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Předmluva  Domova  důchodců  Jesenec,  p.  o.
k Výroční zprávě za rok 2011 

Jako každý rok se Vám letos dostává do rukou Výroční zpráva DD Jesenec,  
p. o. Budeme velmi potěšeni, když se nám touto zprávou podaří informovat uceleně  
o celém spektru činnosti naší organizace v předchozím roce. Naši snahou je, aby  
byly  v předloženém  materiálu  osvětleny  všechny  základní  aspekty,  které  mají  
na chod  zařízení  tohoto  typu  zásadní  vliv.  Jde však  také  o  obsahově  limitovaný  
materiál,  ve kterém nebylo možno vyjmenovat  nebo se podrobně zabývat  vším,  
čím  naše  organizace  v roce  2011  prošla  a  co  se  zdařilo,  nebo  naopak  
co  se  realizovat  doposud  nepodařilo.  Naší  ambicí  je  zároveň  přiblížit  složitou  
a  nelehkou  práci  zaměstnanců  tohoto  segmentu  veřejných  služeb,  kteří  
se každodenně s problematikou seniorů, závislých na jejich pomoci a pomoci dalších  
veřejných  i soukromých  služeb,  setkávají.  Přesto  jsme  se  snažili  v následujících  
řádcích  a kapitolách  podat  poměrně  ucelenou  zprávu  a  osvětlit  nejzajímavější  
souvislosti této oblasti. 

Je našim přáním, aby zpracovaný materiál  přinesl  nejen poznatky o naší  
práci, místě a čase, ve kterém byla vykonána, ale také to, aby jeho čtenář nalezl  
vysvětlení  pro své  případné  otázky  ohledně  věkové  skupiny  seniorů,  která  tvoří  
nedílnou a významnou součást naší společnosti a mohl si tak učinit názor na danou  
problematiku. Oceníme také Vaše názory a případné připomínky.

V Jesenci dne 11. 3. 2011 Bc. Zuzana Bratterová, LLM
ředitelka organizace

Děkuji velmi pracovníkům Domova za práci na tvorbě Výroční zprávy za rok 2011.
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Na Výroční zprávě 2011 DD Jesenec se podíleli:

Bc. Bratterová Zuzana, LLM
Ing. Hana Spurná
Mgr. Yvona Andělová
Věra Vymětalová
Antonín Zajíček
Jitka Veselá
Petra Nedbalová
Ludmila Kočí
Jana Nedbalová
Marie Zajíčková 

4



Výroční zpráva 2011 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

Obsah
Obsah                                                                                                                                     .................................................................................................................................  5  
1. Úvod                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  7  
2. Základní údaje o organizaci                                                                                                 .............................................................................................  8  

2.1 Identifikační údaje a kontakty v     roce 2011                                                                           .......................................................................  8  
2.2 Statut organizace                                                                                                                   ...............................................................................................................  9  
2.3 Údaje o sídelním celku                                                                                                        ....................................................................................................  10  
2.4 Geneze sociální služby                                                                                                        ....................................................................................................  11  

3. Veřejný závazek                                                                                                                ............................................................................................................  12  
3.1 Poslání Domova                                                                                                                  ..............................................................................................................  12  
3.2 Cíle Domova                                                                                                                       ...................................................................................................................  12  
3.3 Cílová skupina                                                                                                                     .................................................................................................................  12  
3.4 Službu neumíme poskytnout, jestliže                                                                                  .............................................................................  12  
3.5 Zásady poskytované služby                                                                                                ............................................................................................  13  

4. Materiální vybavení pro poskytování služby                                                                       ...................................................................  15  
4.1 Objekty a     činnost na jejich obnově a údržbě                                                                      ..................................................................  15  
4.2 Lesopark se zahradami a činnost na jejich obnově a údržbě                                              ..........................................  17  
4.3 Vozový park a další strojní vybavení                                                                                  ..............................................................................  18  

5. Poskytované služby a jejich úhrada                                                                                   ...............................................................................  19  
5.1 Stravovací služby                                                                                                                ............................................................................................................  19  
5.2 Ubytování                                                                                                                            ........................................................................................................................  19  
5.3 Úhrada za pobyt a stravu                                                                                                     .................................................................................................  21  
5.4 Ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační péče                                                                      ..................................................................  21  
5.5 Sociální péče                                                                                                                       ...................................................................................................................  22  
5.6 Další služby                                                                                                                         .....................................................................................................................  25  
5.7 Služba – realizace volnočasových aktivit, kulturních, společenských a sportovních akcí 
v     roce 2011                                                                                                                                ............................................................................................................................  26  

6. Dobrovolnická služba a praxe                                                                                            ........................................................................................  34  
6.1 Dobrovolnická služba                                                                                                         .....................................................................................................  34  
6.2 Praxe                                                                                                                                    ................................................................................................................................  35  

7. Struktura Uživatelů                                                                                                            ........................................................................................................  36  
7.1 Statistické údaje o Uživatelích                                                                                            ........................................................................................  36  
7.2 Růst počtu Uživatelů se sníženou mobilitou a trvale upoutaných na     lůžko                        ....................  36  
7.3 Příspěvek na péči                                                                                                                ............................................................................................................  37  

8. Organizační struktura                                                                                                        ....................................................................................................  38  
8.1 Organizační struktura platná v     období od ledna 2011  
do 28. 2. 2011                                                                                                                            ........................................................................................................................  38  
8.2 Organizační struktura platná v     období od 1. 3. 2011 do konce roku     2011                         .....................  39  

9. Činnosti pracovních úseků                                                                                                 .............................................................................................  40  
9.1 Ředitelka                                                                                                                             .........................................................................................................................  40  
9.2 Ekonomický úsek                                                                                                                ............................................................................................................  41  
9.3 Sociální úsek                                                                                                                       ...................................................................................................................  41  
9.4 Zdravotní úsek                                                                                                                     .................................................................................................................  42  

5



Výroční zpráva 2011 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

9.5 Provozní úsek                                                                                                                      ..................................................................................................................  42  
9.6 Stravovací úsek                                                                                                                   ...............................................................................................................  43  

10. Personální zajištění služby                                                                                              ..........................................................................................  44  
10.1 Personální obsazení                                                                                                           .......................................................................................................  44  
10.2 Vzdělávání pracovníků v     roce 2011                                                                                  ..............................................................................  44  
10.3 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav
k 31. 12. 2011                                                                                                                            ........................................................................................................................  47  
10.4 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav
k     31. 12. 2011                                                                                                                            ........................................................................................................................  48  
10.5 Celkový údaj o průměrných platech                                                                                 .............................................................................  48  
10.6 Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních poměrů zaměstnanců v     roce 2011          ......  48  
10.7 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav     k     31.     12. 2011                   ...............  49  

11. Hospodaření organizace                                                                                                  ..............................................................................................  50  
11.1 Hospodaření s     fondy                                                                                                         .....................................................................................................  51  
11.2 Rozvaha                                                                                                                             .........................................................................................................................  52  
11.3 Výkaz zisků a ztrát                                                                                                            ........................................................................................................  53  
11.4 Přehled nákladů a výnosů ve vybraném období                                                                ............................................................  54  

12. Vnitřní legislativa                                                                                                             .........................................................................................................  56  
13. Kontrola                                                                                                                          ......................................................................................................................  59  

13.1 Kontroly provedené státními orgány                                                                                 .............................................................................  59  
13.2 Kontrolní, dozorová a auditní činnost zřizovatele                                                            ........................................................  60  
13.3 Vnitřní kontrolní, dozorová a metodická činnost organizace                                           .......................................  60  

14. Snižování rizik                                                                                                                 .............................................................................................................  61  
15. Společenská odpovědnost organizace                                                                             .........................................................................  63  
16. Prezentace organizace                                                                                                    ................................................................................................  64  
17 Plány organizace na následující období                                                                            ........................................................................  66  
18. Závěr                                                                                                                              ..........................................................................................................................  67  

Použitá literatura a zdroje                                                                                                          ......................................................................................................  70  
Grafy a obrázky                                                                                                                         .....................................................................................................................  70  

6



Výroční zpráva 2011 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

1. Úvod
Tato  Výroční  zpráva  je  zpracována  na základě  příslušných  ustanovení  

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  
předpisů a s ohledem na znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,  
ve  znění  pozdějších  předpisů  a obsahovou  náplní  jsou  základní  údaje  o  statutu  
organizace,  údaje  o službách  poskytovaných  Uživatelům,  významné  ekonomické  
informace  v souladu  s bodem XVIII  dokumentu  Zásady  pro  řízení  příspěvkových  
organizací  zřizovaných  Olomouckým krajem.  Zpráva dále  podává  základní  údaje  
o organizaci  (název,  sídlo,  charakteristika  organizace,  zřizovatel,  údaje  o  vedení  
a případných orgánech organizace, adresa pro dálkový přístup), přehled o činnosti, 
o personálním zajištění  služby,  struktuře Uživatelů,  základní  údaje o hospodaření  
i další  údaje.  Popisuje  stav  interní  legislativy,  soubor  nastavených  interních  
kontrolních  mechanizmů  i soubor  kontrolních  činností,  které  byly  prováděny  
externími kontrolními orgány i samostatnou interní činností. Obsahuje také zmínku o  
procesu  snižování  nebo  odstraňování  rizik.  Ve zprávě  je  popsána  i  prezentace  
Domova a celým textem se prolíná predikce vývoje v následujícím roce.
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2. Základní údaje o organizaci

2.1 Identifikační údaje a kontakty v roce 2011

Název organizace: Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Jesenec 1, PSČ  798 53
Statutární zástupce: Bc. Zuzana Bratterová, LLM

IČO organizace: 71197702
Bankovní spojení: 19-2121800257/0100
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Adresa zřizovatele: Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ  779 11

Kontakty:
Funkce Pevná linka E-mail
ředitelka +420 582 396 890 reditel@ddjesenec.cz

zástupce ředitele +420 582 396 396 ekonom@ddjesenec.cz

ekonom +420 582 396 396 ekonom@ddjesenec.cz

personalista +420 582 396 396 personalni@ddjesenec.cz

administrativní pracovník +420 582 396 396 asistent@ddjesenec.cz

vrchní sestra +420 582 330 517 zdravotni@ddjesenec.cz

sociální pracovnice +420 582 396 922 socialni@ddjesenec.cz

účetní +420 582 396 922 ucetni@ddjesenec.cz

zásobovač +420 582 396 922 stravovani@ddjesenec.cz

účetní (pro sociální záležitosti) +420 582 396 922 socialniucetni@ddjesenec.cz

vedoucí kuchyně + 420 582 396 922
provozní úsek + 420 582 396 922 provozni@ddjesenec.cz

Fax: +420 582 396 890
+420 582 396 396

Web: www.ddjesenec.cz
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2.2 Statut organizace

Domov důchodců  Jesenec  je  příspěvkovou  organizací,  která  je zřizována  
na základě ustanovení § 35, odst. 2, písmeno j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  
(krajské  zřízení).  To opravňuje  tyto  územní  celky  zřizovat  a rušit  příspěvkové  
organizace  a organizační  složky  kraje  a  schvalovat  jejich  zřizovací  listiny.  
Dále  je příspěvková  organizace  zřizována  na základě  ustanovení  
§ 23 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
Na základě  tohoto  ustanovení  je  územní  samosprávný  celek  oprávněn  
ve  své  samostatné  působnosti  k plnění  svých  úkolů,  zejména  k  hospodářskému  
využívání  svého  majetku  a k zabezpečení  veřejně  prospěšných  činností  zřizovat  
příspěvkové  organizace  jako  právnické  osoby,  které  zpravidla  ve  své  činnosti  
nevytvářejí zisk.

V případě  Domova  důchodců  Jesenec  je  tato  organizace  zřízena  
pro činnosti,  které  musí  územní  celek  ze  zákona  pro  své  občany  zajišťovat  –  
což má ukotvení v ustanovení § 1 zákona o krajích, na jehož základě kraj pečuje  
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jde o činnosti velkého  
rozsahu, u nichž by zajišťování úředníky územního celku bylo nerentabilní – proto  
je vhodné,  aby  organizace,  která  je  vykonává,  měla  postavení  právnické  osoby.  
Zároveň však své působení má takováto organizace omezeno předmětem činnosti.  
Protože obecně jde v oblasti sociálních služeb převážně o nevýnosné činnosti, bývá  
činnost saturována z veřejných prostředků včetně prostředků zřizovatele.

Zřizovatelem  organizace  je  Olomoucký  kraj,  který  rozhoduje  o  zřízení,  
založení,  reorganizaci  nebo zrušení  organizace.  Zařízení  se  současným právním  
statutem vzniklo s účinností od 1. 1. 2004, zřízeno bylo z rozhodnutí Zastupitelstva  
Olomouckého kraje rozhodnutím č. j.  2/UZ/20/31/2003 ze dne 18. prosince 2003.  
Je zapsáno u Obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle Pr, vložce číslo  
1432.

Hlavním  předmětem  činnosti  je  poskytování  sociální  služby  v intencích  
ustanovení  §  35  a 49 zákona č.  108/2006 Sb.,  o  sociálních  službách,  ve  znění  
pozdějších předpisů. Jako zařízení sociální péče s pobytovými službami poskytuje  
v souladu s ustanovením § 11, odst. 1 zákona č.  20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,  
ve  znění  pozdějších  předpisů  také  zdravotní  péči,  jde-li  o ošetřovatelskou  
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a rehabilitační  zdravotní  péči  o pojištěnce  v nich  umístěné,  a to  za  podmínek  
a v rozsahu stanoveném ve zvláštním právním předpisu.

Zařízení  hospodaří  na  základě  zřizovací  listiny,  v  úplném  znění
č. j. 8/UZ/4/37/2009 ze dne 10. 3. 2009, se svěřeným nemovitým majetkem v obci  
Jesenec, katastrální území Jesenec, stavby č. p. 1, na parcele 31, č. p. 2, parcela  
30,  č.  p.  109,  parcela  28/2  a  dále  na třech  pozemcích,  které  jsou  zastavenými  
plochami a nádvořím, třech pozemcích, které jsou zahradami a jednom pozemku,  
který  je ostatní  plochou.  Také  tyto  svěřené  pozemky  jsou  v obci  Jesenec  v jeho  
katastrálním území.

Zřizovatel také předal příspěvkové organizaci do správy k vlastnímu využití  
ostatní majetek podle inventury k 31. 12. 2003.

2.3 Údaje o sídelním celku

Obec Jesenec je vzdálena 25 km severozápadně od Prostějova a 38 km  
západně od Olomouce na katastrálním území  obce s rozlohou celkem 4,81 km2.  
Obec  se  nachází  ve  správním  obvodu,  ve  kterém je  státní  správa  v přenesené  
působnosti  vykonávána Městským úřadem Konice. Ten ji vykonává jako pověřený  
obecní úřad (tzv. úřad II.) a jako úřad obce s rozšířenou působností (tzv. úřad III.).  
Jesenec  také spadá  do  správních  obvodů  státních  institucí,  které  mají  v Konici  
zřízeny úřady  nebo detašovaná  pracoviště.  V Konici  jsou  také  zařizovány  služby  
pro Uživatele  zařízení  (tedy  lékárna,  drobné  nákupy,  apod.).  Domov  je  umístěn  
v barokním zámku, nadmořská výška u zámku je 495 metrů.

Obec  je  známým  poutním  místem,  které  
je zasvěceno sv. Liborovi. Tomuto světci je zasvěcen 
i místní kostel, který byl postaven v roce 1710. Zámek  
samotný  byl  postaven  v roce  1711.  Postupně  
jej  vlastnilo  osmnáct  majitelů  z několika  moravských  
panských rodů. S největší pravděpodobností je barokní  
komplex  s  budovou  zámku  (postavenou  na  místě  
bývalé  tvrze)  dílem  nejvýznamnějšího  barokního  
architekta  Jana  Blažeje  Santiniho  Aichla,  který  žil  
v letech  1677  až  1723.  Na  zámku  žil  také  hudební  

10



Výroční zpráva 2011 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

skladatel Ludvík z Dietrichů, který je autorem nápěvu „Moravo, Moravo, Moravičko  
milá“.  K jeho  osobě  je  umístěna  na  průčelí  zámku  pamětní  deska.   V  počátku  
18. století  se v Jesenci  těžila železná ruda. Přibližně v této době byla postavena  
barokní  kontribuřenská  sýpka,  z  níž  dnes  zbyly  už  jen  obvodové  zdi.   Jesenec  
se nachází na železniční trati z Olomouce do Moravské Třebové, která je užívána  
již od roku 1890. Obec byla v roce 1927 elektrifikována. V Jesenci se nachází obecní  
úřad, který sídlí v budově kulturního domu, stejně jako pošta. V obci mají také sídlo  
některé  firmy  zajišťující  služby  pro  občany  okolních  obcí  a  vytvářející  pracovní  
příležitostí pro místní občany. Nad komplexem Domova důchodců začíná výchozí  
bod  Kladecké  naučné  stezky.  Obec  žije  bohatým  kulturním,  společenským  
a duchovním životem, jehož součástí jsou i Uživatelé našeho zařízení.

2.4 Geneze sociální služby

Sociální  služba je  v objektu  poskytována od roku 1932.  V tomto roce byl  
zámek a přilehlé pozemky i s rozlehlým parkem zakoupeny Sestrami sv. Františka  
v Kojetíně a následující rok, kdy byl objekt převeden do vlastnictví kongregace sester  
Dominikánek v Řepčíně,  je  v objektu  poskytována sociální  služba.  Od roku 1960  
začal  Domov  spravovat  stát,  přičemž  službu  zde  řádové  sestry  vykonávaly  
až do roku  1974.  Po  navrácení  objektu  církevním organizacím v  roce  1989  bylo  
zařízení  i  nadále  spravováno  státem  –  tedy  státem  zřizovanou  příspěvkovou  
organizací – Sociálními službami, příspěvkovou organizací se sídlem v Prostějově.  
S účinností ode dne 1. 1. 2004 přešla zřizovací povinnost v rámci reformy veřejné  
správy na Olomoucký kraj.  Organizace je  v následujícím období  ustavována jako  
Domov  důchodců  Jesenec  se  statutem  příspěvkové  organizace,  která  byla  
nájemcem objektu. V  prosinci 2006 se zřizovatel – Olomoucký kraj – stal vlastníkem  
objektu a příspěvkové organizaci Domov důchodců Jesenec byl nemovitý majetek  
svěřen do správy.
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3. Veřejný závazek

3.1 Poslání Domova

Posláním  Domova  je  poskytovat  celodenní  sociální  a  zdravotní  péči  
seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří již nejsou schopni se o sebe  
v plné míře starat sami, tak aby mohli i nadále žít důstojný a spokojený život.

3.2 Cíle Domova

Cílem Domova je udržení soběstačnosti a umožnění důstojného prožití stáří;  
Uživatelům jsou v naší službě zajištěny základní životní potřeby jako čistota, teplo,  
strava  atp.  Prostřednictvím  ošetřovatelských  služeb  je  zajištěn  pocit  bezpečí,  
Uživatel  není  v izolaci,  důraz  je  rovněž  kladen  na  zachování  rodinných  a  
společenských vztahů.

3.3 Cílová skupina

Cílovou  skupinu  tvoří  dospělé  osoby  s mentálním  a  tělesným postižením  
ve věku  50  až  65  let  se  sníženou  soběstačností  a  mladší  senioři  ve  věku  
od 65 do 80 let věku a starší senioři nad 80 let se sníženou soběstačností.

3.4 Službu neumíme poskytnout, jestliže 

• neposkytujeme službu, kterou žadatel žádá
• zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování služby, tedy např.

1. vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém  
zařízení

2. zájemce je zdrojem infekčních nebo parazitárních onemocnění
3. ohrožuje sebe a okolí  akutní nestabilizovanou duševní nemocí nebo  

Alzheimerovou nemocí (s poruchami chování)
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4. chováním narušuje kolektivní soužití, a to zejména z důvodu závažné  
duševní nebo mentální poruchy

5. osobám trpícím chronickou duševní nebo závažnou mentální poruchou
6. zájemce má speciální dietu, sondu apod. 

• máme naplněnou kapacitu zařízení
• zájemce nespadá do naší cílové skupiny
• nejsme schopni naplnit osobní potřeby a cíle zájemce o službu
• osoba  potřebuje  pobyt  v Domově  se  zvláštním  režimem  či  uzavřeném  

oddělení 

3.5 Zásady poskytované služby

Domov si stanovil tyto zásady, důležité pro kvalitní a etický výkon služby:
• Individuální  přístup  k Uživatelům  -  K Uživateli  přistupujeme  individuálně,  

s respektem  k jeho  možnostem  a  schopnostem,  aktuálnímu  zdravotnímu  
stavu a jeho tempu. 

• Respektování potřeb a zájmů Uživatelů a vlastní volby - V centrum zájmu naší  
služby je Uživatel a jeho potřeby a zájmy. Naší snahou je to, aby se Uživatel  
rozhodoval samostatně o způsobu poskytované péče či o vlastním způsobu  
života Uživatel si sám proto volí např. dobu vstávání, jídla, účast na aktivitě  
skupinové  či  individuální,  rozhoduje  se  sám  pro  praktického  lékaře,  
dodavatele léků a zdravotních pomůcek, o využití fakultativních služeb atd. –  
s ohledem na technické a provozní možnosti Domova a vnitřní pravidla. 

• Respektování  lidských  práv  a  svobod  -  Všichni  zaměstnanci  Domova  
respektují  základní  lidská  práva  našich  Uživatelů,  dbají  na  ochranu  jeho  
osobní svobody, soukromí či osobních údajů. 

• Podpora  nezávislosti  a  samostatnosti  -  Snahou  poskytované  služby  
je zlepšení  (zajištění)  kvality  života  osobám,  které  se  ocitli  v nepříznivé  
sociální  situaci  vlivem  nemoci,  stáří  či  nepříznivé  sociální  situace.  
Poskytujeme nezbytnou péči a podporu, a to v takové míře, aby se Uživatel  
nestal pokud možno zcela závislým na službě, ale naopak aby jeho specifické  
schopnosti  a  dovednosti  byly  udržovány  či  individuálně  dále  rozvíjeny  
a umožnily  jeho  začlenění  do  společnosti  a  aby  přitom  zůstal  co  nejvíce  
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a nejdéle soběstačný. 
• Spolupráce  s rodinami  Uživatelů  -  Podporujeme  a  rozvíjíme  kontakty  

Uživatele s jejich rodinami a širší vztahovou sítí. V případě jejich přerušení, na  
žádost  Uživatele,  napomáháme  k jejich  obnově.  S  rodinou  či  známými,  
blízkými  Uživateli,  spolupracujeme  při  individuálním  plánování  a  pro  
zkvalitnění  péče  a poskytování  sociální  služby.  Cenné  jsou  pro  nás  jejich  
připomínky a náměty na zlepšení.

• Týmová práce - Pracujeme společně a provázaně jako tým.
• Odbornost  a  kvalita  její  zvyšování  –  Služba  je  zajištěna  kvalifikovaným  

personálem, který se za účelem dosažení vyšší kvality poskytované péče dále  
vzdělává a doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, konaných  
v zařízení i mimo něj nebo prostřednictvím řádného studia.
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4. Materiální vybavení pro poskytování služby

4.1 Objekty a činnost na jejich obnově a údržbě

Zařízení  je  disponováno  ve  třech  obytných  budovách,  dvě  z nich  jsou  
stavebně propojeny (barokní budova zámku a přístavba z 60. let). Barokní budova  
je navíc stavebně propojena s objektem barokního kostela, vystavěném ve stejném  
období.  Právě  v tzv.  “krčku“  jsou  další  ubytovací  i  provozní  prostory  v prvním  
nadzemním  podlaží  a  podkroví.  V původní  budově  zámku  se  v přízemí  nachází  
administrativní zázemí Domova, kuchyně, prostory se sklady. V prvním nadzemním  
podlaží je pak umístěna pracovna všeobecných sester a vrchní sestry.  V druhém  
podlaží hlavní budovy je umístěna kancelář pracovnic v sociálních službách, které  
provádějí  aktivizační  činnosti  a  zajišťují  volnočasové  aktivity.  Mimo  ubytovací  
kapacity  je  v hlavní  budově  k dispozici  jídelna,  jež  slouží  zároveň  jako  kulturní  
místnost. Jednotlivá podlaží hlavní budovy jsou spojena i výtahem. Také v přístavbě  
je mimo ubytovací kapacity pro Uživatele jídelna a kuchyňka, dále se zde nachází  
krytá terasa, využívaná hojně zejména v letních měsících.

Další  ubytovací  kapacitou  Domov  disponuje  
v přístavbě hlavní budovy (tzv.  Budově II.)  v přízemí této  
budovy se nachází technické zázemí (kotelna, ohřev vody).  
V podkroví  této  budovy  probíhala  od  října  2011  
rekonstrukce  půdních  prostor,  která  po  kolaudaci  
v letošním roce umožní zkvalitnit bydlení Uživatelům, neboť zde budou vybudovány  
tři  pokoje s celkem sedmi lůžky, což umožní odlehčit ubytovací kapacitě zejména  
vícelůžkových  pokojů.  Poslední  obytnou  budovou  je  Budova  III.  Původně  
šlo o samostatné stavby bývalých hospodářských budov. V těch je v současné době  

7 dalších pokojů pro naše Uživatele.  Bohužel  však nejde  
o prostory  plně  bezbariérové.  V těchto  budovách  
se nachází další technické zázemí (prádelna, sklady). Obě  
stavební části jsou od sebe odděleny veřejnou, zatím málo  
frekventovanou místní komunikací v majetku obce.
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DD Jesenec,  má  ve  správě  další  dva  samostatné  objekty  –  a  to  objekt  
s garážemi a bývalou stodolu – tyto objekty doplňují  provozní zázemí organizace  
a slouží  k uložení  zahradní  techniky,  parkování  automobilů  a  také  k uložení  
sezónního venkovního mobiliáře.

Vytápění všech ubytovacích i provozních částí objektu je zajišťováno čtyřmi  
plynovými kotli. Pro případ výpadku dodávky plynu nebo poruchy plynových kotlů  
by jako  záložní  tepelný  zdroj  mohl  být  využit  kotel  na  tuhá  paliva,  zatím  však  
k tomuto účelu nebyl  zprovozněn.  Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn bojlerem  
napojeným na plynové kotle, v samostatné budově je ohřev zajištěn v elektrických  
bojlerech.  V Domově  není  v současné  době  nevyužíván  žádný  alternativní  zdroj  
energie.

S ohledem  na  stavební  dispozici  a  stáří  objektu  bylo  nezbytné  provádět  
po celý rok 2010 údržbu. V roce 2010 byly provedeny tyto opravy a činnosti vedoucí  
k údržbě stavby:

• nátěr části oken,
• opravy části oken jejich výměnou,
• vybudování chodníku ve dvoře za Budovou III,
• vybudování bezbariérového nájezdu ke vchodu  

Budovy III,
• obnova  původních  rozvodů  elektřiny  

v některých částech objektu,
• nový asfaltový povrch ve dvoře za hlavní budovou,
• opravy fasády na Budově I a Budově II,
• opačné vyspárování úžlabu na Budově II,
• započetí  realizace  půdní  vestavby  nad  Budovou  II  

včetně  oprav  současného  sociálního  zázemí  v této  
části objektu (stavba realizována přímo zřizovatelem).
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Část  těchto  oprav  byla  realizována  z toho  důvodu,  aby  nedocházelo  
k dalšímu poškozování stavebních částí  budov, část oprav byla provedena z toho  
důvodu, aby byly zlepšeny provozní podmínky pro zaměstnance a zejména z důvodu  
snížení rizik pro Uživatele a odstranění značné bariérovosti objektu, která vychází  
jednak ze stavebních dispozic, jednak z umístění staveb v kopcovitém terénu.

Zařízení  provozuje  vlastní  čističku  odpadních  vod,  neboť  obec  zatím  
nedisponuje  veřejnou  kanalizací.  Po  vleklých  problémech  s jejím  chodem  
v předchozích letech, kdy byl vznesen požadavek vůči zřizovateli ohledně finančních  
prostředků na investici vedoucí ke zvýšení její kapacity, se tyto problémy podařilo  
vyřešit  pouze změnou provozních  podmínek a  po celý  rok  2011 ČOV pracovala  
bezproblémově. Pro kontrolu chodu jsou prováděny pravidelné odběry vzorků. Tuhý  
komunální  odpad  je  vyvážen  obcí,  nebezpečný  a  biologický  odpad  je  vyvážen  
na základě smluvního vztahu Domova a jeho obchodního partnera. Je provozován  
chladicí box na upotřebené inkontinentní pomůcky. 

4.2 Lesopark se zahradami a činnost na jejich obnově a údržbě

Tím,  že  příspěvkové  organizaci  byly  
svěřeny  do  správy  také  pozemky  v celkové  
výměře  19  891  m2 (lesopark  16  715  m2  

a zahrady 3 176 m2), je povinností Domova také  
údržba  těchto  ploch  a  jejich  obnova.  
Park  je unikátním,  i  když  v současné  době  
neudržovaným  urbanistickým  celkem,  

který společně s budovou zámku spadá do ochrany v režimu zákona č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči. V tomto stavu, kdy nebyl v minulosti nikterak systematicky  
udržován, přešel do majetku zřizovatele. Přestože původní koncept parku vycházel  
z rozvolněně rozestavěných stromů a cestních sítí v kopcovitém terénu, se schody  
a mobiliářem, nynější realita je dnes tvořena značným množstvím (cca 800 – 900 ks)  
náletových  dřevin.  Z důvodu  odpovědnosti  za  případnou  škodu,  způsobenou  
na majetku  zřizovatele  či  třetích  osob  a  z důvodu  ohrožení  zdraví  osob,  které  
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se v parku  nebo jeho blízkosti  pohybují,  je  nezbytné  provádět  standardní  údržbu  
a likvidaci uchycených malých náletů. Takovýto zásah byl proveden i v roce 2011.

Na pozemcích (zahradách i parku) svěřených do správy byly v průběhu roku  
2010 provedeny tyto opravy a údržba:

• čistění plochy parku od náletových rostlin v oblasti parku ve svažité části  
přiléhající k budovám,

• běžná údržba plochy v parku.
Pozemky a zejména park pak bude v budoucích letech v důsledku vnějších  

vlivů,  jež  na  park  v minulosti  působily,  vyžadovat  značné  finanční  prostředky  
na radikální  řešení  při  jeho  úpravě.  Proto  byli  o  pomoc  v roce  2011  požádáni  
zástupci zřizovatele. Park však není dostupný pro rekreaci většiny našich Uživatelů  
z důvodu  polohy  ve  svažitém  terénu.  Proto  i  nadále  usilujeme  o  jeho  vhodné  
naplnění  jiných  celospolečenských  funkcí,  zejména  možnosti  otevřít  park  široké  
veřejnosti.

4.3 Vozový park a další strojní vybavení

Po  celý  rok  2011 byl  využíván  osobní  automobil  tovární  značky  Škoda  
Octavia. Na konci roku byl dodán zakoupený vůz  
Fiat  Scudo,  který  nahradil  již  technicky  a  
provozně  nevyhovující  minibus  tovární  značky  
Mazda,  který  je  určen  pro  přepravu  většího  
množství  osob.  Dále  jsou  k dispozici  dva  
malotraktory  s příslušenstvím,  sněhová  fréza  a  
přívěsný vozík.

Z větších investic byl realizován nákup nové pračky.
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5. Poskytované služby a jejich úhrada

5.1 Stravovací služby

Stravu připravuje Domov ve svém Stravovacím úseku. Čtyři dny v týdnu jsou  
podávána dvě teplá jídla denně (oběd a večeře), tři dny v týdnu je podáváno jedno  
teplé jídlo denně (oběd), přičemž večeře je podávána studená. Celodenní strava  
je tvořena pěti jídly - snídaní, dopolední přesnídávkou, obědem, svačinou a večeří.  
U diabetiků je navíc poskytována druhá večeře.  Jídlo je podáváno v jídelně nebo  
v denních místnostech na patrech, popř. přímo na jednotlivých pokojích dle potřeb  
a přání  Uživatelů.  Jídelníček  je  sestavován  na  každý  týden  Stravovací  komisí,  
zohledňující  jak  požadavky  na  racionální  stravu  a  zdravotní  stav  Uživatelů,  
tak operativně řeší připomínky Uživatelů i zaměstnanců ke stravě. 

Strava je připravována jako:
• racionální (normální)
• diabetická
• s omezením tuku
• lomená
• mletá

5.2 Ubytování

Ubytovací kapacita je naplňována jak v hlavní budově a její půdní vestavbě  
(Budova  I),  tak  v  přístavbě  z šedesátých  let  (Budova  II)  a v samostatné  budově  
(Budova III).

Po  celý  rok  2011  byla  kapacita  zařízení  stanovena  pro  75  Uživatelů.  
Úpravami se podařilo vytvořit i první jednolůžkové pokoje. 

Složení pokojů:
Jednolůžkové pokoje 3
Dvoulůžkové pokoje 9
Třílůžkové pokoje 6
Vícelůžkové pokoje 8
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Vybavení pokojů je tvořeno standardním zařízením (postele, noční stolky),  
pokoje jsou vybaveny podle velikosti  a potřeby dalším nábytkem – křesly,  stolky,  
jídelními  stoly  a židlemi  a  šatním  nábytkem.  Každý  z Uživatelů  má  k dispozici  
uzamykatelnou šatní skříň. Na pokojích je možno užívat i vlastní spotřebiče (televizní  
přijímače, radiopřijímače, lednice), nebo po domluvě také části vlastního vybavení.  
Část vybavení pokojů či  společných prostor byla dodána v roce 2011 na základě  
naší objednávky Vězeňskou službou ČR a to ve vysoké kvalitě.

Na  každé  z budov  mají  Uživatelé  možnost  využívat  společné  prostory  –  
jídelny s kuchyňkami, denní místnosti, kuřárnu a další společné prostory.

Pro odpočinek nebo aktivní rekreaci lze využívat prostory upraveného dvora  
s ohništěm, dvou krytých teras, prostor s lavičkami před zařízením, prostory sadu  
a zahrady se skleníkem. Zahrada se skleníkem je využívána některými z Uživatelů  
pro pěstování květin a zeleniny.
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5.3 Úhrada za pobyt a stravu

Úhrada  za  ubytování  a  stravu  je  účtována  dle  zákona  č.  108/2006  Sb.,  
o sociálních službách.

Denní úhrada
Úhrada celkem

Jednolůžkový pokoj 280 Kč / den
s vlastní televizí 281 Kč / den
s vlastní lednicí 282 Kč / den
s vlastní televizí i lednicí 283 Kč / den

Dvoulůžkový pokoj 270 Kč / den
s vlastní televizí 271 Kč / den
s vlastní lednicí 272 Kč / den
s vlastní televizí i lednicí 273 Kč / den

Vícelůžkový pokoj 245 Kč / den
s vlastní televizí 246 Kč / den
s vlastní lednicí 247 Kč / den
s vlastní televizí i lednicí 248 Kč / den

5.4 Ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační péče

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je  zajišťována v našem zařízení  v nepřetržité  službě  
středním zdravotnickým personálem – sestrami  v sociálních službách s registrací.  
Ošetřovatelská  činnost  Zdravotního  úseku  byla  v roce  2011  zajišťována  osmi  
registrovanými  zdravotními  sestrami  s odborností  913  (všeobecná  sestra  v  
sociálních službách). Péče je prováděna na základě ordinace praktického lékaře a  
plně  hrazena z veřejného zdravotního pojištění.  Domov má uzavřeny smlouvy se  
Všeobecnou  zdravotní  pojišťovnou,  Pojišťovnou  Ministerstva  vnitra,  Vojenskou  
zdravotní  pojišťovnou  a  pojišťovnou  Metal-Aliance.  Úhrada  za  poskytování  
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ošetřovatelské péče je zčásti (v roce 2011 cca 30%) hrazena těmito pojišťovnami na  
základě úhradových dodatků ke smlouvám, případně na základě příslušné právní  
normy (vyhlášku Ministerstva zdravotnictví 134/1998 Sb).

Lékařská péče

Lékařská péče je zajištěna péčí  smluvní  praktické lékařky,  Uživatelé mají  
možnost  si  vybrat  také  jiného  praktického  lékaře  nebo  po  příchodu  do  Domova  
zůstat v péči  praktického lékaře, který jim službu zajišťoval  v předchozím bydlišti.  
Lékařka ordinuje přímo v zařízení 2x týdně, mimo tuto dobu je zajišťována přímo  
v ordinaci lékařky. Uživatelé mají možnost si vybrat také jiného praktického lékaře  
nebo  po příchodu  do  Domova  zůstat  v péči  praktického  lékaře,  který  jim  službu  
zajišťoval v předchozím bydlišti.

V Domově je pro Uživatele zajišťována i psychiatrická péče, odborná lékařka  
dojíždí do zařízení 1x měsíčně.

K  dalším  odborným  vyšetřením  je  Uživatelům  zprostředkován  odvoz  
do příslušného zdravotnického zařízení nebo do ordinace odborného lékaře. K těmto  
vyšetřením je jim zajišťována zdravotnická doprava.

Rehabilitační péče

Rehabilitace  je  v  našem  Domově  poskytována  na  základě  diagnózy  
stanovené  lékařkou.  Rehabilitační  pracovník  dojížděl  v roce  2011  do zařízení  
1x  v  týdnu  (pondělí).  Rehabilitace  byla  poskytována  individuálně  v rehabilitační  
místnosti nebo přímo na pokoji Uživatele dle jeho potřeb. Bohužel v další části roku  
2011 se rehabilitační péči dařilo zajišťovat velmi problematicky.

5.5 Sociální péče

V souladu  s ustanovením  §  49  zákona  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  
službách ustanovením § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá  
ustanovení zákona o sociálních službách je Uživatelům z důvodu dopomoci a jejich  
podpory  poskytována  sociální  péče.  Tuto  péči  zajišťují  pracovníci  v sociálních  

22



Výroční zpráva 2011 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

službách  v  přímé  obslužné  péči,  zařazeni  do  Zdravotního  úseku,  pracovníky  
v sociálních službách, vykonávajících základní výchovnou nepedagogickou činnost  
a sociální  pracovnice,  zařazena do Sociálního úseku. Péče je poskytována v tom  
rozsahu,  který  vyžaduje  stav  našich  Uživatelů.  Soubor  těchto  činností  doplňuje  
pracovnice na pozici  účetní  (pro sociální  záležitosti),  která dle  dispozic  Uživatelů  
pomáhá zajišťovat plnění jejich závazků nebo nakládání s těmito prostředky. Je však  
zcela na rozhodnutí našich Uživatelů, zda mají zájem na depozitní účet Domova  
své  prostředky  deponovat  -  pokud  pak  Uživatelé  chtějí  s finančními  prostředky  
nakládat  zcela  sami  nebo  prostřednictvím  svých  blízkých,  mají  možnost  využít  
bankovních služeb, které nabízí peněžní ústavy.

Úkony sociální péče

Dopomoc  při zvládání  běžných  úkonů  péče  o  vlastní  osobu  –  tedy  
při oblékání  a  svlékání,  pomoci  při  přesunu  na lůžko,  vstávání  nebo  uléhání,  
při přesunu  na  vozík,  pomoc  při  podávání  jídla  a  pití  a  při  prostorové  orientaci,  
pomoc  při osobní  hygieně  včetně  péče  o  vlasy  a  nehty  a pomoc  při  použití  
WC je poskytována  pracovníky  v sociálních  službách.  Pracovníků  v této  profesi  
je v Domově zaměstnáno celkem 10.

Dále jsou Uživatelům poskytovány prádelenské služby. Služba je převážně  
hrazena z příspěvku na péči.

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti

Vzhledem k tomu,  že  cílem  Domova  je  udržení  maximální  soběstačnosti  
Uživatelů po co nejdelší dobu pobytu, je poskytována také možnost pracovní terapie  
nebo aktivní využití času prostřednictvím volnočasových aktivit.

Uživatelé  se  velmi  rádi  účastní  vycházek  do  přírody,  což  vede  nejen  
k udržení příznivého psychického stavu, ale také k udržení fyzické kondice. Každý  
den  probíhá  čtení  ve společenské  místnosti  –  jednak  z  denního  tisku,  jednak  
z časopisů  nebo  společné  předčítání  z knih  –  v létě  pak  tyto  činnosti  nezřídka  
probíhají ve venkovních prostorách – na terase, v zahradách nebo na dvoře.
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K rozvoji  a  udržení  osobních  a sociálních  schopností  a dovedností  
je využíváno činností, jako je práce s papírem, malování, výroba drobných předmětů,  
šití,  vyšívání  či  pletení.  Tanec  v  sedu  za  doprovodu  hudby  je  určen  pro  méně  
pohyblivé Uživatele. Uživatelům jsou nabízeny také volnočasové a zájmové aktivity  
upevňující  motorické,  psychické  a sociální  dovednosti.  Jsou  pravidelně  pořádány  
turnaje v kuželkách, šipkách a hře „Člověče, nezlob se!“. Naši Uživatelé se v hojném  
počtu zapojují do soutěží.

Ve  společenské  místnosti  probíhá  promítání  filmů  na základě  přání  
Uživatelů. V rámci pracovní terapie je také procvičována paměť a myšlení formou  
slovních  her.  Pracovní  terapie  se  provádí  skupinově  i individuálně  na  pokojích.  
Slouží k odpoutání Uživatele od samoty, nemoci a k integraci do společnosti.

Cílem pracovní terapie je udržení maximální soběstačnosti a samostatnosti  
Uživatelů  v  běžném  denním  životě.  Pracovnice  volí  takové  techniky,  které  
se zaměřují cíleně na konkrétní deficit, koordinaci pohybu a zlepšení jemné motoriky.  
Jsou  využívány  i relaxační  techniky  za  pomocí  relaxační  hudby,  které  slouží  
ke zmírnění stresů.

Kontakt  se  společenským  prostředím,  pomoc  při  uplatňování  práv
a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí

Jednou  z činností  našeho  pobytového  zařízení  je  také  napomáháni  
při budování a udržení kontaktů s prostředím, ze kterého Uživatelé přišli, nebo v něm  
dlouhodobě žili v minulosti. Proto pracovníci našeho zařízení pomáhají tyto kontakty  
udržovat či znovu navazovat, jak s širší rodinou, tak s přáteli, či bývalými profesními  
spolupracovníky. Uživatelům jsme nápomocni při uplatňování oprávněných zájmů –  
ať již radou, či přímou pomocí. Jde většinou o komunikaci s orgány veřejné správy,  
notáři  a soudy,  stále  častěji  napomáháme  např.  podávání  opravných  prostředků  
ve věci  platebních  rozkazů  v mnohdy  promlčených  nebo  nikdy  nerealizovaných  
finančních či  spotřebitelských vztazích.  Tyto činnosti  zajišťuje  sociální  pracovnice  
spolu s ředitelkou Domova.

Pracovnice  Zdravotního úseku  také napomáhají  při  obstarávání  osobních  
záležitostí. Jde především o nákupy, odvozy osobních předmětů do opraven, nákup  
léků atp.
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5.6 Další služby

Poskytujeme  či  zprostředkováváme  našim  Uživatelům  i  další  služby  -  
kadeřnictví,  holiče,  pedikúru,  vyřizujeme  nezbytnou  korespondenci.
Tam,  kde je nezbytná  vyšší  míra  podpory,  daří  se  nám služby  zprostředkovávat  
přímo v prostorách Domova, Uživatelé jsou také informováni, kde, jaké a v jakém  
rozsahu si mohou v okolí službu zajistit. Tím se mohou zapojit do života v bližším  
okolí  i v regionu,  ve kterém  v současnosti  žijí.  Domov  organizuje  řadu  kulturních  
a sportovních  akcí.  Uživatelé  mají  ve  velké  oblibě  setkávání  při  oslavách jubileí,  
posezení  s  harmonikou,  mikulášské  nadílky,  vánoční  koncerty,  různá  vystoupení  
žáků ze ZŠ a MŠ a divadelní vystoupení. Oblíbené jsou celodenní výlety do okolí,  
táboráky, sportovní soutěže, i když s postupnou změnou služby a obměnou struktury  
Uživatelů  je  nezbytné  aktivity  s časem  měnit  a  přizpůsobovat  jejich  změněným  
nárokům.  V přilehlém  kostele  mohou  navštěvovat  Uživatelé  bohoslužby  nebo  
je mohou sledovat přeneseně přímo v zařízení na některém z televizních přijímačů.

Přehled  některých  služeb,  které  jsou  Uživatelům  zajišťovány  nebo  které  
mohou Uživatelé využít v okolí Domova:

• kadeřnictví, holič,
• pedikúra,
• bohoslužby v blízkém kostele,
• knihovna,
• vyřizování trvalého pobytu,
• možnost uložení cenností,
• blahopřání k výročím,
• účast na sportovních a společenských akcích.
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5.7 Služba – realizace volnočasových aktivit, kulturních, společenských  
a sportovních akcí v roce 2011

Leden

• Paměťové hry
• Muzikoterapie
• Výtvarná terapie
• Hraní her (stolní, paměťové)
• Odpoledne s harmonikou
• Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“
• Trénovaní hry v šipky
• Hra v karty
• Hudební odpoledne
• Tvorba masek

Únor

• Skládání obrázků
• Maškarní odpoledne – ve vlastnoručně vyrobených maskách
• Vzpomínková terapie
• Reminiscenční  terapie  (prohlížení  fotografií,  společné  vzpomínání  

na jména, místa atd.)
• Hod měšcem (trénink) a Turnaj v hodu měšcem
• Vycházky, hry v šipky
• Odpoledne s harmonikou, poslechy písní
• Individuální rozhovory
• Muzikoterapie
• Vzpomínkové pexeso
• Paměťová cvičení
• Míčové hry
• Oslavy narozenin, četby z novin 
• Modelování  
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Březen

• Hod talířem na terč
• Vycházky, motorická cvičení, pohybové hry
• Poslech relaxační hudby
• Terapie se psem, reminiscenční terapie, muzikoterapie, paměťová cvičení
• Oslava MDŽ
• Karetní  hry,  cvičení  jógy,  cvičení  s míčky,  paměťová  cvičení,  cvičení  

na písně
• Vycházky a posezení na sluníčku 
• Oslavy narozenin
• Četby z knih
• Výtvarná dílna
• Ostatková zábava
• Otiskování obrázků

Duben

• Vycházky
• Pletení velikonočních pomlázek
• Četby příběhů, vycházky
• Velikonoční výtvarná dílna
• Turnaj  v šipkách,  odpoledne plné her,  míčové  

odpoledne
• Pečení velikonočních perníčků a jejich zdobení
• Provádění výzdoby na velikonoce

Květen 

• Vycházky na zahradu, dvůr i do okolí Domova
• Turnaj v šipkách
• Míčové hry s Uživateli trvale upoutanými na lůžko
• Paměťová cvičení
• Vystoupení orientálních tanečnic k Svátku matek
• Muzikoterapie
• Soutěž v hodu měšcem
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• Posezení ve dvoře s Uživateli a před budovou pod slunečníkem, vycházka  
ke kostelu (na přání některých Uživatelů), zpívání písní při posezení na  
terase

• Četba z novin a časopisů
• Oslavy narozenin
• S ležícími Uživateli - zpěv písní a četba  

z novin a časopisů
• Opékaní  špekáčků,  posezení  

u harmoniky
• Předváděcí akce NORDICK holí ve dvoře za II. budovou
• Nácvik  hodu  kroužků  na  tyče  na  sportovní  den,  nácvik  lovu  rybiček  

na sportovní den

Červen

• Vycházky  se  psem,  posezení  za  III.  budovou,  posezení  ve  dvoře  
a na terase

• Nácvik her na sportovní den - kuželky, hřeben, třídění vršků, hod měšcem  
na terč, kolíky

• Muzikoterapie  –  hra  na  Orffovy  nástroje,  práce  s imobilními  Uživateli  
na pokojích

• Hraní her „Člověče, nezlob se!“
• Canisterapie  –  terapie  se  psem  

i na pokojích Uživatelů trvale upoutaných  
na lůžko

• Oslavy narozenin, nácvik hry v šipky
• Origami  –  skládání  z papíru  (čepice,  

parník, šipka aj.), proběhlo na kulturní místnosti, vystaveno na nástěnce
• Sportovní  den  –  zúčastnilo  se  7  družstev:  Domov  seniorů  Pohoda  

Chválkovice,  DpS  Soběsuky,  DpS  Ludmírov,  Penzion  pro  důchodce  
Loštice, Domov důchodců Prostějov (Nerudova). Akce proběhla za účasti  
náměstka hejtmana Ol. Kraje Mgr. A. Mačáka MBA

• Kreslení s Uživateli za poslechu písní z rádia
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Červenec

• Hra „Člověče, nezlob se!“ 
• Sběr rybízu
• Míčové hry
• Posezení na terase, oslavy narozenin
• Vycházky 
• Muzikoterapie – hra na Orffovy nástroje,  

práce s imobilními Uživateli na pokojích
• Míčové hry
• Vycházky, vykreslování mandal

Srpen

• Četba příběhů
• Hry v kuželky, v šipky,  košíková (účastnili  se zejména muži), pétanque,  

lov rybiček
• Cvičení s míčky 
• Skládání puzzle
• Paměťová cvičení
• Stolní hry (pexeso)
• Účast  na  olympiádě  v Domě pokojného  

stáří Bohuslavice, turnaje v pétanque v DpS Tovačov a na Sportovním dni  
v DD Prostějov (Nerudova)

• Posezení na dvoře s harmonikou
• Vycházky
• Procvičování hmatu a zraku 

Září

• Rozhovory s Uživateli trvale upoutanými na lůžko
• Procvičování hmatu a zraku 
• Muzikoterapie,  pobyt  venku,  zpívání  lidových  písní  v doprovodu  

harmoniky
• Účast na Sportovních hrách v Domově seniorů Pohoda Chválkovice 
• Hra „Člověče, nezlob se!“ – proběhlo na kulturní místnosti
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• Cvičení  s míčky  –  terapie  pohybem,  proběhlo  individuální  formou  
na pokojích Uživatelů II. budovy

• Muzikoterapie – poslech relaxační hudby, zpěv lidových písní na pokojích  
imobilních Uživatelů

• Hravé odpoledne – házení míčků do koše, paměťové cvičení, zpěv písní
• Cvičení s míčky „ježky“ – skupinová terapie proběhla na kulturní místnosti
• Táborák – opékání kabanosu proběhlo za III. budovou za účasti mobilních  

i imobilních Uživatelů, akce se velmi líbila
• Výlet ZOO Olomouc – pohyb po zoo byl zajištěn vláčkem, oběd proběhl  

v restauraci. Odpoledne si Uživatelé prohlédli kostel na Svatém kopečku 
• Vzpomínková terapie s fotkami – na kulturní místnosti prohlížení fotografií  

a poznávání míst a osob, společná tvorba nástěnky
• Pobyt  venku  –  vyvezení  Uživatelů  

k posezení ve dvoře
• Individuální  rozhovory  s Uživateli  

na pokojích – vzpomínky na výlet
• Terapie  s Bertou  –  zakrslý  králík,  

prováděna  na  pokojích  imobilních  
Uživatelů, individuální přístup

Říjen

• Terapie s fotkami – nástěnka, muzikoterapie - harmonika
• Den otevřených dveří (výročí 300 let)
• Posezení ve dvoře – vyvezení imobilních Uživatelů a projížďka/procházka  

kolem Domova
• Muzikoterapie – posezení na terase s harmonikou, zpívání lidových písní,  

vytleskávání rytmu 
• Paměťové  hry  –  na  pokojích  s imobilními  

Uživateli, individuální formou
• Četba  příběhů  -  ze  života  z časopisů  

na pokojích  imobilních  Uživatelů  (spojeno  
s rozhovory o životě Uživatelů)

• Výtvarná dílna – výroba papírové výzdoby 
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• Ruční práce (Tapiko) – společná tvorba s Uživateli
• Pohybová hra – házení míčků do koše na pokojích 
• Podzimní dílna – výroba zvířátek a ozdob z kaštanů. Výrobky vystaveny  

v kulturní místnosti, vystřihování obrázků z časopisů
• DVD klub – puštěna na přání Uživatelů oblíbená dechovka Babouci
• Hra „kolotoč“ – na pokojích Uživatelů, poznávání nové hry (poznej barvu,  

číslo, písmeno, …)
• Paměťové cvičení – s obrázky na kulturní místnosti 
• Oslavy narozenin 
• Hry („Člověče, nezlob se!“, paměťové hry)
• Vinobraní – zábava s živou hudbou (kapela Tóny), se soutěžemi o ceny,  

tancem  a  zpěvem.  Zúčastnili  se  také  imobilní  Uživatelé,  akce  je  již  
tradiční, měla opět úspěch, Uživatelům se velmi líbila

• Paměťová  hra  –  skládání  slov  z písmen  na  fotkách,  Muzikoterapie  –  
posezení  s harmonikou  na  kulturní  místnosti,  zpěv  lidových  písní,  
vytleskávání rytmu

Listopad

• Četba z novin, výroba vánočních přáníček
• Zpěv lidových písní na kulturní místnosti
• Muzikoterapie  –  cvičení  se  zpěvem a zpěv lidových  písní  na  pokojích  

s imobilními Uživateli
• Vycházka  na  hřbitov  k  uctění  památky  

zesnulých 
• Terapie se zakrslým králíkem s Uživateli trvale  

upoutanými na lůžko
• Tvorba  koláže  –  výroba  kapra  na  výstavu  

Domova
• Terapie se psem Leidy
• Procvičování pravolevé orientace
• Oslava narozenin 
• Společné luštění soutěžní křížovky na pokojích Uživatelů
• Tvorba podzimní výzdoby, četba na kulturní místnosti, házení s míčem
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• Motorické  cvičení  –  skládání  věží  (tvarů)  na  předlohu,  na  pokojích  
s imobilními Uživateli házení a chytání míče na pokojích budovy II

• Výtvarná  činnost  –  trhání  a  lepení  papíru  na  skleněnou  láhev,  výroba  
pletených kočiček na výzdobu kulturní místnosti

• Hra „Člověče, nezlob se!“ s Uživateli budovy III
• Četba z knihy Tradice, zvyky, hádanky, písně, pranostiky
• Vycházka – do přírody, pozorování podzimu
• Muzikoterapie – zpěv a hra na Orffovy nástroje na kulturní místnosti
• Výtvarná činnost – malování koček na výstavu 

Prosinec

• Vánoční výzdoba Domova (společné zdobení stromu v hale za poslechu  
koled, na kulturní místnosti zdobení stromu při pohádkách)

• Účast na výstavě v Konici (výroba dárečků, předmětů s Uživateli, předání  
výrobků)

• Výlet  s Uživateli  a  prohlédnutí  prostor  zámku  a  výstavy,  účast  
na zahajovací vernisáži 

• Mikulášská nadílka a rozdávání balíčků
• Terapie se psem – obchůzka po pokojích s fenkou, Uživatelé si ji mohli  

pohladit, popovídat si, na přání byla přiložena i do lůžka
• Výtvarná  dílna  -   zkoušení  nové  výtvarné  

techniky
• Terapie  se  zakrslým  králíkem  –  probíhala  

jak  u mobilních,  tak  i  u  imobilních  Uživatelů  
na pokojích,  spojeno  s poslechem  vánočních  
koled

• Procvičování jemné motoriky – Smyčka.
• Společné vykrajování a pečení lineckého cukroví za poslechu koled
• Slepování  cukroví  v dopoledních  hodinách  při  posezení  na  kulturní  

místnosti slepování lineckého marmeládou spojené se zpěvem koled
• Oslava narozenin
• Předvánoční  vystoupení  dětí  ze  ZUŠ  Prostějov  proběhlo  rovněž  

na kulturní místnosti
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• Punč  –  odpoledne  proběhlo  na  kulturní  místnosti  vánoční  posezení  
s punčem a cukrovím spojené s poslechem koled. Akce se velmi podařila  
i dle ohlasů mezi Uživateli.

• Vánoční besídka dětí z MŠ Konice
Mimo tyto  jednorázové aktivity  probíhají  v průběhu každého z měsíců také  

oslavy  narozenin,  gratulace,  společné  předčítání  z  knih,  pravidelné  
DVD kluby.
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6. Dobrovolnická služba a praxe

Domov se nebrání ani otevření směrem k veřejnosti  tím, že v něm budou  
působit další osoby, byť nejsou v rámci realizace svých činností v pracovněprávním  
vztahu. Jde o praktikanty a dobrovolníky.

Režim  pohybu  třetích  osob  v Domově  bylo  nezbytné  upravit  předem  
stanovenými  pravidly.  Jejich  působení  je  však  přínosem  pro  všechny  strany  –  
Uživatelům  přináší  nezbytný  kontakt  s novými  lidmi,  zaměstnanci  se setkávají  
s novými teoretickými poznatky a koncepty ze své profesní oblasti. Dobrovolníkům  
a studentům  pak  praxe  v našem  Domově  zprostředkovává  kontakt  s reálným  
prostředím, ve kterém je služba vykonávána. U těch dobrovolníků, kteří jsou zároveň  
bez zaměstnání, pak udržuje pracovní návyky a rozšiřuje náhled na případnou novou  
profesi.

6.1 Dobrovolnická služba

V roce  2011  byla  v  naší  organizaci  vykonávána  dobrovolnická  služba.  
Činnost  všech  dobrovolníků  byla  zaštítěna  akreditovanou  agenturou  Centrum  
pro komunitní  práci  střední  Moravy,  která  byla  tzv.  vysílající  organizací.  
Právě  z důvodu  právní  jistoty  jak  pro  Domov,  tak  pro  dobrovolníky  je  služba  
vykonávána v intencích zákona č.198/2002 Sb.,  o dobrovolnické službě, ve znění  
pozdějších  předpisů.  Tato  agentura  měla  po  celý  rok  2011  udělenou  akreditaci.  
Domov se do budoucna nebrání uzavření smluv i s dalšími organizacemi, které mají  
udělenou akreditaci, a do budoucna jsme schopni potřebnou agendu, která se váže  
ke  vzniku  výkonu dobrovolnické  služby,  s  touto  konkrétní  agenturou nebo  jinými  
vysílajícími  agenturami  v našem  zařízení  zajistit.  V období  roku  2011 byla  
dobrovolnická služba vykonávána třemi dobrovolnicemi, z toho jedna byla ve věku  
16ti  let  a  dvě  dobrovolnice  v minulosti  vykonávaly  činnost  z důvodu  evidence  
na Úřadu  práce  a  pobíraly  dávky  v hmotné  nouzi.  Je  sice  pravdou,  že  pojem  
„dobrovolnictví“  by  v takovémto  případě  mohl  být  zpochybňován,  nicméně  tento  
institut u osob dlouhodobě nezaměstnaných přinášel také pozitivní efekt právě v tom,  
že udržoval či obnovoval pracovní návyky a pomohl se tak případným dobrovolníkům  
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orientovat  jak  v oblasti  sociálních  služeb,  tak  napomáhal  orientaci  v profesním  
prostředí. Pro Domov a jeho Uživatele byl zase možností poznat nové tváře. Bohužel  
změna  legislativy,  zejména  v oblasti  podmínek  poskytování  sociálních  dávek,  
snížila pravděpodobnost příchodu dalších zájemců o tuto činnost. 

6.2 Praxe

Praxi  bylo  v roce  2011  možno  v našem  zařízení  vykonávat  ve  všech  
oborech, které spadají do náplně naší činnosti. Domov důchodců Jesenec umožnil  
v roce 2011  vykonání  praxe  na  základě  individuální  domluvy  se studentem,  
po kterém  následovalo  uzavření  konkrétní  smlouvy  se  školským  zařízením  
o absolvování praxe.

Nabídka  uzavření  generální  smlouvy  se  školským  zařízením,  na  jejímž  
základě  by byla  praxe  pro  žáky  nebo  studenty  konkrétní  školy  v našem zařízení  
vykonávána,  nebyla  v roce  2011  doručena.  Nicméně  Domov  se  ani  takto  
formulovaným podmínkám nebrání.

V roce 2011 byla  v  našem zařízení  absolvována praxe studentů  z těchto  
oborů:

• Univerzita  Palackého,  Filozofická  fakulta,  Katedra  sociologie  
a andragogiky, obor: sociální práce – 1 studentka

Velmi  často  se  však  s žádostmi  o  informace  nebo  ucelené  soubory  
dat (zejména ekonomické), obracejí studenti dalších vyšších odborných škol či škol  
vysokých.  Důvodem  jsou  výzkumy  pro  účely  zpracovávání  ročníkových  
či závěrečných prací. Také v tomto případě jsme nápomocni.
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7. Struktura Uživatelů
7.1 Statistické údaje o Uživatelích

Druh pohybu 
Počet  

Uživatelů

Počet Uživatelů k 31. 12. 2011 celkem 71
            z toho:  - mužů 36
                         - žen 35
Počet nevyřízených žádosti 30
Počet přijatých Uživatelů 22
Počet ukončených pobytů 4
Ukončení z důvodů úmrtí 21
Průměrný věk Uživatelů 74,41
Uživatelé ve věku       27 - 65 let 21
                               66 - 85 let 33
                              nad 85 let 17
Závislost Uživatelů na péči  
Uživatelé vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči 52
Uživatelé imobilní 21
Uživatelé  jejichž zdrav. stav vyžaduje nákladnější stravování 28

7.2  Růst  počtu  Uživatelů  se  sníženou  mobilitou  a  trvale  upoutaných  
na lůžko

Graf 1 – Vývoj počtu Uživatelů, trvale upoutaných na lůžko v jednotlivých měsících roku 2011

36



Výroční zpráva 2011 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

7.3 Příspěvek na péči

Stav k 31. 12. 2011

Druh PnP
Počet  

Uživatelů
PnP       800,- Kč 10
PnP    4 000,- Kč 18
PnP    8 000,- Kč 21
PnP  12 000,- Kč 17

Průběh v roce 2011

Graf 2 – Vývoj stupňů příspěvku na péči u Uživatelů v roce 2011
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8. Organizační struktura

Organizační struktura zařízení, která přešla do roku 2011, se změnila k datu  
1. 3.  2011. Důvodem bylo navýšení  o jednoho pracovníka Ekonomického úseku.  
Je však nezbytné uvést, že tento úsek připravuje podklady pro činnost jak ostatních  
pracovních úseků Domova,  tak pro zřizovatele o orgány veřejné správy.  Zvýšení  
počtu  zaměstnanců  také  umožnilo  zefektivnění  nastavených  kontrolních  
mechanizmů a informačních toků, vedlo také ke zpřehlednění procesů, které jsou  
v zařízení vykonávány.

8.1  Organizační  struktura  platná  v období  od  ledna  2011
do 28. 2. 2011

Obrázek 1 – Organizační struktura do 28. 2. 2011

38



Výroční zpráva 2011 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

8.2  Organizační  struktura  platná  v období  od  1.  3.  2011  do  konce  
roku 2011

Obrázek 2 – Organizační struktura od 1. 3. 2011
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9. Činnosti pracovních úseků

Domov důchodců Jesenec byl  po  část  období  roku  2011  členěn do  pěti  
pracovních úseků, v jejich čele stojí zaměstnanci, kteří jsou vedle pracovní náplně  
pověřeni vedením.

9.1 Ředitelka

V období  od  1.  1.  2011  do  31.  12.  2011  stála  v čele  Domova  ředitelka  
organizace, která zároveň vykonává funkci statutárního zástupce. Úkolem ředitele  
je řízení organizace, zabezpečení jejího chodu a naplnění hlavního účelu a předmětu  
činnosti.  Zprostředkovává také kontakt  mezi  zaměstnanci  nebo Uživateli  zařízení  
a zřizovatelem. Ředitel taktéž vyřizuje stížnosti Uživatelů na tuto službu, které byly  
vzneseny přímo v Domově.

Příspěvková  organizace  vystupuje  v  právních  vztazích  svým  jménem.  
Organizace  má  odpovědnost  vyplývající  z  těchto  vztahů.  Ředitel  je  jmenován  
a odvoláván  Radou  Olomouckého  kraje.  Ředitel  Domova  odpovídá  zřizovateli  
za celkovou  činnost,  hospodaření  organizace,  plní  úkoly  vyplývající  z  obecně  
závazných  právních  předpisů,  plní  také  funkci  vedoucího  zaměstnance.  Jmenuje  
a odvolává svého zástupce, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Ředitel  
nebo jím pověřený zástupce dále jako statutární orgán jedná jménem příspěvkové  
organizace tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.

V roce 2011 došlo ke změně v osobě zástupce ředitele, od 1. 7. 2011 tuto  
funkci  vykonává  ekonomka,  pověřená  vedením  Ekonomického  úseku  
paní Ing. Hana Spurná.
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9.2 Ekonomický úsek

Pracovníci tohoto úseku vedou:
• účetní  agendu  v souladu  s platnými  právními  předpisy,  které  upravují  

účetnictví  a  rozpočtování  (zejména  podle  zákona  č.  250/2000  Sb.,  
o rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve znění  pozdějších  
předpisů),

• personální a mzdovou agendu,
• evidenci majetku,
• depozitní  účet,  na  kterém  jsou  deponovány  finanční  prostředky  

ve vlastnictví Uživatelů,
• agendu zásobování a skladového hospodářství,
• povinnosti spisové a archivní služby,
• administrativní agendu.

9.3 Sociální úsek

Pracovníci tohoto úseku:
• vedou sociální dokumentaci Uživatelů,
• zajišťují  pomoc  při  vyřizování  jejich  úředních  záležitostí  a  napomáhají  

udržování nebo zprostředkování obnovy kontaktů Uživatelů s původním  
prostředím,

• vedou agendu vyřizování žádostí o poskytnutí služeb v zařízení a agendu  
komise, která o přijetí do zařízení rozhoduje,

• spolu  s dalšími  pracovníky  se podílí  na  tvorbě,  zavádění  a  dodržování  
standardů  kvality  v sociálních  službách,  které  jsou  upraveny  v příloze  
2 vyhlášky 505/2006 Sb.,

• metodicky vedou pracovníky v sociálních službách (klíčové pracovníky)  
a kontrolují  sociální  dokumentaci  –  individuální  plánování,  které  spolu  
s Uživateli sestavují právě tito pracovníci,

• zajišťují  oblast  aktivizace  (kulturní  a  sportovní  akce,  příprava  
volnočasových  aktivit  pro  Uživatele,  vedení  dokumentace  o  těchto  

41



Výroční zpráva 2011 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

aktivitách)  -  pracovníci  v sociálních  službách  –  základní  výchovná  
nepedagogická činnost.

9.4 Zdravotní úsek

Pracovníci tohoto úseku:
• zajišťují  v požadovaném  rozsahu  a kvalitě  zdravotní,  ošetřovatelskou  

a sociální péči (péče je prováděna registrovanými sestrami a pracovníky  
v sociálních službách – přímá obslužná péče),

• mají odpovědnost za  metodickou podporu jednotlivých složek organizace  
v oblasti  hygieny  a  protiepidemiologických  opatření,  nařízených  
příslušnými orgány,

• podílejí  se  na tvorbě  jídelníčku  z hlediska  uplatňování  zásad  zdravé  
a racionální výživy,

• podílejí  se  na  činnosti  komise,  která  rozhoduje  o  přijímání  zájemců  
o službu do Domova.

9.5 Provozní úsek

Pracovníci tohoto úseku:
• vytvářejí a trvale zajišťují příznivé podmínky pro chod zařízení a ostatních  

pracovních úseků,
• koordinují  činnost  technických  zařízení,  jejichž  chod  je  pro  Domov  

nezbytný (zdroje vytápění, ohřev vody, činnost čističky odpadních vod),  
zabezpečují stavební investice a modernizace, a to včetně oprav a údržby  
podle schváleného plánu zřizovatele nebo organizace (pracoviště údržby),

• provádějí činnosti servisního charakteru, které jsou nezbytné pro zajištění  
odpovídajících  podmínek  pro  spokojenost  našich  Uživatelů  (pracoviště  
údržby),

• zajišťují  odstranění  důsledků  kalamit  a v zimních  měsících  úklid  sněhu  
či posypy komunikací v areálu (pracoviště údržby),

• zajišťují úklid a dodržování hygienických norem v organizaci (pracoviště  
úklidu),
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• komplexní prádelenské služby včetně oprav prádla a ošacení Uživatelů.  
Dále  jsou  prádelenské  služby  využívány  pro praní  ložního  prádla  
a pracovních oděvů zaměstnanců zařízení (pracoviště prádelny).

9.6 Stravovací úsek

Pracovníci tohoto úseku:
• podílejí se na sestavování jídelníčku, zajištění a výrobě např. složitějších  

dietních  jídel  v  rozsahu  podle  stravovacího  systému,  závazného  
pro sociální zařízení,

• podílejí se na vydávání stravy Uživatelům,
• jsou účastni ve stravovací komisi zařízení,
• zajišťují  úklid  a  desinfekci  prostor,  ve kterých se zpracovává,  upravuje  

a vydává  strava  a  skladových  prostor  včetně  lednic,  podílí  
se na dodržování  hygienických  norem  v organizaci  a  zpracovávání  
podkladů pro jednání týmu HACCP a auditní činnost v této oblasti.
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10. Personální zajištění služby

10.1 Personální obsazení

Celkem 42 zaměstnanců (k 31. 12. 2011)
Ředitelka 1
Ekonomka 1
Personalistika a mzdy 1
Sociální pracovnice 1
Účetní 1
Účetní pro soc. záležitost 1
Asistent 1
Zásobovačka 1
Vrchní sestra 1
Střední zdravotnický personál 7
Pracovnice v soc. službách – přímá obslužná péče  10
Prac. v soc. sl. – zákl.vých. nepedag. činnost 2
Úsek stravování 5
Údržba 2
Prádelna 2
Švadlena 1
Uklízečky 4

10.2 Vzdělávání pracovníků v roce 2011

Vzdělávání  zaměstnanců  je  nedílnou  součástí  péče  o  ně  a  vede  také  
ke zkvalitnění  poskytovaných  služeb,  zavádění  a  uplatňování  nových  poznatků  
do praxe.
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Školení konaná mimo zařízení

Téma
Počet  

účastník
ů

Místo  
konání

Přednášející

APSS – sociální pracovníci, standard č. 3 1 Olomouc Bc. L. Vraj
Sebehodnocení v soc. službách 2 Olomouc PaeDr. P. Matuška
WINCAROL, Charita Olomouc 2 Olomouc  
APSS – setkání ředitelů 1 Olomouc PhDr.Čožíková
Veřejné zakázky, aktuální úprava, novela zákona 1 Olomouc Mgr. L. Podolová
APSS- porada VS 1 Olomouc Bc. M.Mařatová
Standard č. 2(Ochrana práv Uživatelů) 1 Přerov PaeDr. P. Matuška
Individuální plánování soc. služby 3 Olomouc PaeDr. P. Matuška
Psychické poruchy a onemocnění ve stáří 1 Prostějov M. vysloužilová
APSS- setkání ředitelů 1 Rusava více přdnášejících
Hygienické minimum 2 Olomouc Ing. J. Kabátková
Vymáhání pohledávek na úseku sociální pomoci 1 Olomouc JUDr. Rážová
Pracovní právo, BOZP a PO, veřejné zakázky v praxi 1 Ostrava Mgr. J. Dudek
Sebehodnocení v sociálních službách 1 Olomouc Mgr. M. Bednář
Jednání se zájemcem o službu 1 Olomouc PaeDr. P. Matuška
Personální standardy (9. a 10.) 1 Olomouc Mgr. M. Bednář
Individuální plánování se seniory 2 Olomouc Mgr. M. Snášel
Pokladna, pokladní doklady a jejich účtování 1 Olomouc K. Novotná
Šikana v zařízení soc. služeb 16 Jesenec  
Motivace k práci, význam týmové spolupráce 3 Prostějov Ing. I. Osvaldová
Odborná zdrav. konference 2 Kurdějov PhDr. M.  

Hermanová
Deinstitucionalizace v soc. službách 2 Olomouc Ing. Johnová, Ing. A.  

Richter
Dokumentace o poskytování soc. služby 1 Olomouc PaeDr. P. Matuška
Hygienické minimum 3 Olomouc Mgr.Ing. J. Švecová
Práce se stresem a prevence vyhoření 2 Prostějov p.Čentéšová
Efektivní metody výběru a hodnocení dodavatelů 1 Olomouc Ing. V. Hejna
APSS- porada VS 2 Kozov L. Žahourová
Hlídky mladých zdravotníků 1 Prostějov aktivní účast
Psychosomatické poruhy, hepatitida A 1 Nové  

Zámky
MUDr. Z.  
Štěpánková

Odborný kurz ústavního stravování 1 Olomouc MVDr. Procházková
Sebehodnotící dotazník 8 Jesenec Mgr. D. Veškrnová
Vzdělávání managementu pobytových služeb 1 Ostrava více přednášejících
Kurz pro PSS- přímá obslužná péče 1 Šumperk více přednášejících
Porada ředitelů 1 Dlouhé  

Stráně
PhDr. M. Čožíková

Vzdělávání jako součást profesního rozvoje 1 Prostějov Bc. Vočka, Mgr.M.  
Snášel

Střet zájmů 1 Olomouc JUDr. M. Kubálek
Klienti a děti, PREUSS 2 Olomouc Ing. T. Preuss
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Obchodnía úřední korespondence v praxi 1 Olomouc Mgr. V. Matušů
Základy první pomoci 17 Jesenec MUDr. Kotrle
Zákon o sociálních službách 2 Olomouc JUDr. Rážová
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 1 Olomouc ThLic.M.Umlauf,  

PhDr.V.Palacká
Změny v účetnictví ÚSC a PO 1 Olomouc Ing. H. Juráňová
Stravování v zař. Soc. službách 2 Luhačovic

e
JUDr. Jurašková

APSS- peadgogičtí pracovníci 1 Skalička Mgr. A.Benešová   
APSS – setkání soc. prac. 1 Radkova  

Lhota
Bc.Vraj

Zavádění standardů kvality soc. sl. do praxe 8 Jesenec PaeDr. Veškrnová
Zavádění standardů kvality soc. sl. do praxe 8 Jesenec PaeDr. Veškrnová
Benchmarking poskytovatelů soc. sl. 1 Olomouc Bc. M. Kotěšovská
Evidence a inventarizace majetku PO v roce 2011 1 Olomouc Mgr. M. Voltnerová-  

Maderová
ELDP a důch. pojištění v roce 2011 1 Prostějov Ing. T. Sojková
Osobnost a role klíčového pracovníka 2 Prostějov Ing. I. Osvaldová
APSS- setkání ředitelů 2 Kouty nad  

Desnou
PhDr. J.  
Gebauerová

Hygienické minimum 1 Prostějov Ing. J. Kabátková
Inventarizace majetku a závazků ÚSC a PO za rok  
2011

1 Olomouc TSM Vyškov

Komunikační dovednosti klíčového pracovníka s  
Uživateli

1 Prostějov Ing. I. Osvaldová

PREUSS- sklady a jídelníčky 2 Olomouc Ing. Preuss
Zavádění standardů kvality soc. sl. do praxe 8 Jesenec PaeDr.Veškrnová
APSS- porada ředitelů 1 Bouzov Ing. J.Jurčík, Bc. J.  

Macková
Workshop - dobrovolnictví v zařízení soc. sl. 1 Olomouc ThLic.M.Umlauf,  

PhDr.V.Palacká
Porada ekonomů 1 Olomouc Ing. J. Jurčík, Ing.  

M. Obrusník
APSS- porada VS 1 Nové  

Zámky
MUDr. Kotrle, E.  
Johnová

Program GORDIC 1 Prostějov více přednášejících
Time management v praxi asistentky 1 Olomouc J. Halík
Sociální služby. Změny a aktuality 1 Brno VC Morava
Klienti a děti, PREUSS 1 Olomouc Ing. T. Preuss
Dobrovolnictví v sociálních službác 1 Olomouc PhDr. M. Čožíková,  

Ing. H. Frýdlová, Bc.  
H. Bodnarová
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Školení, konaná v prostorách zařízení

Samotná  školící  činnost  lektory  zvenčí  nebyla  v roce  2011  v Domově  
realizována.  Školení  však  probíhá  mezi  zaměstnanci  navzájem  –  jak  mezi  
jednotlivými  zaměstnaneckými  kategoriemi,  tak  školení  provádějí  vedoucí  
zaměstnanci.   Odborné  semináře  pořádané  vrchní  sestrou  na  aktuální  témata  
se konají 6x ročně.

Domov byl také zapojen do projektu ESF, jehož výsledkem bylo zapojení  
pracovníků do tvorby standardů – školení probíhalo v průběhu celého roku 2011.  
Dále  probíhalo  školení  odborně  způsobilých  osob  v oblasti  BOZP a  PO,  školení  
v oblasti  HACCP  (v  průběhu  jednání  „týmu  HACCP“).  Jednou  měsíčně  
se pak setkává tzv.“ Multidisciplinární tým“, který se zabývá aktuálními potřebami  
Uživatelů.

Jedna z pracovnic v sociálních službách - přímá obslužná péče absolvovala  
kvalifikační  kurz  pro  pracovníky  v sociálních  službách  –  přímá  obslužná  péče,  
v rozsahu 150 hodin, který byl započat před nástupem do zařízení. Tato pracovnice  
navíc obdobný kurz absolvovala již na svém předchozím působišti ve Velké Británii.

10.3  Členění  zaměstnanců  podle  věku  a  pohlaví  –  stav
k 31. 12. 2011

věk muži ženy celkem %

do 20 let     
21  -  30 1 6 7 16,63
31  -  40        9 9 21,55
41  -  50 1 12 13 30,91
51  -  60 1 12 13 30,91
61 let a více     
celkem 3 39 42 100
% 7,11 92,89 100  
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10.4  Členění  zaměstnanců  podle  vzdělání  a  pohlaví  –  stav
k 31. 12. 2011

dosažené vzdělání muži ženy celkem %

základní  4 4 9,52
vyučen 3 12 15 35,71
střední odborné  1 1 2,38
úplné střední  1 1 2,38
úplné střední odborné  17 17 40,49
vyšší odborné  1 1 2,38
vysokoškolské  3 3 7,14
celkem 3 39 42 100

10.5 Celkový údaj o průměrných platech

Průměrný hrubý měsíční plat činí 19 103,- Kč

10.6 Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních poměrů zaměstnanců  
v roce 2011

Nástupy 5
Odchody 5
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10.7  Trvání  pracovního  a  služebního  poměru  zaměstnanců  –  
stav k 31. 12. 2011

Doba  
trvání

Počet %

do 5 let 13 30,95
do 10 let 8 19,05
do 15 let 8 19,05
do 20 let 2 4,76
nad 20 let 11 26,19
celkem 42 100,00
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11. Hospodaření organizace

V roce  2011  organizace  hospodařila  s kladným hospodářským výsledkem  
ve výši 72 000 Kč. Výnosy organizace tvořily úhrady za pobyt Uživatelů, příspěvek  
na péči,  úhrady  zdravotních  pojišťoven,  dotace  MPSV,  příspěvek  zřizovatele  
a vlastní  příjmy  (úhrada  stravy  zaměstnanců)  ve  výši  20 454  000  Kč,  
což je o 1 316 000 Kč méně, než v roce 2010. 

Náklady  na  provoz  za  rok  2011  činily  celkem  20 382  000  Kč,  
což je o 1 261 000 Kč méně než v roce 2010. Tyto výdaje zahrnují výdaje na mzdy,  
sociální a zdravotní pojištění, výdaje na potraviny, zdravotní a dezinfekční materiál,  
ochranné pracovní pomůcky a DHM (drobný hmotný majetek), za služby (spotřeba  
energie, revize, odvoz odpadu apod.), které rovněž tvořily nemalé výdaje na provoz.  
V roce 2011 se provedly opravy a výměny oken na budově II  a III.,  nový povrch  
nádvoří  za hlavní  budovou,  provedla se oprava fasády a nátěrů oken na průčelí  
hlavní budovy.

Díky dotaci od zřizovatele se pořídil nový mikrobus značky Fiat s kapacitou  
8 míst. Mikrobus je používán jak pro potřeby Uživatelů, tak i pro provoz Domova.  
Z Investičního fondu byla pořízena také nová průmyslová pračka.

Pohledávky ve výši 162 000 Kč se týkají ošetřovného Uživatelů, příspěvku  
na péči a plateb od zdravotních pojišťoven.
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11.1 Hospodaření s fondy

Tvorba fondů v roce 2011 v tis. Kč
 Fond kulturních a sociálních potřeb (převedením 1 % z mezd  
zaměstnanců) 

96,29   

 Fond rezervní (+ zisk z roku 2010 + dary)  172,30   
 Fondu odměn  0,00   
Investiční fond (odpisy dlouh. majetku, převod z rezervního fondu,  
invest. dotace z KÚ)                                           

909,57   

CELKEM tvorba fondů 1.178,16

 Čerpání fondů v roce 2011 v tis. Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb    
                   - příspěvky na obědy  81,69   
                   - odměny k životnímu jubileu  9,60   
                   - příspěvky na zdravotní péči.  0,00   
                   - kulturní akce 0,00   
                   - příspěvek na rekreaci 0,00   
Fond rezervní (převod ndo inv. fondu, čerpání darů) 136,11   
Fond odměn 0,00   
Investiční fond (odvod odpisů zřizovateli, průmyslová pračka,  
mikrobus Fiat)

908,15   

CELKEM čerpání fondů 1.135,55
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11.2 Rozvaha

ROZVAHA - stav k 31. 12. 2011 v tis. Kč

 
 Stav k 1. 1. 
2011        

Stav k 31. 12.  
2011

STÁLÁ AKTIVA 12 358,00 12 952,00
dlouhodobý nehmotný majetek 112,00 124,00
oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku -112,00 -124,00
dlouhodobý majetek 26 274,00 28 047,00
oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku        -14 157,00 -15 336,00
dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00
dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00
OBĚŽNÁ AKTIVA   4 676,00 5 198,00
zásoby 291,00 371,00
krátkodobé pohledávky 159,00 162,00
krátkodobý finanční majetek 4 227,00 4 661,00
AKTIVA CELKEM 17 034,00 18 150,00
VLASTNÍ KAPITÁL 13 503,00 14 084,00
jmění účetní jednotky 12 654,00 13 325,00
dotace na pořízení dlouh. majetku 76,00 640,00
fondy účetní jednotky 645,00 688,00
výsledek hospodaření běž. úč. období 126,00 72,00
CIZÍ ZDROJE 3 532,00 4 065,00
krátkodobé závazky 3 532,00 4 065,00
dodavatelé 6,00 312,00
bankovní úvěry a půjčky 0,00 0,00
zaměstnanci 684,00 670,00
zúčtování s institucemi SP a ZP 349,00 382,00
daň z příjmu 75,00 82,00
dohadné účty pasivní 250,00 6,00
ost. kr. závazky- depozita Uživatel 2 169,00 2 613,00
PASIVA CELKEM 17 034,00 18 150,00
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11.3 Výkaz zisků a ztrát

VÝKAZ  ZISKU  A  ZTRÁT  
K  31. 12. 2011 2010 v tis. Kč 2011 v tis. Kč

501 Spotřeba materiálu 4 863,00   3 968,00   
502 Spotřeba energie 1 775,00 1 515,00   
511 Opravy a udržování 1 075,00 749,00   
512 Cestovné 11,00   11,00   
513 Náklady na reprezentaci 5,00   5,00   
518 Ostatní služby 901,00   809,00   
521 Mzdové náklady 9 389,00 9 647,00   
524 Zákonné sociální pojištění 3 150,00 3 277,00   
527 Zákonné sociální náklady 185,00   96,00   
528 Ostatní sociální náklady 22,00   33,00   
531 Daň silniční 6,00   0,00   
538 Ostatní daně a poplatky 5,00   4,00   
549 Jiné ostatní náklady 74,00   89,00   
551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 170,00   179,00   
557 Náklady z odepsaných pohledávek 12,00   0,00   
591 Daň z příjmů 0,00   0,00   

 Náklady celkem 21 643,00 20 382,00   
602 Tržby z prodeje služeb 13 352,00 13 574,00   
662 Úroky 17,00   16,00   
648 Zúčtování fondů 28,00   46,00   
649 Jiné ostatní výnosy 36,00   75,00   

671
Výnosy z nároků na prostředky státního  
rozpočtu 5 814,00 4 636,00   

672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 2 512,00 2 107,00   
621 Aktivace materiálu 12,00   0,00   
651 Tržby z prodeje dlouhodobého Nm a HM 0,00   0,00   

 Výnosy celkem               21 770,00   20 454,00   
 Hospodářský výsledek 126,00   72,00   
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11.4 Přehled nákladů a výnosů ve vybraném období

Přehled nákladů za rok 2007 – 2011

Graf 3 – Změny nákladů v období 2007 - 2011

Přehled výnosů za rok 2007 – 2011

Graf 4 – Změny výnosů v období 2007 - 2011
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Dary 

Věcné dary v roce 2011 poskytly tyto právnické firmy:

• Dentimed s.r.o., Náchod
• MARTEK MEDICAL, a.s., Třinec – Konská

Finanční dary v roce 2011 poskytly tyto fyzické a právnické osoby:

• Kocvrlich Vojtěch, Cholina
• Svoboda Otakar, Konice
• Loudová Jiřina, Benešov
• Vaněčková Marie, Praha
• Karafiátová Alžběta, Velké Opatovice
• Vodovody a kanalizace Prostějov, Krapkova 1635/26
• Obec Brodek u Konice
• PharmDr. L. Janečková, Lékárna Karlov, Prostějov
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12. Vnitřní legislativa

Vývoj  vnitřní  legislativy  je  nedílnou  součástí  chodu  Domova
a je  mu věnována zvýšená pozornost.  Interní  legislativa organizace je  vydávána  
na základě, jak účinných vnitrostátních právních předpisů, tak evropské legislativy.  
Je sledován  proces  přijímání  normativních  právních  aktů  (zejména  vyhlášek  
a nařízení), i individuálních právních aktů. 

Proces  tvorby  našich  směrnic,  řádů  i  metodických  pokynů  respektuje  
závazné  vnější  dokumenty.  Systém  vnitřní  legislativy  tvoří  dokumenty,  nezbytné  
pro krizové řízení (závazné pro všechny osoby, které jsou v době trvání mimořádné  
situace v jakémkoliv  vztahu k organizaci),  řády jako závazná pravidla  nebo jejich  
soubor,  platná  pro  celou  organizaci.  Směrnice  jsou  dalšími  interními  předpisy,  
které jsou  zpravidla  závazné  pro  všechny  zaměstnance,  případně  pro  okruh  
zaměstnanců  dotčených  jejich  působností  dle  aktuálního  pracovního  zařazení.  
Dalšími dokumenty jsou metodické pokyny, které mohou být vydávány pověřenými  
pracovníky  a  upravují  jednotlivé  situace  nebo  pravidla  pro omezený  počet  
zaměstnanců.

Vnitřní  legislativa  spolu  s dalšími  předpisy  a  dokumenty  vede  k naplnění  
Mise organizace v podobě naplňování stanovených cílů a poslání.
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Obrázek 3 – Vztah vnitřní legislativy k legislativě externí, vnějším dokumentům, formulace mise

Směrnice především upravují administrativní nebo pracovní postupy, týkající  
se v Domově  probíhajících  procesů  a  činností.  Největší  množství  upravovaných  
postupů se týká oblasti  sociální  (standardy a navazující  pravidla pro poskytování  
sociální služby), ekonomické (oblast nakládání s majetkem a finančními prostředky,  
inventarizace,  nakládání  s majetkovými  hodnotami,  postupy  při  účtování  atp.)  
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Mise
Veřejný závazek v podobě 
formulace a naplňování cílů

Externí legislativa
Evropská legislativa
Vnitrostátní legislativa 
(normativní akty, vydávané 
jako akty moci zákonodárné 
a výkonné – zákony, 
vyhlášky, nařízení vlády, 
technické a hygienické 
normy)
Normativní právní akty 
(vydávané samosprávnými 
celky jako výkon 
samosprávy nebo státní 
správy)
Individuální právní akty 
(správní rozhodnutí, 
rozsudky, trestní příkazy)

Vnitřní legislativa

Krizové řízení
Požární řád, požární 

poplachové směrnice, která 
jsou zavazující i pro externí 

osoby po dobu trvání 
mimořádné situace

Řády
Závazná pravidla chování 

platná pro celou organizaci

Směrnice
Nástroj řízení, určený pro 

jednotlivé vnitřní organizační 
jednotky

Metodické pokyny
Pracovní postupy platné pro 

jednotlivé procesy a činnosti či 
pracoviště (provozní řády, 
hygienické řády, instrukce, 

pokyny ředitele)

Vnější dokumenty
Zřizovací listina
Zásady pro řízení 
příspěvkových organizací 
zřizovaných Olomouckým 
krajem (kodex)
Zápis do obchodního 
rejstříku
Jmenovací dekret
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Dále jsou zastoupeny  postupy,  které  se  týkají  personálních  záležitostí  (pracovní  
doba, ochrana osobních údajů) či kontrolní činnosti.

V roce 2011 byly přijaty tyto vnitřní předpisy zařízení:

• Směrnice č. 60 – O čerpání dovolené
• Směrnice č. 61 – Pro přijímání Uživatelů – dospělé osoby se zdravotním  

postižením od 50 do 65 let
• Směrnice č. 62 – Pro nákupy nesoběstačným Uživatelům
• Směrnice č. 63 – Personální zajištění sociální služby (Standard č. 9)
• Směrnice č. 64 – Pro přijímání darů
• Směrnice č. 65 – Ochrana práv osob (Standard č. 2)
• Směrnice č. 66 – O veřejných zakázkách
• Směrnice č. 67 – O Likvidační a Škodní komisi
• Směrnice  č.  68  –  Metodika  ke  zvláštnímu  způsobu  určení  platového  

tarifu – uplatnění tzv. pásmového odměňování
• Směrnice č. 69 – Úhrady v Domov důchodců Jesenec, p. o.
• Směrnice č. 70 – Závodní stravování v Domově důchodců Jesenec, p. o.
• Směrnice č. 71 – Informace o poskytování služby, jednání se zájemcem  

a postup pro odmítnutí zájemce o službu (Standard č. 3)
• Směrnice č. 72 – Smlouva o poskytování sociální služby a proces přijetí  

Uživatel k sociální službě (Standard č. 4)
• Směrnice  č.  73  –  O  inventarizaci  majetku  a  závazků  v Domově  

důchodců, p. o.
• Směrnice č. 74 – Cíle a způsoby poskytování služby (Standard č. 1)

Dále byly vydány tyto interní předpisy:

• Vnitřní  směrnice č.  1/2011 – Stanovení zásad tvorby a čerpání fondu  
kulturních a sociálních potřeb 

• Organizační řád
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13. Kontrola

Kontrolní činnost byla prováděna v průběhu celého roku 2011. Kontroly jsou  
vykonávány orgány veřejné správy v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 552/1991  
Sb., o státní kontrole, které se týkaly hospodaření s veřejnými finančními a hmotnými  
prostředky a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů  
nebo uložených na základě těchto předpisů. Kontroly vůči Domovu jsou vykonávány  
také na základě úpravy ve zvláštních právních předpisech.

Dalším  typem  kontroly  je  kontrolní  činnost  nebo  podpora,  
která je vykonávána  zřizovatelem  a  vyplývá  ze subordinačního  vztahu  zřizovatele  
a zřizované organizace.

V roce  2011  byl  Domovem  vykonáván  celý  soubor  vnitřních  kontrol.  
Týkajících  se  veškerých  operací  a  procesů.  Finanční  a  majetkové  operace  jsou  
předem  projednány  a  odsouhlaseny  příkazcem  operace  (ředitelem),  správcem  
rozpočtu  (ekonom),  účetní  a dalšími  zodpovědnými  pracovníky.  Uskutečňované  
operace jsou průběžně sledovány a kontrolovány.

Kontroly prováděné vlastními zaměstnanci byly na základě kontrolního řádu  
(plánované,  běžné,  mimořádné).  V rámci  kontrol  byla  provedena kontrola  ústavní  
pokladny,  stravovacího  provozu  a  skladů,  při  kterých  nebyly  zjištěny  žádné  
nedostatky. Pravidelně jsou vykonávány kontroly procesů, které v Domově probíhají.

13.1 Kontroly provedené státními orgány

• 8. 9.  2011 -  kontrola  OSSZ Prostějov,  o kontrole pojistného a plnění  
úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Kontrola nezjistila žádné  
závady a nebylo uloženo žádné opatření

• 16.  9.  2011  -  kontrola  hygienických  požadavků  a  protiepidemických  
opatření,  provedená  Krajskou  hygienickou  stanicí.  Kontrolou  nebyly  
zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření.

• 19.  10.  2011  -  kontrola  FÚ  v Olomouci,  pracoviště  oddělení  dotací,  
referát  IV.  Prostějov.  Kontrola  skutečností  rozhodných  pro  vznik  
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povinnosti  odvodu  za  porušení  rozpočtové  kázně.  Kontrola  nezjistila  
žádné závady a nebylo uloženo žádné opatření

13.2 Kontrolní, dozorová a auditní činnost zřizovatele

Tato  činnost  byla  realizována  zřizovatelem  zejména  prostřednictvím  
shromažďování aktuálních ekonomických údajů z jednotlivých organizací, které byly  
následně  vyhodnoceny  a  organizacím  byly  poskytovány  zpětné  vazby  z těchto  
výstupů,  případně  byl  doporučen  příslušný  postup.  Jde  zejména  o  zjišťování  
ekonomické  efektivity  činnosti  některých  profesí  a  vybraných  některých  procesů,  
které v tomto typu pobytových služeb probíhají.

13.3 Vnitřní kontrolní, dozorová a metodická činnost organizace

Vnitřní kontrolní systém zahrnuje tyto kontroly:
• kontrola pracoviště údržby (přímá kontrola),
• kontrola činnosti Zdravotního úseku (přímá kontrola),
• kontrola činnosti Stravovacího úseku - provozní činnost (přímá kontrola),
• kontrola  hygienických  předpisů  na  Stravovacím  úseku  (metodické  

vedení),
• kontrola  činnosti  pracovnic v sociálních službách – základní  výchovná  

nepedagogická činnost (přímá kontrola),
• kontrola činnosti sociálního pracovníka (přímá kontrola),
• kontrola činnosti pracovnic v sociálních službách (klíčových pracovníků)  

– individuální plánovaní (metodické vedení),
• kontrola činnosti ekonomického úseku (přímá kontrola),
• kontrola činnosti pracoviště prádelny a úklidu - provozní činnost (přímá  

kontrola),
• kontrola  a  dodržování  hygienických  předpisů  činnosti  pracoviště  

prádelny a úklidu (metodické vedení).
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14. Snižování rizik

I v průběhu roku 2011 byla věnována maximální pozornost snižování rizik.  
Oblast rizik je rozdělena do tří okruhů:

• oblast BOZP, PO a ochrany životního prostředí,
• oblast HACCP,
• oblast veškerých obecných rizik.
V  oblasti  BOZP,  PO  a  ochrany  životního  prostředí  organizace  generuje  

a odstraňuje  rizika  za  pomoci  externích  osob  –  služba  je  zprostředkovávána  
zaměstnanci firmy Vzdělávací institut, s.r.o. V listopadu 2011 proběhlo za spolupráce  
HZS  “námětové  cvičení“,  které  umožnilo  zkoumat  souhru  jednotlivých  složek  
záchranného  integrovaného  systému,  dobrovolných  hasičů  a  zaměstnanců  
DD Jesenec,  p.  o.  Výstupem byly  nové poznatky při  řešení  případné mimořádné  
situace, kterou si zaměstnanci mohli takto na nečisto vyzkoušet. Zároveň umožnilo  
členům  záchranných  složek  seznámit  se  s objektem,  který  je  značně  členitý  
a v případě požáru by při zakouření prostoru jeho vnitřní parametry značně ztěžovaly  
pohyb těchto složek po objektu a záchranu osob. 

Také v oblasti  HACCP (Hazard  Analysis Critical  Control  Point –  Analýza  
rizik  a kritických kontrolních  bodů),  která  mapuje  rizika  v oblasti  stravovacího  
provozu, Domov zajišťuje, vyhledává a odstraňuje rizika za pomoci externí osoby –  
auditorky. Podklady, mapující provozní podmínky pak projednává pololetně (březen  
a  říjen  každého  roku)  tým  HACCP,  jehož  ustavení  a  činnost  je  ukotvena  
v Organizačním  řádu.  Tým  je  složen  z pracovníků  těch  profesí,  které  provádějí  
manipulaci  s potravinami  a  pohybují  se  ve  stravovacím provozu  Domova  (vrchní  
sestra,  registrované  sestry,  pracovníci  v sociálních  službách,  kuchař  –  pověřený  
vedením  Stravovacího  úseku,  kuchaři  a  pomocní  kuchaři,  zásobovačka,  ředitel  
Domova).  Náplní činnosti  je hodnocení stávajících rizik,  hrozících v souvislosti  se  
skladováním, zpracováváním a vydáváním potravin a stravy a vytipováváním rizik  
nových. Zpracované podklady jsou pak podnětem pro auditora HACCP a ředitele  
Domova, který je zodpovědný za oblast rizik. Agendu pracovního týmu vede kuchař,  
pověřený vedením Stravovacího úseku.

61



Výroční zpráva 2011 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

V oblasti  obecných  rizik  došlo  k dalšímu  snižování  rizikových  situací  
u vznikajících  nebo  i  existujících  právních  vztahů,  ponejvíce  obchodních  –  
organizace  nepřistoupila  na  akceptaci  např.  některých  navrhovaných  úhradových  
dodatků  ze strany  zdravotních  pojišťoven,  při  zajišťování  služeb  nebo  předmětů  
zejména vyšší hodnoty bylo vyjednáváno o obsahu jednotlivých smluvních ujednání  
včetně zařazování např. doložek tzv. „vyšší moci“. Takováto precizně formulovaná  
ujednání smluv pak mohou napomoci snížit případné sporné okamžiky obchodních  
smluvních  vztahů,  do  kterých  příspěvkové  organizace  povinně  vstupují  v režimu  
obchodního zákoníku. 

V roce 2011 byla také snižována provozní rizika, která vznikají v důsledku  
geografické polohy organizace. Rizikem jsou zejména povětrnostní podmínky místa,  
které se nachází na hranicích Drahanské vrchoviny a Českomoravské vysočiny. 

Rizika  jsou  pravidelně  hodnocena  na  poradách  vedoucích  pracovníků  
a koncem  kalendářního  roku  Týmem  pro  rizika.  Výstupy  jsou  podkladem  
pro vypracování přílohy Směrnice o rizicích. 
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15. Společenská odpovědnost organizace

V průběhu  celého  roku  2011  se  snažil  Domov  důchodců  Jesenec,  p.  o.  
naplňovat  zcela  dobrovolně  statut,  tzv.  společensky  odpovědné  organizace,
a to  ve všech oblastech činnosti.  Proto byla  přijata  Směrnice č.  66 O veřejných  
zakázkách,  která  dobrovolně  snížila  zřizovatelem  stanovený  limit  finančních  
prostředků pro zadání veřejné zakázky bez zjišťování podmínek na trhu, výběrová  
řízení  v objemu  nad  100 000  Kč  pak  byla  převážně  koncipována  jako  otevřená  
výběrová řízení, u kterých bylo osloveno větší množství potencionálních účastníků  
veřejné  soutěže.  Zadávací  dokumentace  pak  byla  vždy  v těchto  případech  
zveřejňována i  na  webových stránkách  Domova  tak,  aby  celý  proces  od  zadání  
zakázky,  přes  výběr  vítězného  uchazeče  a  realizaci  zakázek  byl  transparentní  
a umožňoval veřejnou kontrolu.

Zvýšená  pozornost  je  věnována  také  ekologickému  chování,  zejména  
v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a provozu čističky odpadních vod.

Zaměstnanci  organizace  jsou  vybíráni  na  základě  veřejně  vyhlašovaných  
výběrových řízení tak, aby splňovali vysoce nastavenou laťku organizace ve vztahu  
k jejich znalostem a kompetenci. V oblasti hodnocení byla zavedena nová metoda  
sebehodnocení  a  hodnocení  vedoucím pracovníkem. Nastavená kritéria  umožnila  
sjednotit  parametry  jak  vlastního  sebehodnocení,  tak  i  hodnocení  nadřízeným  
pracovníkem a vytvořila lepší srovnávací podmínky i  mezi jednotlivými profesními  
kategoriemi  v kritériích  osobnostních  faktorů,  sociálního  chování  a  spolupráce,  
vztahu k práci nebo schopnost realizace náplně práce.

Prostřednictvím  všech  těchto  aktivit  se  také  daří  veřejnost  informovat,  
co Domov v našem regionu dělá pro společnost, občany, zaměstnance i Uživatele  
či zájemce o službu, případně pro životní prostředí.

Snahou Domova je chovat se tak, aby byly zohledněny potřeby vnitřního,  
ale i  vnějšího prostředí,  aby Domov přispíval  k udržitelnému rozvoji,  jeho jednání  
zejména  v oblasti  nakládání  s veřejnými  financemi  bylo  transparentní  a  obecně  
napomáhalo celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec našeho  
působení.

63



Výroční zpráva 2011 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

16. Prezentace organizace

Jako  každý  rok  je  nedílnou  součástí  činnosti  organizace  pohybující
se  na  hranici  veřejného  a  soukromého  sektoru  prezentace.  Tato  prezentace  
umožňuje  obstát  v prostředí,  poněkud  specifických  tržních  vztahů,  ale  zároveň  
umožňuje  zprostředkovaně  veřejnou  kontrolu  naší  činnosti.  Službu  považujeme  
za činnost,  vyznačující  se  velmi  častou  až  intimní  povahou  a  velkou  etickou  
a hodnotovou dimenzí, navíc s přihlédnutím k povaze vztahů je nezbytné propojit jak  
veřejné,  tak  i  komerční  přístupy.  Vzhledem  k tomu,  že  služba  je  výrazně  
spolufinancována z veřejných zdrojů, podrobujeme se touto prezentací a otevřeností  
veřejné kontrole. 

Proto  bylo  v  roce  2011  pokračováno  v poskytování  informací  v takovém  
rozsahu, aby služba byla přiblížena nejen potencionálním zájemcům o ni, ale také  
veřejným orgánům, zřizovateli a také veřejnosti.

Organizace se prezentovala v roce 2011 tímto způsobem:

• webové stránky, utvořené v roce 2010, byly pravidelně doplňovány nejen  
o aktuality a přehled volnočasových aktivit, ale také   uvedením poslání  
a cílů,  možnosti  výkonu  zaměstnání,  praxe  a dobrovolnické  činnosti  
a vyhlašování veřejných zakázek,

• organizace je prezentována v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb  
v Prostějově,

• při návštěvě Rady Olomouckého kraje (duben 2011).

Dále se organizace prezentovala v tisku:

• informace v regionálním tisku o ostatkové zábavě (Ostatková veselice  
v Jesenci, Prostějovský večerník 4. 4. 2011, strana 8 - 9),

• Den  otevřených  dveří  dne  2.  10.  2011  –  pořádáno  při  příležitosti
300  let  založení  zámku  a  položení  základního  kamene  kostela  –  
spolupořadatelství  s místní  farností  a  obcí  Jesenec  (účast
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cca  150  -  200  osob  vč.  představitelů  družební  farnosti  z německého  
Paderbornu,  účast  představitelů  Olomouckého  kraje,  vedení  města  
Konice  a  města  Prostějova,  provádění  komentovaných  prohlídek
od  9:00  do  18:00  hodin  zaměstnanci  našeho  Domova  –  prezentace  
v tisku:  

o www.pvnovinky.cz   (V Jesenci slavili třístovkové jubileum),
o www.iprostejov.cz/cz/p/otevrenymi-dvermi-proudili-  
zajemci/ (Otevřenými dveřmi proudili zájemci),
o Týdeník  Prostějovska  dne  5.  10.  2011,  str.  7  (Den  
otevřených dveří zahájil Jesenec),

• informace v ČRo Olomouc o půdní vestavbě (nezjištěn termín vysílání),
• informace  v Týdeníku  Prostějovska  dne  5.  10.  2011,  str.  7  o  půdní  

vestavbě (Kraj nechá zrekonstruovat Domov důchodců v Jesenci),
• článek v listopadovém čísle časopisu Sociální služby,
• informace  v regionálních  krajských  sdělovacích  prostředcích  o  

spolupráci  s Vězeňskou  služnou  ČR  (zaměstnávání  odsouzených)  a  
realizaci půdní vestavby.
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17 Plány organizace na následující období

• snižování rizik,
• vyšší ekonomická efektivita, 
• snižování bariérovosti objektu,
• zvyšování kvality ubytování,
• zajištění vyššího objemu rehabilitační péče,
• další zvyšování společenské odpovědnosti,
• zvýšení vzdělanosti,
• další údržba objektu (zejména soběstačně) atp.
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18. Závěr

Závěrem je  nezbytné shrnout  úspěchy či  věci,  které se  nezdařily.  Je  také  

nutné formulovat úkoly, kterými se bude organizace zabývat v následujícím období. 

Organizace  hospodařila  v  roce  2011  s kladným  hospodářským  výsledkem  

ve výši 72 000 Kč, rozpočet se podařilo stabilizovat a oproti minulému roku snížit.  

V průběhu roku 2011  nevzniklo žádné manko nebo škody. Domovu nebyly rovněž  

uloženy sankce, penále či pokuty. Závazné ukazatele vyplývající z finančního vztahu  

k rozpočtu Olomouckého kraje byly splněny.

Každá z realizovaných akcí přispěla ke zlepšení technického stavu svěřených  

budov a ke zkvalitnění služby.

Hospodářský výsledek ve výši 72 000 Kč bude přidělen do rezervního fondu.

Z  údajů,  uvedených  v předkládané  Výroční  zprávě  vyplývá,  že  organizace  

řešila  jak  běžné provozní  záležitosti,  tak  mimořádné a  rozsáhlé  akce –  zejména  

započetí  půdní  vestavby,  realizované  zřizovatelem.  I  nadále  zasahuje  chod  

organizace měnící se společenské a zejména ekonomické prostředí a zásadní i dílčí  

změny legislativy – ať již vnitrostátní či té Unijní. Na rozdíl od roku 2010 se poněkud  

snížil  počet  kontrol  ze  strany  orgánů  veřejné  správy,  nicméně  ty,  které  byly  

provedeny, neshledaly porušení předpisů a nastavených pravidel.

Další změny v sociální oblasti mají nepřímý dopad také na pokračující změny  

ve struktuře Uživatelů.  Podstatné změny jejich zdravotního stavu a s tím spojené  

snížení  fyzické  soběstačnosti  vyžadují  zvýšené  pracovní  nasazení  všech  

zaměstnanců zařízení, nároky na objem poskytované služby a tím také požadavky  

na objem finančních prostředků a materiální  zajištění  ze  strany celé  společnosti.  

To vše při  nelehké ekonomické situaci, která globálně postihla široké ekonomické  

prostředí.
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I přes všechny vyjmenované těžkosti v následujícím období plánujeme v roce  

2012  růst  kvality  služeb,  které  jsou  zárukou  zkvalitnění  života  Uživatelů  našeho  

zařízení, ale také mají přímý celospolečenský dopad.

Poskytování  sociální  služby  totiž  nelze  vnímat  odděleně  jako  samostatně  

se vyvíjející segment, který žije pouze svým životem.

Domov se netají ambicí v roce 2012 ve vztahu k celospolečenským tématům  

i nadále  vykonávat  činnost  s vyšší  ekonomickou  efektivitou,  s  dalším snižováním  

provozních,  ekonomických  a  jiných  rizik  či  zvyšováním  podílu  společenské  

odpovědnosti.  Ve  vztahu  k Uživatelům  plánujeme  další  snižování  bariérovosti  

a  zlepšení  kvality  ubytování,  což  považujeme  za  prioritu.  I  v měnící  se  oblasti  

legislativy v rezortu zdravotní péče se pokusíme zajistit potřebný objem rehabilitační  

a  ošetřovatelské  péče  nebo  zvyšování  vzdělanosti  našich  zaměstnanců,  

což následně  umožní  využívat  nových  trendů  ve  všech  oblastech.  Za  nezbytné  

považujeme  i  údržbu  objektu,  zejména  vlastními  silami,  či  účast  v projektových  

řízeních,  které  umožní  získat  finanční  prostředky  na  realizaci  některých  aktivit  

a stavebních  investicí  i  od  jiných  přispěvatelů,  především  pomocí  operačních  

programů z Fondů Evropské unie.

Chceme se opětovně pokusit o získání finančních prostředků na revitalizaci  

zámeckého  lesoparku,  tak  aby  mohl  být  proveden  odborný  zásah  a ozdravění  

stávajícího  porostu  či  doplnění  poškozeného  nebo  zcela  zničeného  mobiliáře,  

čímž dojde  k dalšímu  zhodnocení  majetku  zřizovatele.  Tím  umožníme  budoucí  

užívání lesoparku k rekreačním účelům široké veřejnosti.

Na tomto místě chceme poděkovat za obětavou práci všem zaměstnancům  

Domova  důchodců  Jesenec,  p.  o.,  vykonávající  nelehkou  službu  v  nepřetržitém  

kontaktu s Uživateli služby.

Velký dík  patří  i  dalším osobám, které v organizaci  v roce 2011 působili  –  

tedy dobrovolníkům a praktikantům.
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Velmi děkujeme sponzorům za materiální i  finanční dary, které byly využity  

ku prospěchu Domova i jeho Uživatel.

Zapomenout  nelze ani  na pomoc ze strany zaměstnanců Krajského úřadu  

Olomouckého  kraje,  kteří  pomáhají  řešit  potřebnou  agendu  radou,  metodickým  

vedením i dalšími poskytovanými, zejména administrativními službami.

Dík však patří také samotnému zřizovateli – tedy Olomouckému kraji a jeho  

výkonnému orgánu – Radě Olomouckého kraje v čele s hejtmanem Ing. Tesaříkem.
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Použitá literatura a zdroje
• Zřizovací  listina  příspěvkové  organizace  Olomouckého  kraje  –  úplné  znění  

ze dne 10. 3. 2009 
• Ing. Musil, J., Park v Jesenci, rok vydání 2010
• Ing.  Laššák,  J.,  Konůpková,  A.  Revize  zámeckých  parků  okresu  Prostějov.  

Zámecký park v Jesenci. NPÚ Olomouc, 2003
• Internetové stránky obce Jesenec
• Internetové stránky města Konice
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• Vyhláška  505/2006  Sb.,  kterou  se  provádí  některá  ustanovení  zákona  

o sociálních službách  
• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samospráv
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
• Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě

Grafy a obrázky

Grafy

Graf 1 Vývoj počtu Uživatelů, trvale upoutaných na lůžko v jednotlivých  
měsících roku 2011

Graf 2 Vývoj stupňů příspěvku na péči u Uživatelů v roce 2011
Graf 3 Změny nákladů v období 2007 - 2011
Graf 4 Změny výnosů v období 2007 – 2011
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Obrázky
Obrázek 1 Organizační struktura do 28. 2. 2011
Obrázek 2 Organizační struktura od 1. 3. 2011
Obrázek 3 Vztah  vnitřní  legislativy  k legislativě  externí,  vnějším  

dokumentům, formulace mise
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