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POSLÁNÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI DOMOVA 
Na základě registrace sociálních služeb dle § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

je předmětem činnosti poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z 
důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Domov důchodců Prostějov je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj 
se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a. Při plnění svých úkolů se řídí obecně platnými předpisy právními 
předpisy, vyhláškami a směrnicemi MPSV ČR. 

Domov poskytuje sociální a s tím související služby občanům, kteří jsou příjemci starobního nebo 
invalidního důchodu. Je určen všem občanům, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují péči, 
kterou jim nemůže zajistit rodina ani pečovatelská služba. Dále mohou být přijímány osoby zbavené 
způsobilosti k právním úkonům, o jejichž umístění rozhodl zřizovatel - Olomoucký kraj. 

Do komplexní péče je zahrnuto ubytování, stravování, úklid, praní, kulturně - společenská péče, 
zdravotní a rehabilitační péče, pomoc při vyřizování osobních, sociálně právních problémů, pomoc 
při zajištění kontaktu s rodinou, při ošacení apod. 

Prostředí musí zaručovat uživatelům klid, pohodlí, bezpečnost a vytvářet v nich pocit sounáležitosti 
s ostatními klienty a důvěru k pracovníkům domova. Musí mít příležitost k dobrovolné činnosti dle svých 
schopností a zájmů tak, aby byl naplněn smysl jejich současného i budoucího života. 

Domov důchodců Prostějov se nachází v příjemném prostředí s velkou rozlehlou zahradou, poskytuje 
ubytování, pravidelné stravování, zdravotní péči, rehabilitaci a pomoc při zvládání běžných denních úkonů 
(např. oblékání, koupání, nakupování, zajišťování služeb) seniorům, kteří již nejsou schopni se sami o sebe 
postarat. Podporujeme a snažíme se udržovat soběstačnost uživatelů a zajistit klidné stáří a to vše s ohledem 
na lidskou důstojnost. 

 

HISTORIE DOMOVA DŮCHODCŮ PROSTĚJOV 
Domov důchodců Prostějov v Nerudově ulici (dále jen Domov) byl otevřen na jaře roku 1985.  
Do konce roku 2002 byl Domov součástí Okresního ústavu sociálních služeb Prostějov, který byl 

zřízen Okresním úřadem v Prostějově. 
V období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 byl Domov pod vedením Sociálních služeb Prostějov, jejímž 

zřizovatelem byl Olomoucký kraj. 
Od 1. 1. 2004 získala organizace právní subjektivitu s názvem „Domov důchodců Prostějov, 

příspěvková organizace, Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov“, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. 
K 1. 5. 2009 byl zřizovatelem jmenován do funkce ředitele domova PhDr. Zdeněk Libíček. 
 

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ 
Účelem etického kodexu je stanovit standardy chování zaměstnanců organizace a informovat klienty 

Sociálních služeb (dále jen klienty), jejich blízké i veřejnost o přístupu, který lze od naší služby očekávat. 
Etický kodex byl vytvořen nejen jako soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování služeb, 
ale také jako soubor hodnot, které podmiňují naplňování Standardů kvality v naší sociální službě. 
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ZPRÁVA O REALIZACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace poskytuje pobytovou péči uživatelům od 60 let, 
po přiznání starobního důchodu, kteří jsou příjemci příspěvku na péči na základě zákona č.108/2006 Sb., o 
sociálních službách. 

Na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb. je předmětem činnosti poskytování komplexní péče 
sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné péči 
sociální, poskytování ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem podpory 
soběstačnosti klienta a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti. 

Služba je poskytována celoročně, nepřetržitě. 
Domov důchodců je určen pro 250 uživatelů služeb, kteří mohou být ubytováni v jedno nebo 

dvoulůžkových pokojů se základním vybavením, s kuchyňskou linkou a sociálním zařízením. V den nástupu 
nebo v průběhu pobytu má každý uživatel možnost požádat o zařazení do našeho pořadníku na jednolůžkový 
pokoj. 

 

Kapacita zařízení je 250 klientů s celoročním pobytem. 

Pokoje jednolůžkové 30 

Pokoje dvoulůžkové 110 

 
U některých pokojů jsou také balkony. Uživatelé jsou ubytování dle provozních možností a dle jejich 

zdravotního stavu na jednom ze čtyř oddělení. V pokojích je také instalována signalizační technika, kterou si 
klient může přivolat personál. Na jednotlivých patrech je kuchyňka a koutek k posezení, kde je možné 
sledovat televizi, popovídat si s ostatními klienty nebo přečíst knihu. 

 
Výše úhrady za ubytování (vč. provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytováním) a stravu 

(vč. provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) platné od 1. 6. 2008 jsou uvedeny v tabulce. 
 

  Úhrada Strava a ubytování Úhrada Úhrada (strava a ubytování) 

  jeden den jeden den jeden měsíc měsíc celkem 

1 - lůžkový pokoj 170,00 Kč 320,00 Kč 5.100,00 Kč 9.600,00 Kč 

2 - lůžkový pokoj 140,00 Kč 290,00 Kč 4.200,00 Kč 8.700,00 Kč 

Strava  150,00 Kč - 4.500,00 Kč - 

 
Mimo uvedené služby nabízí zařízení další možnosti – taneční večírky, soutěže a kulturní vystoupení, 

sportovní vyžití, společná posezení a možnost využití internetu ke komunikaci seniorů a rodiny. 
Provoz domova je nepřetržitý. Služby poskytují uživatelům sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 

službách, terapeuti, zdravotnický a provozní personál.  
Na skladbu jídel, stravování a dietní systém dohlíží nutriční terapeutka a stravovací komise zařízení. 
V domově je také zajištěna péče praktické lékařky a zubního lékaře a také psychiatrická a 

diabetologická péče,  kteří ordinují v pravidelných ordinačních hodinách. 
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Stravování 

Domov má vlastní kuchyni, kde se střídá ve dvou směnách 8 kuchařů pod vedením vedoucího 
kuchaře a vedoucího provozu. Na kvalitu stravy dohlíží nutriční terapeutka, která podle ordinace lékařky 
sestavuje jídelní lístek pro jednotlivé diety. Jídelní lístek je plánován na 14 dní dopředu a schvaluje ho 
stravovací komise. Vedle kuchyně je společná jídelna, kam chodí obyvatelé na jídlo. Pro méně mobilní 
obyvatele se vozí strava v uzavřených várnicích výtahem na jednotlivá oddělení budovy. Zde se uživatelé 
stravují v čajových kuchyňkách nebo podle zdravotního stavu přímo na pokojích. 

Ve stravovacím provozu domova důchodců se připravuje cca 240 pokrmů celodenní stravy pro vlastní 
uživatele a přibližně 60 obědů pro vlastní zaměstnance přítomné v pracovním procesu. V průběhu celého 
roku bylo zavedeno mnoho nových jídel na zpestření a zkvalitnění jídelního lístku podle podnětů od 
uživatelů. 

Strava se připravuje uživatelům na snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, večeři a 
diabetikům pak dodatečně druhá večeře, studené večeře se podávají o víkendech a ve státní svátky, 
z důvodu kratších pracovních směn. Nutriční terapeut zodpovídá za sestavení jídelníčku, který musí 
odpovídat dietám klientů, od normální stravy až po speciální diety. Strava odpovídá normám, které jsou 
pravidelně kontrolovány. 

 
Čas výdeje stravy: 
Snídaně  07.00 – 08.30 hod. 
Obědy  11.00 – 12.30 hod. 
Večeře  16.30 – 18.00 hod. 
 

Dietní systém používaný v DD 

Dieta č. 0 – tekutá 
Indikuje se při chorobách v ústní dutině a hrtanu, u kterých je ztížené polykání stravy. 
 
Dieta č. 3 – dieta racionální 
Indikuje se u klientů, u kterých jejich zdravotní stav nevyžaduje žádnou výraznější úpravu stravy. 
 
Dieta č. 4 – dieta šetřící s omezením tuků 
Indikuje se při onemocnění žlučníku a pankreatu po odeznění akutního stadia, při chronickém         
onemocnění žlučníku, na přechodný čas i po virovém zánětu jater. 
 
Dieta č. 5 – dieta šetřící s omezením zbytků 
Indikuje se po akutním nebo chronickém střevním kataru při zánětu tlustého střeva a při chronických 
průjmových onemocněních. 
 
Dieta č. 9 – dieta diabetická 
Indikuje se u klientů s diabetem, hyperlipoproteinémií a obézním při chronickém průjmovém 
onemocnění, střevní dyspepsií a dráždivém tračníku, chronické entero-colitis, cilitis, ulcerózní colitis, 
pokud není třeba speciální diety. 
 
Dieta č. 9/4 – dieta diabetická s omezením tuků 
Indikuje se u klientů s diabetem, kteří zároveň prodělávají akutní nebo chronické onemocnění 
žlučníku či pankreatu. 
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Dieta č. 6 – dieta nízkobílkovinná 
Indikuje se u klientů s chorobami ledvin, kdy je třeba částečně omezit příjem bílkovin, např. při 
akutním postižení, nebo při chronickým onemocněním ledvin v počátečním stádiu selhávání. 
 
Dieta č. 9/6 – dieta diabetická nízkobílkovinná 
Indikuje se u klientů s diabetem, kteří zároveň mají choroby ledvin. 
 
Dieta č. 10 – dieta neslaná 
Indikuje se klientům s chorobami srdce a cév v dekompenzaci a klientům s choroba-mi, u nichž   
dochází k zadržování tekutin. 
 
Dieta bezlepková 
Indikuje se při chorobě tenkého střeva při nesnášenlivosti lepku. 
 
Nutridrink 
Indikuje se u klientů trpících nedostatečným příjmem potravy z důvodu špatného polykání, u klientů 
s nádorovým onemocněním a u klientů s dekubity. 
 
 
 

Úklidové služby 

Domov zajišťuje úklid vlastními zaměstnanci pod vedením vedoucího provozu. Úklid se provádí denně 
po celý týden včetně víkendů a svátků. Doba poskytování služby je nově rozšířena o provádění úklidu také 
v odpoledních hodinách až do večeře. 

 
 

Praní prádla 

Organizace má vlastní prádelnu, která zajišťuje praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla 
vlastních ubytovaných uživatelů a ochranných oděvů zaměstnaných pracovníků. 

 
 

Údaje o provedených rekonstrukcích 

Centrální digitalizace na příjmu televizního vysílání přes společnou televizní anténu s příjmem 
digitálního signálu přímo na jednotlivé pokoje uživatelů a společenské místnosti bez nutnosti pořizování 
dalšího přídavného zařízení před jednotlivé televizní přijímače používané v celé budově DD – I. čtvrtletí roku 
2011. 

Kompletní barevné vymalování na 14 pokojích uživatelů včetně obnovy nástřiků otopných těles na III. 
oddělení (5. poschodí) a na pracovišti ergoterapie v přízemí ubytovací části budovy – podzim 2011. 

Revitalizace zahradního areálu s výsadbou nových listnatých a jehličnatých stromů a okrasných keřů 
v přilehlém areálu velké zahrady – IV. čtvrtletí roku 2011. 
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Zpracování projektových dokumentací 

Pasportizace – aktuální posouzení stavebně technického stavu objektů v majetku olomouckého kraje 
– sociální oblast. 

Rekonstrukce rozvodů vody (potrubí studené, teplé a cirkulační vody) a topení v objektu společenské 
a hospodářské části provozní budovy. 

Úprava vchodu do budovy ze severní strany zahrnující přístavbu evakuačního uzlu a venkovního 
schodiště s rampou, úpravu zpevněné plochy a přemístění stávajícího oplocení v části zahradního areálu. 

Studie navrhovaných dispozičních úprav před naplánovanou kompletní rekonstrukcí kuchyně 
stravovacího provozu DD. 

Rekonstrukce kuchyně ve stravovacím provozu na základě vypracované studie navrhovaných 
dispozičních úprav před samotným započetím stavebních prací na DD. 

Zřízení vlastní trafostanice z důvodu neustálého zvyšování spotřeby a cen elektrické energie a 
následné využití možnosti změny stávajícího dodavatele elektřiny na základě prováděných výběrových řízení 
zřizovatelem. 

 

Realizované investiční akce přes KÚ Olomouc 

Úprava vchodu do budovy ze severní strany zahrnující přístavbu evakuačního uzlu se dvěma velkými 
lůžkovými výtahy, prostorným vnitřním a venkovním schodištěm s rampou včetně úpravy zpevněné plochy a 
přemístění stávajícího oplocení v části zahradního areálu. Současně byl dodán výkonnější záložní zdroj, který 
slouží v rámci případné evakuace pro nepřetržité napájení výtahů a nainstalovaného nouzového osvětlení 
v celém objektu DD – II. pololetí roku 2011. 

Elektrická požární signalizace (EPS) byla instalována současně s výše uvedenou investiční akcí. Požární 
hlásiče a čidla jsou rozmístěny ve všech místnostech obytné i provozní části budovy s výstupem na 
komunikační a ovládací panely na jednotlivých organizačních úsecích budovy – podzim 2011. 

 

Pořízení provozního vybavení v DD 

Stropní zvedací a přepravní asistenční systém ( ROOMER ) byl nainstalován za účelem propojení 11 
dvoulůžkových pokojů uživatelů s místní centrální koupelnou na ošetřovatelském oddělení v přízemí obytné 
části budovy – IV. čtvrtletí roku 2011. 

Nový víceúčelový osobní automobil (RENAULT) na přepravu až 9 osob vč. řidiče nebo materiálu byl 
pořízen z důvodu modernizace vozového parku – prosinec 2011. 

Myčka tabletového systému (ELECTROLUX) byla pořízena na základě zpracované studie 
k připravované rekonstrukci s následným širším využitím v místní kuchyni na úseku stravovacího provozu 
v hospodářské části budovy DD – prosinec 2011. 
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HLAVNÍ PLÁNOVANÉ SMĚRY ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 naplňování zákona o sociálních službách, zejm. standardů kvality sociálních služeb 

 udržení maximálního zapojení uživatelů do aktivní činnosti 

 pokračování a rozvíjení zavedených aktivit 

 zkvalitňování komunikace s uživateli jako trvalý proces  

 rozšíření spolupráce s rodinami uživatelů 

 pokračování spolupráce s dobrovolníky 

 rozvoj spolupráce s ostatními subjekty poskytujícími sociální služby 
 
 

SPONZORING 
Oslovili jsme mnoho firem v regionu. Podařilo se nám především prostřednictvím osobních kontaktů 

vedení domova získat jednak finanční prostředky (za zmínku stojí pořádání meziústavních sportovních her, 
vaření vánočního punče apod.), a také bezplatné dodávky produktů pro uživatele či významné slevy na 
odebírané zboží a služby. 

Naše poděkování patří i dodavatelům, od kterých získáváme řadu drobných dárků a pozorností pro 
naše uživatele např. do tomboly, která bývá součástí společenských večerů. 

 
 

ÚDAJE O UŽIVATELÍCH ZA ROK 
Kapacita lůžkové části domova je zcela naplněna po celý rok. Oddělení pro soběstačné uživatele 

nebyla po celý rok zcela zaplněna, důvodem je nepřiznaný příspěvek na péči a také skutečnost, že mnozí ze 
žadatelů odkládají nástup do domova na pozdější dobu. 

 

Počet klientů domova k 31. 12. 2011 222 

Mužů 54 

Žen 168 

Z toho ve věku:   

27 - 65 let 16 

66 - 85 let 134 

nad 85 let 72 

Průměrný věk klientů domova 81,1 

Přijato 72 

Propuštěno 6 

Zemřelo 62 

Trvale upoutaných na lůžko 39 

Mobilní za pomocí druhé osoby/technických pomůcek 158 

Klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování 78 
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Poskytované standardní služby 

Služby našeho domova obsahují tyto základní činnosti: 

 Poskytnutí ubytování 

 Poskytnutí stravy – pomoc při podávání jídla a pití 

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – při oblékání a svlékání 

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 Sociálně terapeutické činnosti 

 Aktivizační činnosti 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Ergoterapie 

cílem je udržení maximální soběstačnosti a samostatnosti klienta v běžném denním životě.  
Využíváme pomůcek pro zvětšení rozsahu svalové síly, zlepšení jemné motoriky a koordinaci pohybu. 
Každodenně probíhá čtení v klubovně jak z denního tisku, časopisů tak i povídek k zamyšlení. Dále je možno 
se zapojit do činností jako je šití, vyšívání, práce s papírem, malování a vaření. Tanec v poloze sezení, probíhá 
za doprovodu hudby, pro méně pohyblivé klienty. V oblasti muzikoterapie pomocí nenáročných hudebních 
nástrojů skládáme hudební a dramatická pásma pro ostatní klienty a zaměstnance a chceme tak vytvářet 
kvalitní vztahy mezi klienty. Pravidelně každý týden mohou klienti ve společenské místnosti shlédnout 
promítání různých témat dle vlastní volby. Nově byla zavedena počítačová místnost pro seniory s možností 
využití internetu.  Ergoterapie se provádí skupinově i individuálně. Slouží k relaxaci klienta, pro překonávání 
nemocí a jiných osobních problémů, je příspěvkem k nové integraci ve společnosti. 

Odborná vyšetření 

jsou zajišťována na základě doporučení praktického lékaře MUDr. Martiny Anderové, která na 
zařízení ordinuje 2x v týdnu: úterý 8:00-12:00 hodin, čtvrtek 13:00-15:00 hodin. Mimo ordinační dobu je 
lékařka neustále pro zdravotní sestry přístupná na mobilním telefonu, k odborným konzultacím. 

Ošetřovatelská péče 

je zajišťována v našem zařízení nepřetržitě. Klienti jsou v celodenní péči zdravotního personálu. 
Odborná vyšetření jsou zajišťována na základě doporučení od praktického lékaře. K odborným vyšetřením 
jsou pak odesíláni do specializovaných zdravotnických zařízení. 

Rehabilitace 

je v našem domově důchodců poskytována na základě diagnózy stanovené lékařem. Každý nově 
příchozí klient projde vstupní prohlídkou, během 14 dnů lékař doporučí možnosti rehabilitace. 

Rehabilitace je poskytována individuálně na rehabilitační místnosti nebo přímo na pokoji klienta. Dále 
pořádáme skupinová cvičení ve společných prostorách. 

V rámci rehabilitace je možno poskytnout ultrazvuk, parafín, přikládání rašeliny, vířivou koupel na 
ruce, magnet na snížení bolesti, zrychlení hojení a na protiotokové působení. Dále Solux na vasodilataci 
(rozšíření cév), myorelaxaci (svalová relaxace), která se provádí před masáží. Biolampu aplikujeme na 
zlepšení hojení dekubitů (proleženin), je možno využít masážní křeslo pro rehabilitační a relaxační účely. 
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Poskytované služby klientům 

  kadeřnictví, holič 

 pedikúra 

 opravy čistého prádla 

 kantýna a prodej drobného zboží 

 kavárna pro seniory  

 bohoslužby 

 knihovna  

 vyřizování trvalého pobytu 

 možnost uložení cenností 

 možnost telefonického spojení z telefonního automatu v přízemí a dále jako fakultativní služba 
z kanceláře sociálních pracovnic 

 přeprava osobním vozidlem ve vlastnictví zřizovatele jako fakultativní služba 
 

První sobotu v měsíci se koná pravidelně mše svatá katolická a poslední sobotu v měsíci bohoslužby 
Církve československé husitské. Ve středu odpoledne probíhá s externími dobrovolnicemi modlení v ústavní 
kapličce a v pátek dopoledne čtení z Bible a zpěv s kytarou s evangelickým knězem. Každé úterý odpoledne 
se scházejí zájemci na „Veselých hrátkách s pamětí“ pod vedením pracovnic domova. 

Dále v domově aktivizační pracovnice provozují s obyvateli pečení, práce v keramické dílně, ruční 
práce, cvičení při hudbě, čtení z denního tisku i z knih a různé další činnosti. Obyvatelé se také scházejí každý 
 čtvrtek odpoledne v jídelně u klavíru a společně s harmonikou a houslemi hrají a zpívají lidové písně. 
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Kulturní akce v roce 2011 

20. 01. 11 Výlet do Olomouce na výstavu Baroko v muzeu 

16. 05. 11 Kulturní vystoupení dětí z Dětského domova Plumlov v jídelně DD 

25. 05. 11 Výlet do Lázní Skalka 

01. 06. 11 Opékání makrel pro obyvatele v atriu domova 

09. 06. 11 Flora Olomouc-aktivní účast na akci Mezi námi/Dny zdravotně postižených 

10. 06. 11 Flora Olomouc-aktivní účast na akci Mezi námi/Dny zdravotně postižených 

11. 06. 11 Flora Olomouc-aktivní účast na akci Mezi námi/Dny zdravotně postižených 

15. 06. 11 Divadlo Olomouc – účast na generálce „Limonádový Joe“ 

15. 06. 11 DD Chválkovice – účast na turnaji v pétanque 

22. 06. 11 DD Jesenec – účast na sportovních hrách 

28. 06. 11 Výlet do Čech pod Kosířem 

19. 07. 11 Opékání makrel pro obyvatele v atriu domova 

20. 07. 11 Výlet do Loštic spojený s návštěvou penzionu Loštice 

18. 08. 11 DpS Tovačov – účast na turnaji v pétanque 

24. 08. 11 DpS Moravská Třebová – účast na sportovních hrách 

25. 08. 11 DD Prostějov – aktivní účast a pořádání meziústavních sportovních her 

01. 09. 11 DpS Přerov – účast na turnaji v kroketu 

06. 09. 11 CSS Prostějov – účast na Indiánském létu – soutěže 

07. 09. 11 DS Radkova Lhota – účast na sportovních hrách 

15. 09. 11 Hranice – účast na výstavě výrobků zařízení sociálních služeb 

30. 09. 11 Výlet na Bělecký mlýn 

06. 10. 11 Lipník nad Bečvou, klub Pohoda – výstava výrobků. Náš DD získal 3. Místo 

11. 10. 11 p. Mikulčák a pí Nováková:S písničkou jsi věčně mlád a na světě rád – koncert v DD  

21. 11. 11 Beseda obyvatel s Městskou policií PV o bezpečnosti silničního provozu 

23. 11. 11 Společenský večírek v jídelně DD 

29. 11. 11 Hudební dostaveníčko Olomouckých Trubačů v jídelně DD 

30. 11. 11 Aktivní účast na prodejní výstavě výrobků obyvatel DD v Olomouci 

05. 12. 11 Mikulášská nadílka v DD 

07. 12. 11 Aktivní účast na prodejní výstavě výrobků obyvatel DD v Olomouci 

09. 12. 11 Adventní vystoupení Dětského národopisného souboru Kyjovánek v DD 

12. 12. 11 DS Hranice – účast na turnaji v šipkách 

14. 12. 11 Kulturní vystoupení studentů z DM Palečkova ul. Prostějov v jídelně DD 

14. 12. 11 Aktivní účast na prodejní výstavě výrobků obyvatel DD v Olomouci 

15. 12. 11 Výlet na výstavu betlémů v Hranicích na Moravě. 

23. 12. 11 Zdeněk Černohouz z Olomouce – vánoční koncert v jídelně DD 

27. 12. 11 Koncert dechovky Šternberanka v jídelně DD 
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PERSONÁLNÍ PŘEHLED ZA ROK 2011 

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

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0,00% 

21-30 let 2 2 4 3,39% 

31-40 let 4 33 37 31,36% 

41-50 let 3 35 38 32,20% 

51-60 let 2 34 36 30,51% 

61 let a více 2 1 3 2,54% 

celkem 13 105 118 100,00% 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31. 12. 2011 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 12 12 10,17% 

vyučen 9 33 42 35,59% 

střední odborné 0 0 0 0,00% 

úplné střední 0 5 5 4,24% 

úplné střední odborné 2 53 55 46,61% 

vyšší odborné 1 0 1 0,85% 

vysokoškolské 1 2 3 2,54% 

celkem 13 105 118 100,00% 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru v roce 2011 

nástupy 1 

odchody 1 

 

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2011 

doba trvání počet % 

do 5 let 33 27,97% 

do 10 let 30 25,42% 

do 15 let 24 20,34% 

do 20 let 17 14,41% 

nad 20 let 14 11,86% 

celkem 118 100,00% 
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Vzdělávání zaměstnanců v roce 2011 

Vzdělávací akce CURATIO 

31. 03. 11 ETICKY MYSLET-LIDSKY PEČOVAT 

28. 06. 11 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 

Školících akcí SCHOLA MEDICA 

04. 02. 11 Rehabilitační ošetřovatelství 

07. 04. 11 Prvky kinestetiky v péči o klienty 

12. 05. 11 Péče o klienty s roztroušenou sklerózou 

15. 09. 11 Péče o klienty s Parkinsonovou chorobou 

13. 10. 11 Péče o klienty s CMP 

10. 11. 11 Lymfatické otoky 

 

Další vzdělávací akce 

20. 01. 11 Akreditovaný kurz Supervize,  každé čtvrtletí 

25. 01. 11 Dekubity, Prevence v péči o zdraví, Historie krevních převodů, Dobrovolné dárcovství krve, 
Prevence v péči o zdraví podporovaná ZP 217 

28. 03. 11 Komunitní ošetřovatelská péče 

25. 04. 11 Umírání a smrt v práci pracovníků sociální služby 

07. 06. 11 Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních službách 

09. 06. 11 První pomoc, resuscitace, použití defibrilátoru 

20. 06. 11 Kdo jsou psychicky, mentálně a kombinovaně zdravotně postižení uživatelé sociálních služeb 

20. 06. 11 Komunitní ošetřovatelská péče 

09. 08. 11 První pomoc 

09. 08. 11 Inkontinence a problémy s ní spojené 

09. 08. 11 Pracovní setkání vedoucích pracovníků DPS se zdravotním postižením 

09. 08. 11 Rehabilitační ošetřovatelství 

12. 09. 11 Komunitní ošetřovatelská péče 

10. 10. 11 Kdo jsou psychicky, mentálně a kombinovaně zdravotně postižení uživatelé sociálních služeb 

13. 10. 11 Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou 

27. 10. 11 Péče o klienta s demencí 

07. 11. 11 Kdo jsou psychicky, mentálně a kombinovaně zdravotně postižení uživatelé sociálních služeb 

21. 11. 11 Manuální lymfodrenáž, Infekční onemocnění 

24. 11. 11 povinná praxe Domov u rybníka Víceměřice 

24. 11. 11 3. československá konference paliativní medicíny 

29. 11. 11 Odborná stáž DD Kostelec n/H 

29. 11. 11 povinná praxe DD Brněnská, Prostějov 

02. 12. 11 Stáž v DD Soběsuky 

02. 12. 11 Stáž v Domově pro seniory Soběsuky 

12. 12. 11 Komunitní ošetřovatelská péče 

 
Průběžně během roku probíhaly také nejrůznější semináře a školení pro ekonomický úsek – oblast 

účetnictví, příprava na účetnictví státu, problematika datových schránek a spisové služby, pro úsek sociálních 
pracovníků i zdravotnických pracovníků zejména semináře týkající se legislativních změn a odborné 
připravenosti v těchto oblastech /viz. Tabulka výše/. 
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 

Ukazatel 
Rozpočet Skutečnost 

v tis. Kč v tis. Kč 

Náklady PO 56 561,00 56 535,00 

Spotřeba materiálu 10 944,00 11 273,00 

Spotřeba energie 4 500,00 4 476,00 

Opravy a udržování 700,00 738,00 

Cestovné 30,00 32,00 

Náklady na reprezentaci 3,00 3,00 

Ostatní služby 2 300,00 2 278,00 

Mzdové náklady 27 282,00 27 206,00 

Zákonné sociál. pojištění 9 270,00 9 180,00 

Zákonné sociál. náklady 300,00 270,00 

Ostatní sociální náklady 200,00 153,00 

Daně a poplatky 15,00 10,00 

Odpis pohledávky 0,00 0,00 

Jiné ostatní náklady 430,00 316,00 

Odpisy DNM,DHM 642,00 659,00 

Výnosy PO 56 561,00 56 691,00 

Tržby z prodeje služeb 

1. Služby 

31 404,00 

22 370,00 

2. Zdrav. poj. 253,00 

3. PNP 9 009,00 

Úroky 0,00 5,00 

Zúčtování fondů 98,00 39,00 

Jiné ostatní výnosy 113,00 72,00 

Příspěvek na provoz 11 771,00 11 771,00 

Příspěvek na provoz -odpisy 642,00 642,00 

Dotace MPSV 12 533,00 12 533,00 

Výsledek hospodaření před zdaněním   156,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prostějově 9. března 2012 PhDr. Zdeněk Libíček 
 ředitel 


