jeho 
vnitřních zdrojů a možností.  
 
Poskytování sociální služby je řízeno a kontrolováno prostřednictvím standardů 
kvality sociálních služeb (SQSS), které jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. 
V uplynulém roce byly dopracovány SQSS pro službu „domov se zvláštním režimem“ 
a pro službu „domov pro seniory“ byly aktualizovány SQSS č. 3 Jednání se 
zájemcem o sociální službu (říjen), SQSS č. 4 Smlouva o poskytování sociální služby 
(prosinec), SQSS č. 8 Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné 
zdroje (leden), SQSS č. 11 Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 
(únor). 
 
Začátkem roku proběhl pravidelný monitoring spokojenosti uživatelů s poskytováním 
sociální služby, a to formou dotazníkového šetření jak u klientů, tak i jejich rodinných 
příslušníků. 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.  
 
Aktivizační pracovnice realizují pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb setkání kolegů z ostatních pobytových zařízení pro seniory, kteří mají na 
starosti aktivizaci klientů. Tématem jarního setkání, pořádaného v DS Prostějov, byla 
Paliativní péče s odpoledním workshopem na téma individuální práce na pokojích, 
nosným tématem podzimního setkání, realizovaného v DS Tovačov, bylo Kondiční 
cvičení se seniory, na něž navazoval workshop s tématem dobrá praxe v ostatních 
zařízeních sociálních služeb. 
 
V souladu s platnou legislativou je zaměstnancům úseku SPA zajišťováno vzdělávání 
formou odborných přednášek, seminářů a stáží. Přehled o konkrétních vzdělávacích 
aktivitách a absolvovaných školeních je uveden v kapitole 3.4 Vzdělávání 
zaměstnanců. 



 
17 

Zabezpečení praxe a stáží 
 
V roce 2012 jsme zabezpečili na úseku SPA týdenní praxi v rozsahu 40 hodin pro 30 
studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy sociální Caritas v Olomouci, 2 studentům 
denního studia na Střední škole sociální péče a služeb Zábřeh v rozsahu 120 hod, 1 
studentce dálkového studia téže školy v rozsahu 75 hod a stáž 8 studentům 
Církevního gymnázia Německého řádu v rozsahu 4 hodiny.  
 
Týdenní stáže pro účastníky akreditovaných kvalifikačních kurzů dle zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách jsme zabezpečili v tomto rozsahu: 1x 40 hodin ve 
vzdělávacím programu pracovník Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském 
kraji (Marlin s.r.o., Uherské Hradiště), 1x 40 hod v rámci kvalifikačního kurzu 
pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče (Počítačová služba, s.r.o. 
Olomouc), 5x 40hod vzdělávacím programu pracovník v sociálních službách – přímá 
obslužná péče pro SZŠ Hranice, elokované pracoviště Přerov.  
 
V rozsahu 8 hodin byly realizovány stáže pro 8 zaměstnanců DS Pohoda 
Chválkovice, 4 zaměstnance z organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních 
služeb a pro 3 zaměstnance z Hospice na Svatém Kopečku. 
 
 
b) Ošetřovatelsko-zdravotní úsek 
 
Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťují vlastní zdravotničtí pracovníci, zdravotní 
péče je zajištěna prostřednictvím praktických lékařů a odborných smluvních lékařů.  
 
O uživatele služby pečuje tým pracovníků ošetřovatelsko-zdravotního úseku v počtu 
13, z toho vrchní sestra a 12 všeobecných sester. Rehabilitační péče byla v roce 
2012 zajišťována smluvně prostřednictvím firmy REHAFYZ, která sídlí v budově 
domova. V rehabilitační péči byla zahrnuta fyzikální terapie a léčebná tělesná 
výchova. 
 
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. Přístup 
zdravotních pojišťoven (především VZP) je však pro organizace poskytující sociální 
služby velmi nepříznivý, neboť pojišťovny odmítají hradit některé úkony, byť 
oprávněné, a nutí ošetřující lékaře, aby potřebnou péči sice indikovali, ale bez úhrady 
zdravotní pojišťovnou. Což samozřejmě zapříčiňuje organizaci velmi významný 
pokles příjmů za provedené úkony zdravotní a ošetřovatelské péče. 
 
Vzdělávání pracovníků úseku probíhalo především na základě soukromé iniciativy 
SZP. Zaměstnavatelem bylo pracovníkům ošetřovatelsko-zdravotního úseku 
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zajištěno školení v oblasti PO, BOZP a první pomoci, v průběhu prvního pololetí 2012 
měli pracovníci úseku možnost účastnit se školících akcí v rámci projektu 
„Vzděláváním ke kvalitě“. Další vzdělávání probíhalo na základě individuální dohody, 
především v závislosti na rozvojových potřebách zaměstnavatele.  
 
Přehled o konkrétních vzdělávacích aktivitách a absolvovaných školeních je uveden 
v kapitole 3.4 Vzdělávání zaměstnanců. 
 
Zajištění praxí  
 
DS Tovačov každoročně zajišťuje studentské praxe studentům různých oborů. 
V průběhu roku 2012 absolvovali praxi na úseku ošetřovatelsko-zdravotním tito 
studenti: 
 

 VOŠ Boskovice – 1 studentka 
 ÚP Olomouc – 2 studentky 

 
Odborné stáže pracovníků v jiných zařízení absolvovala 1 pracovnice ošetřovatelsko-
zdravotního úseku v DZR Jedlí a 1 pracovnice v KNTB Zlín. 
 
 
c) Ekonomicko-provozní úsek 
 
Provoz celého zařízení domova zajišťují zaměstnanci ekonomicko-provozního úseku 
tak, aby bylo zajištěno bezproblémové finančně-ekonomické řízení domova a aby 
klientům našeho domova byly poskytovány co nejkvalitnější služby i v oblasti 
provozní.  
 
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 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 a BOZP. 
 
Plánované a schválené investice stavebního charakteru - oprava střechy, výměna 
atypických trojúhelníkových oken a výměna popraskaných okapů – budou 
realizovány zřizovatelem po etapách, v závislosti na finančních možnostech 
zřizovatele. Oprava střechy budovy B byla oficiálně zahájena 5. 11. 2012, nicméně 
fyzická realizace bude probíhat až v období březen-duben 2013. 
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V souvislosti s plánovaným navýšením kapacity služby „domov se zvláštním 
režimem“ o 24 míst k 1. 1. 2013 bylo nutné přestěhovat kapli z II. patra budovy C 
(kde bude nově poskytována služba DZR) do přízemí budovy A. Vhodnou úpravou 
vyčleněných prostor (bývalá kancelář správce) vytvořili pracovníci údržby větší a 
důstojnější prostor pro kapli, která byla v adventním čase při slavnostní bohoslužbě 
posvěcena tovačovským farářem P. Mgr. Josefem Svobodou.  
 
Původní kaplička (II. patro)    Přestěhovaná kaplička (přízemí) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybrané provozní údaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách. 
 
Spotřeba energií a pohonných hmot v roce 2012 

druh energie spotřeba v mj náklady v Kč 

elektřina 276,518 MWh 1 097 402 
plyn 81.244 m3 940 974 
voda 8.611 m3 514 761 

benzin 1099,4 l 39 818 
nafta 499,1 l 17 632 

 
 
Spotřeba materiálu a náklady na zpracování prádla, bez vyčíslení nákladů na energie 
(ty jsou zahrnuty v celkové spotřebě domova), jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Spotřeba materiálu a náklady na zpracování prádla 

materiál náklady 

kapalné prací prostředky 156 917,28  
ostatní materiál, čistící a hygienické prostředky, 

aviváž, krejčovské potřeby aj.   16 380,91 

náklady na materiál celkem 173 298,19 Kč 
 
 
Náklady a řízení odpadového hospodářství, včetně vyprodukovaného množství 
odpadů a smluvních partnerů k likvidaci odpadu uvádí poslední tabulka. 
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Náklady na likvidaci odpadu v roce 2012 

  druh odpadu  smluvní partner k 
likvidaci odpadu množství  náklady 

nebezpečný odpad 
infekční 180 103 

Megawaste Praha, závod 
Prostějov  39,37 t 

309 047,00   bio odpad z kuchyně     
200 108 

 Megawaste Praha, 
závod Prostějov  0 t 

oděvy 200 110 Megawaste Praha, závod 
Prostějov  0 t 

 komunální odpad        
200 301 

Město Tovačov a firma 
van Gansewinkel a.s.  30,36 t 

 40 560,00 
pet láhve, tříděné 

plastové obaly 150 102 

Město Tovačov 
prostřednictvím firmy van 

Gansewinkel a.s.  
0,725 t 

bio odpad ze zahrady    
200 201 

Kompostárna Polkovice - 
Ing. Filip Hlavinka 9,1 t  1 740,00 

Náklady na odvoz a likvidaci odpadů za rok 2011 celkem: 351 347,00 Kč 

 
 
 
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 v oblasti PO a BOZP. Školení provedly odborně způsobilé osoby ze 
spolupracující externí firmy, kterou je Vzdělávací institut Prostějov. 
 
 
d) Stravovací úsek 
 
Celodenní strava (snídaně, oběd, svačina, večeře) je připravována v kuchyni domova 
a řídí se zásadami správné výživy. Jídelní lístky sestavuje pověřený kuchař 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.  
 
Připravená strava je klientům vydávána formou tabletového systému, což znamená, 
že pracovníci kuchyně připravenou stravu vydávají přesně podle stanovených norem 
do jednotlivých tablet (speciální tácy s termonádobami na talíře, polévkové misky, 
nápoje) dle konkrétních specifikací, dle naordinovaných diet, zvláštní úpravy stravy 
apod. Tento způsob výdeje stravy je vysoce hygienický, bezpečný, kontrolovatelný a 
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komfortní jak pro klienty, tak pro obsluhující personál, nicméně je velmi časově 
náročný, čemuž také odpovídá počet pracovníků stravovacího úseku. 
 
Přehled o počtu připravených jídel pro uživatele služby, počtu obědů pro 
zaměstnance domova a cizí strávníky podávají níže uvedené tabulky: 
 
Počet vyrobených jídel pro klienty 

strava základní  žlučníková diabetická  9/4 MIX MIX/9 bezmléčná 

snídaně 22 435 10 180 14 928 1 229 1 753 1 090 353 
oběd 22 346 10 171 14 898 1 224 1 752 1 092 353 

svačina 22 301 10 172 14 892 1 224 1 751 1 093 354 
večeře 22 440 10 174 14 907 1 226 1 751 1 093 354 

II. večeře     14 801 1 226   1 041   

celkem 89 522,00 40 697,00 74 426 6 129 7 007 5 409 1 414,00 
 
 
Počet obědů 

obědy zaměstnanci cizí strávníci klienti celkem 

počet 13 290 8 184 51 836 73 310 
 
 
Abychom byli schopni poskytovat klientům kvalitní, bezpečnou a nutričně vyváženou 
stravu, a rovněž abychom mohli zavádět nové, moderní metody a technologické 
postupy přípravy stravy, účastní se vedoucí úseku, hlavní kuchař i kuchařky dalšího 
odborného vzdělávání. Poznatky získané na seminářích a školeních pak předávají 
ostatním pracovnicím úseku a aplikují v praxi.  
 
 
Přehled o konkrétních vzdělávacích aktivitách a absolvovaných školeních je uveden 
v kapitole 3.4 Vzdělávání zaměstnanců. 
 
 
 
2.2 Statistické výstupy 
 
V této kapitole jsou uvedeny stručné přehledy o struktuře klientů podle 
poskytovaných služeb, podle věku a příspěvku na péči, o míře využití kapacity 
poskytované služby, tedy o celkové roční obložnosti, o struktuře příjmů od klientů, 
přehledy o mobilitě klientů a též přehled o nástupech a odchodech z DS Tovačov.  
 
V roce 2012 byla v domově poskytována sociální služba převážně formou 
celoročního pobytu. Nových uživatelů jsme přijali 50, z toho 2 na službu „domov se 
zvláštním režimem“ a 48 na službu „domov pro seniory“.   
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Struktura nových uživatelů v roce 2012 
 

 
 
 
Domov v roce 2012 opustilo celkem 49 uživatelů, z toho 4 klienti odešli domů nebo 
do jiného zařízení, 43 uživatelů služby DS a 2 uživatelé služby DZR zemřeli. 
 
 
Struktura uživatelů, kteří domov opustili v roce 2012 
 

 
 
 
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. 
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Dalším významným vlivem, který se projevil na obložnosti, tj. využití kapacity služby, 
bylo rozšiřování služby DZR, s jehož přípravami jsme započali v druhém pololetí roku 
2012 tak, aby k 1. 1. 2013 byla dodržena nová kapacita služby DZR 46 míst. 
K navyšování míst na DZR docházelo postupně tak, že uvolněné místo ve službě DS 
bylo přiřazeno službě DZR. 
 
 
Využití služby v roce 2012 
 

 
 
 
Celkový počet uživatelů v zařízení k 31. 12. 2012 byl 149, z toho 127 ve službě 
„domov pro seniory“ a 22 na oddělení VITAL. V přiloženém grafu je znázorněná jejich 
struktura, včetně struktury věkové.  
 
Struktura uživatelů k 1. 1. 2012  
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Struktura uživatelů k 31. 12. 2012 
 

 
 
 
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 s příspěvkem na 
péči je značně proměnlivá. Pro srovnání uvádím data souhrnně za obě služby 
z ledna a prosince roku 2012.  
 
 
Struktura uživatelů podle stupně PnP k 1. 1. 2012  
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Struktura uživatelů podle stupně PnP k 31. 12. 2012  
 

 
 
 
 
Průměrná výše úhrady od klientů v roce 2012 činila 9 267 Kč. Plnou výši úhrady 
hradilo 21% klientů, plnou výši úhrady s doplatkem od rodinných příslušníků hradilo 
25% klientů a 54% klientů mělo stanovenou sníženou úhradu s neuhrazenou částí. 
 
 
Struktura úhrady od klientů 
 

 
 
 
Struktura uživatelů služby v závislosti na jejich schopnostech mobility, v členění na 
mobilní, částečně mobilní a imobilní uživatele, je uvedena v následujícím grafu. 
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Struktura uživatelů podle stupně mobility 
 

 
 
 

 

 

2.3 Přehled plnění koncepce rozvoje 2009-2012 
 

Koncepce rozvoje je strategickým dokumentem, který má především umožnit celkové 
směřování organizace k trvale udržitelnému rozvoji a úspěchu, samozřejmě 
v návaznosti na měnící se vnější i vnitřní podmínky a potřeby.  
 
Není proto účelné chápat koncepci jako neměnný, striktně daný rozpis přesně 
stanovených akcí, ale spíše jako ukazatel cesty a zásobník kvalitně zpracovaných a 
managementem organizace schválených námětů, který umožní managementu 
organizace efektivně vyhledávat existující finanční zdroje a také rychle využívat 
příležitostí, které se v této souvislosti budou objevovat.  

 
Na tomto místě tedy považuji za vhodné a užitečně popsat plnění předchozí 
koncepce rozvoje na období 2009-2012, jak byly jednotlivé aktivity naplněny, které 
aktivity naplněny nebyly a z jakých důvodů.  
 
Stručný přehled o plnění jednotlivých aktivit podává dále uvedená tabulka. 
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oblast poskytování služby 

aktivita stav plnění poznámka 

snížení kapacity na cílový stav 150 míst splněno  k 1. 1. 2010 
zvýšení počtu jednolůžkových pokojů na 
cílový stav 22 

splněno  k 1. 1. 2010 

individualizace poskytované sociální služby probíhá trvalá aktivita 

rozvoj a registrace nových služeb splněno  od 1. 7. 2011 služba domov se zvláštním 
režimem 

rozvoj netradičních terapeutických technik v 
přímé péči probíhá 

vzdělávání personálu v technikách 
bazální stimulace, alternativní 
komunikaci 

využití nových aktivizačních metod probíhá trénování paměti, práce s klientem s 
demencí 

rozvoj sociální práce, aplikace metod sociální 
práce v adaptačním procesu 

zahájeno trvalá aktivita 

používání moderních technik při fyzioterapii splněno lymfomasáže, kineziotaping 

oblast personální 

aktivita stav plnění poznámka 

změna organizační struktury splněno 

zrušeny pracovní pozice staničních 
sester, pracovnice přímé péče 
převedeny pod úsek SPA, zrušena 
samostatnost provozního úseku, 
zrušena pozice správce, pracovnice 
úklidu převedeny pod úklidovou firmu 

tvorba nových pracovních pozic splněno 

asistentka (1x), aktivizační pracovnice 
(2x), sociální pracovnice (2x), sociální 
účetní (1x), pracovnice přímé péče (7x), 
kuchař (1x) 

strukturální změny ošetřovatelsko-zdravotního 
úseku  splněno snížení počtu SZP (3 + 1 nutriční 

terapeut) a vedoucích pracovníků (3) 
zavedení řízeného procesu profesního a 
osobnostního rozvoje pracovníků 

splněno   

vytvoření uceleného systému vzdělávání splněno 
vytvořen Vzdělávací plán organizace, 
realizován 2letý projekt Vzděláváním ke 
kvalitě (hrazeno z ESF) 

vytvoření profilů pro jednotlivé pracovní 
pozice, nastavení uceleného systému 
zaškolování nových pracovníků 

splněno 
  

vytvoření moderního a funkčního systému 
hodnocení pracovníků 

splněno 
  

rozvoj manažerských dovedností vedoucích 
pracovníků a posílení jejich kompetencí splněno 

výcvik v rámci projektu Vzděláváním ke 
kvalitě, na který navazuje další 
individuální systematické vzdělávání 

stabilizace pracovníků, aplikace team-
buildingových aktivit 

splněno trvalý proces, stále probíhá  

kvalita služby 

aktivita stav plnění poznámka 

soustavná aktualizace standardů kvality, 
supervize, evaluace částečně splněno 

supervize a aktualizace standardů 
kvality probíhá kontinuálně, evaluace 
dosud nerealizována (pro nedostatek 
personálních a odborných kapacit) 

zavedení řízené dokumentace splněno   
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nastavení mechanismů pro zjišťování a 
měření kvality částečně splněno 

zjišťování kvality probíhá, nastavení 
měřitelných kritérií pro nedostatek 
personálních a odborných kapacit 
přesunuto na r. 2013 

soustavné zvyšování kvality probíhá   

aktivní zapojení do benchmarkingu splněno probíhá ve spolupráci se zřizovatelem  

získání certifikátu kvality (ISO) a značky 
kvality nesplněno 

certifikace ISO nerealizována z 
finančních důvodů (přesunuto na období 
2013-14), certifikace značky kvality 
přesunuta na 2013 

rozvoj spolupráce 

aktivita stav plnění poznámka 
rozvoj spolupráce se školami a vzdělávacími 
institucemi 

splněno stále probíhá 

rozvoj spolupráce s rodinou uživatelů splněno stále probíhá 

rozvoj dobrovolnictví částečně splněno chceme dobrovolníky nejen získávat, ale 
především si je udržet 

rozvoj spolupráce s APSS splněno 
založení sekce Aktivizačních pracovníků 
při APSS, pořádání pravidelných setkání 
2x ročně 

zaměření na prezentaci a medializaci služby splněno stále probíhá 

rozvoj spolupráce s městem Tovačov částečně splněno 

zajišťování veřejné služby a realizace 
senior sympozia splněno, komunitní 
plánování nerealizováno - důvody na 
straně zaměstnanců radnice 

technické zhodnocení 

aktivita stav plnění poznámka 
výměna jednoduchých dřevěných oken za 
euro okna 

částečně splněno postupná realizace dle finančních 
možností 

oprava a výměna poškozených okapů a 
střechy částečně splněno opravy zahájeny v listopadu 2012 – 

budova B 

zateplení fasády, omezení tepelných ztrát nesplněno přesunuto na období 2013-2016 z 
finančních důvodů 

využívání alternativních zdrojů energií nelze splnit solární kolektory zamítnuty památkáři 

zastřešení venkovních altánů nesplněno od podzimu 2012 probíhá postupná 
renovace altánů, termín dokončení 2013 

úprava dvorního traktu a zahrady splněno stále probíhá 

půdní vestavba v části budovy B nelze splnit 

provedena podrobná studie, 
vyjednáváno s architektonickým 
ateliérem, nelze realizovat z důvodů 
nesplnění zákonných požadavků a 
norem na osvit obytné plochy + špatná 
statika obvodové zdi do dvora 

investice 

aktivita stav plnění poznámka 

digitalizace televizního vysílání splněno   

rekonstrukce výtahu v budově A splněno   

strojní investice splněno 
pořízen konvektomat (2x) multifunkční 
smažící pánev, velkokapacitní pračka 
(2x), sušička, velkokapacitní bojlery (2x) 
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obnova vozového parku splněno 8místný osobní vůz Renault Trafic, 
osobní vůz Škoda Fabia 

rekonstrukce signalizačního zařízení částečně splněno 
stávající signalizace je zrenovována, 
instalace signalizace do koupelen na 
pokojích přesunuta na 2013-2016 

rozšíření EPS na pokoje uživatelů nesplněno podléhá schválení a financování 
zřizovatelem, přesunuto na 2013-2016 

vybudování kotelny a přípravny teplé vody v 
budově B/C nelze splnit 

nesouhlas zřizovatele + po provedení 
studie zjištěno, že je to příliš 
komplikované a finančně nákladné 

hospodářská činnost 

aktivita stav plnění poznámka 

rozšíření dodávky obědů občanům města částečně splněno limitace výší obratu pro DPH a zřizovací 
listinou 

prádelna pro veřejnost nesplněno limitace výší obratu pro DPH a zřizovací 
listinou 

půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a 
zdravotnických pomůcek částečně splněno bez registrace 

 
 
 
 
2.4 Přehled přijatých cílů na období 2013-2016 
 
Práce na Koncepci rozvoje Domova pro seniory Tovačov pro období 2013 – 2016 
probíhala v období září – listopad 2012. V průběhu listopadu 2012 byl návrh nové 
koncepce předán k vnitřnímu připomínkovacímu řízení všem zaměstnancům DS. 
V závěru měsíce listopadu pak byly návrhy a připomínky zaměstnanců zapracovány 
do finální verze dokumentu a po jeho schválení byla Koncepce rozvoje DS Tovačov 
pro období 2013 – 2016 slavnostně prezentována na výroční poradě všech 
zaměstnanců v prosinci 2012. Úplné znění Koncepce rozvoje je volně dostupné na 
adrese www.dstovacov.cz v sekci Strategické dokumenty – Koncepce rozvoje. 
 
Rozvojové cíle organizace jsou rozčleněny do několika specifických oblastí - cílů. 
Každý cíl je rozpracován do jednotlivých opatření, pomocí kterých bude uvedeného 
cíle dosaženo. U každého opatření je pak v Koncepci rozvoje určena osoba, 
odpovědná za realizaci aktivit vedoucích k naplnění stanovených opatření a také 
termín dosažení stanoveného cíle. 
 
Zde uvádím jen stručný výčet stanovených cílů a opatření. 
 

cíl charakteristika cíle 
cíl 1 Podpora a rozvoj poskytování sociální služby 
opatření 1.1 Rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb  

odlehčovací služby 
terénní služby (pečovatelská, příp. ošetřovatelská) 
denní stacionář 
centrum pro hygienu 
půjčovna kompenzačních pomůcek 
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opatření 1.2 Měření, monitorování a zvyšování kvality 
nastavení indikátorů kvality 
využívat benchmarking a benchlearning 
zvyšování kvality - struktur, procesů, výsledků 
spolupráce s rodinou a jejich zapojení 

opatření 1.3 
Certifikace poskytovaných služeb 
značka kvality 
Vážka - pro DZR 

opatření 1.4 Podpora a rozvoj moderních metod aktivizace a sociální práce 
validace 
smyslová aktivizace 
reminiscence 
zooterapie (canisterapie) 

opatření 1.5 Podpora a rozvoj moderních metod ošetřovatelské péče 
bazální stimulace 
paliativní péče 

cíl 2 Partnerství a spolupráce, společenská odpovědnost a inovace 
opatření 2.1 Navázání spolupráce s městem Tovačov, okolními obcemi a institucemi, 

spolupráce a partnerství s jinými organizacemi 
spolupráce s obcemi (společné aktivity) 
spolupráce s jinými poskytovateli služeb 
partnerství s hospicem (Rajhrad) - léčba bolesti, doprovázení umírajících 
spolupráce s tovačovskými školami - MŠ, ZŠ, SŠ 

opatření 2.2 Spolupráce s VŠ, VOŠ a odbornými společnostmi 
studentské praxe 
univerzita třetího věku (pro klienty i občany města) 

opatření 2.3 Podpora a rozvoj spolupráce s dobrovolnickými centry 
oslovit společnost ADRA a zahájit spolupráci 
rozvoj spolupráce s JiKa a CpKP 
projekt Dobrá duše 

opatření 2.4 Zavedení konceptu společenské odpovědnosti  
odpovědnost ekonomická 
odpovědnost environmentální 
odpovědnost sociální 

opatření 2.5 Prezentace DS 
prezentace a medializace činnosti 
PR aktivity (vztahy s veřejností) 
publikační činnost 

cíl 3 Profesní a personální rozvoj, řízení lidských zdrojů 
opatření 3.1 Systematické vzdělávání, odborný rozvoj a vytvoření znalostních účtů 

tvorba individuálních vzdělávacích plánů 
aktualizace vzdělávacího plánu organizace 
zvyšování odborné kvalifikace u klíčových profesí 
hodnocení a měření efektivity vzdělávání 

opatření 3.2 Profesionalizace manažerů, motivace zaměstnanců 
systematický výcvik (např. leadership a koučování) 
doplnění současné personální strategie o systém řízení lidských zdrojů 
tvorba motivačního systému 

opatření 3.3 Aktualizace pracovních profilů 
důraz na vzdělávání, odbornost a zvyšování kvalifikace  

opatření 3.4 Zavést systém učící se organizace 
EFQM model excelence 
E-qalin - inovace a soustavné učení 
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cíl 4 Strategické řízení organizace, zavedení systémů řízení kvality 
opatření 4.1 Management kvality - zavedení uceleného systému řízení kvality 

systém QMSS - nástroj pro efektivní řízení kvality v sociálních službách 
vytvořit kroužky pro kvalitu, případně zlepšovatelské týmy 
provádět hodnocení managementu kvality (evaluace) 

opatření 4.2 Certifikace ISO 9001 (Systémy managementu kvality) 
případně certifikovat i BOZP a environment (dle financí) 

opatření 4.3 Fundraising a výdělečná činnost 
fundraising, sponzoring 
výdělečné aktivity (podléhá schválení zřizovatelem + změna ZL) 

opatření 4.4 Budování image organizace 
tvorba firemního loga a firemní filosofie 
změna názvů oddělení, případně i domova (už nejsme jen domov pro seniory) 

opatření 4.5 Lean organization 
zeštíhlení organizace, zjednodušení procesů 

cíl 5 Modernizace technického zázemí 
opatření 5.1 Opravy a údržba budovy 

rekonstrukce střechy - 3 etapy (A, B, C) 
oprava okapů - současně s rekonstrukcí střechy 
výměna jednoduchých dřevěných oken za euro okna 

opatření 5.2 Vybudování velké bezbariérové koupelny na I. oddělení 
opatření 5.3 Zvyšování bezpečnosti uživatelů úpravou prostředí 

zavedení signalizace do koupelen na pokojích a na sesternu II. patro I. odd. 
zavedení signalizace EPS do všech pokojů klientů 

opatření 5.4 Obnova dosluhujícího vybavení a pracovních pomůcek 
výměna tabletového systému pro podávání stravy 
pořízení elektrického zvedáku pro I. oddělení 
dovybavit pokoje klientů teleskopickými zástěnami 
mechanická pečovatelská lůžka obměnit za elektricky polohovatelná 

opatření 5.5 Revitalizace zahrady a nádvoří 
zvětšení zahrádky pro VITAL 
vybudování smyslové zahrádky 
renovace pergol a jejich zastřešení 
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3 Přehled o zaměstnancích 
 
Péči o seniory zajišťuje tým složený ze zdravotnických pracovníků (všeobecné sestry 
bez odborného dohledu, fyzioterapeut), pracovníků v sociálních službách (pracovníci 
v přímé péči, aktivizační pracovníci) a sociální pracovníci. Zázemí pro ně vytváří 
pracovníci úseku ekonomicko-provozního a stravovacího. 
 
Přehled o zaměstnancích na jednotlivých pracovních pozicích je uveden v tabulce: 
 

název úseku pracovní pozice počet pracovníků  počet pracovníků  
na dané pozici úseku celkem 

  ředitelka 1 1 

ekonomicko-provozní 
(EPÚ) 

vedoucí úseku - ekonom 1 

15 

mzdová účetní, personalista 1 
asistentka 1 
účetní - vedoucí provozní skupiny 
(podle § 124, odst. 4 Zákoníku 
práce) 1 
sociální účetní 1 

provozní skupina elektrikář, provozář 2 
zahradník 1 
dělník prádelen 3 
krejčí 1 
telefonista - vrátný 2+1 

stravovací (STRAV) 

vedoucí úseku - skladová účetní 1 

13 kuchař 1 
vyučená kuchařka 5 
zaučená kuchařka 6 

sociální práce a 
aktivizace (SPA) 

vedoucí úseku - sociální 
pracovnice 1 

50 
sociální pracovnice - vedoucí 
oddělení 2 
sociální pracovnice 1 
aktivizační pracovnice 4 
pracovníci sociální péče 42 

ošetřovatelsko-zdravotní 
(OZÚ) 

vedoucí úseku, zástupce ředitele 1 13 
všeobecná sestra 12 

celkem pracovníků  92 

 
 

 
3.1 Struktura zaměstnanců 
 
Na tomto místě je uveden stručný přehled o struktuře zaměstnanců dle věku, délky 
praxe v organizaci a dle stupně dosaženého vzdělání. Uvedené údaje jsou platné 
k 31. 12. 2012. 
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Struktura zaměstnanců dle věku    
věk muži ženy celkem 

do 25 let 0 5 5
25 - 30 let 0 4 4
31 - 40 let 1 24 25
41 - 50 let 2 29 31
51 - 60 let 1 23 24
nad 61 let 3 0 3

 
 
Délka praxe v organizaci 

délka praxe muži ženy celkem 
do 1 roku 0 8 8
1 - 5 let 3 31 32
6 - 10 let 1 20 21
11 - 15 let 1 11 12
16 - 20 let 0 3 3
21 - 25 let 2 8 10
26 - 30 let 0 3 3
nad 30 let 0 3 3

 
 
Struktura zaměstnanců dle dosaženého vzdělání 

vzdělání muži ženy celkem 
základní 0 3 3
střední s výučním listem 5 39 44
střední s maturitní zkouškou 2 36 38
vyšší odborné 0 1 1
VŠ bakalářské 0 4 4
VŠ magisterské 0 2 2

 
 

3.2 Doplňující údaje k personalistice 

Z celkového počtu 92 zaměstnanců  bylo k 31.12.2012 zaměstnáno 85 žen a 7 
mužů. Jejich průměrný věk byl ke konci sledovaného období 43,26 let. 

V průběhu roku bylo uzavřeno 10 nových pracovních poměrů, z toho 4 pracovní 
poměry prostřednictvím Úřadu práce v Přerově na dohody VPP. 

Ukončeno bylo 12 pracovních poměrů a to z důvodu : 

 - ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby  2 
 - ukončení pracovního poměru dohodou    5 
 - odchod do starobního důchodu      1 
 - odchod na mateřskou dovolenou     4  

Zaměstnanci v evidenčním počtu v roce 2012 odpracovali celkem 160 574 hodin.   
Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců hlášeno 18 případů pracovní 
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Procento nemocnosti  v poměru k ročnímu fondu pracovní doby 

neschopnosti, z toho 15 pro nemoc a 3 pro nepracovní úraz. Počet kalendářních dnů 
pracovní neschopnosti byl 1.021, z toho 931 pro nemoc a 90 z důvodu léčení 
nepracovního úrazu. 

 
 

 

   

   

 

 

 

 

 

 
3.3 Personální změny za rok 2012 
 

Personální změny  
Nástupy Odchody 

měsíc jméno a příjmení měsíc jméno a příjmení 

leden 
  
  
  

leden 
Slimáčková Petra (PSP) 
Hruška Miroslav (správce, VP) 
Nevřalová Jindřiška (fyzioterapeut) 

únor   únor   
březen   březen Babiánková Soňa (PSP) 

duben 
  

duben 
Kiššová Iveta (PSP) 
Šimková Andrea (PSP) 

květen Kubalíková Yveta (PSP) květen Hýzlová Simona (SZP) 
červen Šálek Zdeněk (VPP zahrada) červen   
červenec Bc. Halířová Radana (SZP) červenec   

srpen 
Krutilová Barbora (PSP) 

srpen 
Duchoňová Marie (PSP) 

Šimková Andrea (PSP) Řihošková Blažena (VS) 
  Šimková Andrea (PSP) 

září Kiššová Jana (vrátná) září   
  Gaďourková Štěpánka (VS) 

říjen   říjen   

listopad 
Vránová Olga (PSP) 

listopad 
Bc. Halířová Radana (SZP) 

Hrdinová Marie (SZP) Horáková Ivona (SZP) 
  Šálek Zdeněk (VPP zahrada) 

prosinec Klemešová Jaroslava (PSP) prosinec   

Vysvětlivky: 
PSP pracovník sociální péče 
SZP střední zdravotnický pracovník 
VPP veřejně prospěšné práce 
VS vrchní sestra, vedoucí úseku 
VP vedoucí pracovník 
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3.4 Vzdělávání zaměstnanců 
 
Vzdělávání zaměstnanců probíhá v souladu s Individuálními vzdělávacími plány 
zaměstnanců, jež jsou sestavovány jako výstup provedeného ročního hodnocení 
výkonu zaměstnanců, samozřejmě v návaznosti na Vzdělávací plán organizace. 
 
Přehled o vzdělávání pracovníků podle jednotlivých pozic je uveden v tabulce. 
 

měsíc pracovníci téma vzdělávací akce délka počet 
účastníků 

leden 

AP, SP, VP Emoční inteligence - I. den 8 hod 3 osoby 
Emoční inteligence - II. den 8 hod 3 osoby 

PSP Emoční inteligence - I. den 8 hod 11 osob 
Emoční inteligence - II. den 8 hod 11 osob 

ostatní p. Roční zúčtování mezd 6 hod 1 osoba 

únor 

AP, SP, VP SQSS č. 14 Nouzové a havarijní situace 8 hod 9 osob 
Efektivní metody a přístupy k výběru dodavatelů 6 hod 2 osoby 

PSP SQSS č. 14 Nouzové a havarijní situace 8 hod 41 osob 
SZP SQSS č. 14 Nouzové a havarijní situace 8 hod 2 osoby 
ostatní p. Spisová a archivní služba 6 hod 1 osoba 

březen 

AP, SP, VP 

Canisterapie 4 hod 3 osoby 
Stimulační metody  - I. den 8 hod 4 osoby 
Stimulační metody  - II. den 8 hod 2 osoby 
Setkání sociálních pracovníků při APSS 5 hod 4 osoby 
odborná stáž v hospici na Sv. Kopečku 8 hod 1 osoba 

PSP 
Stimulační metody  - I. den 8 hod 16 osob 
Stimulační metody  - II. den 8 hod 15 osob 
odborná stáž v hospici na Sv. Kopečku 8 hod 1 osoba 

SZP Elektronický požární systém 1 hod 2 osoby 
kurs Péče o nemocné s Alzheimerovou demencí 24 hod 1 osoba 

ostatní p. Elektronický požární systém 1 hod 5 osob 

duben 

AP, SP, VP 
Stimulační metody  - I. den 8 hod 2 osoby 
Stimulační metody  - II. den 8 hod 4 osoby 
Setkání aktivizačních pracovníků při APSS 6 hod 4 osoby 

PSP 

Specifika komunikace se seniory - I. den 8 hod 11 osob 
Specifika komunikace se seniory - II. den 8 hod 11 osob 
Stimulační metody  - I. den 8 hod 23 osob 
Stimulační metody  - II. den 8 hod 22 osob 

SZP Chronické rány a jejich léčba 4 hod 9 osob 
ostatní p. školení k vyhlášce č. 50/1978 Sb. 8 hod 1 osoba 

květen AP, SP, VP 

Centrální nákupy energií 3 hod 1 osoba 
Důstojný život ve stáří 4 hod 1 osoba 
Specifika komunikace se seniory - I. den 8 hod 5 osob 
Specifika komunikace se seniory - II. den 8 hod 5 osob 
Muzikoterapie 18 hod 1 osoba 
Kvalita sociálních služeb 6 hod 3 osoby 
Školení mentorů Caritas 6 hod 1 osoba 
Dietní systém a diety v DS 4 hod 1 osoba 
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PSP Specifika komunikace se seniory - I. den 8 hod 29 osob 
Specifika komunikace se seniory - II. den 8 hod 29 osob 

SZP odborná praxe v KNTB Zlín 60 hod 1 osoba 
ostatní p. Dietní systém a diety v DS 4 hod 3 osoby 

červen 

AP, SP, VP 

Základy první pomoci 3 hod 12 osob 
Optimalizace sítí zdravot. a sociálních služeb 14 hod 1 osoba 
Účetnictví PAP 6 hod 1 osoba 
Financování sociálních služeb 4 hod 2 osoby 
Terapeutické přístupy u klientů s demencí 8 hod 3 osoby 
Konference sociální péče 4 hod 3 osoby 

PSP Základy první pomoci 3 hod 39 osob 
Terapeutické přístupy u klientů s demencí 8 hod 2 osoby 

SZP Základy první pomoci 3 hod 12 osob 
ostatní p. Základy první pomoci 3 hod 26 osob 
  Účetnictví PAP 6 hod 1 osoba 

červenec ostatní p. FRIMA systém přípravy stravy 14 hod 4 osoby 

září 

AP, SP, VP Standardy v rámci stravovacích služeb 4,5 hod 1 osoba 
Školení mentorů Caritas 6 hod 1 osoba 

ostatní p. Novela archivního zákona 5 hod 1 osoba 
  kurs Poradce pro výživu 120 hod 1 osoba 
  Standardy v rámci stravovacích služeb 4,5 hod 1 osoba 

říjen 

AP, SP, VP 

Aktivní v každém věku - konference 14 hod 1 osoba 
Kongres poskytovatelů sociálních služeb 16 hod 4 osoby 
Hromadné stravování - konference 5 hod 1 osoba 
Manažer kvality 24 hod 1 osoba 
Motivace a hodnocení podřízených 5 hod 1 osoba 
Gerontologické dny Ostrava 12 hod 1 osoba 

SZP kurs Péče o nemocné s Alzheimerovou demencí 24 hod 2 osoby 
Bazální stimulace 24 hod 2 osoby 

ostatní p. Veřejná služba 3 hod 1 osoba 
  Dávky pro osoby se zdravotním postižením 6 hod 1 osoba 
  Hromadné stravování - konference 5 hod 1 osoba 

listopad 

AP, SP, VP 

Kontrola 3E a audit 3E 8 hod 2 osoby 
Úvod do výživy seniorů - šetřící dieta 4 hod 1 osoba 
Tekuté a kašovité diety 4 hod 1 osoba 
Setkání aktivizačních pracovníků při APSS 6 hod 4 osoby 
Manažer kvality 32 hod 1 osoba 
Komunikace klíčového pracovníka s uživatelem 8 hod 8 osob 
Analýza rizik 8 hod 2 osoby 
Trenér paměti 44 hod 1 osoba 
Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců 6 hod 2 osoby 
Setkání vrchních sester při APSS 8 hod 1 osoba 

PSP Komunikace klíčového pracovníka s uživatelem 8 hod 2 osoby 
odborná stáž v DS Přerov 8 hod 1 osoba 

SZP Komunikace klíčového pracovníka s uživatelem 8 hod 4 osoby 

ostatní p. Evidence majetku 4 hod 1 osoba 
  Tekuté a kašovité diety 4 hod 3 osoby 
  Úvod do výživy seniorů - šetřící dieta 4 hod 2 osoby 
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prosinec 
AP, SP, VP Setkání sociálních pracovníků při APSS 6 hod 2 osoby 

Manažer kvality 32 hod 1 osoba 
ostatní p. Nemocenské pojištění 4,5 hod 1 osoba 

průběžně 
všichni PO, BOZP 2 hod 105 osob 
PSP, strav. hygienické minimum 1 hod 64 osob 

 
 
Vysvětlivky: 
AP aktivizační pracovnice 
SP sociální pracovnice 
VP vedoucí pracovníci 
PSP pracovníci sociální péče 
SZP střední zdravotničtí pracovníci 
ostatní p., strav. ostatní pracovníci, pracovníci stravovacího úseku 
 
 
 
Supervize 
 
Pro vedoucí pracovníky a všechny pracovníky přímé péče (sociální pracovníci, 
pracovníci v sociálních službách, aktivizační pracovníci, zdravotní sestry) je 
zajišťována kontinuální supervize, vedená Mgr. Janou Palouškovou. Rozsah 
supervize za rok 2012: skupinové supervize 15x a individuální supervize 3x. 
 
Přehled o realizovaných supervizích 

měsíc pracovníci téma vzdělávací akce délka počet 
účastníků 

leden 
AP, SP, VP supervize 2,5 hod 9 osob 
PSP supervize 2,5 hod 37 osob 

březen AP, SP, VP supervize 2,5 hod 6 osob 
PSP supervize 2,5 hod 37 osob 

květen AP, SP, VP supervize 2,5 hod 7 osob 
PSP supervize 2,5 hod 34 osob 

červen 

AP, SP, VP supervize 1,5 hod 10 osob 

PSP supervize 2 hod 15 osob 
individuální supervize 1,5 hod 1 osoba 

SZP supervize 1,5 hod 1 osoba 

září 
AP, SP, VP supervize 2 hod 9 osob 
PSP supervize 2 hod 12 osob 
SZP supervize 1,5 hod 3 osoby 

říjen 
AP, SP, VP supervize 1,5 hod 9 osob 

individuální supervize 1,5 hod 1 osoba 
PSP supervize 1,5 hod 9 osob 
SZP supervize 1,5 hod 1 osoba 

listopad AP, SP, VP individuální supervize 1 hod 1 osoba 
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4 Základní údaje o hospodaření 
 

Úvod  

Údaje o hospodaření vycházejí z účetní evidence, skladové evidence a 
ekonomických rozborů provedených v rámci účetní závěrky  k 31.12. 2012.  
Z ekonomického hlediska je nutné připomenout, že rok 2012 byl prvním rokem, kdy 
nová služba „Domova se zvláštním režimem“ dále jen VITAL byla provozována 
souběžně se službou Domova pro seniory v celém jeho průběhu. 
Ekonomické ukazatele a účetní souvztažnosti byly ve sledovaném roce vedeny 
odděleně, aby bylo možno sledovat nákladovost jednotlivých služeb v celé šíři, avšak 
vzhledem k tomu, že stanovení a plnění závazných ukazatelů a současně 
hospodaření v účetním období bylo zřizovatelem sledováno za organizaci jako celek, 
jsou i vybrané údaje o hospodaření v této výroční zprávě v hlavní míře uváděny za 
obě služby kumulovaně.     

 

Ekonomický rozbor 

Závazné ukazatele na r. 2012  v tis. Kč, stanovené  zřizovatelem byly  v aktuální 

verzi následující : 

       Hospodářský výsledek vyrovnaný 
 Limit na mzdy a OON (po úpravě) 20 835 953 Kč  
 Počet zaměstnanců nebyl stanoven jako závazný ukazatel 
 Investiční příspěvek (po úpravě) schválen 564 605 Kč 

Neinvestiční příspěvek na provoz odpisy 2 376 000 Kč  
 Odvody p.o. z odpisů 1 793 000 Kč 
  

Limity závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem byly dle předloženého rozboru 
hospodaření splněny. K mírnému překročení o 114,67 Kč došlo u limitu na provoz –
odpisy. Toto překročení bylo kompenzováno z rozpočtu organizace.    
 

Hospodaření organizace k 31. 12. 2012 

Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v  ROZVAZE a 
VÝSLEDOVCE se ziskem 2.864,55 Kč a nebyly jí uloženy žádné sankce ani pokuty. 
Inventarizací majetku k 31. 12. 2012 nebylo zjištěno žádné manko a organizace 
nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Pohledávky po splatnosti jsou evidovány 
pouze u faktur vystavených pro VZP za provedené zdravotnické výkony v celkové 
výši 170 061,61 Kč a dlouhodobá pohledávka v rámci neuzavřeného dědického 
řízení ve výši 1.691,- Kč. 
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Porovnání  výše nákladů podle druhů v tis. Kč

materiál      6 360,84

energie       2 480,69

opravy            704,19

cestovné          54,14

reprezentace     7,65

služby          3 604,09

mzdy         20 921,07

zák.pojišť.   7 022,92

soc.nákl.         914,41

ost.náklady    253,42

odpisy          2 376,11

DD majetek    652,01

4.1  Rozbor nákladů 
 

Celkové náklady činily 45 351,54 tisíc Kč a byly čerpány dle účetní evidence 
následovně: 

v tis. Kč                

50 Spotřebované nákupy celkem 8.841,53 
   501 Spotřeba materiálu (vč. potravin) 6.360,84  
   502 Spotřeba energií 2.480,69 
51 Služby    4.370,07  
   511 Údržba a opravy    704,19  
   512 Cestovné             54,14  
   513 Náklady na reprezentaci               7,65  
   518 Ostatní služby       3.604,09 
52 Osobní náklady           28.944,30 
   521 Mzdové náklady           20.921,07  
   524 Zákonné zdr.+ soc.pojištění 7.022,92 
   525 Jiné sociální pojištění 85,90  
   527 Zákonné sociální náklady    914,41    
53 - 55 Ostatní náklady    3.195,64 
   53   Daně a poplatky 7,54 
   54   Ostatní náklady z činnosti 159,98    
   551 Odpisy 2.376,11 
   558 Drobný dlouhodobý majetek 652,01   
    
  

                       
  tis.Kč 
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Komentář k rozboru nákladů:  

Náklady na materiál   činily  6.360,84 tis. Kč. 

Spotřebu materiálu tvoří náklady na potraviny, všeobecný materiál, prací a čistící 
prostředky, zdravotnický materiál, materiál na údržbu, PHM a kancelářské potřeby. 
V nákladech na položku materiálu můžeme sledovat proti předchozím obdobím ve 
sledovaném roce jistý pokles. Tohoto poklesu bylo dosaženo zavedením úsporných 
opatření v materiálovém hospodářství a to především výběrem levnějších 
dodavatelů. Dalším důvodem je změna účtování podle ČÚS, kdy z účtové skupiny 51 
byly vyjmuty náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně 
nad 3.000 Kč a ochranných osobních pracovních pomůcek.   

V této položce jsou zahrnuty (v tis. Kč): 
 
        Náklady na   potraviny 4.608,81 

všeobecný materiál 1.253,03  
v tom:  čistící prostředky              385,13 
             materiál pro prádelnu              173,30  

  zdravotnický materiál  127,92 
  kancelářský materiál  259,35 

 materiál na údržbu  243,91 
  ostatní materiál, náhradní díly     63,42 

textilie   345,48   
 PHM        57,45 
 tiskoviny       31,92 
 drobný majetek. do 3.000 Kč 64,15  
 

Náklady na potraviny   - činily  4.608,81 tis. Kč 

Denní stravovací jednotka pro rok 2012 byla stanovena ve výši: 
  strava normální   75,- Kč 
  strava dietní   75,- Kč 
  strava diabetická  78,- Kč       
 
Celková hodnota potravin podaných  obyvatelům  byla 3.941,95 tis. Kč. 
Zaměstnanci a ostatní strávníci spotřebovali potraviny v celkové výši 666,86  tis. Kč. 
V průběhu roku 2012 byla možnost výběru hlavních jídel, u oběda ze tří druhů, 
večeře – ze dvou druhů.   
 
Náklady na nákup DDHM  do 3 000,- Kč 

za sledované období byly vyčísleny částkou 64,15 tis. Kč. Jedná se o nákup 
drobného majetku, který je evidován pouze na podrozvahových účtech, jehož 
celková hodnota nedosahuje spodní hranice pro evidenci na  rozvahových účtech  a 
přitom je předpokládaná doba používání delší než jeden rok.  
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Náklady na opravy podle druhu majetku v Kč

kuchyňská zařízení

zdravot.zařízení

výtahy

telefony, sděl.technika

zařízení prádelny

dopravní prostředky

nábytek, inventář

kancel. technika

ostatní

 Náklady na energie  celkem  2.277,96 tis. Kč  
  z toho: 

                          elektrická energie   1.078,29 tis. Kč 
 plyn   902,87 tis. Kč 

 vodné, stočné   499,53 tis. Kč 
Z výsledků je proti předchozím obdobím patrné celkové zvýšení nákladů na veškeré 
energie.  Důvodem je obecný růst cen energií, který nelze vykompenzovat ani 
výhodnějšími dodávkami, vysoutěženými zřizovatelem na komoditní burze v rámci  
centrálního zásobování energiemi. Náklady rovněž ovlivňují i aktuální klimatické 
podmínky.  

 
Údržba a opravy strojů, zařízení a staveb, celkem   704,19 tis. Kč 

Podstatnou část nákladů na tuto položku tvoří každoročně periodická a běžná údržba 
a běžné opravy strojů a zařízení na jednotlivých úsecích. Na nákladech na opravy se 
začíná negativně projevovat doba používání prostředků, a to převážně strojního 
inventáře, který je v provozu od rekonstrukce domova, což je více než 15 let. 

Podle charakteru opravovaného majetku lze běžné opravy rozdělit do následujících 
skupin: 

Opravy strojů a zařízení:   432,14 tis. Kč 
 z toho v tis. Kč 
- opravy kuchyňského zařízení 56,50 
- dopravních prostředků 84,74 
- zdravotnické techniky 10,60  
- prádelenské techniky 19,35 
- sdělovací techniky, EPS, dorozum. tech. 28,55 
- opravy a údržba výtahů 62,85 
- nábytku a inventáře 0,89 
- kancelářské techniky 62,16  
- ostatní opravy 106,50  
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likvidace odpadů; 
349,61

telefony; 
16,03

poplatky RTL, ost.spoje; 
82,79 

ESF služby;
225,22

bank.poplatky; 
43,66

úklidové služby; 
2007,19

akce pro obyvatele; 
15,33

rehabilitace klientů;
219,45

revize;
16,1 

ost. služby;
628,71

Poměr nákladů na ostatní služby v tis.Kč

 
Údržba opravy  budovy  272,06 tis. Kč 
                                                                                            v tis. Kč 
- výměna oken na oddělení VITAL 98,14 
- periodické malování 110,52 
- vzduchotechnika suterénu 31,34 
- oprava balkonů 29,00 
- oprava střešní krytiny 3,06 
 

Ostatní služby                3.604,09  tis. Kč   
 
zahrnuty jsou náklady na:    
              v tis. Kč 
  
 likvidaci odpadů 349,61 
 telefonní poplatky 16,03 
 poplatky RTL, spoje     82,79 
 bankovní poplatky                      43,66 
 služby hrazené z ESF 225,22 
 ost. služby  628,71  
 povinné revize 16,10 
 úklidové práce 2.007,19     
 rehabilitace a terapie klientů 219,45 
 akce obyvatel               15,33   
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Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v Kč

Osobní náklady     28.944,30 tis. Kč 

Jsou nejvyšší nákladovou položkou rozpočtu, skládají se z nákladů na: 

 - mzdy zaměstnanců 20.498,48 
 - OON                                337,48 
 - náhr. za prac. neschopnost 85,11 
 - sociální pojištění     5.163,93    

 - zdravotní pojištění     1.858,99 
 - zákonné soc. náklady     914,41 
 - ostatní soc. náklady 85,90 

Faktem vysvětlujícím nárust ostatních sociálních nákladů proti minulému účetnímu 
období je změna ve způsobech účtování, kdy náklady na OOPP, školení a zdravotní 
prevenci zaměstnanců, stejně tak jako zákonné pojištění zaměstnavatele, byly 
začleněny do osobních nákladů organizace.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2012 činila 18.614 Kč. Ve srovnání s rokem 
2011 se zvýšila o 718 Kč. 
Důvodem růstu průměrné mzdy je pokles počtu kmenových zaměstnanců a zapojení 
dotace ESF do osobních nákladů. 
 
 
Ostatní náklady – účtová skupiny 53, 54 a 55  3.195,65 tis. Kč  

skupina 53 daně a poplatky 7,53 tis.Kč (zákonné poplatky)
 54 ostatní náklady 159,98 tis.Kč 

   549 300 techn. zhodnocení   132,76 tis. Kč 
   549 392 pojištění vozidel   26,61 tis. Kč 
   549 500 vyúčt. ESF min. období   -3,29 tis. Kč 
   549 810 náklady APSS   3,90 tis. Kč 
  55 jiné ost. náklady 3.028,13 tis. Kč 
   551 300 odpisy   2.376,11 tis. Kč 
   558 DDM nad 3.000   652,01 tis. Kč  
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Celkové průměrné měsíční neinvestiční náklady na lůžko v Kč

Náklady na DDM jsou tvořeny úhradami za nákup prostředků určených k dovybavení 
jednotlivých úseků domova důchodců a dále k vybavení rozšířené služby VITAL.  

Mezi nejvýznamnější patří  např.: 
- pořízení nábytku do sesterny A II.p ;; 83,64 tis. Kč   
- antidekubitní matrace  95,06 tis. Kč 
- generátor ozonu odd. B  39,60 tis. Kč 
- klimatizační jednotky  110,02 tis. Kč  
- vozíky  17,81 tis. Kč 
- zabezpečení odd. VITAL  79,80 tis. Kč 
- dokončení kamerového systému  41,43 tis. Kč 
- kopírovací stroj - soc. úsek.  39,80 tis. Kč 

a další drobný dlouhodobý majetek. 
 
 
Náklady na lůžko / měsíc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                
 
 
I přes globální růst cen je proti roku 2011 dle grafu patrný mírný pokles měsíčních 
neinvestičních nákladů na jedno lůžko. Důvodem snížení celkových nákladů je 
důsledná aplikace úsporných opatření a to hlavně v materiálové oblasti. 
 
 
 
4.2  Rozbor výnosů 
 
Celková výše výnosů činila 45.354,41  tis. Kč. 
 
V souladu s ustanovením zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., tvoří 
základní příjmy organizace: 
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úhrady obyvatel 
16 040,45

35,37

přísp.na péči 
12 181,20

26,86%

zdrav.pojišťovna 
1 110,39

2,45%

přísp.na odpisy 
2  376,0
5,24%

přísp. na provoz 
4 565,0
10,07%

dotace MPSV 
6 945,0
15,31%

dotace z ESF 
717,68
1,58%

dotace ÚP 
148,0
0,33%

stravné ostatní 
841,97
1,86%

ost.příjmy 
428,72
0,95%

Přehled výnosů  podle druhů v tis. Kč

                                                                                                           v tis. Kč 
-   úhrada za pobyt od obyvatel 15.702,29     
-   doplatek příbuzných na základě smlouvy        325,13      
-   přiznaný příspěvek na péči     12.181,20 
-   fakultativní služby 13,03  
-   příjmy za provedené zdrav.výkony od ZP   1.110,39 
-   neinvestiční dotace zřizovatele - provoz 4.565,00  
-   neinvestiční dotace zřizovatele - odpisy   2.376,00    
-   státní dotace z MPSV na provoz 6.945,00 
-   dotace z úřadu práce      148,00 
-   dotace od obcí 70,19 
-   dotace z ESF   - OP LZZ (vyúčtování) 717,68 
-   ostatní příjmy   - ostatní strávníci      841,97 

                             - nájemné        107,12 
       - aktivace fondů      144,54 
   - úroky                            1,60 

   - jiné 39,11 
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32,68%

62,22%

5,10%

Podíl příjmů od obyvatel na celkových nákladech na provoz podle druhů 
 
ostatní (vlastní) příjmy  
2.310,89 tis. Kč 

                                                                         
                 Dotace od institucí   
                  (komplexně) 
                  4.821,87 tis. Kč 
 
  
 
 
      Příjmy od obyvatel 
     (úhrady, PNP, doplatky) 
     28.221,65 tis Kč 
 
 
 
4.3  Investiční náklady a investiční fond  
 
                         v tis. Kč 
Zůstatek fondu z r. 2011       61,91  
Odpisy k 31.12.2012    2.376,11 
Posílení IF z darů 7,00 
Investiční dotace OK 700,00 
Úprava inv. dotace - 135,39 
Nařízený odvod odpisů zřizovatele                - 1.793,00  
Údržba nemovitého majetku  - 98,14  
Nově nakoupený DHM, DNM                    - 1.050,81 
   
v tom: Telefonní ústředna ATEUS 178,59 
 Techn. zhodnocení datové sítě (DZR) 70,07 
 Konvektomat elektrický 210,00 
 Multifunkční pánev FRIMA 564,61 
 Přístřešek – garážové stání 27,54 
 _____________________________________________________ 
 
 
Zůstatek investičního fondu k 31.12.2012   67,68  tis. Kč 
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292 212,55

39 282,28

52 585,94

107 113,81

77 006,49

8 586,61

7 637,41

292 190,17

184 457,20

42 169,52

16 475,59

28 227,48

20 860,37

361 418,09

132 442,91

9 727,27
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105 653,05
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4.4 Porovnání ekonomických ukazatelů poskytovaných 

služeb na jednoho uživatele za rok v Kč 
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položka rozpočet 2012 skut.12/2012 % plnění
501 Spotřeba materiálu 6 350 6 360 100%
    501 320-PHM 80 57 71%
    501 360-Potraviny 4 850 4 609 95%
    501 370-Nákup všeob.mat 1 180 1 253 106%
    501 390-Prádlo 200 345 173%
    501 400-Noviny,knihy,časop 40 32 80%
    501 480-DHIM 0 64
502 Spotřeba energie 2 500 2 481 99%
    502 330-Elektr.energie 1 000 1 078 108%
    502 350-Vodné,stočné 550 500 91%
    502 370-Plyn 950 903 95%
511 Opravy a údržování 700 704 101%
512 Cestovné 50 54 108%
513 Náklady na reprezentaci 15 8 53%
518 Ostatní služby 3 600 3 604 100%
    518 31-Ostatní služby 1 325 1 219 92%
    518 320-Služby telekomunikací 65 44 68%
    518 325-Televize,rozhlas 40 35 88%
    518 330-Služby pošt 15 19 127%
    518 340-Úklid.služby 2 000 2 007 100%
    518 350- Rehabilitace externí 100 220 220%
    518 390-Ost.služby,akce obyv 0 16
    518 569-Bank.poplatky 55 44 80%
521 Mzdové náklady 20 936 20 921 100%
    521510-Platy VPP 0 110
    521610-Platy zaměstnanců 20 718 20 389 98%
    52171-OOV 118 337 286%
    521 810-Náhrady DNP 100 85 85%
524 Zákonné sociální pojištění 7 044 7 023 100%
    524 310-Zdravotní pojištění 1 865 1 849 99%
    524 315-Zdrav.pojištění VPP 10
    524 320-Soc.zab.a pol.nez. 5 179 5 138 99%
    524 325 Sociál.pojištění VPP 0 26
525 300-Pojišť.odpovědnosti za 88 86 98%
527  Zákonné sociál.náklady 900 914 102%
    527 370-Školení 409 416 102%
    527 380 Prevent.prohlídky 35 42 120%
    527 395 OOPP 250 250 100%
    527 410  Zák.soc.nákl.  FKSP 206 206 100%
538 30 Daně a poplatky 8 8 100%
549 Jiné ostatní náklady 150 160 107%
  549 30-tech.zhodnocení HIM-40 77 133 173%
  549 39 ost.N-pojištění majetku 58 26 45%
  549 81 poplatek AUSP 7 4 57%
  549 90 ostatní náklady 8 -3 -38%
551 30 Odpisy DNM a DHM 2 376 2 376 100%
558 Náklady DDM 640 652 102%
   558 318 DDNM 0 37
   558 328 DDHM 640 615 96%
Náklady celkem 45 357 45 351 100%
602 Tržby z prodeje služeb 30 220 30 174 100%
  602 30-tržby 29 360 29 332 100%
       602 310 úhrada za soc.služby 15 750 15 716 100%
       602 320 spoluúčast na úhradě 300 325 108%
       602 330 příspěvek na péči 12 200 12 181 100%
       602 340 úhrady zdrav.pojišťov 1 110 1 110 100%
  602 41-tržby-od cizích strávníků 430 356 83%
  602 42-tržby-stravné zaměstnanc 430 486 113%
603 pronájem 96 107 111%
644 310 prodej DDHM 1
648- Zúčtování fondů 150 144 96%
649 Ostatní příjmy 39 39
662-úroky 2 2
672 Příspěvky a dotace na prov 14 850 14 887 100%
   672 400 Dotace MPSV DD 6 731 6 731 100%
   672 450 Dotace MPSV VITAL 214 214 100%
   672 500 Dotace O K 4 565 4 565 100%
   672 510 Dotace odpisy 2 376 2 376 100%
   672 500 účel.dotace VPP 134 148
672 600 dotace MPSV + obce 130 135
   672 386 dotace ESF 700 718
Výnosy celkem 45 357 45 354 100%
Výsledek hospodaření 0 3

 
4.5          Plnění rozpočtu k 31. 12. 2012  
           v tis. Kč 
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5 Další údaje 
 
Informace pro klienty a zájemce o službu: zařízení je určeno mobilním i imobilním 
osobám, proto jsou veškeré prostory bezbariérové.  
 
Společné prostory  
  

 prostory pro rehabilitaci - cvičebna, vodoléčba, elektroléčba atd.  
 jídelny (hlavní jídelna a jídelny na jednotlivých odděleních)  
 kuchyňky na odděleních   
 společenské místnosti  
 koupelny 
 kaple  
 kuřárny  
 chodby  
 kantýna 
 kadeřnictví 
 dvůr a 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 

    
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  
 
Ubytování je poskytováno v bezbariérovém prostředí, převážně ve dvoulůžkových 
pokojích s příslušenstvím (WC, umyvadlo, příp. sprcha) a dorozumívacím zařízením 
se signalizací.  
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Domov pro seniory       VITAL 
počet pokojů:  22 jednolůžkových     počet pokojů:      11 dvoulůžkových  
   53 dvoulůžkových  

 
       

Na chodbách jsou umístěny koupelny s možností koupele ve vaně nebo 
sprchováním, společenská místnost s knihovnou, počítačem a televizí, která 
současně slouží jako jídelna. Ve společné kuchyňce na jednotlivých patrech je 
umístěna chladnička, sporák, žehlicí prkno a myčka. Všechna oddělení jsou 
vybavena pojízdnými sprchovacími křesly a zvedáky.  
 
Úhrada za poskytovanou službu v roce 2012 

pokoj podle vybavení strava/ 
den 

bydlení/ 
den 

celkem/ 
den za 31 dnů za 30 dnů za 29 dnů

jednolůžkový s vlastním soc. 
zařízením a sprchou 160 Kč 200 Kč 360 Kč 11 160 Kč 10 800 Kč 10 440 Kč

jednolůžkový pokoj s 
vlastním sociálním zařízením 160 Kč 195 Kč 355 Kč 11 005 Kč 10 650 Kč 10 295 Kč

jednolůžkový pokoj se 
společným soc. zařízením  160 Kč 190 Kč 350 Kč 10 850 Kč 10 500 Kč 10 150 Kč

dvoulůžkový pokoj s vlastním 
soc. zařízením a sprchou 160 Kč 165 Kč 325 Kč 10 075 Kč 9 750 Kč 9 425 Kč 

dvoulůžkový pokoj s vlastním 
sociálním zařízením 160 Kč 160 Kč 320 Kč 9 920 Kč 9 600 Kč 9 280 Kč 

dvoulůžkový pokoj se 
společným soc. zařízením  160 Kč 155 Kč 315 Kč 9 765 Kč 9 450 Kč 9 135 Kč 

 
 
 
5.1 Údaje o kontrolách a auditech 
 
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 jsou v organizaci vypracovány vnitřní předpisy, 
platné a závazné pro všechny vedoucí zaměstnance a pověřené pracovníky, které 
jsou dodržovány a pravidelně aktualizovány. V návaznosti na uvedený zákon o 
finanční kontrole byla začátkem roku zpracována směrnice Řízení rizik, včetně 
katalogu rizik, Směrnice 3E (stanoví kritéria účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při 
zajišťování činnosti DS) a také byla revidována a aktualizována Směrnice k finanční 
a řídící kontrole. 
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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. 
 
V souladu s ustanovením § 26 a 27 z. č. 320/2001 Sb. provádí předběžnou kontrolu 
plánovaných a připravovaných operací tito vedoucí zaměstnanci: ředitelka domova 
nebo její zástupce jako příkazce operací, vedoucí ekonomického úseku jako správce 
rozpočtu a hlavní účetní (v případě, že zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti, 
přebírá roli správce rozpočtu účetní domova). Po zhodnocení možnosti vzniku 
nepřiměřených rizik došlo z personálních důvodů ke sloučení funkcí správce 
rozpočtu a hlavní účetní. Průběžnou a následnou kontrolu provádí pověření 
zaměstnanci, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými 
prostředky. Při případném zjištění nehospodárného, neefektivního a neúčelného 
nakládání s veřejnými prostředky oznámí toto zjištění ředitelce zařízení, která 
neprodleně učiní opatření k nápravě zjištěných nedostatků a opatření k zabezpečení 
řádného výkonu kontroly. 
 
Revizní a hodnotící postupy v souvislosti s dosahováním vyrovnaného nebo 
zlepšeného výsledku hospodaření, související s plněním závazných ukazatelů, 
s sebou vždy nesou přijetí rozpočtových opatření. V této souvislosti byly v roce 2012 
vydány 3 rozpočtová opatření v pravomoci územního samosprávného celku a 2 
rozpočtová opatření ředitelky, které jsou v pravomoci účetní jednotky. K odstranění 
nedostatků zjištěných kontrolami dle vnitřního kontrolního systému bylo vydáno 5 
opatření ředitelky.  
 
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 
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. 
 
V průběhu roku 2012 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by nepříznivě 
ovlivnily činnost naší organizace. 
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Opatření přijatá ředitelkou v roce 2012:  
1/12 realizace opatření uložených auditem HACCP pro stravovací úsek 
2/12 realizace opatření uložených kontrolou z Oblastního inspektorátu práce 
3/12 opatření k nápravě po cílené revizi VZP 
4/12 opatření po anonymní stížnosti náměstkyni hejtmana na provoz kantýny 
5/12 opatření uložená po namátkové kontrole pracovníků vrátnice 
 
 
Přehled o vykonaných kontrolách v DS Tovačov v roce 2012: 
 

 kontrola z Krajské hygienické stanice Olomouc 
 kontrola z Oblastního inspektorátu práce Olomouc 
 ověřovací audit HACCP – ing. Cigánková L. 
 cílená revize VZP na oprávněnost vykazování a poskytování zdravotní péče 
 kontrola provozu kantýny Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí 

 
 

Průběžné sledování řešených problémů, jejich analýza, okamžitá náprava a 
následná kontrola plnění uložených opatření slouží k předcházení vzniku a snazšímu 
zvládání důsledků případných negativních jevů. 
 
 
5.2 Projekt „Vzděláváním ke kvalitě“ 
 
V období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012 byl v naší organizaci realizován projekt 
„Vzděláváním ke kvalitě“, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu bylo 
nastartovat proces kontinuálního a systematického vzdělávání pracovníků tak, aby 
byly zvýšeny jejich obecné a odborné kompetence, zlepšeny osobnostní předpoklady 
pro výkon náročného povolání a navýšeny znalosti v oblasti kvality poskytovaných 
služeb.  
 
V průběhu projektu „Vzděláváním ke kvalitě“ s rozpočtem 2 394 640,08 Kč jsme 
proškolili celkem 65 pracovníků v přímé péči, sociálních pracovníků a členů vedení. 
Pracovníci se vzdělávali v oblastech standardů kvality sociálních služeb, metod 
sociální práce a péče, komunikačních dovedností, týmové práce, ale také v oblasti 
legislativy či manažerských dovedností. Součástí projektu byla i osobní setkání 
pracovníků s odborným konzultantem-supervizorem, jejichž cílem bylo umožnit 
zaměstnancům získat sebereflexi, podpořit jejich rozvoj, motivaci k práci, ale také 
pohovořit si o jejich osobních i profesních úspěších a problémech.  
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Nároky na znalosti a profesionalitu pracovníků jsou opravdu vysoké a s rozvojem 
nových poznatků, nejen v oblasti sociální práce, neustále narůstají. Jen díky 
soustavnému učení se, osobnostnímu a profesnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání 
jsme schopni pružně reagovat na aktuální potřeby našich klientů a společenskou 
poptávku.  
 
Naším cílem je, aby klienti byli u nás spokojení, což s sebou přináší vysoké nároky 
na naše zaměstnance. Právě ucelený projekt jim v jejich praxi velmi pomohl a již nyní 
můžeme říct, že došlo i k výraznému posunu v kvalitě poskytovaných služeb. Proto i 
do budoucna, naskytne-li se příležitost, budeme v tomto způsobu zajištění vzdělávání 
a rozvoje zaměstnanců pokračovat. 
 
Přehled o realizovaném vzdělávání v průběhu trvání celého projektu je uveden 
v následujících tabulkách. 
 
Rok 2010 – II. pololetí 

měsíc klíčová aktivita 
cílová 

skupina lektor 

říjen 
SQSS č. 2 PSS sk. 1, 2 Mgr. Pogodová Eva 
SQSS č. 7 PSS sk. 1 Bc. Tomancová Jarmila 
Supervize PSS, VP, SP Mgr. Paloušková Jana 

listopad 

SQSS č. 2 PSS sk. 3 Mgr. Pogodová Eva 
Koučování jako manažerský styl - I. a II. den VP + SP Mgr. Netočný Petr 
SQSS č. 7 PSS sk. 2, 3 Bc. Tomancová Jarmila 
SQSS č. 5 PSS sk. 1 Mgr. Pogodová Eva 

prosinec 
Vedení a motivace zaměstnanců, moderní 
metody vedení - I. den VP + SP Mgr. Netočný Petr 

SQSS č. 5 PSS sk. 2, 3 Mgr. Pogodová Eva 
 
 
Rok 2011 – I. pololetí 

měsíc klíčová aktivita 
cílová 

skupina lektor 

leden 

Základy sociální práce se seniory PSS sk. 1,2,3 Mgr. Radana Kroutilová 
Nováková 

Vedení a motivace zaměstnanců, moderní 
metody vedení - II. den VP + SP Mgr. Petr Netočný  

Základy reminiscenční terapie - I. den PSS sk. 1 Mgr. Radana Kroutilová 
Nováková 

únor 

Základy reminiscenční terapie - I. den PSS sk. 2, 3 Mgr. Radana Kroutilová 
Nováková 

Základy reminiscenční terapie - II. den PSS sk. 1, 2 Mgr. Radana Kroutilová 
Nováková 

Supervize PSS, VP, SP Mgr. Paloušková Jana 

březen 
Základy reminiscenční terapie - II. den PSS sk. 3 Mgr. Radana Kroutilová 

Nováková 
Teambuilding v sociálních službách - I. den PSS sk. 1,2,3 Mgr. Irena Smékalová 
Komunikační dovednosti - I. a II. den VP + SP Mgr. Zuzana Netočná 

duben Teambuilding v sociálních službách - II. den PSS sk. 1, 2 Mgr. Irena Smékalová 
Supervize PSS, VP, SP Mgr. Paloušková Jana 
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květen 
Vedení a budování týmů, týmová spolupráce 
– I. a II. den VP + SP Mgr. Irena Smékalová 

Komunikační dovednosti - I. a II. den PSS sk. 1, 2 Mgr. Zuzana Netočná 

červen Komunikační dovednosti - I. a II. den PSS sk. 3 Mgr. Zuzana Netočná 
Techniky asertivního jednání PSS sk. 1 Mgr. Zuzana Netočná 

 
 
Rok 2011 – II. pololetí 

měsíc klíčová aktivita cílová 
skupina lektor 

červenec 

Metody kvality v sociálních službách VP + SP Ing. Radek Pekař 
Supervize PSS, VP, SP Mgr. Paloušková Jana 
Vybrané otázky legislativy v oblasti 
poskytování sociálních služeb VP + SP Mgr. Věra Stašová 

srpen 

Time management, stress management - I. 
den VP + SP Mgr. Irena Smékalová 

Time management, stress management - II. 
den VP + SP Mgr. Irena Smékalová 

září Techniky asertivního jednání PSS, sk. 2, 3 Mgr. Zuzana Netočná 

říjen 
Prevence syndromu vyhoření - I. den PSS, sk. 1, 2 Mgr. Zuzana Netočná 
Prevence syndromu vyhoření - II. den PSS, sk. 1, 2 Mgr. Zuzana Netočná 
Supervize PSS, VP, SP Mgr. Paloušková Jana 

listopad 

Prevence syndromu vyhoření - I. den PSS, sk. 3 Mgr. Zuzana Netočná 
Prevence syndromu vyhoření - II. den PSS, sk. 3 Mgr. Zuzana Netočná 
Standardy kvality v sociálních službách, 
klíčové aspekty - I. den VP + SP PaedDr. Eva Kráčmarová 

Standardy kvality v sociálních službách, 
klíčové aspekty - II. den VP + SP PaedDr. Eva Kráčmarová 

prosinec 

Standardy kvality v sociálních službách, 
klíčové aspekty - III. den VP + SP PaedDr. Eva Kráčmarová 

Standardy kvality v sociálních službách, 
klíčové aspekty - IV. den VP + SP PaedDr. Eva Kráčmarová 

Emoční inteligence - I. den PSS, sk. 1, 2 Mgr. Irena Smékalová 
Emoční inteligence - II. den PSS, sk. 1, 2 Mgr. Irena Smékalová 

 
 
Rok 2012 – I. pololetí 

měsíc klíčová aktivita cílová skupina lektor 

leden Emoční inteligence - I. a II. den PSS sk. 3 Mgr. Zuzana Netočná 
Supervize PSS, VP, SP Mgr. Paloušková Jana 

únor SQSS č. 14 - Nouzové a havarijní situace PSS sk. 1, 2, 3 PaedDr. Eva Kráčmarová 

březen 

Stimulační metody - I. a II. den PSS sk. 2 PhDr. Stanislava Kebortová 
Supervize PSS, VP, SP Mgr. Paloušková Jana 
Specifika komunikace se seniory + základy 
augmentativní komunikace I. a II. den 

PSS sk. 1  Mgr. Zdeňka Vlčková 

duben Stimulační metody - I. a II. den PSS sk. 1, 3 PhDr. Stanislava Kebortová 

květen 
Specifika komunikace se seniory + základy 
augmentativní komunikace I. a II. den 

PSS sk. 2, 3 Mgr. Zdeňka Vlčková 

Supervize PSS, VP, SP Mgr. Paloušková Jana 
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5.3 Cena kvality 
 
V souladu s vizí managementu organizace, v návaznosti na  SQSS/1 a Koncepci 
rozvoje DS Tovačov, jsou alfou a omegou, základem, na kterém 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 roce 2010 zavedena a za rok 2012 potřetí 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 

 
Hodnocené oblasti: 

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

 
Způsob hodnocení: 

 ocenění hodné kolegy nominovali sami pracovníci  
 celkem rozdáno 90 anketních lístků, vyplněných se vrátilo 74, návratnost 

82,22 %  
 zaměstnanci nominovali k ocenění celkem 34 spolupracovníků 
 2x byl nominován k ocenění celý tým 

 
Ocenění zaměstnanci: 
 

pracovník a jeho 
pracovní pozice důvod ocenění 

Fistungová Veronika 
(asistentka) 

vystupování na vysoké úrovni, svým chováním domov reprezentuje, vždy 
vstřícná, pracovitá, ochotná, spolehlivá, milá, ohleduplná, laskavá, 
společenská, upřímná, dobromyslná, nekonfliktní, příjemné vystupování, 
výborná spolupráce; vždy připravená pomoci; vždy pomůže a poradí, 
úžasná spolupracovnice; slušná, usměvavá, přátelská, je nejhodnější ze 
všech a bude nám chybět 
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Horáková Dana 
(aktivizační 
pracovnice) 

lidský přístup, přijde i ve svém volnu, zařídí a pomůže vždy, pro klienty 
chce, aby se cítili jako doma; mimořádný přínos pro tým; příjemný a 
profesionální přístup, úžasná aktivizace; milá k lidem; iniciativa, ochota, 
spolehlivost a vstřícnost; obětavost, trpělivost a iniciativa; odborné vedení 
týmu; maximální nasazení ve prospěch klientů a spolupracovníků, aplikace 
odpovídajících metod práce, precizní pochopení specifiky demencí, hájení 
práv a potřeb klientů, vzorná prezentace DS a služby DZR, její práce je 
"šitá na míru"; práce s láskou a nasazením, příkladná práce srdcem, člověk 
na pravém místě, pro klienty umí dělat zázraky; díky ní je VITAL VITALEM 

Klemešová Jana 
(pracovnice v 
sociálních službách) 

profesionální přístup v poskytování ošetřovatelské péče o seniory; 
spolehlivost, oblíbená v kolektivu; dlouholetá výborná práce, profesionální 
přístup ke klientům, vstřícné a příjemné vystupování, letitá zkušenost, 
stabilně kvalitní výkon práce i při nedostatku personálu ve službě 

Navrátilová Jana 
(pracovnice v 
sociálních službách) 

stabilní pracovní výkon, kvalitně odváděná práce, výborný přístup ke 
klientům, profesionalita, výborný a přátelský vztah ke spolupracovníkům, 
poctivost, spolehlivost; obětavost, empatie, ochota vždy pomoci, všímavá k 
potřebám a přáním klientů, krásný přístup ke klientům, aktivní přístup, 
výkon vždy na 120% 

Vojtašek Lubomír 
(údržbář) 

pracovitý, obětavý, údržbář na svém místě; osobní příklad pro všechny 
mladé, jak se má pracovat, šikovný, nápaditý jak vše levně a rychle opravit; 
aktivní přístup a iniciativa, přínos pro tým, dlouhodobý přínos, patří do 
dvorany slávy :-) 

 
 
Všichni ocenění zaměstnanci obdrželi jako poděkování od vedení domova cenu 
kvality, věcný dar a certifikát se zdůvodněním nominace. Za příkladnou práci ve 
prospěch klientů a celého domova pro seniory našim zaměstnancům děkujeme. 

 
 
5.4 Spolupráce s okolními obcemi, přijaté dary 
 
V souladu s § 105 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dále dle § 9 odst. 1 písm. 
i) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle doporučení zřizovatele, jsme se obrátili na okolní obce, jejichž 
obyvatelé jsou našimi klienty a nedostačuje-li jim jejich příjem na úhradu poskytované služby 
s žádostí o poskytnutí účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb.  
 
 
Přehled oslovených obcí a výše poskytnutého příspěvku  
 

obec/město žádost o částku výše příspěvku 
1. Grygov                 13 020 Kč  
2. Ivaň                      924 Kč  
3. Klopotovice                      798 Kč  
4. Kojetín                 17 751 Kč  
5. Lipník n/B                   3 560 Kč  
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6. Lobodice                 11 028 Kč  
7. Majetín                 31 032 Kč                    5 000 Kč  
8. Měrovice n/H                 34 134 Kč                    4 000 Kč  
9. Olomouc                 22 131 Kč  
10. Přestavlky                 15 684 Kč  
11. Pivín                 19 602 Kč  
12. Polkovice                 12 024 Kč                  12 024 Kč  
13. Přerov               125 711 Kč                  28 000 Kč  
14. Sobíšky                 16 686 Kč  
15. Tovačov                 46 018 Kč  
16. Vlkoš                   1 169 Kč                    1 169 Kč  

17. Věrovany                 28 770 Kč                  20 000 Kč  
  celkem  400 042 Kč            70 193 Kč  
 
Všem obcím, které vyhověly naší žádosti o poskytnutí účelové dotace, srdečně a 
upřímně děkujeme.  
 
Velký dík patří všem dárcům a sponzorům, bez jejichž štědrosti a laskavosti se naše 
činnost vůbec neobejde. Díky jejich finančnímu přispění jsme mohli realizovat 
některé společenské a kulturní akce pro obyvatele, doplnit a zmodernizovat vybavení 
pokojů a domova. To vše s cílem poskytovat uživatelům službu na vysoké úrovni a 
k jejich spokojenosti. 

 
Přehled o přijatých darech 

dárce popis daru částka 

Lékárna Zlatý zubr Přerov finanční dar na myčku a terapeutickou panenku      8 500 Kč  
Lékárna Zlatý zubr Přerov finanční dar na slunečníky a aktivizaci      9 500 Kč  
Českomoravská 
železniční opravna finanční dar na revitalizaci zahrady    10 000 Kč  

ProVektor Přerov, s.r.o. finanční dar na vybudování přístřešku       5 000 Kč  
TOPOS PREFA Tovačov finanční dar na kulturní akce klientů      2 500 Kč  
Vrána Zdeněk, Tovačov finanční dar na vybudování přístřešku      2 000 Kč  
Obec Uhřičice finanční dar na kulturní akce klientů      2 000 Kč  
Město Tovačov finanční dar na kulturní akce klientů      2 000 Kč  
Obec Oplocany finanční dar na kulturní akce klientů a aktivizaci      1 000 Kč  
AGRO Tovačov finanční dar na kulturní akce klientů a aktivizaci      2 000 Kč  
Lékárna Zlatý zubr Přerov finanční dar na vozík na pleny      8 900 Kč  
Hartmann Rico a.s. nábytek pro I. oddělení do II. patra     83 640 Kč  
Hartmann Rico, a.s.  elektronické zabezpečení dveří oddělení VITAL II.    39 714 Kč  

celkem  176 754 Kč  
 
Děkujeme! 
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Závěr 
 
Co říci závěrem? Nebudu si stěžovat, že poskytování sociální služby v neustále se 
měnících podmínkách, v každoroční finanční nejistotě a nedostatku finančních 
prostředků na zajištění kvalitní služby, profesní a osobnostní rozvoj pracovníků, není 
vůbec snadné. Stejně jako nemůže být důvodem k rezignaci skutečnost, že 
stanovování jasných a dosažitelných strategických cílů ve všech oblastech řízení a 
poskytování služby, se zaměřením na další rozvoj domova, je nejen velmi 
problematické, ale rok od roku náročnější. Vždyť kde je vůle, tam je i cesta. A naší 
velkou výhodou je, že vůli dosahovat kvalitních výsledků máme. Stejně jako máme 
chuť a odvahu neustále překonávat nové a nové překážky, se kterými se při 
poskytování sociální služby denně setkáváme.  
 
Na tomto místě je tedy nanejvýš vhodné vyslovit spíše pár díků. Děkuji všem 
zaměstnancům domova, kteří se přes veškerá úskalí, která naši každodenní práci 
provázejí, stále snaží pružně reagovat na měnící se podmínky poskytování služby, 
na aktuální potřeby uživatelů i na vzrůstající nároky nejen mnou na ně kladené. 
Jejich každodenní poctivá a kvalitní práce, osobní přístup, flexibilita, zájem a 
nasazení jsou důvodem dobrého jména domova v celém regionu i kraji. Je právě 
jejich velkou zásluhou, že jsme domovem vyhledávaným a žádaným. Tato 
skutečnost je však pro ně zároveň i vysoko nasazenou laťkou a náročnou výzvou. 
Proto je tedy na místě jim touto veřejnou formou vyslovit upřímné díky a popřát jim 
k jejich náročné službě sílu, odhodlání a vytrvalost. 
 
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 přátelským místem a domovem.  
 
Není v našich silách zavděčit se všem, ale je v našich silách alespoň se o to pokusit, 
právě proto, že nepsaným pravidlem našeho konání, jak je uvedeno v úvodu této 
výroční zprávy, je snaha dávat času hodnotu. 
 
Dopsáním posledního řádku výroční zprávy tedy uzavíráme rok 2012 a vracíme ho 
zpět do rukou jeho Tvůrce a původce k posouzení a konečnému zúčtování. Své 
poslání, kterým je poskytování sociální 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.  
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LEDEN 
 
Když venku padá sníh, mráz maluje na okna ledové obrázky, začíná plesová 
sezóna. Náš, v pořadí IV. společenský ples, se konal 19. ledna.  
 
„Tak milé dámy, oprašte své sváteční šaty, pánové vytáhněte ze skříně 
nažehlené košile a obleky, ještě tu správnou kravatu a jdeme se veselit.“ 
 
Stalo se již milou tradicí, že nám k potěše a obveselení hrála kapela KORNET. 
Nechyběla bohatá tombola a občerstvení. Třešničkou na dortu bylo krásné 
vystoupení seniorek z Dubu. Svým lehkým tanečním krokem a vkusnou hudbou 
roztleskaly celou jídelnu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚNOR 
 
Jubilanti 
Naše jubilanty s železnou pravidelností oslavujeme každé čtvrtletí. Dne 9. 2. 
2012 jsme se setkali s jubilanty za první čtvrtletí, abychom jim popřáli a 
společně oslavili jejich životní jubilea. Mezi jubilanty patřila také p. Vavříková, 
která oslavila neuvěřitelných 100 let.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masopust 
Popeleční středa se blíží a to je neklamné znamení, že se ze svého spánku 
vzbudí masopustní „MEDVĚD.“ A také že ano.  



V pátek 17. února se v dopoledních hodinách konalo tradiční vodění medvěda. 
Medvěd za doprovodu veselých masek nevynechal ani jeden pokoj a vřele 
všechny zval na odpolední Masopustní veselici. Veselou zábavu si nenechaly 
ujít ani seniorky z Věrovan, které si pro nás připravily úžasné taneční 
vystoupení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BŘEZEN 
 
Den žen  
MDŽ patří k tradičním svátkům v roce. Každou ženu potěší, když je v tento den 
obdarována voňavou kytičku či malým dárečkem. I u nás v domově jsme si 
tento hezký den zpříjemnili posezením u kávičky, vínečka a netradičně jsme si 
pochutnali na pečeném bůčku. Mňam… to byla dobrota ☺ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tovačovské literární odpoledne 
Zima je dlouhá a do léta daleko. Sportovat se moc nehodí a tak nám chybí 
nějaké zpestření šedých zimních dnů. Proto jsme se rozhodli, že k nám do 
domova pozveme naše přátele z okolních domovů pro seniory na Tovačovské 
literární odpoledne.  
Pozvání přijali přátelé z Hranic, Pavlovic 
a Radkovy Lhoty. A stálo to opravdu za 
to, při poslechu básní a literárních děl se 
nám až tajil dech. Šlo opravdu o velmi 
sváteční odpoledne…. 
 



DUBEN 
 
Přišlo jaro za sluníčkem,  
zemi otevírá zlatým klíčem, 
všechno se raduje, 
zpívá a tancuje, 
jaro vítá, jaro vítá… 
 
 
Velikonoce  
Jsou svátky „VZKŘÍŠENÍ.“ Sluníčko začíná laskat naše tváře a rozpouští zbytky 
sněhu. A my se radujeme z příchodu nového života. K jeho symbolice patří 
barvení vajec a výzdoba příbytků. A tak i my barvíme vejce a vyrábíme jarní 
dekorace, což nám činí nevýslovnou radost. Naše výrobky potom prezentujeme 
na vlastní VELIKONOČNÍ VÝSTAVCE. 
Pro zpestření těchto dnů, jsme si k nám pozvali pí. Markovou, která nám 
přiblížila a připomněla tradici českých velikonoc. 
 
Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám,  
když mi dají vajíčko, 
zmrskám je jen maličko ☺ 
 
 
 
KVĚTEN 
 
Stavění máje 
Ke konci dubna nám počasí moc nepřálo, proto jsme museli odložit stavění 
máje na květen. Dopoledne jsme si zpříjemnili sportovními soutěžemi, které 
neměly vítězů ani poražených. 
Pak jsme navázali barevné stuhy na májku a takhle krásně nazdobenou jsme ji 
předali našim pánům z údržby a ti májku postavili. 
Počasí nám celý měsíc přálo, a tak jsme mohli chodit na zahradu si májku 
hlídat, aby nám ji náhodou nějaký zlomyslný skřítek Naschválníček neukradl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svátek matek 
Nám svým hudebním vystoupením zpestřil pan Černohous, který přijal naše 
pozvání a svým vystoupením potěšil nejen maminky, tety, babičky, ale zkrátka 
všechny, kdo na vystoupení přišli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berušky 
Paní Marková patří k příznivcům našeho domova, tentokráte nás navštívila se 
svým programem o hmyzu. Jako první z mnoha nám představila SLUNÉČKO 
SEDMITEČNÉ. 
A tak jsme se dozvěděli zajímavé informace 
a ještě jako bonus jsme si berušku mohli 
vyrobit. 
 
 
 
Kácení máje 
Májku jsme postavili a uhlídali, a teď ji  
můžeme slavnostně skácet! Po pečlivých 
přípravách se nám to opravdu vydařilo. Již klasické vystoupení herců - amatérů 
z řad zaměstnanců - nemělo chybu, boj cikána s židem o májku patří už 
k tradici našeho domova. O krásné odpoledne se s námi přišli podělit i rodiče 
s dětmi se svým tanečním vystoupením a folklórní soubor Hanáček.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Děvčata z Tovačova pro nás měla připravena dvě taneční vystoupení a na 
závěr jsme ještě museli hasit požár za pomoci dobrovolných hasičů z Tovačova 
a jejich historické (místo koňmi, lidskou silou tažené) hasičské stříkačky. 
Nechybělo samozřejmě točené pivo, grilované makrely, steaky a bohatá 
tombola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČERVEN 
 
 
Šneci 
A pokračujeme s paní Markovou 
v jejím programu povídání o přírodě. 
Tentokráte si povídáme o šnečcích a 
pro zpestření si je opět vyrobíme… 
 
 

 
„Sportem ku zdraví“ 
Tak tohoto motta se opravdu pevně držíme. 
Pravidelně cvičíme pro zdravou kondici a 
trénujeme pétanque, kuželky i kroket. Jezdíme 
měřit naše síly i do jiných domovů. Jako první 
nás přivítali ve Chválkovicích na soutěži 
v pétanque. Počasí nám moc nepřálo. Zima a 
déšť nám radost právě neudělaly. 

 



Následně jsme se vypravili na 
sportovní klání do Domova důchodců 
v Jesenci. Velice se nám tam líbilo, 
příjemná atmosféra i pěkné počasí 
nám dělaly radost. Přesto, že jsme 
tentokráte žádné medaile nepřivezli, 
spokojenost se soutěžním dnem byla 
veliká. 
 
 

Pavlovice byly 3. v pořadí, kam jsme 
přijali pozvání na malou sportovní 
olympiádu. Tam se vždy velmi těšíme, 
protože se o nás hezky starají a mají 
vše perfektně připravené. Však jsme si 
to tam krásně užili a navíc jsme jeli se 
zlatými medailemi na krku a pohárem 
v ruce domů. Už teď se těšíme na příští 
rok. 

 
 
 
Gulášmánie 
… aneb jak jsme soutěžili o nejlépe uvařený kotlíkový guláš. Že Češi patří mezi 
gurmány, je věc jistá a všem známá. Pro ty, kteří neznají cizí slova, jsou to lidé 
s mlsnými jazýčky a vytříbeným vkusem, co se různých poživatin týče. Rádi 
ochutnávají cizí kuchyně, ale to ještě neznamená, že by neměli rádi tu svou 
„ČESKOU.“ A to zřejmě inspirovalo zaměstnance v DD Prostějov společně 
s Lions club Olomouc, aby vyhlásili soutěž o„NEJCHUTNĚJŠÍ GULÁŠ.“ Na tuto 
soutěž jsme byli pozvaní a z 11 soutěžících družstev jsme k naší velké radosti 
skončili na krásném 3. místě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Jó třešně zrály, sladký třešně zrály…“ 
To se samozřejmě musí pořádně využít. Vždyť čas třešní je tak sladký a tak 
krátký…. A tak jsme tento krásný den vyhlásili jako „den třešňových variací“. 
Dopoledne se začala linout domovem vůně třešňových specialit. Fantazii se 
meze nekladly. Bublanina a různé jiné třešňové dobroty vznikaly pod rukama 
zkušených hospodyněk. Odpoledne jsme se sešli u kávičky, abychom ty voňavé 



třešňové dobroty ochutnali a zhodnotili. Nu, a tak vám prozradíme, že nejvíce 
nám chutnal třešňový štrúdl – to byla opravdová delikatesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČERVENEC 
 
Za hezkého počasí obyvatelé tráví svůj čas na naši krásné, udržované zahradě. 
Někdo se sluní na sluníčku, jiný zase vyhledává stín. Když se nad zahradou 
objeví mrak, sejdeme se v jídelnách a pilně pracujeme. A že jsme měli opravdu 
plné ruce práce! Vždyť už v  srpnu nás čeká velká letní slavnost a na tu je třeba 
se důkladně připravit. Proto z keramiky vyrábíme upomínkové předměty 
inspirované Tovačovskou věží. V prostorách naší tělocvičny vznikají pod 
šikovnýma rukama zaměstnanců kulisy Tovačovského zámku, které na Letní 
slavnosti ozdobí naši zahradu. Vše se doladí papírovými růžemi, na kterých 
také pilně pracujeme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRPEN 
 
Léto je v plném proudu, sluníčko hřeje, 
děti si užívají prázdnin u vody. U nás 
v domově se potřebujeme také osvěžit, 
proto jsme se pustili do výroby pravé 
domácí zmrzliny. Každý měl chuť na jinou, 
tak jsme si vyrobili hned šest druhů: 
jogurtovou s malinami, čokoládovou, borůvkovou s limetkou, vanilkovou 
s mandlemi, kávovou se sušenkami a citrónovo-tvarohovou s medem a mátou. 
Všechny byly výborné. Recepty nám dodala paní ředitelka, která byla hlavní 
iniciátorem celé akce.  



Letní slavnost „Pod spanilou věží“ 
Pro letošní slavnost jsme se nechali 
inspirovat Tovačovským zámkem a to 
hlavně věží, která se jmenuje SPANILÁ. 
Málokdo zná všechny vlastníky a historii 
tohoto zámku. Proto jsme si dali tu práci a 
připomněli v hraném představení všechny 
významné majitele od začátku až do 
konce.  
 
Následně na zahradě domova předvedli historické, humorně laděné vystoupení 
pozvaní šermíři. Hanáci z Tovačova nám zatančili tehdejší dobový tanec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kdo měl chuť a odvahu, mohl se v průběhu celé slavnosti projet po Tovačově 
ve skvostně vyzdobené bryčce, tažené nádherným koňským spřežením. 
S krásným, téměř romantickým vystoupením se představily seniorky z Dubu i 
z Věrovan. A nesměli chybět ani kuchtíci ze zámku se svým tanečním 
vystoupením.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pivko bylo dobře vychlazené, ve vzduchu se mísila vůně grilovaných steaků a 
dobře naložených, výborně ochucených makrel. I to počasí nám přálo. Celou 
slavností nás provázela již známá kapela Kornet. Jako vzácné hosty jsme mimo 
jiné mohli přivítat návštěvu z DS Prostějov a Centra Dominika Kokory. 



Turnaj v pétanque 
 
Tak konečně měříme naše síly i u nás na domácím hřišti. Letošního, už IX. 
ročníku turnaje seniorů ve hře pétanque, se zúčastnilo celkem 9 družstev. 
Všechny jsme hezky přivítali, pohostili a zpříjemnili jim sportovní dopoledne 
Zámeckou kapelou z Nezamyslic. Po lítém boji naše domácí družstvo obsadilo 
krásné 2. místo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁŘÍ  
 
Dub nad Moravou 
Jako každý rok, ani letos jsme nevynechali 
výlet do Dubu nad Moravou, kde nás na 
faře přivítal pan farář Kornek. Kostel je 
známým poutním místem. 
 
 
Vstávat ááá cvičit…! 
Léto je pryč a tak si ještě naposledy užít sportování, než odradí nás zima, sníh 
a mráz. Do Chválkovic jsme se letos podívali již po druhé, tentokrát na 
sportovní olympiádu. Z Přerova přišlo pozvání na turnaj v kroketu, to se také 
nedalo odmítnout, a tak i za deštivého počasí jsme se vydali sportovat. Cestou 
zpět už nám déšť vůbec nevadil. Vezli jsme si pohár s medailemi a dárkový koš. 
A to přece rozjasní sebevíce zatažené nebe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další týden jsme se rozjeli na sportovní olympiádu do Radkovy Lhoty, tam už 
jsme tak úspěšní nebyli, ale to nám vůbec nevadilo. Naše heslo totiž zní: „NENÍ 
DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE!“ 



ŘÍJEN 
 
Canisterapie  
Od října k nám pravidelně dochází paní 
Jitka Šiklingová se svým chytrým a 
hravým pejskem, fenečkou Corou. Pejsek 
slaví neuvěřitelné úspěchy a vykouzlí 
úsměv na tvářích našich klientů, a o to tu 
jde. Máme je moc rádi a vždy se těšíme 
na jejich milou návštěvu. 
 
 
 
Pohodová po-hodová zábava 
„Čí só hode, naše hode!“ Proč je neoslavit?  
Slavili jsme a výborně se bavili. 
Dopoledne jsme se pustili do pečení 
jablečných závinů, které jsme potom 
přikusovali k čerstvě uvařené, voňavé 
kávičce. K tanci a poslechu nám hrála 
paní Eliška. Po skleničce červeného vína 
se každému rozzářily oči i tváře a všichni 
jsme si spolu krásně zazpívali. 
 
 
 
LISTOPAD 
 
Martinovská zábava 
Martin sice na bílém koni nepřijel (nejspíš 
ho rozdal někde cestou), ale nám to nevadí, 
místo Martina přijel pan Svoboda, který 
nám dovezl do zlatova ugrilovaná kuřata, 
na kterých jsme si velice pochutnali. Vhod   
po dobré svačině přijde káva nebo sklenička vína a už se vesele bavíme při 
známých písničkách, které jsme si zazpívali za doprovodu harmoniky. 
 
 

PROSINEC 
 

Mikuláš 
Z adventního ztišení a rozjímání nás 
lehce vyrušil Mikuláš, čert a anděl, kteří 
už tradičně, kvůli vzpomínkám, 
navštěvují náš domov. Ani letos tomu 
nebylo jinak. Přišli, potěšili dárečkem a 
pozvali všechny na Mikulášskou 
zábavu.  



Šipky  
Pozvání do DS Hranice na turnaj v šipkách nikdy neodmítneme. Vždyť také na 
něj celý rok pilně trénujeme a potom nás ti nejlepší reprezentují. Tento 
zodpovědný přístup se nám osvědčil, vždyť jsme obsadili krásné stříbrné místo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adventní koncerty  
Hudebním vystoupením v době adventu nás potěšili Trubači z Olomouce. Děti z 
Dětského domova Plumlov u nás vystupovaly se svým vánočním pásmem už 
podruhé. Děti potěšily a vykouzlily úsměv na tvářích našich seniorů a završily 
tak slavnostní rozsvícení vánočního stromku v hlavní jídelně domova, kde jsme 
si krátce před jejich příchodem i my společně zazpívali staré jímavé koledy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vánoční koncert 
Manželé Procházkovi z Olomouce si pro nás připravili speciální vánoční 
program se známými i méně známými koledami, prokládaný dojemnou recitací, 
která chytala za srdíčka. Bylo vidět, že některé citlivé dušičky z řad našich 
obyvatel měly slzu na krajíčku. Konec roku jsme oslavili při společném posezení 
u připravených dobrot a trochy sportování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VITAL 
 
 
 
Oddělení VITAL je šité na míru klientům s Alzhaimerovou nemocí. Způsob 
poskytování služby a všechny volnočasové aktivity na oddělení VITAL jsou 
přizpůsobeny specifickým potřebám osob s demencí, obyvatelé „domova se 
zvláštním režimem“ mají tedy zvýšenou péči, pozornost a podporu zaměřenou 
právě na zvládnutí projevů jejich onemocnění.  
 
A proč „oddělení se zvláštním režimem“ nese název VITAL? Je to v jednom 
krátkém a pozitivním slově shrnutá filosofie „Vitální i s Alzheimerovou 
nemocí“, což je naše zkušeností podepřené přesvědčení, že člověk trpící 
jakoukoliv demencí, včetně té nejtěžší z nich, může s podporou a pomocí jiného 
člověka prožít krásný, hodnotný a spokojený život. 
 
Při společných setkáních si povídáme a vzpomínáme na doby dávno i nedávno 
minulé, trénujeme paměť i své tělo. Pro představu uvádím jen stručný výčet 
z našich mnohých, každodenních aktivit, doplněný o ilustrativní fotografie. 
 
Masopust 
V únoru se u nás zastavil masopustní 
průvod v čele s medvědem. Ten nám 
svým pohlazením vykouzlil úsměv na 
tvářích. Na společné zábavě jsme si 
s medvědem mohli i zatancovat. 

 
 
 
Cvičení 
Pravidelné cvičení zaměřujeme na cvičení 
jemné motoriky, na zdravotní, dechové, 
posilovací, prožitkové a relaxační cvičení.   
Cvičíme s hudbou, míčem, činkami, šátkem 
nebo jen tak procvičujeme prsty. Prostě 
cvičíme si pro radost. 

 
 
 
 

 
 
 



Trénování paměti 
Při trénování paměti vzpomínáme na naše mládí, na 
školní léta, i na to, kam jsme jezdili na dovolenou. To 
pak společně cestujeme prstem po mapě, prohlížíme 
obrázky a poznáváme krajiny naší vlasti. 

 
 

 
Rukodělné práce 
Sami si vyrábíme sezonní výzdobu prostor, 
kde trávíme nejvíce volného času, a také 
drobné upomínkové předměty či drobnosti pro 
radost a potěšení nás, či našich blízkých. 
Základem je malování, stříhání, vyšívání, 
lepení… Potřebujeme jen dobrý nápad, 
trpělivost a šikovné ruce. 

 
 

Zpívám rád, a je to na mně doufám znát 
Máme rádi pěkné písničky. Nejen poslech, 
ale hlavně zpívání písniček, které jsme se 
naučili v mládí, nám vyplní každou volnou 
chvilku. Zpěv též často doprovází naše další 
běžné činnosti, například procvičování jemné 
motoriky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivity na čerstvém vzduchu 
Pokud nám počasí dovolí, sedáváme venku na zahrádce. Máme tam i prostor 
na procházku, nebo na sportování. Je možné si zahrát pétanque, kroket i ruské 
kuželky. Sluníčko nás vždy pozitivně naladí a o dobrou náladu pak není nouze. 

 
 
 
 
 
 

ou věží“ bylo fajn. 
 



Canisterapie 
Pravidelně za námi chodí Border colie Cora na 
canisterapii. Nejdříve si společně pohrajeme a potom 
si chvíli odpočine s klienty, kteří jsou převážně na 
pokojích. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Posezení u kafíčka 
Zábavy a různá vystoupení nám zpestřují každý 
měsíc. Rádi si posedíme u dobrého kafíčka a při 
pěkné muzice. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mikuláš a konec roku 
V prosinci chodil Mikuláš s čertem a andělem, odpoledne následovala tradiční 
Mikulášská zábava. Závěr roku jsme oslavili společně s personálem a těšíme 
se na rok příští, snad stejně 
 dobrý, jako ten, co uplynul. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zazvonil zvonec a mému  
vyprávění už je konec ☺ 
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