
Výroční zpráva 2012 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace



Výroční zpráva 2012 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

2

Motto:

Chasidské rčení



Výroční zpráva 2012 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

3

Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o.

k Výroční zprávě za rok 2012

Dovolujeme si předložit veřejnosti Výroční zprávu Domova důchodců

Jesenec, p. o. za rok 2012. Naší snahou je Vás informovat uceleně o činnosti 

organizace v uplynulém roce. Pokusíme se v předkládaném materiálu osvětlit 

všechny základní aspekty, které mají na chod zařízení tohoto typu zásadní vliv 

a celospolečenské konotace o této ekonomicky a právně složité a nákladné 

veřejné službě.

Současně však upozorňujeme, že jde o obsahově limitovaný materiál, 

proto nebude možné vyjmenovat nebo se podrobně zabývat vším, co se v roce 

2012 podařilo, nebo naopak nezdařilo zrealizovat a čím naše organizace prošla.

Zpráva má snahu podat ucelené informace o místě, čase a lidech, kteří 

náročnou službu pro seniory vykonávají. Jsme připraveni odpovědět alespoň 

na část otázek, které pozorného čtenáře mohou napadnout a také na Vaše 

názory a připomínky k dané problematice.

V Jesenci dne 11. 3. 2013 Bc. Zuzana Bratterová, LLM

ředitelka organizace
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1. Úvod

Výroční zpráva za rok 2012 Domova důchodců Jesenec, p. o.,

je zpracována na základě příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění a s přihlédnutím ke znění 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění.

Její obsahovou náplň tvoří 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 v aktuálním znění.

Výroční zpráva dále podává základní údaje o organizaci jako název, sídlo, 

charakteristiku organizace, zřizovatele, údaje o vedení organizace, adresu 

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 2012

Název organizace: Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Jesenec 1, PSČ  798 53

Poloha na mapě: 49°36'38.304"N, 16°51'45.817"E

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

Předmět činnosti: poskytování sociální služby domov pro dospělé osoby 

se zdravotním postižením od 50-ti let věku, mladší seniory 

od 65 let - 80 let a starší seniory nad 80 let. 

Služba je poskytována v intencích ustanovení 

§ 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů.

Právní forma: příspěvková organizace, zapsaná u obchodního rejstříku, 

Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka číslo 1432

Webová stránka pro veřejné zakázky:

http://egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDDJesenec

Webové stránky Domova:

www.ddjesenec.cz
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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
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2.2 Statut organizace

Domov důchodců Jesenec je příspěvková organizace zřizovaná na základě 

ustanovení § 35, odst. 2, písmeno j) zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích 

(krajské zřízení). Dále je příspěvková organizace zřizována na základě 

ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů.

Z platných předpisů vyplývá, že i Domov důchodců Jesenec má své 

působení omezeno předmětem činnosti. Je dotován z veřejných prostředků, 

protože v sociálních službách jde převážně o nevýnosné činnosti.

Zřizovatelem organizace je Olomoucký kraj, který rozhoduje o zřízení, 

založení, reorganizaci nebo jejím zrušení. Zařízení je příspěvkovou organizací 

od 1. 1. 2004. Zřízena byla z rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje 

(č. j. 2/UZ/20/31/2003 ze dne 18. prosince 2003).

Hlavním předmětem činnosti je poskytování sociální služby, v souladu 

se zákonem O sociálních službách. Domov také, dle zákona, poskytuje péči 

zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační.

Zařízení hospodaří na základě zřizovací listiny se svěřeným nemovitým 

majetkem Olomouckého kraje v katastru obce Jesenec, dále na třech pozemcích, 

které jsou zastavenými plochami a nádvořím a třech pozemcích, které jsou 

zahradami a jednom pozemku, který je ostatní plochou.

2.3 Údaje o sídelním celku

Současnost

Domov důchodců Jesenec se nachází v obci Jesenec, která leží na jižním 

svahu Zámecké horky asi 3 km od města Konice, 25 km od Prostějova a 38 km 

od krajského města Olomouce. Obec je dostupná dopravou jak autobusovou, 

tak i železniční.

Název obce vznikl podle stromů Jasanů, lidově řečených „Jeseny“. 

Přes Jesenec vede naučná stezka Kladecko, využívaná především turisty. 

Obec Jesenec má přes 104 popisných čísel a přes 300 obyvatel, z nichž 

asi 50 žije v našem Domově.
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Zámek je historická, památkově chráněná budova, tyčící se ve výšce 

495 metrů nad mořem. Na čelní zdi zámku je umístěna pamětní deska věnována 

hudebnímu skladateli Ludvíku z Dietrichu, který zde prožil své mládí a je autorem 

nápěvu písně „Moravo, Moravo, Moravičko milá“.

Historie zámku

Na místě tvrze byl v roce 1711 postaven barokní zámek, jehož autorem 

byl pravděpodobně slavný evropský architekt Jan Blažej Santini Aichl. V minulosti 

se zde vystřídalo asi 18 majitelů, například: moravský panský rod „Páni 

ze Zástřizl“, sestry Dominikánského řádu, aj.

K zámku také patří přilehlý kostel, postaven již v roce 1710 díky daru, 

který poskytla šlechtična Zuzana Kateřina Liborie z Dietrichsteina. Tento kostel 

je zasvěcen sv. Liborovi, který je patronem všech nemocných.

Historie sociální služby

Sociální služba je v objektu poskytována od roku 1932. V tomto roce byl 

zámek a přilehlé pozemky s rozlehlým parkem zakoupeny Sestrami sv. Františka 

v Kojetíně. Následující rok byl objekt převeden do vlastnictví kongregace sester 

Dominikánek v Řepčíně a v objektu je od této chvíle 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. S účinností od 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. V  prosinci 2006 se Olomoucký kraj stal vlastníkem objektu 

a příspěvkové organizaci Domov důchodců Jesenec byl nemovitý majetek svěřen 

do správy.
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3. Veřejný závazek

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 zde není v izolaci, důraz je rovněž kladen na zachování 

rodinných a společenských vztahů.

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.

Cílovou skupinu tvoří dospělé osoby s mentálním a tělesným postižením 

ve věku 50 až 65 let se sníženou soběstačností, mladší senioři ve věku 

od 65 do 80 let a starší senioři nad 80 let se sníženou soběstačností.

Tak jako je potřebné pozitivně vymezit skupinu, pro kterou je služba 

poskytována, je také nezbytné negativně vymezit situace a okruh osob, které 

zamezují službu poskytovat.

Službu nejsme schopni poskytnout, jestliže:

1) zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování služby, tedy např.:

 vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém 

zařízení,

 zájemce je zdrojem infekčních nebo parazitárních onemocnění,

 ohrožuje sebe a okolí akutní nestabilizovanou duševní nemocí nebo 

Alzheimerovou nemocí (s poruchami chování),

 chováním narušuje kolektivní soužití, a to zejména z důvodu závažné 

duševní nebo mentální poruchy,

 osobám trpícím chronickou duševní nebo závažnou poruchou,

 zájemce má speciální dietu, sondu apod.,

2) neposkytujeme službu, kterou žadatel žádá,

3) máme naplněnou kapacitu zařízení,

4) zájemce nespadá do naší cílové skupiny,

5) nejsme schopni naplnit osobní potřeby a cíle zájemce o službu,

6) osoba potřebuje pobyt v Domově se zvláštním režimem či uzavřeném 

oddělení.
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Pro poskytování služby byly také stanoveny zásady, jejichž dodržování zajišťuje 

kvalitní a etický výkon služby. Proto se snažíme naplňovat:

 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 centru zájmu 

naší služby je Uživatel, 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. 

Dále se rozhoduje 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 ocitly 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 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, 

známými či blízkými Uživatelů spolupracujeme při individuálním plánování, 

a to pro zkvalitnění péče a poskytování sociální služby. Cenné jsou pro nás 

jejich připomínky a náměty na zlepšení,
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 týmová práce - pracujeme společně a provázaně jako tým,

 odbornost, kvalita a 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

Domov je disponován do třech obytných budov, z nichž jsou dvě 

stavebně propojeny. Těmito propojenými subjekty jsou barokní zámek z počátku 

18. století a přístavba z 60. let minulého století, které jsou včetně přilehlého 

lesoparku kulturní památkou. Budova zámku je též spojena tzv. krčkem 

s přiléhajícím kostelem, který byl vystavěn ve stejném období, jako barokní 

zámek. Původní budova zámku je nejrozsáhlejším zázemím Uživateůl i personálu.

Po investičních akcích Olomouckého kraje dokončených v roce 2012, došlo 

z důvodu bezpečnosti a lepší orientace k novému rozdělení Domova takto:

Budova I:

 oddělení I. – 12 pokojů, sociální zázemí, jídelna, pracovna sester, 

pracovna vrchní sestry a rehabilitace,

 oddělení V. – 6 pokojů, sociální zázemí a klubovna,

 přízemí – administrativní zázemí Domova, kuchyně, šatna kuchařů, jídelna 

zaměstnanců, sklady a sociální zázemí.

Budova II:

 oddělení II. – 4 pokoje, sociální zázemí, jídelna a kuřárna,

 oddělení IV. – 3 pokoje, sociální zázemí, šatna zdravotnického personálu 

a pracovna pracovníků v sociálních službách,

 přízemí – kotelna Domova.

Budova III:

 oddělení III. – 7 pokojů, sociální zázemí, jídelna, kulturní místnost,

 k oddělení III. jsou stavebně přilehlé prostory skladů a prádelny vč. šatny 

pro pracovníky provozního úseku.

Dále se na pozemcích Domova nacházejí objekty s garážemi a bývalá 

stodola – tyto objekty doplňují provozní zázemí organizace a slouží k uložení 
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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 v budově I a II zajištěn bojlerem napojeným na plynové kotle, v budově III

je ohřev zajištěn v elektrických bojlerech.

Na objektech celého Domova byly prováděny v roce 2012 následující 

investiční akce a opravy, které bylo nezbytné provádět s ohledem na stavební 

dispozice a stáří objektu.

Investiční akce a opravy:

Investiční akce realizované přímo zřizovatelem:

 dokončení půdní vestavby (oddělení IV.) včetně oprav současného 

sociálního zázemí (na oddělení II.),

 prostup na oddělení V., včetně protipožárních dveří,

 přepažení pokoje na oddělení I.,

 přemístění okna v pokoji na oddělení V.,

 vybudování bezbariérového přístupu k rehabilitační místnosti.

Opravy realizované z rozpočtu Domova:

 výměna oken na oddělení III.,

 bezbariérový nájezd k oddělení II.,

 izolace oddělení III.,

 oprava podlahových krytin některých z pokojů,

 opěrná zeď v prostorách dvora,

 výmalby pokojů a chodeb v různých částech Domova.

Cílem bylo zlepšení kvality ubytování Uživatelů (snížení počtu lůžek 

na pokojích), snížení rizik a značné bariérovosti objektu a v neposlední řadě také 

zamezení poškozování stavebních části budov.
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Zařízení provozuje vlastní čističku odpadních vod, neboť obec zatím 

nedisponuje veřejnou kanalizací. Pro kontrolu chodu jsou prováděny pravidelné 

odběry vzorků. Po celý rok 2012 ČOV pracovala bezproblémově.

Tuhý komunální odpad je vyvážen obcí, nebezpečný a biologický odpad 

je vyvážen na základě smluvního vztahu Domova a jeho obchodního partnera. 

Domov provozuje chladicí box na upotřebené inkontinentní pomůcky 

a nespotřebovaná jídla.

4.2 Lesopark se zahradami a činnost na jejich obnově 

a údržbě

Tím, že příspěvkové organizaci byly svěřeny do správy 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 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 vzrostlých 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 se v parku nebo jeho blízkosti pohybují, 

je nezbytné provádět standardní údržbu a likvidaci uchycených malých náletů. 

Takový zásah byl prováděn v roce 2011, odstranění vyvrácených stromů 

proběhlo v roce 2012.

4.3 Vozový park a další strojní vybavení

Po celý rok 2012 byly využívány osobní automobily značek Škoda Octavia 

a Fiat Scudo, který je určen pro přepravu až 9 osob včetně řidiče. Dále jsou 

k dispozici dva malotraktory s příslušenstvím, sněhová fréza a přívěsný vozík.

Z větších investic byl realizován nákup nové elektrické smažící sklopné 

pánve.
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5. Poskytované služby a jejich úhrada

5.1 Stravovací služby

Domov je vybaven vlastní kuchyní, ve které personál stravovacího 

provozu připravuje celodenní stravu. Strava je Uživatelům zajišťována každý den 

v týdnu a je složena z pěti jídel denně – snídaně, desátka, oběd, svačina 

a večeře. U diabetické stravy je také navíc podávána druhá večeře. Teplé jídlo 

je podáváno minimálně jednou denně – oběd. Teplá večeře bývá podávána 

zpravidla čtyřikrát do týdne.

Jídelníček sestavuje a schvaluje Stravovací komise, která přihlíží 

k aktuálnímu ročnímu období a výši stravovací jednotky. Dále také přihlíží 

k požadavkům na racionální stravu, s ohledem na zdravotní stav Uživatelů

a operativně řeší připomínky ke stravě ze stran Uživatelů i zaměstnanců.

Uživatelé jsou vždy zařazeni do jedné z možných diet, které jsou v Domově 

vařeny a podávány, jedná se o následující:

 D3 – klasická racionální strava,

 D4 – žlučníková strava,

 D9 – diabetická strava,

 D9/4 – lomená strava D4 a D9,

 Ml. – mletá strava a

 Mix. – mixovaná strava.

Stravovací služba je zajišťována pracovníky Domova, v následujícím složení:

 vedoucí kuchař (1×),

 kuchařka (2×),

 pomocná kuchařka (2×) a

 částečně také pracovnicemi na ekonomickém, zdravotním a provozním 

úseku.
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5.2 Ubytování

Uživatelé jsou ubytováni ve dvou budovách a jedné přístavbě. V hlavní 

budově se nachází oddělení I. a v její půdní vestavbě oddělení V. V přístavbě 

k této budově ze 60. let 20. století je oddělení II. V půdní vestavbě této budovy 

vzniklo další oddělení IV. Samostatná budova představuje oddělení III.

Kapacita Domova je 75 Uživatelů. Stavební úpravy konané v Domově 

v průběhu roku 2012 přinesly nárůst jednolůžkových a především dvoulůžkových 

pokojů a současně i úbytek počtu lůžek ve vícelůžkových pokojích.

Nové složení pokojů:

Jednolůžkové pokoje 5

Dvoulůžkové pokoje 15

Třílůžkové pokoje 9

Vícelůžkové pokoje 3

Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem - jedná se o postele, noční 

stolky a dle prostorových možností a potřeby i dalším nábytkovým zařízením -

křesly, stolky, policemi a uzamykatelnými šatními skříněmi. Uživatelé mohou mít 

a užívat na pokoji vlastní spotřebiče (TV, rádia, lednice), po domluvě s vedením 

Domova si mohou přivézt nebo pořídit i některé další vlastní vybavení.

I v roce 2012 jsme využili kvalitních služeb nábytkářské dílny Věznice 

Mírov při zařizování nových prostor Domova, zejména oddělení IV.

(šlo o vybavení pokojů a zázemí pro personál).

Každá budova má vlastní jídelnu a další společenské prostory vhodné 

pro odpočinek či setkávání se s dalšími Uživateli. Při oddělení II. se nachází 

kuřárna - jedná se sice o mužské oddělení, je ovšem dostupná pro všechny 

Uživatele Domova. Kromě toho je v bezprostředním okolí Domova k dispozici 

několik relaxačních zón – 2 kryté terasy s křesly a stoly a další místa s lavičkami 

ve dvoře, před hlavní budovou a u jezírka před přístavbou. Dále lze využít 

prostory pro pasivní i aktivní odpočinek za budovou III (ve dvoře 

za III. oddělením). Dále sad a zahrada se skleníkem, vhodné a využívané 

některými Uživateli kupříkladu k pěstování květin a zeleniny či péči o ovocné 

stromy.
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5.3 Úhrada za pobyt a stravu

Denní úhrada do 30. 10. 2012

Vícelůžkový pokoj

Typ pokoje
Denní částka 
za ubytování

Denní 
částka za 

stravu

Denní částka za 
ubytování a stravu

Měsíční částka za 
ubytování a stravu

bez spotřebičů 95 Kč 95 + 150 = 245 Kč
245 Kč x počet 

kalendářních dní

s vlastní televizí 96 Kč 96 + 150 = 246 Kč
246 Kč x počet 

kalendářních dní

s vlastní lednicí 97 Kč 97 + 150 = 247 Kč
247 Kč x počet 

kalendářních dní

s vlastní televizí i lednicí 98 Kč

150 Kč

98 + 150 = 248 Kč
248 Kč x počet 

kalendářních dní

Dvoulůžkový pokoj

Typ pokoje
Denní částka
za ubytování

Denní 
částka za 

stravu

Denní částka za 
ubytování a stravu

Měsíční částka za 
ubytování a stravu

bez spotřebičů 120 Kč 120 + 150 = 270 Kč
270 Kč x počet 

kalendářních dní

s vlastní televizí 121 Kč 121 + 150 = 271 Kč
271 Kč x počet 

kalendářních dní

s vlastní lednicí 122 Kč 122 + 150 = 272 Kč
272 Kč x počet 

kalendářních dní

s vlastní televizí i lednicí 123 Kč

150 Kč

123 + 150 = 273 Kč
273 Kč x počet 

kalendářních dní

Jednolůžkový pokoj

Typ pokoje
Denní částka 
za ubytování

Denní 
částka za 

stravu

Denní částka za 
ubytování a stravu

Měsíční částka za 
ubytování a stravu

bez spotřebičů 130 Kč 130 + 150 = 280 Kč
280 Kč x počet 

kalendářních dní

s vlastní televizí 131 Kč 131 + 150 = 281 Kč
281 Kč x počet 

kalendářních dní

s vlastní lednicí 132 Kč 132 + 150 = 282 Kč
282 Kč x počet 

kalendářních dní

s vlastní televizí i lednicí 133 Kč

150 Kč

133 + 150 = 283 Kč
283 Kč x počet 

kalendářních dní
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V listopadu 2012 došlo k  navýšení ceny za stravné – výše úhrady se dále 

rozlišuje podle diety přiznané u jednotlivého Uživatele.

Denní úhrada od 1. 11. 2012

Vícelůžkový pokoj

Dieta
Denní částka 
za ubytování

Denní částka 
za stravu

Denní částka za 
ubytování a stravu

Měsíční částka za ubytování a 
stravu

D3 95 Kč 155 Kč 95 + 155 = 250 Kč 250 Kč x počet kalendářních dní

D4 95 Kč 156 Kč 95 + 156 = 251 Kč 251 Kč x počet kalendářních dní

D9 + D9/4 95 Kč 158 Kč 95 + 158 = 253 Kč 253 Kč x počet kalendářních dní

Dvoulůžkový pokoj

Dieta
Denní částka 
za ubytování

Denní částka 
za stravu

Denní částka za 
ubytování a stravu

Měsíční částka za ubytování a 
stravu

D3 120 Kč 155 Kč 120 + 155 = 275 Kč 275 Kč x počet kalendářních dní

D4 120 Kč 156 Kč 120 + 156 = 276 Kč 276 Kč x počet kalendářních dní

D9 + D9/4 120 Kč 158 Kč 120 + 158 = 278 Kč 278 Kč x počet kalendářních dní

Jednolůžkový pokoj

Dieta
Denní částka 
za ubytování

Denní částka 
za stravu

Denní částka za 
ubytování a stravu

Měsíční částka za ubytování a 
stravu

D3 130 Kč 155 Kč 130 + 155 = 285 Kč 285 Kč x počet kalendářních dní

D4 130 Kč 156 Kč 130 + 156 = 286 Kč 286 Kč x počet kalendářních dní

D9 + D9/4 130 Kč 158 Kč 130 + 158 = 288 Kč 288 Kč x počet kalendářních dní

5.4 Fakultativní služby

Součástí nabídky Domova jsou fakultativní služby – činnosti za úhradu. 

Jedná se o služby, které poskytují Uživateli kompetentní pracovníci, popř. jsou 

tyto služby vykonávány v rámci servisu Domova – jejich přehled uvádíme níže 

v tabulce.

Mimo tyto služby zprostředkováváme dovoz léků a zdravotnických 

pomůcek, jejich úhrada, resp. doplatek podléhá sazebníku VZP. Uživatelé

si z vlastních prostředků dále hradí regulační poplatky u lékaře či za pobyt 

ve zdravotnickém zařízení.

Kromě výše uvedených fakultativních služeb mají Uživatelé možnost 

využít pravidelných služeb pedikérky či holičky/kadeřnice, a to přímo 

v prostorách Domova, popřípadě je Uživateli tato služba zprostředkována 

v provozovně přímo v obci Jesenec.
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 Na žádost Uživatele zajišťujeme, ve spolupráci s příslušnými odbornými 

pracovníky, ověřování podpisů a listin, zhotovování občanských průkazů, 

včetně změny trvalého pobytu, právní poradenství a jiné činnosti.

Ceny placených fakultativních služeb

Typ fakultativní služby Cena

Soukromý televizor 30 Kč / měsíc

Soukromá lednice 60 Kč / měsíc

Telefonní hovor dle skutečných nákladů

Nákup 5 Kč / nákup

Holení 5 Kč / holení

Doprava 10 Kč / km

Používání televizoru Domova 135 Kč / počet lůžek na pokoji

Kopírování 2 Kč / A4

Tisk z počítače černobílý 2 Kč / A4

Tisk z počítače barevný 3 Kč / A4

5.5 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 2012 zajišťována osmi 

registrovanými zdravotními sestrami s odborností 913 (všeobecná sestra 

v sociálních službách, dle zákona 96/2004 o nelékařských zdravotnických 

povoláních). 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 (nyní Česká průmyslová 

zdravotní pojišťovna). Úhrada za poskytování ošetřovatelské péče je zčásti 

(v roce 2012 cca 30%) hrazena těmito pojišťovnami na základě úhradových 

dodatků ke smlouvám, případně na základě příslušné právní normy (vyhláška

Ministerstva zdravotnictví 134/1998 a vyhláška 411/2011 Sb).

Lékařská péče

Lékařskou péči v Domově zajišťuje praktická lékařka, Uživatelé mají 

možnost si vybrat také jiného praktického lékaře nebo po příchodu do Domova 
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zůstat v péči praktického lékaře, který jim službu zajišťoval v předchozím místě 

bydliště. Smluvní lékařka ordinuje v zařízení 2x týdně, mimo tuto dobu 

je lékařská péče zajišťována přímo v ordinaci lékařky.

V Domově je Uživatelům poskytována i psychiatrická péče, odborná 

psychiatrická lékařka dojíždí do zařízení 1x měsíčně – vždy poslední středu 

v měsíci.

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, popř. i doprovod.

Zdravotní služba je Uživatelům poskytována v souladu s platným 

zákonem 372/211 o zdravotnických službách.

Rehabilitační péče

Rehabilitace je v našem Domově poskytována na základě diagnózy 

stanovené lékařkou. Rehabilitační pracovník dojížděl v roce 2012 do zařízení 

2x týdně (úterý a čtvrtek). Rehabilitace byla poskytována individuálně 

v rehabilitační místnosti nebo přímo na pokoji Uživatele dle jeho potřeb.

5.6 Sociální péče

Poskytování sociální péče v Domově se řídí ustanoveními § 49 zákona 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a ustanovením § 15 vyhlášky 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách. Sociální péče je zajišťována pracovníky v sociálních službách – přímá 

obslužná péče, zařazených do Zdravotního úseku a pracovníky v sociálních 

službách – základní výchovná nepedagogická péče, podřazených pod Sociální 

úsek. Cílem poskytované péče je zvýšit kvalitu života Uživatele, zapojit 

ho do běžných denních činností a života komunity či širší společnosti. 

Při aktivizaci zohledňujeme jeho chronologický věk a případné zdravotní 

postižení. Činnosti pro Uživatele, týkající se případné správy jejich finančních 

prostředků a nakládání s nimi, zajišťuje účetní (pro sociální záležitosti), 

dle dispozic Uživatelů.
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Úkony sociální péče

Pracovníky v sociálních službách je dle potřeby vykonávána pomoc 

a podpora při zvládání úkonů sebepéče a v běžných denních činnostech. Jde 

kupř. o oblékání, svlékání, pomoc při pohybu na lůžku a přesunu na lůžko, 

přesuny na vozík, podávání pití, stravy, pomoc při osobní hygieně, vč. péče 

o vlasy a nehty, vyprazdňování, prostorovou orientaci, donášku a úklid prádla, 

stlaní a převlékání postele, vč. údržby a dezinfekce nočních stolků a úklidu 

šatních skříní. Tyto činnosti zabezpečuje 10 pracovníků Zdravotního úseku a jsou 

převážně hrazeny z příspěvku na péči.

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti

Cílem Domova je udržení soběstačnosti a umožnění důstojného prožití 

stáří. Uživatelé našeho Domova mají možnost si volit a využít širokou nabídku

volnočasových aktivit či pracovních terapií. Význam nabízených sociálně 

terapeutických a aktivizačních činností spočívá v udržování psychického 

a fyzického zdraví jedince.

Velmi oblíbené je společné čtení z denního tisku, doplněné o různá 

kondiční, paměťová či psychomotorická cvičení a hry, dále posezení a zpívání při 

harmonice, a to jak ve společenské místnosti či v létě na terase a zahradě. 

V rámci pracovní terapie se pak jedná o různé výtvarné techniky a ruční práce, 

např. pletení či tkaní na tkalcovském stavu, sloužící k udržení a rozvoji sociálních 

schopností a dovedností a uchování jemné motoriky. Kromě arteterapie nabízíme 

i muzikoterapii či canisterapii. Pro méně pohyblivé Uživatele či ty již upoutané 

na vozíku jsou jednotlivé aktivity uzpůsobeny tak, aby se jich mohli v co největší 

míře rovněž účastnit, popřípadě jsou tyto aktivity vykonávány přímo na pokojích. 

Pátky jsou pravidelně zasvěceny promítání filmů na přání. Oblibu si získal rovněž 

Klub oslavenců či Klub kafíčkářů. Pravidelně jsou pořádány turnaje v šipkách, 

ve hře „Člověče, nezlob se!“, soutěže v kuželkách a Pétanque o ceny nebo jen 

tak pro radost a zábavu. Veškeré činnosti konané v Domově slouží nejen 

k zaplnění volného času, ale i k odpoutání od samoty, nemoci či integrace 

do společnosti nebo zmírnění stresů.

Od jara do podzimu chodíme s Uživateli do přírody, k přilehlému kostelu 

či nedalekému hřbitovu, zavzpomínat si na přátele a známé, nebo jen tak 
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využíváme okolní čisté prostředí s parkovou úpravou k posezení a debatám nebo

společnému čtení z knih a časopisů.

Kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Podporujeme Uživatele v udržení popřípadě znovunavázání kontaktu 

s přirozeným prostředím. Chápeme důležitost rodinných vazeb a vztahů se širším 

prostředím (přáteli, bývalými sousedy či spolupracovníky apod.), nejen 

pro psychické zdraví Uživatele, ale i pro samotné poskytování sociální služby. 

Dle potřeby a na žádost Uživatele napomáháme při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů, a to radou či přímou pomocí. Jedná se zejména 

o komunikaci s orgány státní a veřejné správy, notáři a soudy, stále častěji 

i s finančními a exekučními úřady (v činnostech týkajících se předchozího života 

Uživatele, které nebyly třeba v minulosti řádně ošetřeny a řešeny, 

ale i v potřebách ze současné doby). Tuto pomoc poskytuje sociální pracovnice 

spolu s ředitelkou Domova. 

Další pomoc, poskytována pracovníky Zdravotního úseku, se týká 

obstarávání osobních záležitostí ve smyslu nákupů pro Uživatele (menšího 

či většího charakteru, dle jeho přání a potřeb), dále odvozů osobních předmětů 

do opraven a nákupu léky či hygienických, zdravotnických potřeb a pomůcek 

apod.

5.7 Další služby

Poskytujeme a zprostředkováváme další návazné služby pro Uživatele,

jako jsou kadeřník, holič, pedikúra, poštovní služby, ověřování listin a podpisů, 

návštěvy kněze, bohoslužby v přilehlém kostele, knihovna, uložení cenností, 

vyřizování trvalého pobytu a nového občanského průkazu, blahopřání k výročím 

či účast na společenských akcích a sportovních aktivitách aj. Tyto služby jsou 

zprostředkovávány pracovníky Domova a zajišťovány kompetentními odborníky 

a profesionály. Uživatelé tak neztratí kontakt se životem v obci i se širším 

společenským prostředím a mohou se tak spolupodílet na společenském dění.

Domov organizuje pro Uživatele řadu společenských a kulturních akcí –

přímo v Domově nebo mimo něj a zúčastňujeme se obdobných aktivit 
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ve spřátelených zařízeních. Vyhledávaná jsou pravidelná vystoupení dětí 

z MŠ Konice či ze ZUŠ V. Ambrose z Prostějova – ke svátku matek 

či v adventním čase. A dále navštěvujeme s Uživateli pořádané koncerty, 

divadelní vystoupení v Domově či v blízkém okolí. Pravidelně pořádáme táboráky 

a sportovní turnaje (letos jsme uspořádali již 7. ročník her, zúčastnil se jich 

rekordních počet družstev) nebo hudebně taneční zábavy např. Ostatková

veselice a Vinobraní. Tyto aktivity s obměnou struktury Uživatel přizpůsobujeme 

jejich potřebám a nárokům.

5.8 Služba – realizace volnočasových aktivit, kulturních, 

společenských a sportovních akcí v roce 2012

V průběhu celého roku jsme s našimi Uživateli realizovali tyto terapie: 

muzikoterapie, reminiscenční terapie, terapie se zvířaty, apod.

Dále jsme našim Uživatelům nabízeli tato cvičení: paměťová cvičení 

(včetně luštění křížovek), motorická a pohybová cvičení (cvičení na židlích, 

míčové hry aj.)

V našem Domově jsou tři kluby, kde se Uživatelé pravidelně schází: 

Filmový klub, Klub oslavenců a Klub kafíčkářů.

V teplejších měsících chodíme na procházky kolem Domova nebo 

využíváme terasy k posezení u kávy a zpěvu, a také k vyvezení imobilních 

Uživatelů.

V zimních měsících nabízíme Uživatelům ruční práce, výtvarné 

a pracovních činnosti, stolní hry aj. V těchto měsících zpestřujeme našim 

imobilním Uživatelům odpoledne pravidelním předčítáním z tisku, časopisů 

či knih.

Leden

 turnaj o ceny v hodu na terč

Únor

 turnaj o ceny ve hře „Člověče, nezlob se!“



Výroční zpráva 2012 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

26

Březen

 vystoupení místní kapely LEJZR k oslavě MDŽ

 taneční zábava - Ostatková veselice

 velikonoční výtvarná dílna

 návštěva hejtmana Olomouckého kraje u příležitosti kolaudace nově 

vybudovaného oddělení IV.

Duben

 velikonoční výtvarná dílna

 pečení a zdobení velikonočních perníčků

Květen

 vystoupení dětí z MŠ Konice ke Dni matek

 hra pétanque

Červen

 sportovní hry pořádané v našem Domově

 muzeum hudebních nástrojů v Domově důchodců Jesenec

 opékání kabanosu s ochutnávkou soutěžního guláše

 účast na soutěži „Gulášení“ ve vaření guláše v Domově důchodců Prostějov

 sklizeň sena

Červenec

 sklizeň rybízu

 indiánské odpoledne

Srpen

 účast na sportovních hrách v Domě pokojného stáří Bohuslavice

 účast na soutěži ve hře pétanque v Domově pro seniory Tovačov

 výtvarná dílna spojená s dechovým cvičením a rozvojem fantazie

 účast na sportovních hrách v Domově důchodců Prostějov
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Září

 výlet na Konický zámek s posezením v cukrárně

 účast na sportovních hrách v Domově seniorů POHODA Olomouc -

Chválkovice

 opékání kabanosu

Říjen

 výlet do Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem spojenou 

s návštěvou místního hasičského muzea

 podzimní výtvarná dílna - výroba dýňového strašidla

Listopad

 podzimní výtvarná dílna - za pomoci bramborových tiskátek Uživatelé

zkoušeli návrhy na látku pro zimní oblečení

 pečení a zdobení vánočních perníčků, tvorba betlémů a výroba pletených 

hraček ve tvaru kočky na výstavu konanou v Konickém zámku

Prosinec

 zdobení vánočních stromků a výzdoba celého Domova

 mikulášská nadílka

 účast na vánoční výstavě konané na zámku v Konici, kde byly vystaveny 

výrobky našich Uživatelů

 vystoupení ZUŠ V. Ambrose z Prostějova

 vánoční vystoupení dětí z MŠ Konice

 vaření punče a předvánoční posezení se zpěvem koled

 oslava stých narozenin dlouholeté Uživatelky našeho Domova
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6. Struktura Uživatelů

6.1 Statistické údaje o Uživatelích

Druh pohybu Počet Uživatelů

Počet Uživatelů k 31. 12. 2012 celkem 72

z toho: - mužů 34

- žen 38

Počet nevyřízených žádosti 33

Počet přijatých Uživatelů 23

Počet ukončených pobytů 4

Ukončení z důvodů úmrtí 18

Průměrný věk Uživatelů 75,67

Uživatelé ve věku: 27 - 65 let 18

66 - 85 let 38

nad 85 let 16

Závislost Uživatelů na péči 72

Uživatelé vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči 47

Uživatelé imobilní 33

Uživatelé, jejichž zdrav. stav vyžaduje nákladnější stravování 35

6.2 Růst počtu Uživatelů se sníženou mobilitou a trvale 

upoutaných na lůžko
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Graf 1 – Vývoj počtu Uživatelů, trvale upoutaných na lůžko v jednotlivých měsících roku 2012
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6.3 Příspěvek na péči

Stav k 31. 12. 2012

Druh PnP Počet Uživatelů

PnP 800,- Kč 11

PnP 4 000,- Kč 18

PnP 8 000,- Kč 24

PnP 12 000,- Kč 16

Průběh v roce 2012
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Graf 2 – Vývoj stupňů příspěvku na péči u Uživatelů v roce 2012
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7. Činnosti pracovních úseků

V roce 2012 byli zaměstnanci Domov důchodců Jesenec rozděleni 

obdobně jako v roce předchozím - do pěti pracovních úseků. Tyto úseky řídili 

zaměstnanci, kteří mimo svou pracovní náplň byli pověřeni jejich vedením. V čele 

Domova stojí ředitelka, která plní zároveň úlohu statutárního zástupce. Úkolem 

ředitele je řízení organizace, zabezpečení jejího chodu, naplnění hlavního účelu 

a předmětu činnosti a zprostředkování kontaktu mezi zaměstnanci nebo Uživateli 

zařízení a zřizovatelem. Ředitel vyřizuje případné stížnosti Uživatelů na tuto 

službu, které byly vzneseny přímo v Domově. 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.

7.1 Ekonomický úsek

Pracovníci tohoto úseku vedou: účetní, personální a mzdovou agendu, 

evidenci majetku, depozitní účet Uživatelů, agendu zásobování a skladového 

hospodářství, povinnosti spisové a archivní služby, administrativní agendu.

7.2 Sociální úsek

Pracovníci tohoto úseku vedou sociální dokumentaci Uživatelů, zajišťují 

pomoc při vyřizování jejich úředních záležitostí, agendu vyřizování žádostí 

o poskytnutí služeb v zařízení a agendu komise, která o přijetí do zařízení 

rozhoduje. Podílí se na tvorbě, zavádění a dodržování standardů kvality 

v sociálních službách, metodicky vedou pracovníky v sociálních službách (klíčové 

pracovníky) a kontrolují sociální dokumentaci – individuální plánování, zajišťují 

oblast aktivizace (kulturní a sportovní akce, příprava volnočasových aktivit 

pro Uživatele, vedení dokumentace o těchto aktivitách).
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7.3 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 v příslušné komisi, podílejí se na činnosti komise, která rozhoduje 

o přijímání zájemců o službu do Domova.

7.4 Provozní úsek

Pracovníci tohoto úseku vytvářejí a trvale zajišťují příznivé podmínky 

pro chod zařízení a ostatních pracovních úseků.

Pracoviště údržby koordinuje činnost technických zařízení, jejichž chod 

je pro Domov nezbytný (zdroje vytápění, ohřev vody, činnost čističky odpadních 

vod). Dále zabezpečují stavební investice a modernizace, včetně oprav a údržby 

podle schváleného plánu zřizovatele nebo organizace. Provádějí činnosti 

servisního charakteru, které jsou nezbytné pro zajištění odpovídajících podmínek 

ke spokojenosti našich Uživatelů. Zajišťují odstranění důsledků kalamit 

a v zimních měsících úklid sněhu či posypy komunikací v areálu.

Pracoviště úklidu zajišťuje úklid a dodržování hygienických norem 

v organizaci.
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Pracoviště prádelny zabezpečuje komplexní prádelenské služby včetně 

oprav prádla a ošacení Uživatelů. Prádelenské služby jsou také využívány 

pro praní ložního prádla a pracovních oděvů zaměstnanců zařízení.

Prádlo prané v roce 2012 uvedeno v kg

Rok 2012 Bílé Ostatní Peřiny Celkem

Leden 915 1 448 369 2 732

Únor 1 191 1 674 416 3 281

Březen 1 203 1 661 430 3 294

Duben 1 029 1 383 429 2 841

Květen 915 1 326 450 2 691

Červen 886 1 315 426 2 627

Červenec 856 1 340 395 2 591

Srpen 759 1 182 447 2 388

Září 525 1 422 319 2 266

Říjen 602 1 543 454 2 599

Listopad 469 1 626 491 2 586

Prosinec 406 1 442 392 2 240

Celkem 9 756 17 362 5 018 32 136

7.5 Stravovací úsek

Pracovníci tohoto úseku se podílejí na sestavování jídelníčku, zajištění 

a výrobě např. složitějších dietních jídel v rozsahu podle stravovacího systému, 

závazného pro sociální zařízení, jsou účastni ve stravovací komisi zařízení, 

podílejí se na vydávání stravy Uživatelům, 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.

Počet uvařených jídel v roce 2012

Kategorie strávníků Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře 2. večeře Celkem

Uživatelé 25 228 25 223 25 213 25 214 25 219 10 700 136 797

Zaměstnanci 0 0 6 498 0 0 0 6 498

Bývalí zaměstnanci 0 0 686 0 0 0 686

Celkem 25 228 25 223 32 397 25 214 25 219 10 700 143 981
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7.6 Organizační struktura

Organizační struktura Domova prošla v posledních třech letech výraznými 

změnami. Důvodem byla nevyhovující vazba mezi některými profesemi 

či profesními skupinami, málo specifikovaný odpovědnostní systém 

a problematická komunikace, což vedlo k nedostatečnému předávání informací 

jak mezi jednotlivými pracovními resorty, tak na jednotlivých stupních řízení. 

Snaha o efektivní nastavení kontrolních mechanizmů, informačních toků 

a zpřehlednění procesů pak vedla k souboru změn.

Organizační struktura Domova, která platila od 1. 3. 2011, přešla také 

do roku 2012 a po celé toto roční období nebylo potřeba ji nijak měnit. Nicméně 

již v září 2012 došlo k dohodě mezi managementem a příslušnými zaměstnanci, 

kteří souhlasili s převodem kompetencí a změnou pracovních smluv v oblasti 

náplně práce a pracovního zařazení. K této faktické změně ale došlo až v lednu 

2013 s ohledem na měnící se potřeby segmentu sociálních služeb a ekonomické 

možnosti Domova. Tato změna však bude uvedena až ve Výroční zprávě 

za rok 2013. Počet zaměstnanců a jejich pracovní zařazení však v roce 2012 

umožnil zefektivnění nastavených kontrolních mechanizmů a informačních toků, 

bylo také hodnoceno zpřehlednění procesů, které jsou v zařízení vykonávány.

Obrázek 1 – Organizační struktura platná v roce 2012
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7.7 Pracovní týmy a Komise

Zaměstnanci s ohledem na znalosti a aktuální pracovní zařazení pracují 

také v Komisích a Pracovních týmech.

Komise

Komise jsou poradními, iniciativními a rozhodčími orgány, které 

napomáhají zabezpečovat chod zařízení a naplňovat požadavky předepsané 

aktuální legislativou. Jsou složeny nejčastěji ze zaměstnanců Domova 

a jsou ustaveny jako stálé nebo nahodile svolávané orgány, které se zpravidla 

scházejí v pravidelných intervalech.

Komise jednají vždy v lichém počtu a v případě, že není stanoven počet 

členů, je Komise vždy nejméně tříčlenná. Při hlasování má každý z řádně 

jmenovaných členů jeden hlas. Komise se usnáší většinou hlasů. Z jednání každé 

Komise bude vyhotoven záznam.

V Domově jsou ustaveny tyto komise:

 Stravovací komise,

 Komise pro posuzování a schvalování žádostí o přijetí do Domova,

 Inventarizační komise,

 Etická komise,

 Škodní komise,

 Likvidační komise,

 Komise pro přidělování půjček z FKSP,

 Komise pro projednání veřejných zakázek,

 Komise pro vyřazování dokumentů.



Výroční zpráva 2012 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

35

Pracovní týmy 

Pracovní týmy jsou pracovní skupiny složené z kompetentních pracovníků 

Domova. Týmy se schází za účelem vypracování podkladů v přípravné fázi řešení 

konkrétní problematiky. V Domově jsou k řešení problematiky vytvořeny stálé 

Pracovní týmy a nahodilé Pracovní týmy.

Jako stálé Pracovní týmy jsou v Domově ustaveny tyto týmy:

 Multidisciplinární tým,

 Tým HACCP,

 Tým pro standardy,

 Tým pro vyhodnocení rizik.

Nahodilé pracovní týmy jsou pracovní skupiny, které jsou ustaveny 

dočasně za účelem zpracování podkladů pro jednorázové zadání (např. Podpora 

a kontrola kvality sociálních služeb – projekt z operačního programu ESF).

Statut, způsob ustavení a obsah činnosti upravuje vždy aktuální 

Organizační řád.



Výroční zpráva 2012 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

36

8. Personální zajištění služby

8.1 Personální obsazení

Celkem 42 zaměstnanců (k 31. 12. 2012)

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. péče 2

Úsek stravování 5

Údržba 2

Prádelna 2

Švadlena 1

Uklízečky 4

8.2 Vzdělávání pracovníků v roce 2012

Školení konaná mimo zařízení

Měsíc Téma
Počet 

účastníků
Místo 
konání

Přednášející

APSS – vrchní sestry, vykazování zdravotních
úkonů

1 Olomouc
V. Kovář, E. Johnová, 
Mgr. Kuchařová

Odměňování zaměstnanců v sociálních službách 2 Olomouc JUDr. L. Trylč

Hygienické minimum Prostějov Ing. E. Ostrá
Únor

Podpora střednědobého plánování rozvoje 
sociálních služeb Konicka

1 Konice Mgr. J. Procházková

Březen Hygienické minimum 3 Olomouc H. Salzer
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Úvod do paliativní péče 3 Prostějov
Mgr. Et Mgr. M. 
Erdinger

Pracovní setkání vedoucích pracovníků Domovů 
pro seniory

2 Prostějov Abena - Ing. Vojnar

Duben

Porada ředitelů PO Olomouckého kraje 1
Velké 
Losiny

Mgr. Y. Kubjátová, 
PhDr. Čožíková

APSS - vrchní sestry, metody a kritéria 
hodnocení zaměstnanců

1 Kozov
Bc. M. Mařatová, 
Mgr. Z. Němcová

Individuální plánování v sociálních službách 3 Prostějov
Bc. A. Koudelková, 
DiS.

Porada ekonomů 2 Olomouc
Ing. J. Juřena, Ing. J. 
Jurčík

Účetnictví PO v roce 2012 1 Olomouc Ing. Svobodová

Evidence majetku, odpisový plán 1 Prostějov Bc. O. Najbr

Hygiena potravin 1 Olomouc Ing. J. Švecová

Problematika a administrace náležitostí při 
centrálním nákupu elektrické energie a plynu

1 Olomouc
S. Horáková, M. 
Skálová, P. brdíčko

Květen

Řešení konfliktních situací s klientem 2 Olomouc Mgr. J. Jindrová

Písemná a elektronická komunikace - úprava 
písemností…

1 Olomouc Mgr. J. Návrat

APSS - sekce stravovací 1 Olomouc
Mgr. Müllerová, 
MUDr. Dibliková

Červen

Spisová služba WESS - změny 1 Prostějov M. Konečný

Hodnocení míry potřebné podpory 1 Olomouc Mgr. M. Johnová

Porada ředitelů 1
Dolní 
Dunajovice

PhDr. M. Čožíková, 
Mgr. Kubjátová

Standardy v rámci stravovacích služeb 3 Prostějov Mgr. Z. Mahdiová

České účetní standardy v PO 1 Olomouc Ing. J. Mašková

Září

Muzikoterapie 1 Olomouc Mgr. J. Jindrová

Pracovní právo 1 Prostějov Ing. B. Havelka

Porada ekonomů 1 Olomouc Ing. Juřena

Dlouhodobý majetek - odpisování 1 Olomouc Ing. I. Spirová

Krajská konference závodního stravování 1 Olomouc J. Plzák

Gerontologické dny 2 Ostrava více přednášejících

Říjen

Rovná práva pro všechny 1 Olomouc
Mgr. Kubjátová, Mgr. 
J. Zemánek

APSS - vrchní sestry 1
Hradec nad 
Moravicí

Mgr. M. Sedláková

Aplikace platné legislativy do zdravotnické 
praxe

1 Prostějov M. Doudová

Techniky motivace v sociální práci 2 Olomouc Phdr. M. Nosálková

Porada ředitelů 1 Olomouc Ing. L. Kolář

Listopad

Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence 
pádů u seniorů

1 Olomouc Mgr. J. Suchá

APSS - sociální pracovníci 1 Olomouc Bc. L. Vraj

Klienti a děti, PREUS 1 Olomouc Ing. T. Preus

Sklady, Jídelníčky 3 Olomouc Ing. T. Preus

Benchmarking 1 Olomouc více přednášejících

Prosinec

Porada ekonomů 2 Olomouc Ing. Juřena
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Školení, konaná v prostorách zařízení

V měsíci březnu proběhl v prostorách Domova seminář na téma ochrana 

práv Uživatelů – školitelem byl PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. Tohoto školení 

se zúčastnili všichni pracovníci v přímé péči (pracovníci v sociálních službách –

přímá obslužná péče a střední zdravotnický personál).

V měsíci dubnu bylo ve spolupráci s firmou UNTRACO provedeno 

proškolení našich pracovníků v přímé péči na téma – Úvod do problematiky 

inkontinence. Pracovníci byli seznámeni s novými trendy a pomůckami v této 

oblasti.

Naši pracovníci se také zúčastnili výměnných stáží v zařízeních 

podobného typu. V měsíci květnu byla konána jednodenní stáž v Domově 

pro seniory Soběsuky a v měsíci červnu pak absolvovali naši zaměstnanci 

jednodenní stáž v Centru sociálních služeb v Prostějově. Tyto stáže jsou 

přínosem pro načerpání nových pohledů na výkon sociální služby a předávání 

informací v sociální oblasti.

V roce 2012 byla také realizována bezplatná pracovní praxe na základě 

uzavřené smlouvy se Školou manažerského rozvoje v Ostravě – Porubě. 

K samotnému výkonu praxe došlo v měsících listopadu a prosinci 2012. 

Na základě výše uvedené smlouvy byla pracovnice zařazena na úsek zdravotní 

k pomocným pracím.

Během roku 2012 proběhla v Domově čtyřikrát supervize, kterou vede 

Mgr. Lubomír Smékal. Supervize se účastní pracovnice v sociálních službách –

přímá obslužná péče, pracovnice v sociálních službách – základní výchovná 

nepedagogická péče a střední zdravotnický personál.

S dalšími poznatky jsou naši pracovníci seznamováni prostřednictvím 

vedoucích jednotlivých úseků. Školení také probíhá mezi zaměstnanci navzájem. 

Odborné semináře pořádané vrchní sestrou na aktuální témata se konají 

6x ročně.

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.
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8.3 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav

k 31. 12. 2012

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

Celkem v % 7,11 92,89 100

8.4 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav

k 31. 12. 2012

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

8.5 Celkový údaj o průměrných platech v roce 2012

Průměrný hrubý měsíční plat činí 18 816,- Kč
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8.6 Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních poměrů 

zaměstnanců v roce 2012

Nástupy 3

Odchody 2

8.7 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců –

stav k 31. 12. 2012

Doba trvání Počet %

Do 5 let 12 28,57

Do 10 let 9 21,42

Do 15 let 8 19,06

Do 20 let 2 4,76

Nad 20 let 11 26,19

Celkem 42 100,00
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9. Hospodaření organizace

V roce 2012 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku ve výši 

169 944,- Kč. Zřizovatele jsme požádali o schválení hospodářského výsledku 

do rezervního fondu k možnému použití v roce 2013 na dovybavení 

rekonstruovaných pokojů Uživatelů nábytkem a zlepšení vybavenosti společných 

prostor Domova.

Výnosy organizace tvořily úhrady za pobyt od Uživatelů – tj. ubytování 

a strava, příspěvek na péči, dále úhrady zdravotních pojišťoven, dotace MPSV, 

příspěvek zřizovatele na provoz a na odpisy, malou část tvoří vlastní příjmy –

tj. úhrada stravy zaměstnanci. Ve výnosech se také projevily finanční účelové 

dary na ekologickou likvidaci použitých inkontinentních pomůcek Uživatelů 

a finanční dary na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity Uživatelů Domova.

Celkové výnosy v roce 2012 dosáhly výše 19 953 981,- Kč, 

(tj. o 500 tis. Kč méně než v roce 2011, a o téměř 1 817 tis. Kč méně než v roce 

2010!!). Příčinou snížení výnosů byla nižší dotace z MPSV (- 800 tis. Kč), nižší 

výnosy od zdravotních pojišťoven (- 706 tis. Kč), než v roce 2011. Tento „deficit“ 

nám částečně dokryl zřizovatel (976 tis. Kč), částečně jsme ho řešili úsporami 

provozních výdajů (530 tis. Kč - především menším objemem oprav a menšími 

nákupy drobného dlouhodobého majetku). Viz níže „ náklady“.

Náklady za rok 2012 činily na provoz celkem 19 784 037,- Kč,

(tj. o 598 tis. Kč méně než v roce 2011, a téměř o 1 859 tis. Kč méně než v roce 

2010!!). Tyto výdaje zahrnují výdaje na mzdy, zákonné sociální a zdravotní 

pojištění, povinný příděl FKSP, spotřebu potravin, zdravotnický a dezinfekční 

materiál, ochranné pracovní pomůcky a drobný hmotný majetek, spotřebu 

energií, výdaje za služby (revize, odvoz odpadu, telefony, vzdělávání pracovníků 

apod.).

V roce 2012 se provedly opravy a nátěry fasád a další část výměny oken 

na budově I a budově III. Průběžně se malovaly pokoje tak, jak to vyžadoval 

stav maleb a příslušné hygienické předpisy. Byl pořízen radiátor do místnosti 

čistění zeleniny a topný kabel do svodů u výtahu, neboť zamrzající voda 

ve svodech způsobila předešlé zimy škody. Byly zakoupeny sítě a žaluzie 

do některých oken a byla opravena průmyslová pračka. V rekonstruovaných 

pokojích a na chodbách bylo nutno provést opravy podlah.
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Díky investiční dotaci zřizovatele jsme do kuchyně zakoupili pečící pánev 

(cca 61 tis. Kč), protože stará byla již značně opotřebovaná a nevyhovující.

Krátkodobé pohledávky ve výši 178 000,- Kč se týkají ošetřovného 

Uživatelů, příspěvku na péči a plateb od zdravotních pojišťoven za poslední měsíc 

roku 2012.

Zhodnocení hospodaření

Přestože dlouhodobě dochází k nesystémovému způsobu přidělování 

dotace ze strany MPSV (jde o součást státního rozpočtu), dosavadní snižování 

těchto prostředků bylo dosud částečně dorovnáváno zřizovatelem. Došlo 

ke snížení výnosů, které naše organizace nemohla ovlivnit, jedná se o výkony 

hrazené zdravotními pojišťovnami za provedenou ošetřovatelskou péči. Tuto péči 

poskytují zdravotní sestry a závisí na předepisování úkonů lékařem podle 

zdravotního stavu Uživatelů. Současně se snižováním výnosů jsme byli nuceni 

snižovat náklady na provoz (především běžné opravy a údržba, obměna vybavení 

Domova v pokojích Uživatelů i v provozních místnostech). Provozní náklady však 

fakticky rostou (zvýšení DPH, zdražování cen potravin a energií), rostou také 

administrativní a právní bariéry a požadavky institucí.

Nezbytnost zvyšování sociální péče lze demonstrovat také na růstu počtu 

inkontinentních Uživatelů nebo faktickou stagnací důchodových dávek, které 

neumožňují části našich Uživatelů plnou úhradu za pobyt a stravu.
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Závazné ukazatele

Limit mzdových prostředků - závazný ukazatel mzdových prostředků byl 

schválen ve výši 9 697 000,- Kč, tento limit byl překročen o náhrady za pracovní 

neschopnosti zaměstnanců, které se od roku 2012 zahrnují a účtují do mzdových 

prostředků a překročení bylo povoleno zřizovatelem (vysoká nemocnost v závěru 

roku).

Příspěvek na odpisy ve výši 286 000,- Kč byl dodržen.

Odvody odpisů zřizovateli ve výši 243 000,- Kč byl dodržen a stanovená 

částka odvedena.

Příspěvek na nestavební investici – pečící pánev do kuchyně ve výši 

61 188,- Kč.

Příspěvek na provoz ve výši 2 904 000,- Kč. Během roku došlo oproti 

schválenému příspěvku (1 326 000,- Kč), po naší žádosti a podrobném 

zdůvodňování, k navýšení o částku 1 578 000,- Kč. Naší snahou bylo zajistit 

vyrovnané hospodaření a zajistit chod Domova.

9.1 Tvorba a čerpání fondů v roce 2012

Počáteční stav
k 1. 1. 2012

v Kč

Tvorba 2012
v Kč

Čerpání 2012
v Kč

Konečný stav
k 31. 12. 2012

v Kč

32 300 96 550 93 870 34 980Fond 
kulturních 

a sociálních 
potřeb

(tvorba z 1 % z platů 
zaměstnanců včetně náhrad za 

pracovní neschopnost)

(stravování 
zaměstnanců)

502 800 205 120 133 130 574 790

Fond 
rezervní

(zisk z roku 2011:
172 000 + finanční dary 

133 000)

(na ekologickou
likvidaci použitých 

plen)

Fond odměn 84 100 0 0   84 100

68 570 353 530 312 090 110 010

Fond 
investiční

(odpisy dlouhodob. majetku 
287 340; prodej auta 5 000;

investiční dotace z KÚ 61 190)

(odvod zřizovateli
243 000; projekt 

7 900; pánev 
kuchyň 61 200)

CELKEM 687 700 655 250 539 120 803 880
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9.2 Rozvaha – stav k 31. 12. 2012

Ukazatele vývoje organizace za poslední 3 roky

Stav k
31. 12. 2010

Stav k
31. 12. 2011

Stav k
31. 12. 2012

AKTIVA CELKEM (tj. majetek a zásoby organizace) 17 034,00 18 150,00 23 335,00

STÁLÁ AKTIVA 12 358,00 12 952,00 17 078,00

Drobný dlouhod. majetek (hlavní kniha účet 018) 112,00 124,00 147,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
(HK účet 078)

-112,00 -124,00 -147,00

Dlouhodobý majetek (HK účet 02x) 26 274,00 28 047,00 31 897,00

Oprávky k dlouhodobému majetku (HK účet 08x) -14 157,00 -15 336,00 -15 060,00

Dlouhodobý finanční majetek (účet 06x) 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé pohledávky (účet 4xx) 0,00 0,00 0,00

OBĚŽNÁ AKTIVA 4 676,00 5 198,00 6 257,00

Zásoby (účet 1xx) 291,00 371,00 441,00

Krátkodobé pohledávky (účet 3xx) 159,00 162,00 178,00

Krátkodobý finanční majetek (účet 2xx) 4 227,00 4 664,00 5 638,00

PASIVA CELKEM (tj. jmění a zdroje krytí) 17 034,00 18 150,00 23 335,00

VLASTNÍ KAPITÁL 13 503,00 14 084,00 18 424,00

Jmění účetní jednotky (účet 401) 12 654,00 13 325,00 17 450,00

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 76,00 640,00 61,00

Fondy účetní jednotky 645,00 688,00 804,00

Výsledek hospodaření běžného účetního období 126,00 72,00 170,00

CIZÍ ZDROJE 3 532,00 4 065,00 4 910,00

Krátkodobé závazky: z toho: 3 532,00 4 065,00 4 910,00

a) dodavatelé (účet 321) 6,00 312,00 311,00

b) bankovní úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00

c) zaměstnanci (účet 331) 684,00 670,00 749,00

d) zúčtování s institucemi SP a ZP (účet 336) 349,00 382,00 427,00

e) daň z příjmu (účet 342) 75,00 82,00 97,00

f) dohadné účty pasivní (účet 389) 250,00 6,00 7,00

g) ostatní krátkodobé závazky - depozita 
Uživatelů (účet 378)

2 169,00 2 613,00 3 320,00

Platí: aktiva = pasiva
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9.3 Výkaz zisků a ztrát

2010 v 
tisících Kč

2011 v 
tisících Kč

2012 v 
tisících Kč

501 Spotřeba materiálu 4 863,00   3 968,00   3 000,00   

502 Spotřeba energie 1 775,00 1 515,00   1 769,00   

511 Opravy a udržování 1 075,00 749,00   423,00   

512 Cestovné 11,00   11,00   13,00   

513 Náklady na reprezentaci 5,00   5,00   5,00   

518 Ostatní služby 901,00   809,00   709,00   

521 Mzdové náklady* 9 389,00 9 647,00   9 723,00   

524 Zákonné sociální pojištění 3 150,00 3 277,00   3 260,00   

527 Zákonné sociální náklady - tvorba FKSP 185,00   96,00   97,00   

525
Ostatní sociální náklady - zákonné pojištění 
KOOPERATIVA

22,00   33,00   40,00   

531 Daň silniční 6,00   0,00   0,00   

538 Ostatní daně a poplatky 5,00   4,00   4,00   

549 Jiné ostatní náklady 74,00   89,00   17,00   

551 Odpisy dlouhod. nehm. a hmotného majetku 170,00   179,00   287,00   

557 Náklady z odepsaných pohledávek 12,00   0,00   0,50   

558
Náklady z DDHM a DDNM, tj. drobný hmotný a 
nehmotný majetek **

0,00   0,00   436,00   

Náklady celkem 21 643,00 20 382,00   19 783,50   

602 Tržby z prodeje služeb 13 352,00 13 574,00   12 771,00   

662 Úroky 17,00   16,00   20,00   

648 Čerpání fondů tj. finanční účelové dary 28,00   46,00   133,00   

649 Jiné ostatní výnosy 36,00   75,00   4,00   

671
Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu tj. 
dotace poskytnutá MPSV

5 814,00 4 636,00   3 836,00   

672
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC tj. 
příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy 

2 512,00 2 107,00   3 190,00   

621 Aktivace materiálu 12,00   0,00   0,00   

651 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 0,00   0,00   0,00   

Výnosy celkem 21 770,00   20 454,00   19 954,00   

Hospodářský výsledek = výnosy – náklady
(+ zisk, - ztráta)

126,00   72,00   170,00   

* 2012 mohl být limit mzdových prostředků překročen o náhrady za PN, která činila 76 000,- Kč

** v minulých letech součást účtu 501 – materiál
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9.4 Přehled nákladů a výnosů ve vybraném období

Přehled nákladů za rok 2007 – 2012
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Graf 3 – Změny nákladů v období 2007 - 2012
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Graf 4 – Změny výnosů v období 2007 – 2012
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9.5 Dary 

Zajistit dostatek příjmů pro organizaci, která poskytuje sociální služby, 

je zcela nezbytné. Některé činnosti zejména v oblasti volnočasových, kulturních 

nebo sportovních aktivit by nebylo možno uskutečnit bez přispění donátorů. Dárci 

však přispívají také na některé vybrané provozní náklady.

Způsob přijímání darů je zcela striktně upraven vnitřní legislativou 

a dalšími dokumenty. Zřizovací listina určuje, do jaké výše je možno přijmout dar 

bez vědomí zřizovatele, tedy Olomouckého kraje (jedná se o částku 

do 2 000 000,- Kč). Interní Směrnice č. 64 – Směrnice pro přijímání darů, pak 

upravuje postup při přijímání finančních darů a darů jakékoliv majetkové hodnoty 

Domovem a zaměstnanci Domova. Upravuje i postup při odmítnutí daru. Cílem 

směrnice je snaha o zabránění zneužití daru, stanovení jasných a průhledných 

pravidel. Dále je cílem této směrnice zajištění finančních prostředků na pokrytí 

takových potřeb, které nejsou předmětem základních služeb našeho zařízení 

a zabránění zvýhodňování některých Uživatelů, případně zájemců o službu 

v našem zařízení. Cílem je také poskytnout řádnou záruku způsobu naložení 

s darem pro dárce. Dary jsou Domovem přijímány v souladu s občanským 

zákoníkem § 628, v platném znění, který upravuje darovací smlouvu.

Velmi si vážíme všech, kteří s tak nelehkou činností naší organizace 

sympatizují a rozhodli se ji v roce 2012 podpořit také finančně. Proto 

si dovolujeme připojit i seznam dárců. Všem dárcům patří náš velký dík!

Seznam dárců:

 PhDr. Josef Dvořák, Pěnčín,

 Statutární město Prostějov,

 Obec Brodek u Konice,

 SEMILEAS, a. s., Semily,

 MALKOL – delata, s.r.o., Břasy 1,

 Dicona, a. s., Praha 6,

 MARTEK MEDICAL a. s.
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10. Vnitřní legislativa

Obměna a vývoj vnitřní legislativy je nedílnou součástí chodu Domova 

a práci na ní je v Domově věnována zvýšená pozornost. Zaměstnanci sledují 

změny jednak účinných vnitrostátních právních předpisů (zákony, vyhlášky), 

tak evropské legislativy, zejména Nařízení, které jsou bezprostředně účinné 

pro právnické a fyzické osoby v EU a netransponují se tedy již dále do českých 

právních předpisů. Je sledován proces přijímání normativních právních aktů 

(zejména vyhlášek a nařízení) či individuálních právních aktů, pokud jsou 

v dostupných zdrojích prezentovány a mohly by mít vliv na naši činnost.

Při procesu tvorby našich směrnic, řádů i metodických pokynů 

je nezbytné též respektovat závazné vnější dokumenty ze strany zřizovatele.

Skladbu vnitřní legislativy Domova důchodců Jesenec, p. o. tvoří:

 dokumenty pro krizové řízení (závazné pro všechny osoby, které jsou 

v době trvání mimořádné situace v jakémkoliv vztahu k organizaci),

 řády jako závazná pravidla většího obsahu nebo soubor těchto pravidel 

(jsou platné pro celou organizaci),

 směrnice (zpravidla závazné pro všechny zaměstnance, případně pro 

okruh zaměstnanců dotčených jejich působností dle aktuálního pracovního 

zařazení),

 metodické pokyny mohou být vydávány pověřenými pracovníky a upravují 

jednotlivé situace nebo pravidla pro všechny zaměstnance či omezený

okruh zaměstnanců. Zejména aktuálně reagují na zjištěná rizika a snaží 

se je zmírňovat nebo zcela odstraňovat.
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Vnitřní legislativa spolu s dalšími předpisy a dokumenty vede k naplnění 

stanovených cílů a poslání, které jsou formulovány v misi (veřejný závazek) 

dle následujícího obrázku:

Obrázek 2 – Vztah vnitřní legislativy k legislativě externí, vnějším dokumentům

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, 
které 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 organi-
zační 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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Jako každoročně se nejvíce v roce 2012 upravovaly administrativní 

či pracovní postupy, týkající se v Domově probíhajících procesů a činností. 

Největší množství upravovaných postupů se týká oblasti sociální (v souvislosti 

s implementací standardizace služeb dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

a ekonomické (oblast nakládání s majetkem a finančními prostředky, 

inventarizace, nakládání s majetkovými hodnotami, postupy při účtování atp.).

V roce 2012 byly nově vydány nebo aktualizovány tyto vnitřní předpisy:

 Aktualizace Směrnice č. 34 – Provádění preventivních prohlídek 

pracovníků,

 Aktualizace Směrnice č. 56 – Směrnice o rizicích,

 Směrnice č. 75 – Pracovní cesty, jejich vykazování a účtování v Domově 

důchodců Jesenec, p. o.,

 Směrnice č. 76 – Vnitřní kontroly v Domově důchodců,

 Směrnice č. 77 – Pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace 

osob v souvislosti s vykonávanou sociální službou (Standard č. 6),

 Směrnice č. 78 – Pro vyřizování stížností Uživatelů DD Jesenec, p. o. 

(Standard č. 7),

 Směrnice č. 79 – Návaznosti na další zdroje u Uživatelů služeb 

DD Jesenec, p. o. (Standard č. 8),

 Směrnice č. 80 – Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 

(Standard č. 11),

 Směrnice č. 81 – Spisový a skartační řád Domova důchodců Jesenec, p. o.,

 Směrnice č. 82 – Informace o sociální službě (Standard č. 12),

 Směrnice č. 83 – Prostředí a podmínky pro poskytovanou službu 

(Standard č. 13),

 Směrnice č. 84 – O veřejných zakázkách,

 Směrnice č. 85 – Ochrana a nakládání s osobními údaji zaměstnanců, 

dalších osob a Uživatelů služeb DD Jesenec, p. o.,

 Směrnice č. 86 – Nouzové a havarijní situace v Domově důchodců 

Jesenec, p. o. a postup pro jejich řešení (Standard č. 14),

 Směrnice č. 87 – Informace o poskytování služby, jednání se zájemcem 

a postup pro odmítnutí zájemce o službu (Standard č. 3),
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 Směrnice č. 88 – Kterou se stanoví zásady pro provoz silničních služebních 

vozidel,

 Směrnice č. 89 – Směrnice o hospodárnosti, efektivitě a účelnosti 

(3E Economy Efficiency Effectiveness),

 Směrnice č. 90 – O používání pevných telefonních linek a služebních 

mobilních telefonů; evidence telefonních hovorů v Domově důchodců 

Jesenec, p. o.,

 Směrnice č. 91 – Majetek a zásoby v Domově důchodců Jesenec, p. o. –

jednotlivé druhy majetku a zásob, pořízení, ocenění, evidence a účtování. 

Zařazení majetku do užívání, vyřazení, odpisování, odpisový plán,

 Směrnice č. 92 – Úhrady v Domově důchodců Jesenec, p. o.

Dále byly vydány tyto interní předpisy:

 Aktualizace Vnitřní směrnice č. 1/2011 – Stanovení zásad tvorby a čerpání 

fondu kulturních a sociálních potřeb – rozpočet pro rok 2012,

 Provozní řád včetně Dezinfekčního programu DD Jesenec, p. o.,

 dodatky k Domácímu a Pracovnímu řádu.
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11. Kontrola

Kontrolní činnost byla prováděna jednak ze strany orgánů veřejné 

správy, dále ze strany zřizovatele. Byly také vykonávány vnitřní kontroly 

vlastními zaměstnanci nebo nasmlouvanými třetími osobami.

Kontroly jsou vykonávány příslušnými orgány veřejné správy v souladu 

s ustanovením § 3 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Tyto kontroly 

se týkají hospodaření s veřejnými finančními a hmotnými prostředky a plnění 

povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo na základě 

úpravy ve zvláštních právních předpisech.

11.1 Kontroly provedené státními orgány

18. 6. 2012 – neohlášená kontrola KHS, nebyla nařízena žádná opatření, 

kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

30. 10. 2012 – Kontrola pravidelného očkování proti pneumokokovým 

nákazám ze strany KHS (kontrola byla předem ohlášena), nebyla nařízena žádná 

opatření, kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

11.2 Kontrolní, dozorová a auditní činnost zřizovatele

Kontroly provedené zřizovatelem vyplývají ze subordinačního vztahu 

zřizovatele a zřizované organizace. V roce 2012 byly vykonávány zejména 

v podobě ročních rozborů hospodaření, inventováním majetku, financí a zásob. 

Dále byly tyto kontroly prováděny 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 některých vybraných procesů, které v tomto typu 

pobytových služeb probíhají.
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11.3 Vnitřní kontrolní, dozorová a metodická činnost 

organizace

V roce 2012 byl Domovem vykonáván soubor vnitřních kontrol, který byl 

upraven aktuální směrnicí o kontrole (ta došla v roce 2012 úpravy, reagující 

na aktuální změny v organizaci). Finanční kontrola je prováděna tak, že veškeré 

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, dochází také k následným kontrolám.

Jsou prováděny také kontroly vlastními zaměstnanci na základě 

kontrolního řádu (plánované, běžné a mimořádné). V rámci kontrol byly 

prováděny např. kontroly pokladny Domova a depozitní pokladny, stravovacího 

provozu a skladů, při kterých nebyly zjištěny žádné nedostatky. Pravidelně jsou 

vykonávány kontroly procesů, které v Domově probíhají v jiných provozech 

(úklid, praní, údržbářská činnost), v sociální oblasti (vedení individuální 

dokumentace s Uživateli, nakládání s osobními údaji atp.).

Výčet interní kontrolní činnosti:

 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 péče (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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Kontrolní, auditní a metodické činnosti jsou prováděny i nasmlouvanými 

osobami v oblasti PO a BOZP, jde především o zajištění kontrol účinnosti 

plynových kotlů, elektrospotřebičů, komínových těles, nebo dozor HZS.

V oblasti HACCP jsou vypracovávány podklady pro audit HACCP, který 

proběhne v první polovině roku 2013 auditorkou HACCP.

Dále byly prováděny kontroly efektivity, účelnosti a hospodárnosti 

prostřednictvím nově nastavených kontrolních mechanizmů ve směrnici 3E -

Směrnice č. 89 – Směrnice o hospodárnosti, efektivitě a účelnosti (3E Economy 

Efficiency Effectiveness) a kontrola řízení rizik.

11.4 Dodržování zásad účelnosti hospodárnosti, efektivity 

S ohledem na stagnaci finančních zdrojů, které jsou poskytovány 

z veřejných prostředků, přijala naše organizace v uplynulém roce sérii zásad, 

týkající se účelnosti, hospodárnosti a efektivity činnosti našeho Domova.

Proto jsou nově ve zkrácených intervalech sledována a vyhodnocována 

kritéria ve finanční oblasti (např. rozpočet, spotřeba materiálu, energií nebo 

pohonných hmot), v oblasti veřejných zakázek, smluvních vztahů či faktory 

v personální oblasti. Organizací byla tato kritéria hodnocena samozřejmě 

i v uplynulých letech, nicméně v roce 2012 se systém zadministroval, vytvořila 

se odpovědnostní struktura za sledování jednotlivých kritérií a vyjmenována 

opatření, která následují v případě negativního vývoje v příslušné oblasti. Každý 

příslušný zaměstnanec má informaci, jak takové situace řešit.

Systematizace této oblasti se odrazila také ve vnitřní legislativě 

organizace, neboť byla přijata tzv. směrnice 3E – jde o Směrnici č. 89 –

o hospodárnosti, efektivitě a účelnosti (3E Economy Efficiency Effectiveness).

Systém bude vyhodnocen v roce 2013 novým týmem 3E, a bude případně 

doplněn o další relevantní sledované faktory.
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12. Analýza, hodnocení a snižování rizik

Činnostem jako je analýza, hodnocení a minimalizaci rizik, které jsou 

obecně vnímány jako řízení rizik, je v Domově důchodců Jesenec, p. o. věnována 

velká pozornost. Jejich řízení vyplývá z objemu činností, členitosti a velikosti 

objektu, ve kterém je služba vykonávána a skladbě našich Uživatelů, kteří 

potřebují vyšší dopomoc a i v oblasti fyzické péče. Oblast rizik v Domově 

je rozdělena do tří okruhů:

 oblast BOZP, PO a ochrany životního prostředí,

 oblast HACCP,

 oblast veškerých obecných rizik.

Oblast BOZP, PO a ochrany životního prostředí

V této oblasti za Domov generuje a odstraňuje rizika externí osoba –

činnost je prováděna Vzdělávacím institutem, spol. s r.o. V průběhu roku 2012 

navštívili Domov na pravidelné obhlídce objektu pracovníci HZS. Probíhá také 

pravidelné školení požárních hlídek, zaměstnanců i Uživatelů Domova.

Oblast HACCP

V této oblasti (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points –

Analýza rizik a kritických kontrolních bodů), mapující rizika v oblasti stravovacího

provozu, Domov zajišťuje, vyhledává a odstraňuje rizika za pomoci externí osoby 

– auditorky. Mezi jednotlivými audity zpracovávají podklady o provozních 

podmínkách a projednávají pololetně (březen a říjen každého roku) účastnící 

týmu HACCP. Ustavení a činnost tohoto pracovního týmu 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). Tým hodnotí stávající rizika, jež hrozí 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 vedl v roce 2012 
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kuchař, od následujícího roku ji povede provozářka, pověřená vedením 

Stravovacího úseku.

Oblast obecných rizik

V oblasti obecných rizik došlo k dalšímu hodnocení a následně snižování 

rizikových situací u vznikajících nebo i existujících právních vztahů, nejvíce nám 

i nadále dělají starosti obchodní vztahy, ani v roce 2012 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 2012 byla také snižována provozní rizika – nejvíce taková, která 

zvyšovala bariérovost objektu našim Uživatelům nebo ta, která vznikají 

v důsledku geografické polohy Domova. 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, jehož činnost řídí ředitel. Výstupy 

byly podkladem pro vypracování přílohy č. 3 pro rok 2013 Směrnice o rizicích.
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13. Společenská odpovědnost organizace

Stejně jako v uplynulých obdobích se i v průběhu roku 2012 snažila naše 

organizace naplňovat zcela dobrovolně statut, tzv. společensky odpovědné 

organizace. Proto je naše služba poskytována se zásadami transparentnosti, 

dobrého vztahu se všemi subjekty, které s naší službou přicházejí do styku, 

respektu k duševnímu vlastnictví, ochraně osobních údajů, dodržováním 

a ochranou práv všech skupin osob – zejména našich Uživatelů, dodržováním 

pracovních standardů a pracovních práv. Systém komunikace je na takové 

úrovni, že každý subjekt, který se služby účastní (Uživatelé i jejich rodiny, 

zaměstnanci nebo třetí osoby), má zaručeno řešení případných připomínek 

ke způsobu provozu organizace a výkonu služby.

I nadále je vnitřní legislativou upraveno vyhlašování veřejných zakázek, 

která již v minulých letech dobrovolně snížila zřizovatelem stanovený limit 

finančních prostředků pro zadání veřejné zakázky, bez zjišťování podmínek 

na trhu. Výběrová řízení jsou koncipována jako otevřená výběrová řízení, 

u kterých bylo osloveno větší množství potencionálních účastníků veřejné 

soutěže. Zadávací dokumentace je vždy v těchto případech zveřejňována

i na webových stránkách Domova tak, aby celý proces od zadání zakázky, přes 

výběr vítězného uchazeče a realizaci zakázky byl transparentní a umožňoval 

veřejnou kontrolu. Byl také vytvořen a následně zveřejněn profil zadavatele.

Zároveň, pokud je to v souladu s právními předpisy či jinak stanovenými 

zásadami, podporujeme regionální firmy nebo organizace zaměstnávající 

zdravotně znevýhodněné osoby. V této oblasti je nezbytné zmínit také spolupráci 

s vězeňskou službou ČR, neboť po dokončení půdní vestavby byla potřebná část 

nábytku objednána a následně vyhotovena ve stolařské dílně Věznice Mírov 

osobami, které jsou ve výkonu trestu.

Zaměstnanci naší 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 

je využívána nová metoda sebehodnocení a hodnocení vedoucím pracovníkem, 

což umožňuje sjednotit parametry jak vlastního sebehodnocení, tak i hodnocení 

nadřízeným pracovníkem a vytvořila lepší srovnávací podmínky i mezi 
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jednotlivými profesními kategoriemi v kritériích osobnostních faktorů, sociálního 

chování a spolupráce, vztahu k práci nebo schopnost realizace náplně práce.

Zvýšená pozornost je věnována také ekologickému chování, zejména 

v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a provozu čističky odpadních vod. 

Proto v environmentální oblasti preferujeme šetrnou produkci, ekologickou 

politiku na všech úrovních (např. tříděním odpadu, využívání recyklovaného 

papíru v administrativě) a ochranou přírodních zdrojů.

Naší snahou je jednat v takových mantinelech, které zohledňují potřeby 

vnitřního, ale i vnějšího prostředí tak, aby Domov přispíval k udržitelnému 

rozvoji. Naše působení zejména v oblasti nakládání s veřejnými financemi 

je transparentní a obecně napomáhá k celkovému zlepšování stavu společnosti,

a to v rámci i nad rámec našeho působení.

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. S uvědoměním, že jsme 

součástí rozsáhlého společenství zaměstnanců, Uživatelů, rodinných příslušníků, 

donátorů a dalších zainteresovaných osob. Uvědomujeme si, že je naší povinností 

provádět činnost s ohledem na životní prostředí a proto v maximální rozumné 

míře chráníme místní i okolní prostředí před negativním dopadem naší činnosti.
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14. Prezentace organizace

Webové stránky jsou pravidelně doplňovány nejen o aktuality a přehled 

volnočasových aktivit s fotografiemi, ale také s uvedením poslání a cílů, 

možnostmi výkonu zaměstnání, praxe a dobrovolnické činnosti a vyhlašování 

veřejných zakázek.

Organizace je prezentována v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

v Prostějově.

Prezentace v tisku:

 informace o nové půdní vestavbě: (Domov důchodců má novou půdní 

vestavbu, Rádio Proglas 28. 3. 2012; Hejtman Martin Tesařík navštívil 

zrekonstruovaný domov v Jesenci, Týdeník Prostějovska 11. 4. 2012),

 ostatková zábava nadopovala seniory dobrou náladou, Týdeník 

Prostějovska 11. 4. 2012,

 Domov důchodců Jesenec, Měsíčník Olomouckého kraje, květen 2012,

 v Jesenci slavnostně stříhali pásku půdní vestavby, Týdeník Prostějovska 

13. 6. 2012,

 Muzeum hudebních nástrojů navštívilo Domov důchodců v Jesenci, Týdeník 

Prostějovska 20. 6. 2012,

 Mezigenerační olympiáda v Bohuslavicích, které se účastnili naši Uživatelé, 

Prostějovsko 5 + 2 dny 23. 8. 2012,

 sportovní hry v Jesenci, Sociální služby září/říjen 2012,

 Vinobraní v Domově důchodců Jesenec se stává milou tradicí, Týdeník 

Prostějovska 31. 10. 2012,

 důchodcům dělali nábytek vězni z Mírova, Prostějovsko 5+2 dny 

1. 11. 2012.

Osobní prezentace

 TRILOBIT o. p. s., Čelechovice na Hané - setkání neziskových organizací 

dne 7. 11. 2012 - prezentace Domova na „stánku“ a ústní prezentace.
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15. Plány organizace na následující období

 Mapování sociálního segmentu, v případě zájmu registrace některé další 

služby.

 Požadavky na zvyšování univerzality, flexibility, kontinuity a kvality 

současných i budoucích zaměstnanců.

 Vyšší ekonomická efektivita.

 Další snižování bariérovosti objektu.

 Zvyšování kvality ubytování, snižování počtu lůžek, rozdělování vícelůžkových 

pokojů.

 Zajištění alespoň dosavadního objemu rehabilitační péče.

 Další zvyšování společenské odpovědnosti.

 Zvýšení vzdělanosti.

 Další činnost na standardech, implementace nových poznatků do praxe.

 Rozšíření prezentace Domova a poskytované služby.

 Vyšší nárok na řízení rizik.

 Další zvyšování společenské odpovědnosti, zejména v environmentální 

oblasti.

 Další údržba objektu (zejména soběstačně) atp.

 Zajištění dalších zdrojů financování, např. projektovou činností.
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16. Závěr

V každé výroční zprávě na závěr shrnujeme věci, které se podařily či ty, 

které považujeme za neúspěch. Musíme se také zabývat výzvami, které nás 

čekají v nejbližším období.

Domov důchodců Jesenec, p. o. hospodařil v roce 2012 s kladným 

hospodářským výsledkem ve výši 169 944,- Kč. Rozpočet se podařilo stabilizovat 

a oproti minulému roku snížit, v této návaznosti nebyla narušena kvalita služby. 

To svědčí o tom, že opatření přijatá v předchozích obdobích se podařila

realizovat. V průběhu roku 2012 nevzniklo žádné manko nebo škody. Organizaci 

nebyly rovněž uloženy sankce, penále či pokuty. Závazné ukazatele vyplývající 

z finančního vztahu k rozpočtu Olomouckého kraje byly splněny. Hospodářský 

výsledek ve výši 169 944,- Kč bude přidělen do rezervního fondu.

Každá z realizovaných akcí přispěla ke zlepšení technického stavu 

svěřených budov a ke zkvalitnění služby, a to zejména ke zvýšení kvality 

ubytování a dále ke zvýšení kvality pracovního zázemí pracovníků přímé péče.

Z údajů uvedených v předkládané Výroční zprávě vyplývá, že organizace 

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

dokončení půdní vestavby realizované zřizovatelem. I nadále zasahuje chod 

organizace do měnícího se společenského a zejména ekonomického prostředí. 

Organizaci ohrožují takové faktory jako transformace sociálních služeb, negativní 

vývoj sociodemografických faktorů, vzrůstající konkurenční prostředí a nové

služby, které jsou mnohdy postaveny na neinstitucionálních principech 

(bez registrace). Velkým problémem je snižování vlivu státu v oblastech státní 

správy, které mohou mít zprostředkovaně vliv na fungování služby (fungování 

KHS, policie, hasičů, garantovaná zdravotní péče atp.). Značně vzrůstají rizika

vyplývající z obchodních vztahů s dodavateli nebo zdravotními pojišťovnami. 

Dochází také ke změně systému sociálních dávek. Z minula jsme znevýhodněni 

značnou bariérovostí objektu, jejíž postupné odstraňování je velmi

administrativně i stavebně náročné (památková ochrana objektu). Náročné 

je také udržování velkého množství zalesněného pozemku, které však není 

možno zcela využít pro naše Uživatele (kopcovitý terén). Problematická je také 

poloha objektu z důvodu dopravní obslužnosti. Jsme si také vědomi, že doposud 

neproběhla v našem Domově inspekce sociálních služeb, proto nemáme možnost 
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se zaštítit relevantním institucionálním výstupem o kvalitě poskytované péče, 

pouze neformálními výstupy Uživatelů a rodinných příslušníků. Dlouhodobě nás 

trápí nízké důchodové příjmy Uživatelů, které znamenají pro náš rozpočet 

finanční omezení.

Pokračující přechod v sociální, ale i zdravotní oblasti má nepřímý dopad 

také na další změny ve struktuře Uživatelů. Podstatné zhoršování zdravotních 

stavů a s tím spojené snížení fyzické soběstačnosti Uživatelů vyžadují zvýšené 

pracovní nasazení všech zaměstnanců Domova, 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. I přes tyto problémy plánujeme 

v roce 2013 další růst kvality služeb, které jsou zárukou zkvalitnění života 

Uživatelů našeho Domova, ale také mají přímý celospolečenský dopad, neboť 

segment těchto služeb vnímáme v konotacích na další oblasti života společnosti.

V roce 2013 se chystáme i nadále všechny činnosti spojené

s poskytováním služby vykonávat s vyšší ekonomickou efektivitou a dalším 

snižováním provozních, ekonomických a jiných rizik. Netajíme se ambicí zvyšovat

podíl na společenské odpovědnosti. Máme v plánu další snižování bariérovosti 

a zvyšování kvality ubytování. Pokusíme se zajistit potřebný objem rehabilitační 

a ošetřovatelské péče a i nadále budeme podporovat zvyšování vzdělanosti 

našich zaměstnanců a využívaní nových trendů ve všech oblastech. I nadále 

budeme udržovat objekt, i za využití vlastních sil. Plánujeme také 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.

Trvá i plán získat finanční prostředky na revitalizaci zámeckého lesoparku

(na provedení odborného zásahu a ozdravění stávajícího porostu či doplnění 

poškozeného nebo zcela zničeného mobiliáře) a případné otevření parku 

veřejnosti.

Je nezbytné poděkovat za obětavou a náročnou práci 

všem zaměstnancům Domova důchodců Jesenec, p. o., a především 

pracovníkům v přímé péči, vykonávající nelehkou službu v nepřetržitém kontaktu 

s Uživateli služby.
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Děkujeme také dalším osobám, které v organizaci v roce 2012 působily –

tedy dobrovolníkům a praktikantům.

Poděkování vyjadřujeme také sponzorům za materiální i finanční dary, 

které byly využity ku prospěchu Domova i jeho Uživatelů.

Velký dík patří také zaměstnancům Krajského úřadu Olomouckého kraje, 

kteří pomáhají řešit potřebnou agendu radou, metodickým vedením i dalšími 

poskytovanými, zejména administrativními službami.

Za přízeň děkujeme zejména také samotnému zřizovateli – tedy 

Olomouckému kraji a jeho výkonnému orgánu – Radě Olomouckého kraje v čele 

s hejtmanem Ing. Martinem Tesaříkem a nově zvolenému hejtmanovi Ing. Jiřímu 

Rozbořilovi.
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Ochutnávka naší fotodokumentace

Klub oslavenců

Prostup na oddělení V.

Gulášení

Terapie s Benem

Hejtman na „zámku“
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Více fotografií můžete shlédnou na našich webových stránkách  

www.ddjesenec.cz, v sekci fotogalerie.

Sportovní den v Domově

Slavnostní otevření oddělení IV.

Výlet do Konice

Výroba dýňového strašidýlka

Posezení ve dvoře




