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Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2013

Po roce opět předkládáme odborné i laické veřejnosti Výroční zprávu Domova 

důchodců Jesenec, p. o. - tentokráte ukončený rok 2013. Máme potřebu informovat

o činnosti organizace v uplynulém roce, který byl pro organizace v sociální sféře velmi 

hektický. Proto máme zájem v předkládaném materiálu osvětlit všechny základní zřetele, 

které mají na chod Domova zásadní vliv a celospolečenské konotace o této ekonomicky 

a právně složité a nákladné veřejné službě.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o obsahově limitovaný materiál, bohužel 

nemůžeme vyjmenovat nebo se podrobně zabývat všemi skutečnostmi, které 

se v roce 2013 podařily či naopak nebylo možno je zrealizovat a jaké změny v organizaci 

nastaly.

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

pro seniory vykonávají. Jsme ale i v letošní zprávě připraveni odpovědět alespoň na část 

otázek, které pozorného čtenáře mohou napadnout. Přivítáme také Vaše názory 

a připomínky k dané problematice, neboť právě ty můžeme v následujícím období pro chod 

naší služby využít.

V Jesenci dne 6. 3. 2014 Bc. Zuzana Bratterová, LLM

ředitelka organizace
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1. Úvod

Výroční zpráva za rok 2013 organizace Domov 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 a ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví, 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 údaje o organizaci jako je:

 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 a další údaje,

 stav interní legislativy,

 aktivity v oblasti životního prostředí,

 soubor nastavených kontrolních mechanizmů,

 proces snižování nebo odstraňování rizik,

 prezentace Domova atp.

Domov důchodců Jesenec, p. o. prohlašuje v souladu s ustanovením § 20 odst. 2, 

písmeno e) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v aktuálním znění, že nemá organizační 

složku v zahraničí. 

V souladu s ustanovením § 21, odst. 4) tohoto právního předpisu bude výroční 

zpráva uložena do sbírky listin vedené u obchodního rejstříku podle zvláštního právního 

předpisu.
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2. Základní údaje o organizaci

2.1 Identifikační údaje a kontakty v roce 2013

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

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

ekonom +420 582 396 396 ekonom@ddjesenec.cz

personalista +420 582 396 396 personalni@ddjesenec.cz

provozář +420 582 396 396 provozar@ddjesenec.cz

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

ergo +420 582 396 922 ergo@ddjesenec.cz

zásobovač +420 582 396 922 stravovani@ddjesenec.cz

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

provozní +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. Činnost 

organizace je financována částečně z veřejných prostředků, protože v sociálních službách 

jde převážně o nevýnosné činnosti.

Domov důchodců Jesenec má své působení omezeno předmětem 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 je v katastru obce Jesenec. Samotná obec leží na jižním 

svahu Zámecké horky. Obec se nachází cca 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.

Zámek samotný, je v majetku Olomouckého kraje. Jde o historickou, památkově

chráněnou budovu, která je umístěna ve výšce 495 metrů nad mořem. Na čelní zdi zámku 
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je umístěna pamětní deska věnována hudebnímu skladateli Ludvíku z Dietrichu, který zde 

prožil své mládí a je autorem nápěvu písně „Moravo, Moravo, Moravičko milá“.

Z historie zámku

Původně se zde nacházela tvrz. Později byl na místě tvrze v roce 1711 postaven 

barokní zámek. Autorem stavby 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 v roce 2013

Našim veřejným závazkem v roce 2013 bylo udržení soběstačnosti a umožnění 

důstojného prožití stáří našim Uživatelům. Těm 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 např.:

 ohrožuje sebe a okolí akutní nestabilizovanou duševní nemocí nebo 

Alzheimerovou nemocí (s poruchami chování),

 osobám trpícím chronickou duševní nebo závažnou poruchou,

 vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,

 zájemce je zdrojem infekčních nebo parazitárních onemocnění,

 chováním narušuje kolektivní soužití, a to zejména z důvodu závažné duševní 

nebo mentální poruchy,

 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 na 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:

 spolupráci s rodinami Uživatelů - podporujeme a rozvíjíme kontakty Uživatele 

s jeho rodinou a širší vztahovou sítí. V případě jejich přerušení, na žádost 

Uživatele napomáháme k jejich obnově. S rodinou, známými či blízkými Uživatele

spolupracujeme při individuálním plánování, a to pro zkvalitnění péče 

a poskytování sociální služby. Cenné jsou pro nás jejich připomínky a náměty 

na zlepšení,

 respektování lidských práv a svobod - všichni zaměstnanci Domova respektují 

základní lidská práva našich Uživatelů, dbají na ochranu jeho osobní svobody, 

soukromí či osobních údajů,

 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 skupinové či individuální

aktivitě, 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,

 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,

 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 - činnost na jejich obnově a údržbě v roce 2013

Služba je vykonávána ve třech obytných budovách, 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 Uživatelů i personálu.

Po investičních akcích Olomouckého kraje dokončených v minulých letech, 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.

Na pozemcích, svěřených organizaci do správy se nacházejí i objekty s garážemi 

a bývalá stodola – tyto objekty doplňují provozní zázemí organizace a slouží k uložení 

zahradní techniky, parkování automobilů a také k uložení sezónního venkovního mobiliáře.
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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. 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 realizovány v roce 2013 následující investiční 

akce a opravy, které bylo nezbytné provést s ohledem na stavební dispozice a stáří objektu.

Investiční akce a opravy:

Oprava realizovaná přímo zřizovatelem:

 oprava části střechy na hlavní budově – vyrovnání krovů a výměna části 

plechové krytiny.

Opravy realizované z rozpočtu Domova:

 oplechování okrajů střechy na stodole,

 oprava zábran proti sněhu na střeše (oddělení II.),

 vybudování kovové konstrukce + zastřešení nájezdové plošiny (ze dvora 

na oddělení II.),

 bezbariérový průchod chodbou na oddělení V.,

 výměna oken – chodba u skladu a chodba u vchodu na dvůr oddělení II.,

 výměna oken – místnost se škrabkou brambor a místnost švadleny,

 výmalby pokojů, chodeb a ostatních prostor v různých částech Domova 

dle potřeby,

 elektroinstalační práce v různých prostorách Domova dle potřeby,

 pokládka dlažby ve skladu ovoce a zeleniny.

Investiční akce realizovaná z rozpočtu Domova (investiční fond):

 výstavba pergoly pro volnočasové aktivity Uživatelů – jedná se o dřevěnou 

konstrukci ukotvenou pomocí ocelových patek do terénu, krytina je z pálené 

tašky.

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 částí 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 2013 ČOV pracovala bezproblémově.

Tuhý komunální odpad je vyvážen obcí, nebezpečný a biologický odpad je vyvážen 

na základě smluvního vztahu Domova a obchodního partnera. Domov provozuje chladicí 

box na upotřebené inkontinentní pomůcky a nespotřebovaná jídla.

4.2 Lesopark, zahrady a činnost na jejich obnově a údržbě

Příspěvkové organizaci byly svěřeny do správy pozemky v celkové 

výměře 19 891 m2 – jedná se o prostor parku s velikostí 16 715 m2 a prostory zahrady

o velikosti 3 176 m2. Povinností Domova je také údržba těchto ploch a jejich obnova.

Park je unikátní celek, který společně s budovou zámku spadá do ochrany v režimu 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V současné době se organizaci daří pouze 

nezbytné úkony na jeho údržbě. Bohužel do tohoto stavu se dostal v minulosti, když nebyl 

nijak systematicky udržován. V takovémto stavu již 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 i 2012, v roce 2013 

došlo k další údržbě prostřednictvím zaměstnanců – pracovníků údržby a pracovníků

zaměstnaných v projektu veřejně prospěšných prací (VPP). Plat zaměstnanců VPP je 

financován z 30% ze státního rozpočtu a 70% z ESF, zbylá část mzdy byla dofinancována 

ze závazného ukazatele Domova.

Vozové vybavení pro poskytované služby 

 osobní automobily značek Škoda Octavia a Fiat Scudo, který je určen 

pro přepravu až 9 osob včetně řidiče,

 dva malotraktory s příslušenstvím,

 sněhová fréza,

 přívěsný vozík,

 motorový kartáč na údržbu chodníků a přilehlých komunikací.
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Vybavení pro poskytování prádelenských služeb

 standardní pračka (na 5kg prádla),

 5 průmyslových praček (nákup jedné byl realizován na přelomu roku 2013/2014),

 2 sušičky,

 2 mandly (z toho jeden v provozu),

 3 průmyslové žehličky,

 šicí stroje.

Vybavení pro poskytování stravovacích služeb

 průmyslový robot,

 nářezové stroje,

 konvektomat,

 vodní lázeň (ohřívač pro výdej stravy),

 průmyslová elektrická pánev,

 centrální odsavač par,

 elektrické trouby,

 elektrické průmyslové kotle,

 elektrická stolička,

 lednice, chladnice a mrazící pulty,

 thermomix,

 mlýnek na maso,

 myčka na nádobí.

Obecné 

 výtahy,

 plošina pro imobilní Uživatele,

 standardní myčky na nádobí,

 průmyslová myčka na nádobí,

 plynové kotle na vytápění,

 centrální bojlery,

 elektrické bojlery,

 čistička odpadních vod (ČOV),

 přečerpávací stanice pro ČOV,

 lapač tuku.
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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 dvakrát 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.

V roce 2013 došlo k reorganizaci stravovacího úseku a tato služba je zajišťována pracovníky 

Domova, v následujícím složení:

 provozář (1×),

 kuchař (3×),

 pomocná kuchařka (1×).
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5.2 Ubytování

Uživatelé jsou ubytováni ve dvou budovách a jedné přístavbě.

 v hlavní budově se nachází oddělení č. I.,

 v její půdní vestavbě oddělení č. V.,

 v přístavbě k této budově z 60. let 20. století je oddělení č. II.,

 v půdní vestavbě této budovy vzniklo další oddělení IV.,

 samostatná budova představuje oddělení č. III.

Kapacita Domova je maximálně 75 Uživatelů. 

K 31. 12. 2013 bylo složení pokojů následovné:

Jednolůžkové pokoje 5

Dvoulůžkové pokoje 15

Třílůžkové pokoje 9

Vícelůžkové pokoje 3

Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem – jedná se o postele, noční stolky 

a další nábytkové zařízení (křesla, stolky, police a uzamykatelné šatní skříně), a to dle 

potřeby a prostorových možností. 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.

Stejně jako v předchozích letech jsme v roce 2013 využili kvalitních služeb 

nábytkářské dílny Věznice Mírov při zařizování nových prostor Domova.

Každá budova má vlastní jídelnu a další společenské prostory vhodné 

pro odpočinek či setkávání se s dalšími Uživateli a rodinnými příslušníky. 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. Dále lze využít prostory pro pasivní i aktivní odpočinek za 

budovou III (ve dvoře za III. oddělením). Dále sad a zahradu se skleníkem. Tyto venkovní 

prostory a stavby jsou vhodné a využívané některými Uživateli kupříkladu k pěstování 

květin a zeleniny či k péči o ovocné stromy.
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5.3 Úhrada za pobyt a stravu

Denní úhrada v roce 2013

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 poplatky 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 2013 zajišťována osmi registrovanými zdravotními 

sestrami s odborností 913 (všeobecná sestra v sociálních službách, dle zákona 96/2004 

o nelékařských zdravotnických povoláních) a od 1. 7. 2013 se počet těchto odborných 

pracovníků snížil na šest. Samotné snížení počtu pracovníků nemělo vliv na rozsah 

ani kvalitu ošetřovatelské péče, pouze došlo k zefektivnění chodu této části Zdravotního 

úseku. 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 Českou

průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Úhrada za poskytování ošetřovatelské péče byla v roce 

2013 zčásti hrazena zdravotními pojišťovnami (okolo 15%), zbylá část úkonů není 

zdravotními pojišťovnami proplácena, přesto že je s ohledem na zdravotní stav našich 

Uživatelů nezbytná. Tuto skutečnost však nemáme šanci ovlivnit, neboť jde o systémovou 

záležitost. Péče, která je pojišťovnám účtována, je 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).
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Lékařská péče

Lékařskou péči v Domově zajišťuje praktická lékařka, 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 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 2013 do zařízení 1x týdně, ale objem této 

péče zůstal zachován v porovnání s minulými lety. 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. I při této činnosti zůstává však zachována 

snaha o aktivizaci Uživatelů v této oblasti.
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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 zabezpečovalo do 30. 6. 2013 10 pracovníků 

Zdravotního úseku, počet zaměstnanců na této pozici se od 1. 7. 2013 zvýšil na 12. Úkony 

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. 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 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, 
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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 léků

či hygienických, zdravotnických potřeb a pomůcek apod.

Bohužel jsme zaznamenali nárůst žadatelů nebo alespoň zájemců o službu 

v našem zařízení, kteří jsou zatížení exekučními splátkami či zahájenými insolvenčními 

řízeními.

5.7 Zajištění či zprostředkovávání dalších služeb pro Uživatele

Domov organizuje pro Uživatele řadu společenských a kulturních akcí – přímo 

v Domově nebo mimo něj a zúčastňujeme se obdobných aktivit 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.

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.
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5.8 Služba – realizace volnočasových aktivit, kulturních, 

společenských a sportovních akcí v roce 2013

LEDEN

 pravidelná četba na pokračování z knihy Zrcadlo starých časů (každý čtvrtek 

odpoledne),

 turnaj v lovu rybiček: zahráli jsme si na výlov rybníka a ti nejúspěšnější rybáři byli 

odměnění diplomem a sladkou cenou,

 každý týden byla prováděna reminiscenční terapie (vzpomínková terapie – zde 

si prohlížíme staré předměty, fotografie aj.),

 v průběhu měsíce jsme zařazovali práci s novou terapeutickou panenkou Evou, která 

pomáhá navodit hezké vzpomínky a pocity,

 volby: ani naši Uživatelé nejsou ošizeni o právo účastnit se voleb, protože pověření 

členové volební komise za doprovodu soc. pracovnice naše Uživatele obejdou 

s přenosnou urnou tak, aby i imobilní Uživatelé mohli odvolit a to v pohodlí svého 

pokoje.

ÚNOR

 jednou týdně byla zařazena muzikoterapie (zpěv a hra na Orfeovy nástroje, hudební 

hádanky aj.),

 pravidelně jednou týdně proběhly výtvarné/pracovní činnosti zaměřené na zimní 

výzdobu domova (výroba sněhuláků, tkaní podsedáků, výroba váz ze samoschnoucí 

hmoty aj.),

 pravidelně jsme také cvičili mozek díky paměťovým hrám, které byly zaměřené 

na různé oblasti (hudební paměť, jazykové znalosti, matematické představy, kvízy, 

obrázková cvičení aj.).

BŘEZEN

 ostatková veselice: taneční zábava s živou hudbou, kterou zajišťuje tradiční kapela 

Tóny, o přestávce je losována tombola, připravené je vždy i bohaté občerstvení,

 proběhly opět výtvarné a pracovní dílny, které byly zaměřené na výrobu velikonočních 

ozdob, ty byly použity následně pro výzdobu Domova,
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 Oslava MDŽ – posezení s kávou, zákuskem a zpěvem a harmonikou každá žena 

si odnesla petrklíč,

 v našem Domově začaly fungovat tři kluby:

a) Filmový klub – každý pátek promítáme filmy na přání, které jsou laděny na různé 

zaměření,

b) Klub kafíčkářů – každé odpoledne po obědě se scházíme v klubovně, 

při posezení u kávy mají Uživatelky možnost se i zkrášlit a upravit (česání, 

lakování nehtů nebo luštění křížovek aj.),

c) Klub oslavenců – skupina seniorů se pravidelně schází v klubovně, kde 

je připraveno malé pohoštění pro oslavence a jeho kamarády (chlebíčky, káva, 

poháry aj.), tuto oslavu vždy hradí oslavenec a tím si vzájemně narozeniny 

oplácejí,

 při výtvarných dílnách jsme zhotovili velikonoční a jarní ozdoby a jimi pak zvelebili 

náš Domov.

DUBEN

 zavedeno SDČ = soubor dopoledních činností – při kterém se seznámíme s denním 

tiskem, upevníme orientaci v čase, sdělíme si co je nového, zpíváme, cvičíme tělo 

i paměť, máme diskuze na různá témata, učíme se a poznáváme něco nového 

a na závěr zjistíme, co bude dnes dobrého k jídlu,

 Beránkování: jedná se o posezení u kávy spojené s ochutnávkou různých beránků, které 

nám zaslali z cukrářské školy v Prostějově (prezentovali tak výrobky studentů - jako 

sponzorský dar) - beránci nejprve posloužili, jako hezká velikonoční výzdoba a po 

svátcích jsme je s chutí snědli,

 Čarodějnické odpoledne: odpoledne se u nás všichni proměnili v čarodějnice 

a černokněžníky, kteří plnili různé úkoly, z nich nejzásadnější byla letecká zkouška 

na jednomístném koštěti, vymýšleli jsme si čarodějná jména a na konci každý obdržel 

sladkou odměnu, letecký řidičák na koště a hlavně všichni odcházeli s širokým úsměvem 

a dobrým pocitem z legračního odpoledne, ještě další týdny naši Uživatelé na tuto akci 

s úsměvem vesele vzpomínali a to byla krásná odměna i pro nás, hlavní organizátorky 

a aktérky ze Sociálního úseku,

 pobyt venku: 

a) procházky po okolí domova či do zahrady,

b) vyvezení imobilních Uživatelů + posezení venku na lavičkách,

c) spojené s házením s míčem, četbou nebo pozorováním přírody a
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d) popovídáním.

KVĚTEN

 besídka k oslavě Dne matek – vystoupení MŠ Konice (spojuje nás dlouholetá 

spolupráce, která zajišťuje mezigenerační setkání, čímž také předcházíme sociální 

izolaci). Děti letos naše Uživatelky velmi mile překvapily, když se na závěr svého 

vystoupení rozutekly a dojatým babičkám darovaly malé ručně natrhané kytičky,

 projekt Splněný sen, kterého jsme se zúčastnili, byl pro nás úspěšný, protože náš 

návrh, aby naše Uživatelka dostala ke svým 70. narozeninám kávovar, se stal 

skutečností a ona na své oslavě narozenin opravdu od sponzora této soutěže obdržela 

kávovar Dolce Gusto, měla velikou radost a s ní samozřejmě i její přátelé,

 nácvik různých her: hod měšcem na látkový terč, míčové hry aj.

ČERVEN

 Den zaměřený na jedno téma:

a) arteterapie – výtvarná dílna – téma motýlí den – výroba mobilního závěsu 

(vystřihování, kreslení) – dohotovení výrobku a zavěšení na jídelně – kulturní 

místnosti – spojené s poslechem relaxační hudby,

b) téma Květinový den – terapie vůní (karafiát, pivoňka aj.), zpěv, básně na dané 

téma, cvičení s květinovými písničkami, poznávání květin na obrázku, vzpomínky 

na vlastní oblíbenou květinu, význam květin – debata,

 Sportovní hry – pro nepříznivé počasí se konaly v kulturním domě Jesenec, naše 

družstvo vybojovala 3. místo, účastnilo se 7 soutěžních týmů z různých Domovů 

Olomouckého kraje, po skončení soutěží měli týmy možnost komentované prohlídky 

našeho Domova,

 opékání kabanosu, které proběhlo v zahradě Domova, kam byli Uživatelé doprovázeni 

a zavezeni i na vozíčkách, poseděli na sluníčku, zazpívali si lidové písně a občerstvili 

se opečeným kabanosem, který zapili točeným pivem.
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ČERVENEC

 Zvelebování okolí Domova/zahrádkaření: společné sázení květin, následné okopávání 

a zalévání (truhlíky a záhony s růžemi),

 dopolední prodejní výstava výrobků z Patchworku – rozhovory, prohlídka, pomoc 

s výběrem a se zakoupením vhodného zboží,

 v průběhu měsíce za hezkého počasí probíhalo posezení ve dvoře v kolektivu, vyvážení 

imobilních Uživatelů,

 trhání rybízu: koncem měsíce dozrávají sladké černé kuličky v zahradě Domova, proto 

jsme se jako každý rok vydali se džbánky na sklizeň úrody v podobě Černého rybízu, 

ani horko nás nezastavilo, protože slíbená buchta z natrhaných plodů upečená v naší 

kuchyni byla dostatečnou motivací,

 klub kafíčkářů spojený s filmovým klubem přinesl jedno hezké pohodové odpoledne 

u šálku kávy: zhlédli jsme hezký film pro pamětníky a ještě popíjeli lahodný šálek 

voňavé kávy, je jasné, že se pohoda šířila mezi všemi zúčastněnými.

SRPEN

 Procvičování motoriky pomocí provlékací smyčky s imobilními Uživateli,

 sportovní aktivity: košíková – ve dvoře Domova,

 v tomto měsíci jsme se účastnili několika sportovních klání v jiných domovech: 

sportovní hry DD Bohuslavice a turnaj v pétanque v Tovačově,

 několikrát proběhla rovněž i terapie se zvířetem: pravidelně a dlouhodobě provádíme 

terapii s králíčkem jménem Berta a příležitostně se naši Uživatelé setkávají s fenkou 

Lejdy (King charles španěl),

 proběhla další reminiscenční terapie, tentokráte na téma Svatba – předvedení jedněch 

šatů, mnoha fotografií, vzpomínky na zvyklosti dříve a nyní, debata společné 

fotografování na přání našich párů,

 posledního dne tohoto měsíce jsme se vydali na výlet za utužením zdraví, a to do solné 

jeskyně v Jevíčku, našim Uživatelům se zajímavé a se zklidňujícím dojmem působící 

místo líbilo a byl to také podnět k pozdějšímu nákupu přístroje, který čistí vzduch, aby si 

naši Uživatelé mohli tzv. solného dýchání užívat denně přímo i u nás v Domově.
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ZÁŘÍ

 odpolední výtvarná dílna zaměřená na pocitovou terapii formou vykreslování mandal 

za poslechu relaxační hudby,

 opékání kabanosu: proběhlo v zahradě Domova, kam byli atelé doprovázeni a zavezeni 

na vozíčkách, poseděli na sluníčku, zazpívali si lidové písně a občerstvili se opečeným 

kabanosem, který zapili točeným pivem,

 opakovaně proběhly odpolední pracovní/výtvarné činnosti: stříhání barevných brček 

a navlékání na provázek a z nich výroba ozdobného závěsu do kulturní místnosti,

 vyzkoušeli jsme si novou vlastnoručně vyrobenou hru Hula hop, u které jsme se zasmáli 

a vyzkoušeli si postřeh a procvičili si také motoriku rukou,

 výroba papírového draka - jako symbol podzimu a dětských radovánek,

 hudební vystoupení v Kyjovských krojích – spojené se zpěvem lidových písní, 

doprovázené hrou na nástroje a popisem krojů, někteří Uživatelé si i zatancovali 

a přidali se do zpěvu.

ŘÍJEN

 Byl zaměřen na podzimní výtvarné dílny, výrobky byly použity na podzimní výzdobu 

Domova,

 od tohoto měsíce jsme se zapojili do projektu Obvazy pro Afriku, proběhlo dopolední 

seznámení s tímto projektem, naše Uživatelky se s chutí zapojily, hřeje nás také dobrý 

pocit, že jsme užiteční a pomáháme nemocným lidem v nouzi,

 proběhl také Dne otevřených dveří, kdy návštěvy z řad místních i přespolních mohli 

využít komentovanou prohlídku zámku a pak se i občerstvit a případně se ještě doptat 

na podrobnosti o naší službě,

 Vinobraní: je to tradiční v pořadí druhá taneční zábava s živou hudbou, kterou 

zajišťovala jako vždy kapela Tóny, o přestávce v půli veselí jsme si zahráli hry o ceny, 

bylo připraveno občerstvení, tančilo se, zpívalo se, bylo zkrátka vesele a dobře.

LISTOPAD

 Muzikoterapie byla obohacena o hru na nově zakoupené klávesy – zpívali jsme lidové 

písně s vytleskáváním rytmu doplněné o jednoduché tanečky, panovala veselá nálada,

 enviromentální výchova – proběhla beseda na téma ochrana životního prostředí/třídění 

odpadu, byly zakoupeny nové barevně odlišené koše, Uživatelé byli seznámeni s novým 

záměrem, proběhla debata a koše byly umístěny na všech odděleních,
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 započala Adventní výzdoba Domova a přípravy na blížící se vánoce a stále pokračujeme 

v projektu Obvazy pro Afriku,

 terapie s kočkou: v průběhu roku se někteří naši Uživatelé velmi spřátelili s místní 

kočičkou a tak byla radost sledovat, jak přivedla ukázat i koťata, se kterými se Uživatelé

velmi rádi pomazlili, pozorovali jejich dovádění, zkrátka dělala jim radost.

PROSINEC

 3. 12. jsme pořádali výlet do Konice na zámek, kde probíhala vánoční výstava, na které

byly vystaveny výrobky našich Uživatelů i Uživatelů z okolních Domovů a také výrobky 

dětí z MŠ a ZŠ. Probíhal zde i prodej vánočních ozdob a předmětů, které vyrobili místní 

šikovní tvořiví občané,

 v průběhu měsíce jsme dbali na dodržování vánočních tradic a zvyků,

 5. 12. Mikulášský den: dopoledne proběhlo mikulášské posezení s občerstvením 

a vánoční hudbou, odpoledne pak v Domově nadělovala balíčky známá trojice, která 

obešla i pokoje imobilních Uživatelů a tak nebyl nikdo ošizen o tuto mezi Uživateli 

oblíbenou veselou tradici,

 11. 12. proběhl hudební vánoční koncert skupiny MARBO, který se všem velice líbil, 

nejednoho posluchače dojal a navodil krásnou vánoční atmosféru,

 12. 12. beseda u vánočního punče: odpolední vánoční posezení Uživatelů 

a zaměstnanců v kulturní místnosti bylo obohaceno o dva druhy vánočního punče, 

proběhla diskuze na různá témata a zhodnocení roku a to vše za doprovodu vánočních 

koled, na závěr byly rozdány malé dárečky v podobě sponzorského daru z lékárny 

z Konice,

 17. 12. vystoupily se svým vánočním programem děti ze ZUŠ z Prostějova, 

je to již tradiční příjemné mezigenerační setkání našich Uživatelů s dětmi, které 

je pro obě strany velmi přínosné – děti se díky takovým vystoupením učí vyrovnat 

s trémou a vidí, že ne každý je ve stáří zdravý, přesto se může každý radovat a naši 

senioři zase oceňují jejich snahu, vzpomínají na svá mladá léta a s chutí si s dětmi 

i zazpívají,

 18. 12. navštívily náš Domov také děti z MŠ z Konice a předvedly tradiční a opět 

roztomilou vánoční besídku, našim seniorům se velmi líbila a mnohé i dojala. 

(Spolupráce s MŠ je pro nás po celý rok důležitá a zajímavá, a jak se potvrdilo v květnu 

tohoto roku, může být i překvapivá),

 Silvestrovský den: při SDČ jsme si vyprávěli vtipy, proběhla veselá debata a vzpomínalo 

se na kuriozity a různé pohádky, zejména na Princeznu se zlatou hvězdou na čele,
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odpoledne jsme při sledování pohádky O Růžence společně vyrobili různé jednohubky 

a proběhla samozřejmě také jejich ochutnávka, na závěr veselého dne jsme si popřáli 

do nového roku. (Naši Uživatelé takto strávený den velmi přivítali, protože při sledování 

večerních televizních Silvestrovských pořadů mnozí do půlnoci stejně nevydrží být bdělí 

a proto jsme si Silvestra vydařeně a vesele oslavili už přes den).

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 pracovní činnosti, 

stolní hry aj. V těchto měsících zpestřujeme našim imobilním Uživatelům odpoledne 

pravidelným předčítáním z tisku, časopisů či knih.
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6. Struktura Uživatelů

6.1 Statistické údaje o Uživatelích

Druh pohybu Počet Uživatelů

Počet Uživatelů k 31. 12. 2013 celkem 70

            z toho:  -  mužů 35

                         -  žen 35

Počet nevyřízených žádostí 41

Počet přijatých Uživatelů 23

Počet ukončených pobytů 6

Ukončení z důvodů úmrtí 19

Průměrný věk Uživatelů 75,56

Uživatelé ve věku     27 - 65 let 19

                              66 - 85 let 37

                              nad  85 let 14

Závislost Uživatelů na péči 70

Uživatelé vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči 16

Imobilní Uživatelé 30

Uživatelé jejichž zdrav.stav vyžaduje nákladnější stravování 23

6.2 Růst počtu Uživatelů se sníženou mobilitou a trvale upoutaných 

na lůžko v průběhu roku 2013
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Graf 1 – Vývoj počtu Uživatelů trvale upoutaných na lůžko v jednotlivých měsících roku 2013
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6.3 Příspěvek na péči

Stav k 31. 12. 2013

Druh PnP Počet Uživatelů

PnP       800,- Kč 13

PnP    4 000,- Kč 16

PnP    8 000,- Kč 19

PnP  12 000,- Kč 13

6.4 Průběh v roce 2013
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Graf 2 – Vývoj stupňů příspěvku na péči u Uživatelů v roce 2013
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7. Činnosti pracovních úseků

V roce 2013 setrvala organizace na členění z předchozích let, kdy byli zaměstnanci

Domov důchodců Jesenec rozděleni 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. Je jmenován a odvoláván Radou Olomouckého kraje, 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. K 1. 5. 2013 došlo ke změně na pozici 

zástupce ředitele – tuto funkci začala vykonávat vrchní sestra, která je zároveň vedoucím 

zaměstnancem na Zdravotním úseku. 

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. V průběhu roku došlo 

od 28. 1. 2013 k vyčlenění jednoho zaměstnance z tohoto úseku, ten byl jmenován 

vedoucím stravovacího úseku. Za tímto zaměstnancem šly také administrativní záležitosti, 

které doposud vykonával tento úsek (jako je tvorba a normování jídelníčků, výpočet 

stravovací jednotky, atp). Došlo také ke změně na pozici vedoucího úseku - tuto funkci 

začala vykonávat účetní zařízení.   

7.2 Sociální úsek

Pracovníci tohoto úseku vedou sociální dokumentaci Uživatelů, zajišťují pomoc 

při vyřizování jejich úředních záležitostí, agendu vyřizování žádostí o poskytnutí služeb 
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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). Počet zaměstnanců i jejich 

pracovní náplně zůstaly v roce 2013 nezměněny.

Náklady na vybranou skupinu zaměstnanců

jedná se o tyto zaměstnance:

 PSS – přímá obslužná péče,

 PSS – základní výchovná nepedagogická činnost,

 sociální pracovnice a

 účetní (pro sociální záležitosti).

Rok
Celkové mzdové 

náklady
Mzdové náklady 

na 1 měsíc

Průměrné vynaložené 
finanční prostředky na

1 pracovníka za 1 měsíc

2011 3 748 704 Kč 312 392 Kč 22 314 Kč

2012 4 017 342 Kč 334 779 Kč 23 913 Kč

2013 4 331 108 Kč 360 924 Kč 23 808 Kč

V období do června 2013

se jedná o 14 zaměstnanců

z toho: 10 PSS – přímá obslužná péče

  2 PSS – základní výchovná nepedagogická činnost

  1 sociální pracovnice

  1 účetní (pro sociální záležitosti)

V období od července 2013

se jedná o 16 zaměstnanců

z toho: 12 PSS – přímá obslužná péče

  2 PSS – základní výchovná nepedagogická činnost

  1 sociální pracovnice

  1 účetní (pro sociální záležitosti)



Výroční zpráva 2013 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

35

Příjem z příspěvku na péči

Rok Měsíc Příspěvek na péči
Příjem z PnP na 

jednoho pracovníka

Leden 474 999 Kč 33 928,50 Kč

Únor 482 200 Kč 34 442,86 Kč

Březen 596 120 Kč 42 580,00 Kč

Duben 543 360 Kč 38 811,43 Kč

Květen 528 320 Kč 37 737,14 Kč

Červen 439 627 Kč 31 401,93 Kč

Červenec 529 734 Kč 37 838,14 Kč

Srpen 520 572 Kč 37 183,71 Kč

Září 456 800 Kč 32 628,57 Kč

Říjen 450 187 Kč 32 156,21 Kč

Listopad 490 800 Kč 35 057,14 Kč

2011

Prosinec 447 280 Kč 31 948,57 Kč

Leden 481 135 Kč 34 366,79 Kč

Únor 443 303 Kč 31 664,50 Kč

Březen 550 128 Kč 39 294,86 Kč

Duben 470 272 Kč 33 590,86 Kč

Květen 436 000 Kč 31 142,86 Kč

Červen 441 703 Kč 31 550,21 Kč

Červenec 510 051 Kč 36 432,21 Kč

Srpen 460 516 Kč 32 894,00 Kč

Září 465 862 Kč 33 275,86 Kč

Říjen 479 123 Kč 34 223,07 Kč

Listopad 444 000 Kč 31 714,29 Kč

2012

Prosinec 524 155 Kč 37 439,64 Kč

Leden 474 323 Kč 33 880,21 Kč

Únor 526 529 Kč 37 609,21 Kč

Březen 495 358 Kč 35 382,71 Kč

Duben 418 942 Kč 29 924,43 Kč

Květen 403 805 Kč 28 843,21 Kč

Červen 438 788 Kč 31 342,00 Kč

Červenec 434 667 Kč 27 166,69 Kč

Srpen 398 720 Kč 24 920,00 Kč

Září 547 239 Kč 34 202,44 Kč

Říjen 412 133 Kč 25 758,31 Kč

Listopad 477 600 Kč 29 850,00 Kč

2013

Prosinec 394 735 Kč 24 670,94 Kč
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Příjem z příspěvku na péči
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Graf 3 – Příjem z PnP – období 2011 – 2013
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Příjem z příspěvku na péči na jednoho pracovníka
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Graf 4 – Příjem z PnP v přepočtu na jednoho pracovníka – období 2011 – 2013
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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. Od 1. 7. 2013 došlo ke změně v počtu 

registrovaných zdravotních sester (snížení) a nárůstu počtu pracovníku v sociálních 

službách. Od 1. 5. 2013 začaly na tomto úseku působit dočasně dvě pracovnice z úřadu 

práce, jednalo se o tzv. veřejně prospěšné práce.

Náklady na vybranou skupinu zaměstnanců - zdravotní sestry

Rok
Celkové mzdové 

náklady
Mzdové náklady 

na 1 měsíc

Průměrné vynaložené 
finanční prostředky na                      

1 pracovníka za 1 měsíc

2011 3 490 921 Kč 290 910 Kč 36 364 Kč

2012 3 116 483 Kč 259 707 Kč 32 463 Kč

2013 2 697 311 Kč 224 776 Kč 32 157 Kč

V období do června 2013

se jedná o 8 zaměstnanců

V období od července 2013

se jedná o 6 zaměstnanců
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Příjmy od zdravotních pojišťoven

Rok Měsíc
Příjmy od 
pojišťoven

Průměrný příjem 
na 1 zdravotní 

sestru
% času

Leden 100 978,88 Kč 12 662,36 Kč 28,83%

Únor 106 748,36 Kč 13 343,55 Kč 34,56%

Březen 122 881,60 Kč 15 360,20 Kč 33,96%

Duben 113 080,10 Kč 14 135,01 Kč 33,60%

Květen 107 383,55 Kč 13 422,94 Kč 29,96%

Červen 98 079,19 Kč 12 259,89 Kč 31,39%

Červenec 101 098,92 Kč 12 637,37 Kč 29,60%

Srpen 98 390,00 Kč 12 298,75 Kč 29,56%

Září 103 148,00 Kč 12 893,50 Kč 31,85%

Říjen 110 180,25 Kč 13 772,53 Kč 33,42%

Listopad 90 838,11 Kč 11 354,76 Kč 29,11%

2011

Prosinec 81 103,48 Kč 10 137,93 Kč 23,45%

Leden 53 579,70 Kč 6 697,46 Kč 15,27%

Únor 36 470,82 Kč 4 558,85 Kč 10,88%

Březen 40 807,20 Kč 5 100,90 Kč 11,36%

Duben 40 059,14 Kč 5 007,39 Kč 10,98%

Květen 34 450,66 Kč 4 306,33 Kč 9,02%

Červen 35 770,27 Kč 4 471,28 Kč 11,02%

Červenec 32 069,08 Kč 4 717,42 Kč 10,93%

Srpen 34 487,50 Kč 4 311,00 Kč 11,52%

Září 53 952,55 Kč 6 744,00 Kč 16,86%

Říjen 61 517,09 Kč 7 689,63 Kč 20,54%

Listopad 48 435,74 Kč 6 054,46 Kč 16,65%

2012

Prosinec 49 046,44 Kč 6 130,81 Kč 14,99%

Leden 53 123,19 Kč 6 640,39 Kč 16,52%

Únor 44 573,85 Kč 5 571,73 Kč 14,33%

Březen 34 618,11 Kč 4 327,26 Kč 10,07%

Duben 41 778,41 Kč 5 222,30 Kč 12,45%

Květen 44 603,74 Kč 5 575,46 Kč 14,40%

Červen 52 854,90 Kč 6 606,86 Kč 20,11%

Červenec 58 388,15 Kč 9 731,36 Kč 24,72%

Srpen 51 318,70 Kč 8 553,11 Kč 20,44%

Září 48 119,44 Kč 8 019,90 Kč 19,32%

Říjen 49 309,38 Kč 8 218,16 Kč 18,70%

Listopad 48 209,24 Kč 8 034,87 Kč 19,06%

2013

Prosinec 42 823,72 Kč 7 137,28 Kč 14,99%
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Celkové příjmy od zdravotních pojišťoven
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Graf 5 – Příjem od zdravotních pojišťoven – období 2011 – 2013
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Průměrný příjem na jednu zdravotní sestru
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Graf 6 – Příjem od zdravotních pojišťoven v přepočtu na jednoho pracovníka – období 2011 – 2013
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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 aj.). 

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.

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.

I na tomto úseku od 1. 5. 2013 začali působit dočasně dva pracovníci z úřadu 

práce (jeden do 31. 10. 2013, jeden do konce roku 2013), jednalo se o tzv. veřejně 

prospěšné práce.

Prádlo prané v roce 2013 uvedeno v kg

Rok 
2013

Bílé Ostatní Peřiny Celkem

Leden 610 1669 564 2843

Únor 427 1602 414 2443

Březen 413 1535 436 2384

Duben 407 2563 549 3519

Květen 570 1682 554 2806

Červen 463 1619 583 2665

Červenec 530 1644 511 2685

Srpen 381 1621 298 2300

Září 406 1737 340 2483

Říjen 489 1728 326 2543

Listopad 507 1711 493 2711

Prosinec 355 1477 309 2141

Celkem 5558 20588 5377 31523
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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. Na tomto úseku došlo ke změnám od 28. 1. 2013, kdy jej začala řídit nová 

pracovnice, a došlo k přesunu jednoho pracovníka na provozní úsek - oblasti úklidu 

(z důvodu odchodu pracovnice úklidu do důchodu).

Počet uvařených jídel v roce 2013

Kategorie 
strávníků

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře 2. večeře Celkem

Uživatelé 25 401 25 397 25 390 25 382 25 375 10 388 137 333

Zaměstnanci 0 0 6 849 0 0 0 6 849

Bývalí 
zaměstnanci

0 0 681 0 0 0 681

Celkem 25 401 25 397 32 920 25 382 25 375 10 388 144 863

7.6 Organizační struktura

I nadále docházelo ke změnám v organizační struktuře Domova. Ta prošla 

v posledních 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.

K těmto změnám ale došlo v průběhu 2013 po dohodě se zřizovatelem, s ohledem 

na měnící se potřeby segmentu sociálních služeb a ekonomické možnosti Domova. Nové 

pracovní zařazení zaměstnanců v roce 2013 umožnil další efektivnější nastavování 

kontrolních mechanizmů a informačních toků i zpřehlednění procesů, které jsou v zařízení 

vykonávány.
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Organizační schémata jsou uvedena bez pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací.

 k 1. 5. 2013 příchod čtyř pracovníků VPP,

 k 31. 10. 2013 odchod jednoho pracovníka VPP,

 k 31. 12. 2013 odchod zbývajících tří pracovníků VPP.

Obrázek 1 – Organizační struktura platná do 27. ledna 2013
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Obrázek 2 – Organizační struktura platná od 28. ledna 2013

Obrázek 3 – Organizační struktura platná od 1. května 2013
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Obrázek 4 – Organizační struktura platná od 1. července 2013

Obrázek 5 – Organizační struktura platná od 1. srpna 2013
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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 je 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.

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 se sešel 7x v rozporu s organizačním řádem,

 Tým HACCP se sešel 2x v souladu s organizačním řádem,

 Tým pro standardy se sešel 5x v souladu s organizačním řádem,



Výroční zpráva 2013 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

48

 Tým pro vyhodnocení rizik se sešel 1x v souladu s organizačním řádem,

 Tým 3E se sešel 1x v souladu s organizačním řádem.

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.

Ne vždy se pracovní týmy scházely dle plánu, zaměstnanci odpovědni za činnost

však byli poučeni o možnosti sankcí za neplnění těchto úkolů, které jim vyplývají 

z pracovních náplní či organizačního řádu.
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8. Personální zajištění služby

8.1 Personální obsazení

Celkem 42 zaměstnanců (k 31. 12. 2013)

Ředitelka 1

Ekonomka 1

Personalistika a mzdy 1

Sociální pracovnice 1

Účetní 1

Účetní (pro sociální záležitosti) 1

Provozář 1

Zásobovačka 1

Vrchní sestra 1

Všeobecná sestra 7

od 1. 7. 2013 5

Pracovnice v soc. službách – přímá obslužná péče 10

od 1. 7. 2013 12

Pracovnice v soc. službách – zákl. vých. nepedag. činnost 2

Úsek stravování 5

Údržba 2

Prádelna 2

Švadlena 1

Uklízečky 4
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8.2 Vzdělávání pracovníků v roce 2013

Školení konaná mimo zařízení

Měsíc Téma
Počet 

účastníků
Místo 
konání

Přednášející

Leden Psychitarické minimu 4
Kostelec na 
Hané

Mgr. M. Černý

Dokumentace v soc. službách 1 Prostějov Curatio

APSS- sekce ředitelů 1
DpS 
Tovačov

Mgr. Y. Kubjátová

Psychiatrické minimu 5 Prostějov PhDr. J. Daxnerová

Psychiatrické minimu 4
Kostelec na 
Hané

Mgr. M. Černý

Únor

Inovace kvality 2 Olomouc více přednášejících

Březen
Individuální plánování s obtížně 
spolupracujícím klientem

2 Prostějov Curatio

APSS- setkání aktivizačních 
pracovníků

2 Tovačov Bc. P. Zbořilová

Krajská konference hromadného 
stravování

1 Olomouc Ing. P. Ludvík

Evidence majetku EMA 1 Prostějov

Kontrola Po od zřizovatelů 1 Olomouc Ing. S. Pacáková

Duben

využití vzpomínek při práci se seniory 1 Prostějov Mgr. E. Berková

Týmová spolupráce v zařízení soc. 
služeb

1 Olomouc více přednášejících

Porada ředitelů PO 1 Přerov
Mgr. Kubjátová, 
PhDr. M. Čožíková

Péče o klienta s CMP 4 Prostějov Mgr. Z. Kapounová

Řízení lidských zdrojů 4 Olomouc Bc. K. Dobrozemská

Květen

APSS- pracovní setkání ředitelů 1 Sepetná více přednášejících

Sledování péče 2 Olomouc Ing. T. Preus

O životě, smrti a truchlení 14 Jesenec PhDr. N.Špatenková

Rozhoduji za sebe.. 2 Olomouc JUDr- M. Matiaško

Volnočasové aktivity klientů 2 Prostějov M. Svobodová

Červen

APSS- sekce vrchních sester 1 Kozov Mgr. M. Sedláková

Plánování a dostupnost soc. a zdrav. 
služeb

1 Olomouc více přednášejících

APSS- sekce ředitelů 1 Rusava
Mgr. Y. Kubjátová, 
Mgr. Navrátilová

Majetek v účetnictví obcí a PO 1 Olomouc Ing. z. Milata

Hygienické minimu 2 Olomouc Ing. P. Vašíčková

Standardy v rámci stravovacích služeb 2 Olomouc M. Žáček

Září

Novela zákona o dopadech od 
1.9.2013

1 Olomouc Ing. F. Ondráš
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Inventarizace majetku a závazků ÚSC 
a PO

1 Olomouc Ing. I. Spirová

Základní prvky geriatrické fyzioterapie 1 Prostějov Mgr. M. Zralá

Stres a vyhoření pracovníků v přímé 
péči

13 Jesenec Mgr. L. Kuklínek

Porada ředitelů 1 Branná Mgr. I. Sonntagová

Domaácí násilí- workshop 2 Olomouc více přednášejících

Manažerské vzdělávání pro vedoucí 
pracovníky v soc. službách

1 Praha více přednášejících

Říjen

Účetnictví - program Gordic 1 Prostějov p. Anděl

APSS - sociální pracovníci 1 Chválkovice Bc. L. Vraj

Manažerské vzdělávání pro vedoucí 
pracovníky v soc. službách

1 Praha více přednášejících

Úprava způsobilosti k právním 
úkonům, Občanský zákoník

3 Olomouc
pracovníci 
veřejného ochránce 
práv

Fakultativní služby v soc. službách 1 Olomouc
Ing. D. Lusková, 
MBA

Setkání aktivizačních pracovníků 1 Tovačov J. Nývlt

GORDIC region tour 3 Prostějov více přednášejících

Účetní závěrka 2013 2 Olomouc Ing. Juráková

Péče o klinety s amputacemi dolních 
končetin

2 Prostějov M. Kučerová, DiS.

Občanský zákoník ve zdravotnictví 1 Brno více přednášejících

Změny ve mzdové účtárně a 
personální oblasti od 1.1.2014

1 olomouc Ing. R. Klímová

Listopad

Práce s problémovým klinetem 7 Jesenec Mgr. L. Kulínek

Manažareské dovednosti ved. prac. v 
soc. službách

1 Praha více přednášejících

APSS- sekce ředitelů 1 Olomouc
Mgr. Y. Kubjátová, 
Mgr. Navrátilová

Prosinec

Sledování péče 2 Olomouc Ing. T. Preus
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Školení, konaná v prostorách zařízení

V měsíci červnu pořádal náš Domov za přispění Obecního úřadu v Jesenci

(propůjčení školícího sálu) odbornou konferenci pro pracovníky v přímé péči (pracovníky 

v sociálních službách – přímá obslužná péče, pracovníky v sociálních službách – základní 

výchovná nepedagogická činnost a všeobecné sestry) na téma „O životě, smrti a truchlení“. 

Přednášela PhDr. N. Špatenková, PhD., dalšími přednášejícími byla Mgr. Y. Andělová –

sociální pracovnice Domova a V. Vymětalová – vrchní sestra Domova. 

V měsíci říjnu proběhlo v prostorách Domova školení na téma „Obrana proti stresu 

a vyhoření“ – přednášející Mgr. L. Kuklínek – Počítačová služba, s.r.o., Olomouc. Tento 

lektor také školil naše pracovníky v přímé péči v měsíci listopadu na téma „Jak zvládat 

negativní chování klientů?“.

V našem Domově jsme umožnili v roce 2013 na základě Dohod o zabezpečení 

odborné stáže pracovníkům v přímé péči poznat prostředí, pracovní postupy a vyměnit 

si poznatky z praxe ze zařízení podobného typu. V měsíci květnu proběhla stáž pracovníků 

Centra sociálních služeb v Prostějově, které se zúčastnilo pět zaměstnanců. V měsíci 

červenci proběhla v našem Domově jednodenní stáž zaměstnance Charita Konice. 

Naši pracovníci se také podíleli na vedení odborné praxe studentů – na úseku 

Zdravotním byla uskutečněna odborná praxe studentky Vyšší odborné školy ekonomické 

a zdravotnické Boskovice.  Dále byla v měsíci květnu uskutečněna odborná praxe studentky 

UP v Olomouci, která byla vedena sociální pracovnicí Domova.

V neposlední řadě je třeba zmínit další dlouhodobé vzdělání p. ředitelky

„Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách II.“.  Toto vzdělávání 

pořádá firma PARTNERS CZECH Praha a bylo zahájeno v říjnu 2013. Termín dokončení 

vzdělávání bude v červnu roku 2014.

Během roku 2013 proběhla v Domově tři supervizní setkání, která vede 

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

obslužná péče, pracovnice v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost

a všeobecné sestry. V roce 2013 proběhla supervize pro vedoucí pracovníky, kterou vedl 

také Mgr. L. Smékal. Tato supervize se konala v Olomouci.

K výměně informací slouží Provozní porady všech přítomných pracovníků, které 

se konají 5 – 6x během kalendářního roku.

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.
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Dále probíhalo školení odborně způsobilých osob v oblasti BOZP a PO (podzim roku 

2013), školení v oblasti HACCP (v průběhu auditní činnosti „HACCP“).

8.3 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví –

stav k 31. 12. 2013

Věk Muži Ženy Celkem %

Do   20 let

21  -  30 2 7 9 20

31  -  40        9 9 20

41  -  50 1 12 13 28,89

51  -  60 1 13 14 31,11

61 let a více

Celkem 3 41 45 100

% 8,89 91,11 100

8.4 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví –

stav k 31. 12. 2013

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %

Základní 4 4 8,89

Vyučen 4 14 18 40

Střední odborné 1 1 2,22

Úplné střední 1 1 2,22

Úplné střední odborné 16 16 35,56

Vyšší odborné 1 1 2,22

Vysokoškolské 4 4 8,89

Celkem 4 41 45 100

8.5 Celkový údaj o průměrných platech v roce 2013

Průměrný hrubý měsíční plat činí 18 320,- Kč.
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8.6 Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních poměrů 

zaměstnanců v roce 2013

Nástupy 3

Odchody 2

8.7 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců –

stav k 31. 12. 2013

Doba trvání Počet %

Do   5 let 15 33,33

Do 10 let 9 20

Do 15 let 8 17,78

Do 20 let 2 4,45

Nad 20 let 11 24,44

Celkem 45 100,00
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9. Hospodaření organizace

V roce 2013 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku ve výši 62 184,47 Kč. 

Zřizovatele jsme požádali o schválení hospodářského výsledku a navrhli přidělit zisk

do rezervního fondu k možnému využití v roce 2014 především na opravy týkající se 

zajištění bezbariérových přístupů do sprchových koutů a plánované opravy či nákupy 

spotřebičů a přístrojů potřebné k zajištění provozu, které jsou již dřívějšího data pořízení.

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, příspěvek na mzdové náklady pracovníků VPP, 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 a veřejná 

finanční podpora od Statutárního města Prostějov.

Celkové výnosy v roce 2013 dosáhly výše 20 385 482,- Kč, (což je více než v roce 

předchozím, ale nárůst je i na straně nákladů). Je žádoucí, aby výnosy pokryly náklady, 

z tohoto důvodu nám ve druhém kole dotačního řízení od MPSV byla navýšena dotace 

o cca 585 000,- Kč.

Náklady na provoz za rok 2013 činily celkem 20 323 298,- Kč. 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 2013 se provedla oprava střechy na stodole, vybudování kovové konstrukce 

a zastřešení nad nájezdovou plošinou, uskutečnila se další část výměny oken 

na budově II. a budově III. Průběžně se malovaly pokoje, chodby a ostatní prostory tak, 

jak to vyžadoval stav maleb a příslušné hygienické předpisy. Byl vybudován bezbariérový 

průchod chodbou na oddělení III, provedeny elektroinstalační práce v různých prostorách 

Domova dle potřeby, ve skladu ovoce a zeleniny položena nová dlažba. V roce 2013 jsme 

byli nuceni opravit zařízení prádelny (pračky, vyvíječ páry), zařízení kuchyně (konvektomat, 

thermomix, sporák), kalové čerpadlo, čerpadlo topení a topného systému.

Z rozpočtu Domova (z investičního fondu) byla pořízena dřevěná pergola

(cca 42 000,- Kč), která slouží k volnočasovým aktivitám Uživatelů a dále byla také 
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zakoupena na základně výběrového řízení automatická průmyslová pračka

(cca 144 000,-Kč).

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

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

roku 2013, zaplacené zálohy na vodném, příspěvek od úřadu práce na mzdové náklady 

VPP a úroky na depozitním účtu Uživatelů.

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 sice ke zvýšení výnosů, ale to hlavně za přispění další dotace během roku 

od MPSV. Tato dotace od MPSV nám byla přiznána z důvodu navýšení nákladů. Provozní 

náklady mají tedy zvyšující se tendenci (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 zaplatit plnou úhradu za pobyt a stravu.

Závazné ukazatele

Limit mzdových prostředků - závazný ukazatel mzdových prostředků byl schválen 

ve výši 9 647 000,- Kč, tento limit byl upravován z důvodu personálních změn 

na 9 405 000,- Kč. Limit mzdových prostředků byl překročen o cca 325 000,- Kč (tato 

částka je ovšem kryta příspěvkem od úřadu práce), a to z důvodu zaměstnání pracovníků 

na veřejně prospěšné práce. Ve výsledku tedy limit mzdových prostředků byl dodržen.  

Příspěvek na odpisy byl ve výši 299 130,- Kč (nevyčerpaná částka ve výši

5,- Kč byla vrácena zřizovateli).

Odvody odpisů zřizovateli ve výši 256 130,- Kč byly dodrženy a stanovená částka 

odvedena.

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl ve výši 2 168 000,- Kč. Ke konci účetního 

období, kdy byly již známé částky za spotřebu energií (které tvoří jednu z nejzásadnějších

položek nákladů) a spotřebu ostatního materiálu, jsme byli schopni vrátit zřizovateli část 

příspěvku na provoz a to ve výši 400 000,- Kč.
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Dotace od MPSV činila v I. kole dotačního řízení 4 045 000,- Kč po naší žádosti 

a podrobném zdůvodňování nám byla poskytnuta v II. kole dotačního řízení částka 

Kč 585 000,- Kč. Naší snahou bylo zajistit vyrovnané hospodaření a plynulý chod Domova.

9.1 Tvorba a čerpání fondů v roce 2013

Počáteční stav
k 1. 1. 2013
v tisících Kč

Tvorba 2013
v tisících Kč

Čerpání 2013
v tisících Kč

Konečný stav
k 31. 12. 2013

v tisících Kč

34,97   97,34   106,03   26,28   

Fond kulturních 
a sociálních 
potřeb 

(tvorba z 1 % z 
platů zaměstnanců 
včetně náhrad za 
prac. neschopnost)

stravování 
zaměstnanců

574,79   318,25   143,30   749,74   

Fond rezervní   
(zisk z roku 2012: 
169,95 tis. + fin. 
dary 148,3 tis.)

(na ekolog. likvidaci 
použitých plen, 
aktivizaci)

Fondu odměn  84,10   0,00   0,00   84,10   

110,01   299,13   299,42   109,72   

Investiční fond                                        (odpisy dlouh. 
majetku)

(odvod zřiz. 256,13 
tis., pergola 43,29
tis.)

CELKEM 803,87   714,72   548,75   969,84   
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9.2 Rozvaha – stav k 31. 12. 2013

Ukazatele vývoje organizace za poslední 3 roky

Stav
k 31. 12. 2011

Stav
k 31. 12. 2012

Stav
k 31. 12. 2013

AKTIVA CELKEM (tj. majetek a zásoby organizace) 18 150,00 23 335,00 22 691,00

STÁLÁ AKTIVA 12 952,00 17 078,00 16 969,00

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

Oprávky dlouhodobému nehm. majetku (účet 078) -124,00 -147,00 -147,00

Dlouhodobý majetek (účet 02x, 03x, 042) 28 288,00 32 138,00 32 431,00

Oprávky dlouhodobému majetku (účet 08x) -15 336,00 -15 060,00 -15 462,00

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

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

OBĚŽNÁ AKTIVA   5 198,00 6 257,00 5 722,00

Zásoby (účet 1xx) 372,00 441,00 588,00

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

Krátkodobý finanční majetek (účet 2xx) 4 664,00 5 638,00 4 956,00

PASIVA CELKEM (tj. jmění a zdroje krytí) 18 150,00 23 335,00 22 691,00

VLASTNÍ KAPITÁL 14 085,00 18 424,00 18 226,00

Jmění účetní jednotky (účet 401) 13 325,00 17 450,00 17 194,00

Dotace na pořízení dlouh. majetku 0,00 0,00 0,00

Fondy účetní jednotky 688,00 804,00 970,00

Výsledek hospodaření běž. úč. období 72,00 170,00 62,00

CIZÍ ZDROJE 4 065,00 4 911,00 4 465,00

Krátkodobé závazky: z toho: 4 065,00 4 911,00 4 465,00

a) dodavatelé (účet 321) 312,00 311,00 375,50

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

c) zaměstnanci (účet 331) 670,00 749,00 759,50

d) zúčtování s institucemi SP a ZP (účet  336) 382,00 427,00 425,00

e) daň z příjmu (účet 342) 82,00 97,00 85,00

f) dohadné účty pasivní (účet 389) 6,00 7,00 15,00

g) ost. kr. závazky - depozita klientů (účet 378) 2 613,00 3 320,00 2 805,00

Platí: aktiva = pasiva
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9.3 Výkaz zisků a ztrát

2011
v tisících Kč

2012
v tisících Kč

2013
v tisících Kč

501 Spotřeba materiálu 3 968,00   3 000,00   3 461,50   

502 Spotřeba energie 1 515,00   1 769,00   1 807,50   

511 Opravy a udržování 749,00   423,00   315,50   

512 Cestovné 11,00   13,00   17,00   

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

518 Ostatní služby 809,00   709,00   668,50   

521 Mzdové náklady** 9 647,00   9 723,00   9 828,00   

524 Zákonné sociální pojištění 3 277,00   3 260,00   3 282,00   

527 Zákonné sociální náklady - tvorba FKSP 96,00   97,00   97,50   

525
Ostatní sociální náklady - zákonné pojištění 
KOOPERATIVA

33,00   40,00   51,00   

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

538 Ostatní daně a poplatky 4,00   4,00   7,00   

549 Jiné ostatní náklady 89,00   17,00   0,50   

551 Odpisy dlouhod. nehm. a hmotného majetku 179,00   287,50   299,00   

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

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

0,00   436,00   483,00   

Náklady celkem 20 382,00   19 784,00   20 323,00   

602 Tržby z prodeje služeb 13 574,00   12 771,00   12 668,00   

662 Úroky 16,00   20,00   18,00   

648 Čerpání fondů tj. finanční účelové dary 46,00   133,00   143,00   

649 Jiné ostatní výnosy 75,00   4,00   13,00   

672
Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu tj. 
dotace poskytnutá MPSV

4 636,00   3 836,00   4 630,00   

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

2 107,00   3 190,00   2 467,00   

672 Výnosy vybraných místních institucí - ÚP + VFP 0,00   0,00   446,00   

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

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

Výnosy celkem               20 454,00   19 954,00   20 385,00   

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

72,00   170,00   62,00   

* do roku 2011 součást účtu 501 – materiál
** v roce 2012 mohl být limit MP překročen o náhrady za PN, která činila 76 tis. Kč
** v roce 2013 v mzdových nákladech zahrnuty náklady na pracovníky na veřejně prospěšné práce (tyto 

náklady kryty výnosy – příspěvek od ÚP)



Výroční zpráva 2013 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

60

9.4 Přehled nákladů a výnosů ve vybraném období

Přehled nákladů za rok 2007 – 2013
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Graf 7 – Změny nákladů v období 2007 - 2013

Přehled výnosů za rok 2007 – 2013
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Graf 8 – Změny výnosů v období 2007 – 2013
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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 

byly Domovem přijímány v souladu s tehdejším zněním občanského zákoníku, který 

upravuje darovací smlouvu.

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

a rozhodli se ji v roce 2013 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 – VFP,

 Obec Brodek u Konice,

 SEMILEAS, a. s., Semily,

 SCA Hygiene Products, Praha,

 COBRANA s.r.o., Grygov,

 DT – Výhybkárna a strojírna, Prostějov,

 PhrmDr. Ludmila Janečková, Lékárna Karlov,

 Eva Kojšová, Studenec.
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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, která jsou bezprostředně účinná 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 6 – Vztah vnitřní legislativy k legislativě externí, vnějším dokumentům

Jako každoročně se nejvíce v roce 2013 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.).

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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V roce 2013 byly aktualizovány tyto vnitřní předpisy zařízení:

 Aktualizace Směrnice č. 30 – Vedení pokladny,

 Aktualizace Směrnice č. 35 – Zařazování zaměstnanců do platových tříd, odměňování,

 Aktualizace Směrnice č. 45 – Předpis k poskytování náhrady mzdy při DPN,

 Aktualizace Směrnice č. 56 – Směrnice o analýze, určení, postupu hodnocení 

a minimalizaci rizik,

 Aktualizace Směrnice č. 59 (Standard č. 10) – Profesní rozvoj zaměstnanců,

 Aktualizace Směrnice č. 63 (Standard č. 9) – Personální zajištění sociální služby,

 Aktualizace Směrnice č. 67 – O Likvidační a Škodní komisi,

 Aktualizace Směrnice č. 76 – Vnitřní kontroly v Domově důchodců,

 Aktualizace Směrnice č. 86 (Standard č. 14) – Nouzové a havarijní situace v Domově 

důchodců Jesenec, p. o. a postup pro jejich řešení,

 Aktualizace Směrnice č. 91 – Majetek a zásoby v DD Jesenec – jednotlivé druhy 

majetku a zásob, pořízení, ocenění, evidence a účtování. Zařazení majetku do užívání, 

vyřazení, odpisování, odpisový plán.

V roce 2013 vydány tyto vnitřní předpisy zařízení:

 Směrnice č. 93 – Individuální plánování sociální služby (Standard č. 5),

 Směrnice č. 94 – Zvyšování kvality sociální služby v DD Jesenec (Standard č. 15),

 Směrnice č. 95 – Pravidla při ukončení sociální služby Uživatelům DD Jesenec, p. o. –

odchod, úmrtí,

 Směrnice č. 96 – Hospodaření s fondy v Domově důchodců Jesenec, p. o.,

 Směrnice č. 97 – Organizace a rozsah poskytování pracovnělékařských služeb 

v organizaci,

 Směrnice č. 98 – Účtový rozvrh,

 Směrnice č. 99 – Stanovení zásad tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb,

 Směrnice č. 100 – O inventarizace majetku a závazků 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 2013,

 aktualizace Pracovního řádu,

 aktualizace Organizačního 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

 3. 4. 2013 – kontrola realizována HZS Olomouckého kraje,

 18. 4. 2013 – kontrola realizována MěÚ v Konici, Odborem Životního prostředí,

 18. 6. 2013 – kontrola realizována KHS,

 27. 6. 2013 – kontrola provedena FÚ v Prostějově,

 4. 11. 2013 – kontrola realizována KHS.

11.2 Kontrolní, dozorová a auditní činnost zřizovatele

V roce 2013 byla prováděna kontrolní, dozorová a auditní činnosti jednak 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. Dále byly provedeny zřizovatelem 

tyto kontroly:

 8. – 10. 10. 2013 – audit standardů (pracovníky OSV),

 21. 10. 2013 – zahájena kontrola hospodaření PO,

 Organizace se aktivně zapojila svými výstupy do projektu Optimalizace nastavení 

systému řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, který provádí 

společnost BNV Consulting.
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11.3 Vnitřní kontrolní, dozorová a metodická činnost organizace

Po celý rok byl vykonáván soubor vnitřních kontrol, který je upravován aktuální 

směrnicí o kontrole č. 76 (z důvodu změn v Organizaci došlo v roce 2013 k aktualizaci 

směrnice). 

Finanční kontrola je prováděna tak, že veškeré finanční a majetkové operace 

jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace (ředitelem), správcem 

rozpočtu (ekonom), popř. 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 

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).

I v roce 2013 byly kontrolní, auditní a metodické činnosti prováděny 

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

plynových kotlů, elektrospotřebičů, komínových těles, nebo dozor HZS.
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V oblasti HACCP jsou vypracovávány podklady pro audit HACCP, který proběhl

v první polovině roku 2013 externí auditorkou.

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

Letos došlo k prvnímu relevantnímu vyhodnocování tzv. kritérií 3E týkající 

se účelnosti, hospodárnosti a efektivity činnosti našeho Domova. Kontroly probíhaly po roce 

existence vnitřních předpisů a s ohledem na další snižování finančních zdrojů, které 

jsou poskytovány z veřejných prostředků.

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. Po té co se systém 

v roce 2012 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.
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12. Analýza, hodnocení a snižování rizik

Tradičně je věnována velká pozornost takovým činnostem, které spadají do 

kategorie analýza, hodnocení a minimalizaci rizik. Ty jsou obecně nazývány řízením rizik. 

Této správě či kontrole je v Domově důchodců Jesenec, p. o. věnována tradičně velká 

pozornost. Jejich řízení vyplývá z:

 objemu činností,

 členitosti,

 velikosti objektů,

 skladbě našich Uživatelů, kteří potřebují vyšší dopomoc 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 zaměstnanci Vzdělávacího institutu, spol. s r.o. V průběhu roku 2013 navštívili 

Domov na pravidelné obhlídce objektu pracovníci HZS. Probíhá také pravidelné školení 

požárních hlídek, zaměstnanců i Uživatelů Domova.

Oblast obecných rizik

V oblasti obecných rizik došlo k dalšímu hodnocení a následně snižování rizikových 

situací u vznikajících nebo i existujících právních vztahů. S nadále trvající situací v oblasti 

ekonomiky se stále více zabýváme obchodními vztahy. Rizika vyplývají i ze vztahu se 

zdravotními pojišťovnami (v roce 2013 organizace nepřistoupila na akceptaci některých 

navrhovaných úhradových dodatků ze strany některých zdravotních pojišťoven).

Při zajišťování služeb nebo hodnotnějších dodávek zejména elektroniky 

či strojového vybavení 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.
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V roce 2013 byla také snižována provozní rizika – 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.

Čím častější jsou rizika, vyplývající z tzv. občanskoprávních vztahů, neboť se 

významně začaly projevovat u žadatelů o služby problémy s exekucemi, velkými splátkami 

i rizikových spotřebitelských úvěrů, žádosti o umístnění do pobytové služby často podávají 

osoby se zahájenými nebo ukončenými insolvenčními řízeními (tedy osoby kterým bylo či 

naopak nebylo povoleno tzv. oddlužení).

Oblast HACCP

V oblasti řízení rizik stravovacího provozu se Domov důchodců Jesenec řídí 

poznatky systému HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Jde o analýzu rizik 

a kritických kontrolních bodů, které vycházejí z případných zkušeností osob, pohybujících se 

v oblasti stravovacího provozu. Zde je činnost vyvíjena za pomoci externí osoby –

auditorky. Ta zajišťuje, vyhledává a odstraňuje rizika v předem stanovených intervalech 

dvou let. Audit proběhl v roce 2013. Mezi jednotlivými audity zpracovávají podklady 

o provozních podmínkách a projednávají pololetně (březen a září každého roku) účastnící 

týmu HACCP. 

Činnost tohoto pracovního týmu je ukotvena v Organizačním řádu. Dvakrát ročně 

se schází tzv. Tým HACCP – v roce 2013 to bylo:

 22. března 2013 za přítomnosti zaměstnanců Stravovacího úseku, zásobovačky 

a Zdravotního úseku.

 22. října 2013 za přítomnosti pracovníků Stravovacího úseku, pracovníků Zdravotního

úseku a pracovnice Ekonomického úseku.

Tým je tedy již z principu složen z pracovníků těch profesí, které provádějí 

manipulaci s potravinami a pohybují se ve stravovacím provozu Domova.

Tým hodnotí stávající rizika, jež hrozí v souvislosti se skladováním, zpracováváním, 

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. 

Rizika ve všech třech oblastech 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 2013 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 (v roce 

2013 byla vyhlášena pouze jedna a to na dodávku pračky) u ostatních zakázek, které 

nejsou nadlimitní, probíhají interní poptávková řízení. 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.

Již v minulých letech Domov dobrovolně snížil zřizovatelem stanovený limit 

finančních prostředků pro zadání veřejné zakázky, bez zjišťování podmínek na trhu. 

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 

i v roce 2013 byla s možností dodávky nábytku oslovena stolářská dílna Věznice Mírov, 

ve které pracují osoby 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 jednotlivými profesními kategoriemi v kritériích osobnostních faktorů, 

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

Byla také dána příležitost uchazečům, kteří jsou evidováni dlouhodobě na úřadě 

práce. Možnost takovéhoto společenského uplatnění prohlubuje nejen možnost získání 
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nových znalostí a vědomostí, ale také mnohdy prohloubení pracovních návyků možnost 

nového uplatnění – dvě z takto dočasně umístěných pracovnic dostaly šanci v naší 

organizaci zůstat díky odchodům stávajících zaměstnanců do starobních důchodů.  

Zvýšená pozornost je věnována také ekologickému chování, zejména v oblasti 

nakládání s nebezpečnými odpady a provozu čističky odpadních vod – u provozu ČOV

probíhají pravidelná měření odtokové části čističky. 

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:

 Stoletá stařenka má ráda brumíky (Prostějovsko 5+2 dny ze dne 3. ledna 2013),

 Zámek ožil díky čarodějkám (Prostějovsko 5+2 dny ze dne 16. května 2013),

 V klubu kafíčkářů zavoní čerstvá káva (Prostějovský deník ze dne 29. května 

2013),Klání seniorů déšť nezastavil (Prostějovsko 5+2 dny),

 Komunitní plánování sociálních služeb Konicka (Zpravodaj Konice červen 2013),

 Zámek v Jesenci ožil černou magií (Sociální služby červen-červenec 2013),

 Kyjovské kroje a písně v Jesenci (Sociální služby listopad 2013).

Osobní 

K osobním prezentacím Služby dochází jak při šetřeních, které jsou prováděny u zájemců 

o službu, ale také na setkáváních a workshopech mezi veřejností a ostatními poskytovateli 

služeb.

Prezentace prostřednictvím dalších prostředků

Prezentace zákazníka v rámci městského informačního a orientačního systému 

(informační panel společnosti Daruma na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově).
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15. Plány organizace na následující období

V plánech organizace se mísí krátkodobé a dlouhodobé cíle samotné služby i plány 

na změny podmínek v oblasti provozu, nakládání s finančními prostředky a otevření 

památky široké veřejnosti.

Mezi dlouhodobé cíle poskytované sociální služby patří pomoc a podpora 

Uživatelům v soběstačnosti a v běžném způsobu života, které vychází z individuálně 

určených cílů a potřeb. 

Tento dlouhodobý cíl hodláme naplňovat:

 kvalitní péčí o Uživatele,

 podporou důstojného a plnohodnotného života,

 respektování individuality Uživatele,

 podporou kvalitních mezilidských vztahů.

Dalšími dlouhodobými cíli organizace do roku 2020 jsou:

 efektivní hospodaření organizace – s cílem účelně a hospodárně vynakládat finanční 

zdroje, investice realizovat v souladu s rozpočtem běžného roku,

 revitalizace parku za pomocí takových prostředků, které nejsou přiděleny pouze 

z rozpočtů zřizovatele (a to jak z hlediska ochrany přírody - tedy ozdravěním původní 

výsadby nebo její rovnocenné náhrady, likvidace náletových dřevin, tak z hlediska 

obnovy mobiliáře a rekonstrukce původní sítě cest),

 zpřístupnění parku široké veřejnosti, která z důvodu existence turistických tras oblast 

navštěvuje,

 mapovaní možnosti využití alternativních zdrojů energie,

 zajištění obnovy jednotlivých částí objektu tak, aby byl přizpůsoben požadavkům 

současné služby.

Krátkodobé cíle poskytované sociální služby:

 zlepšit kvalitu bydlení Uživatelů, prostředí a podmínek poskytované sociální služby 

(např. respektovat přání Uživatelů při výběru barev pro výmalbu pokojů a společných 

prostor) pomoc a podpora při výzdobě pokoje (vlastní obrazy, obrázky, nástěnky 

s rodinnými fotografiemi, tvorba zátiší),

 i nadále máme zájem zajišťovat rehabilitační péči alespoň v dosavadním rozsahu,
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 snížit kapacitu lůžek na pokojích a dovybavit osobní prostor poličkami, křesly, zrcadly, 

lampičkami aj.),

 odstranit bariéry na oddělení I – nájezdem u pokoje č. 8,

 přizpůsobit koupelny na hlavní budově (oddělení I a V) potřebám imobilních Uživatelů 

(odstranit vanu a bariéry, sprchový kout se sedátkem),

 solnou jeskyni tématicky dovybavit nábytkem a doplňky (křesla, deky, polštáře, 

fototapeta na zeď, umělý vodotrysk a světelná lampa),

 zvýšit kvalitu personálního zajištění sociální služby,

 zlepšit kvalitu stravování, zajistit pestrost jídelníčku (zejména u obědů a odpoledních 

svačin) – nabídkou kvalitních potravin a větší variability jídel,

 včasná reakce na připomínky a podněty Uživatelů – účastí zástupce Uživatelů 

na jednáních stravovací komise,

 zkvalitnit prožití volného času Uživatelů,

 zajistit pravidelné návštěvy cvičeného psa (kočky) pro canisterapii (felinoterapii),

 další zvyšování společenské odpovědnosti,

 zvyšování vzdělanosti našich zaměstnanců,

 další činnost na standardech, implementace nových poznatků do praxe,

 rozšíření prezentace Domova a poskytované služby,

 vyšší nárok na řízení rizik.

Měřitelnost krátkodobých a dlouhodobých cílů je zajištěna těmito nástroji:

 zpráva o hospodaření organizace a Výroční zpráva pro běžný rok,

 hodnocení zaměstnanců včetně jejich zpětné vazby,

 dotazníky spokojenosti.



Výroční zpráva 2013 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

75

16. Závěr

Na závěr si dovolíme rekapitulaci uplynulého roku, neboť v každé výroční zprávě 

je nezbytné shrnout věci, které se podařily a také ty, které se nepovedly. Musíme se také 

zabývat výzvami, které nás čekají v nejbližším období.

Domovu důchodců Jesenec, p. o. se podařilo v roce 2013 realizovat kladný 

hospodářský výsledek ve výši 62 184,47 Kč. Rozpočet se i nadále dařilo stabilizovat a oproti 

minulému roku snižovat, v této návaznosti nebyla narušena kvalita služby. To svědčí o tom, 

že opatření přijatá v předchozích obdobích se podařila realizovat. V průběhu roku 2013

nevzniklo žádné manko nebo škody. Organizaci nebyly rovněž uloženy sankce, penále či 

pokuty, naopak organizace využila sankční ustanovení z obchodních vztahů vůči těm 

partnerům, kteří neplnili své smluvní závazky. Závazné ukazatele vyplývající z finančního 

vztahu k rozpočtu Olomouckého kraje byly splněny. Hospodářský výsledek ve výši 

62 184,47 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 

zázemí pracovníků Domova.

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

běžné provozní záležitosti, tak mimořádné a rozsáhlé akce – zejména opravu střechy nad 

hlavní jídelnou, která byla realizována na základě smluvního vztahu zřizovatele 

a dodavatele. I nadále zasahuje chod organizace do měnícího se společenského a zejména 

ekonomického prostředí. Organizaci zasahují 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.). Naopak se stabilizovaly vztahy se zdravotními 

pojišťovnami. I nadále zasahovala do chodu organizace změna v sociálním resortu 

(zejména v oblasti sociálních dávek) z předchozích let. 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

z důvodu nerovnoměrného terénu. Problematická je také poloha objektu z důvodu dopravní 

obslužnosti. Ani v minulém roce neproběhla v našem Domově inspekce sociálních služeb, 



Výroční zpráva 2013 – Domov důchodců Jesenec, p. o.

76

proto ani v roce 2013 nemáme možnost 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, přibývající množství exekucí u nově nastupujících Uživatelů, dobíhající 

splátky spotřebitelských úvěrů, zaklínění našich Uživatelů do dluhových pastí či probíhajících 

insolvenčních řízení.

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 2014 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 2014 plánujeme všechny činnosti spojené s poskytováním služby vykonávat 

s ještě vyšší ekonomickou efektivitou, což se odrazí na dalším snižování provozních, 

ekonomických a jiných rizik. I nadále hodláme mít statut organizace, která je společensky 

odpovědná. 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. Dále 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 dlouhodobý 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.

Děkujeme také dalším osobám, které v organizaci během roku 2013 působily –

tedy dobrovolníkům a praktikantům.

Poděkování vyjadřujeme také sponzorům za materiální i finanční dary, které byly 

využity ku prospěchu Domova i jeho Uživatelů.
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Za skvělý přístup velmi děkujeme také obci Jesenec (a jmenovitě starostovi obce 

panu Janu Kvapilovi a členům zastupitelstva), která jako veřejnoprávní korporace umožňuje 

bezproblémový chod našeho Domova po všechna roční období.     

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. Jiřím Rozbořilem.
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Ochutnávka naší fotodokumentace

Více fotografií můžete shlédnout na našich webových stránkách www.ddjesenec.cz.




