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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

 

Vážení přátelé, 

předkládám Vám výroční zprávu o činnosti Domova pro seniory Radkova Lhota za rok 2011. 

V uplynulém roce jsme úspěšně pokračovali ve snaze zkvalitňování poskytovaných služeb. 

Velkou pozornost věnujeme individuálnímu plánování, které klade důraz na co nejlepší 

spolupráci mezi klíčovým pracovníkem a uživatelem. Domov nabízí i některé aktivizační 

programy, jejichž cílem je zlepšení psychického i fyzického stavu uživatele. Při této náročné 

práci si velmi vážíme každé podpory a pomoci rodiny, která nás od začátku nejlépe navede na 

cestu pro naplňování potřeb a zájmů našich uživatelů. 

Abychom mohli co nejlépe poskytovat kvalitní službu, která je velmi závislá na finančních 

zdrojích, snažili jsme se zajistit co nejvyšší vlastní příjmy. Přesto,že se postupně zvedaly ceny 

potravin a energií, nemuseli jsme přistoupit k navýšení úhrad za pobyt. Složité bylo i 

naplňování příjmů z dalších oblastí a zvláště od zdravotních pojišťoven. Při všech těchto 

potížích se nám podařilo nejenom celkové příjmy udržet, ale oproti minulému roku i navýšit. 

Vlastní příjmy činily 76%,což je nárůst o 4%  rozpočtu roku 2010. 

V průběhu loňského roku zdárně probíhaly přípravné práce na zpracovávání projektové 

dokumentace pro výstavbu nového pavilonu pro 80 uživatelů, kteří trpí Alzheimerovou 

demencí. Podle naplňování plánovaných termínů a vyvíjeného úsilí Olomouckého kraje 

věřím, že náš dlouhodobý cíl ke zkvalitňování a rozšiřování těchto zvlášť potřebných 

sociálních služeb bude uskutečněn. 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

Historie organizace 

Domov pro seniory Radkova Lhota se nachází v blízkosti městečka Dřevohostice a také 

v nejjižnějším cípu Olomouckého kraje. Hranice Zlínského kraje je od domova ve vzdálenosti 

stovky metrů. Od nejbližšího města Bystřice pod Hostýnem nás dělí vzdálenost 7 km.  

Objekt našeho domova byl vystavěn jako lovecký zámeček již v roce 1721, tedy za Jana 

Nepomuka. Od roku 1827 jej vlastnil spolu se zámkem v Bystřici pod Hostýnem generál von 

Laudon - známý vojevůdce pruského krále. Laudon si tento malebný podhostýnský kraj velmi 

oblíbil. Historie jej popisuje jako velmi schopného vojevůdce, ale méně schopného 

hospodáře, který se nejen špatně staral o své pole a lesy, ale také o své nemovitosti. Zámek 

proto prodal, ale ani noví majitelé, se o panství dobře nestarali. Zámek se stal za války 

útočištěm partyzánů a po válce byl již neobyvatelným. Vše bylo rozkradeno a zdevastováno. 

V roce 1956 převzala tento zpustošený zámeček Česká katolická charita, která pod vedením 

sester řádu sv. Kříže začala tento objekt přepravovat na domov důchodců. Za dva roky 

usilovné práce, bylo připraveno 40 lůžek pro první obyvatele. V následujících letech se 

budova postupně přestavovala a rekonstruovala. Největší rekonstrukce proběhla v roce 1983, 

kdy byly ve střední části objektu přistaveny 2 podlaží. O obyvatele se staraly jak řádové 

sestry, které zde žily až do roku 2008, tak civilní personál. V současné době je kapacita 

zařízení 129 lůžek. Uživatelé jsou ubytováni na 1-lůžkových, 2-lůžkových a 3 a více 

lůžkových pokojích. 
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Název organizace:  Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. 

IČO  :                       619 85 881 

Sídlo:                       Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice 

Webové stránky:     www.domovrl.cz 

     Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 

Telefonní čísla a e-mailové adresy:  

Emil Skácel, ředitel:     581 711 525, reditel@domovrl.cz 

Jana Fuksová, ekonomka:    581 275 095, ekonom@domovrl.cz 

Ludmila Dostálová, personální:   581 275 070, personalni@domovrl.cz 

Petra Halenčáková, účetní:                                        581 275 072, ucetni@domovrl.cz 

Stanislava Dočkalíková, zásobování:  581 275 074, zasobovani@domovrl.cz 

Dana Pátková, vrchní sestra:    581 275 071, zdravotni@domovrl.cz 

Danuše Nesvadbová, sociální pracovnice:  581 275 081, socialni@domovrl.cz 

Bc. Monika Kubjatová , DiS., sociální pracovnice: 581 275 094, socialni@domovrl.cz 

Hana Laušmanová, instruktor sociální péče:             581 275 097, socialni02@domovrl.cz 

Jaroslav Zlámal, správce:    581 275 088, spravce@domorl.cz 
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Druh sociální služby:  

1. Domovy pro seniory (dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

2. Domovy se zvláštním režimem (dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

Forma:              příspěvková organizace od 1.1.1995 

Zřizovatel:                  Olomoucký kraj, registr u Kraj. soudu Ostrava, oddíl Pr.,vložka 788 

Adresa zřizovatele:  Jeremenkova 40a, 779 00  OLOMOUC 

 

Statutární zástupce – ředitel :          Emil Skácel 

 

Odborná pracoviště 

Úsek ekonomický  

Ekonom, zástupce ředitele    Jana Fuksová 

Personální      Ludmila Dostálová 

Účetní       Petra Halenčáková 

Skladová účetní                                                    Stanislava Dočkalíková 

 

Úsek zdravotní 

Vrchní sestra       Dana Pátková, RS                               

Staniční sestra                                         Anežka Porubská, RS 

Úsek sociální a aktivizační 

Sociální pracovnice                                                   Dana Nesvadbová 

Sociální pracovnice                                    Bc. Monika Kubjatová, DiS. 

Instruktor sociální péče    Hana Laušmanová 

 

Úsek stravovací 

Vedoucí kuchyně                                             Jarmila Horáková 

Úsek technický 

Správce                                                              Jaroslav Zlámal 
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2.  POSLÁNÍ, CÍLE, ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE 

2. 1  DRUH SLUŽBY:  

Domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

Poslání služby domova pro seniory 

 

„Ti, kdož vnášejí radost jako sluneční paprsky do životů jiných, se v jejich odrazu sami 

zahřejí“-tato věta je vyjádřena i v našem Logu: Domov v domově 

 

Poslání: 

Posláním Domova je zajistit uživatelům, kteří nemohou z určitých příčin pobývat 

v domácím prostředí pro snížené pohybové schopnosti, zhoršené vidění nebo pro těžké 

chronické onemocnění omezující samostatnost a soběstačnost – kvalitní, běžný způsob 

života s ohledem na jeho individuální možnosti. Domov vytváří podmínky 

k samostatnosti, soukromí, ale i kontaktu se společností. 

 

Principy našeho poslání 

 ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby, zájmy 

 základem působení na uživatele je individuální přístup a respektování jejich práv 

 základem provádění služby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech 

pracovníků a jejich týmová spolupráce 

 základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost pracovníků a prohlubování 

jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, 

institucemi a zařízeními. 

 základem poskytované služby a podpory je využívání běžných služeb veřejnosti, 

podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů 

 ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům 

 respektování práv uživatelů 

 zachování lidské důstojnosti 

 

Cílová skupina 

 osoby s chronickým onemocněním 

 osoby se zdravotním postižením 

 senioři 

 

Věková struktura cílové skupiny: 

1. dospělí            (27 – 64 let)  

2. mladší senioři (65 – 80 let) 

3. starší senioři     (nad 80 let)  
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„Hlavním cílem naší služby je spokojený uživatel“ 

Dílčí cíle 

Posláním domova je podpora při: 

1. zachování soběstačnosti a kvality života,  

2. posílení orientace v běžných životních situacích,  

3. smysluplném trávení volného času,  

 

 Respektujeme a uplatňujeme práva uživatelů podílet se na plánování a průběhu sociální 

služby, která mu je poskytována, právo vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stížnosti. 

 

 Stálým dohledem personálu a citlivými opatřeními maximálně snižovat riziko možnosti 

zranění při pobytu uživatelů ve všech prostorách ústavu. 

  

 Vytváříme podmínky a motivujeme k aktivnímu prožívání volného času, rozvíjíme 

osobnost uživatelů při ergoterapii a zájmové činnosti. 

 

 Podporujeme udržování vztahů uživatelů s vlastními rodinami a dalšími blízkými 

osobami. Pracujeme na zachování a obnově sociálních kontaktů. 

 

 Uživatelé mají možnost využívat i pobyty mimo domov pro seniory . 

 

 Trvalou tendencí je i hledání nových cest ke zvyšování kvality jejich života. Usilujeme o 

zachování soběstačnosti a kvality života. 

 

 Posilujeme orientaci v běžných životních situacích jejich vlastním aktivním řešení.  

 

 Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého 

chronického duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují 

pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou 

soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. 

 

Seznam našich činností 

 poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám   

   trpící duševní chorobou, které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují 

   pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení 

 poskytování ubytování a stravování 

 poskytování základního sociálního poradenství 

 poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní  

   hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu 

 poskytování ošetřovatelské péče 

 zajištění lékařské péče 

 poskytování rehabilitační péče 

 organizování a poskytování kulturní vyžití, zájmové, aktivizační, a sociálně     

   terapeutické činnosti uživatelům 

 poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi 

 poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání  

    osobních záležitostí uživatelů 
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Respektujeme práva a lidskou důstojnost každého uživatele, který potřebuje zvýšenou 

péči, přizpůsobenou jeho specifickým potřebám 

 

Důvody, které vylučují poskytnutí služby 

 

Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby: 

 které potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nepřetržitou lékařskou péči 

 které jsou závislé na alkoholu nebo jiné toxické látce výjimkou kouření 

 nevidomé a neslyšící 

 

Zařízení vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli uplatnit vlastní vůli, jednat na 

základě vlastních rozhodnutí, aby mohli být sami sebou, pokud to není v rozporu s platnou 

legislativou a metodikou. 

 

Služby v zařízení jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou a metodikou s nimiž jsou 

zaměstnanci seznamováni ústně na poradách a v písemné formě se s nimi mají možnost 

seznámit u svého vedoucího zaměstnance. Vnitřní předpisy (příkazy, nařízení, směrnice, 

standardy, zákony apod.), jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele. Zaměstnanci se ve své práci 

řídí zejména Pracovním řádem, Provozním řádem, Domácím řádem a náplní práce 

jednotlivých profesí.   

 

Zaměstnanci domova jsou seznámeni ve standardech s chartou práv a svobod starších občanů. 

Podle těchto dokumentů postupují při poskytování služeb a jednáních s uživateli v našem 

zařízení. Naší snahou je začlenění uživatelů zařízení mezi ostatní seniory – oblečením, 

chováním, jejich vystupováním apod. 
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 2. 2  DRUH SLUŽBY:  

Domov se zvláštním režimem  dle § 50  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních   

službách  

Poslání  služby domov se zvláštním režimem 

 

Poslání : 

 „Posláním Domova se zvláštním režimem Radkova Lhota je poskytnout bezpečné, kvalitní 

a důstojné životní podmínky uživatelům služeb, kteří vzhledem ke svému věku a 

zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.“ 

Hlavním cílem zařízení je provázet uživatele životem ve stáří, poskytovat jim kvalitní 

sociální službu a vytvářet pro uživatele příjemné domácí prostředí. Uspokojovat jejich 

potřeby a umožnit uživatelům dle jejich schopnosti zachovávat samostatnost a nezávislost 

v co nejvyšší míře. 

Další cíle poskytované služby Domova je snaha zajistit: 

 Běžný, hodnotný život uživatelů podle jeho dosavadních zvyklostí 

 Schopnost co nejdéle trvajícího samostatného pohybu  

 Soukromí uživatelů 

 Kontakt a udržení vztahu se společenským prostředím 

 Individuální přístup k uživatelům 

Zásady Domova: 

 Podpora v samostatnosti a soběstačnosti uživatele 

 Uplatňovat vlastní vůli uživatelů při řešení jejich nepříznivé sociální situace 

 Individuální přístup k uživatelům – systémem klíčových (osobních) pracovníků 

 Posilování kontaktů se společností 

 Zachování lidské důstojnosti, dodržování lidských práv a svobod 

 Předcházení nepříznivým sociálním situacím 

Cílová skupina 

 Osoby s chronickým onemocněním 

 Osoby se zdravotním postižením 

 Senioři 
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Věková struktura cílové skupiny: 

 Dospělí                  27 – 64 let 

 Mladší senioři       65 – 80 let 

 Starší senioři nad  80 let 

Kontraindikací pro přijetí jsou: 

 Zdravotní stav vyžadující akutní zdravotní péči v nemocnici 

 Infekční onemocnění, ( tuberkulosa, infekční průjmy) 

 Užívání návykových látek (alkoholismus, závislost na drogách) 

 Psychiatrické onemocnění (dle vyjádření psychiatra DZR) 

 Pohlavní choroba v akutním stavu 

Služba poskytuje podmínky pro uplatnění vlastní vůle : 

 Bydlení v jedno až čtyřlůžkových pokojích s možností zamykání a částečným     

     vybavení vlastním nábytkem a televizí (možnost využití společné televizní antény-        

    bezplatně) 

 Celodenní stravování 5xdenně (včetně diety diabetické, žlučníkové a II. večeře      

    diabetické) 

 Zdravotní a ošetřovatelskou péči ( 2x týdně dochází praktický lékař, 1x za 14 dní  

     psychiatr a dle potřeby stomatolog), ošetřovatelská činnost je zajištěna                 

     kvalifikovaným zdravotnickým personálem, ve vzdálenosti 22 km od Domova je    

    poliklinika a nemocnice s odbornými lékaři. 

 Podle stupně závislosti na druhých osobách je poskytována podpora a dopomoc  

    běžných denních činnostech (oblékání, umývání, stravování, pohyb, psychická        

    aktivita) 

 Úklid pokoje, příslušenství 

 Péči o prádlo – Domov má vlastní prádelnu a šicí místnost 

 Každý uživatel má svého klíčového (osobního) pracovníka k individuální podpoře    

    v denních činnostech a při poskytování dalších služeb 

Aktivity a odpočinek: 

 Kondiční rehabilitace – individuální cvičení na lůžku, nácvik chůze, skupinové    

           cvičení 

 Perličkové koupele, masáže a další přístrojová technika na podporu zdraví 
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 Mozkový trénink – trénování paměti s určeným pracovníkem formou her a učení 

 Společné vaření a pečení 

 Zahrádkářská činnost 

 Ergoterapie – ruční práce, malování, šití 

 Canisterapie 

 Muzikoterapie a relaxace 

 Katolické mše svaté a možnost individuálního kontaktu s farářem 

 Dostatek mediálních informací formou tisku, schůzek s vedením Domova a  

           sledování televize s možností volby několika programů 

 Doprovod do města, kulturních zařízení, úřadů, obchodů 

 Doprovod při procházkách po areálu Domova a okolí 

 Výlety, zahradní posezení s hudbou, opékání, návštěvy výstav a kulturních akcí 

 Sportovní hry pro uživatele, taneční zábavy, oslavy svátků, narozenin a výročí,  

           výstavy ručních prací, oslavy křesťanských svátků 
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2

13

3

3

1. lůžkový pokoj

2. lůžkový pokoj

3. lůžkový pokoj

4. lůžkový pokoj

Pokoje uživatelů

3

23

24

2

nadstandard

1.lůžkový …

2.lůžkový …

3-4 lůžkový …

Pokoje uživatelů

3. PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

3.1   UBYTOVACÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 

Bydlení: 

počet 1-lůžkových pokojů        23 

počet 2-lůžkových pokojů        24 

počet 3-4lůžkových pokojů                     3 

počet 1-lůžkových nadstandardních pokojů        3 

     

  

 

 

    

3.2 UBYTOVACÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 

Bydlení: 

počet 1.lůžkových pokojů      2 

počet 2.lůžkových pokojů    13 

počet 3.lůžkových pokojů                                           3 

počet 4.lůžkových pokojů      3 
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 3      3.3.  STRAVOVÁNÍ 

 

Druhy diet a počet podávané stravy 

 

Domov pro seniory Radkova Lhota poskytuje svým uživatelům celodenní stravu připravenou 

v místní kuchyni.  

Naše kapacita v dnešní době je 129 uživatelů a 73 pracovníků. 

Jídlo je podáváno v různých dietách dle zdravotního stavu našich uživatelů. 

 

Poskytujeme tyto druhy diet:  

dietu č.3 –  racionální v počtu 50 uživatelů a   50  zaměstnanců 

dietu č.4 – žlučníková v počtu 18  uživatelů 

dietu č. 9 - diabetickou v počtu kolem 45 uživatelů 

dietu č. 9/4 diabetik/žlučník  se pohybuje kolem 13 uživatel. 

dietu č.0 –  tekutá, nyní 3 uživatelé 

                                                

Máme i formu diety např. bez rýže, bez mléka, bez citrusového ovoce atd. 

Zdravotní stav uživatelů vyžaduje i mletou stravu 35 porcí a mixovanou stravu má nyní 11 

uživatelů. 

Vaříme chutně, pestře a hlavně zdravě, stravu doplňujeme ovocem a zeleninou. 

U nás je možno si vybrat večeři ze dvou druhů jídel. 

 

Celoročně také probíhají různé kontroly se zaměřením na hygienu, kvalitu a bezpečnost. 

Denně se kontroluje zdravotní stav a osobní hygiena pracovníků a také hygiena provozu. 

Řídíme se základními právními předpisy: 

/Sb.258/2000 a 137/2004,odborná způsobilost v oboru ochrany veřejného zdraví - 490/2000. 

 

 Každý měsíc probíhá různé školení, hygienického minima, zdravotního nebezpečí z potravin, 

výskyt mikroorganismu, standardy, HACCP apod. 
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Uplatnění systému HACCAP v naší kuchyni : 

1. Sledujeme jeden  kritický bod 

 Výdej pokrmů, jejich teplotu a čas výdeje 

 

Záznamy denně provádíme a zapisujeme do  příslušných tiskopisů. 

 

 

Dále máme kontrolní body: 

 vstupní příjem a skladování potravin 

 kontrola kvality pitné vody 

 křížení úprav 

 manipulace s vejci 

 měření času a teploty při tepelné úpravě pokrmů 

 měření teplot v chladničkách, mrazicích pultech 

 likvidace odpadu 

 sanitace 

 deratizace a desinfekce 

 stěry jsou prováděny  Hygicultem TPC / 4x ročně /, 

 mikrobiologické vyšetření vzorků jídel v Olomouci. 

 školení jednou měsíčně pod vedením vedoucí kuchyně 

 validace provádějí 4x do roka členové týmu HACCP 

 vnitřní audit je prováděn externím pracovníkem a to jednou ročně 

 

 

 

Od začátku roku pracujeme s novým programem Cygnus ohledně stravování. 

S tímto programem sestavujeme i dlouhodobý či měsíční plán služeb. 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                              

              

 



16 

 

3.4. ZDRAVOTNĚ-OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK 

 

Zdravotnický a ošetřovatelský personál našeho Domova zajišťuje nepřetržitou službu. Péči 

poskytují zdravotní sestry registrované podle zákona 96/2004 Sb. Tyto sestry mají osvědčení 

o odborné způsobilosti pracovat bez odborného dohledu, jsou zapojeny do celoživotního 

vzdělávání, zúčastňují se odborných seminářů, přednášek a doplňují si informace četbou 

odborných časopisů.  

Vzdělávání zaměstnanců přispívá k dokonalejšímu zvládnutí nároků, které jsou kladeny 

především na pomáhající profese, ke kompetentnějšímu přístupu ze strany zaměstnanců, ke 

zvyšování kvality poskytovaných služeb a v neposlední řadě i ke splnění podmínek, které na 

nás, jako poskytovatele sociálních služeb, jsou kladeny v souladu s účinností nového zákona o 

sociálních službách. 

Tito pracovníci provádějí úkony ordinované odvodním lékařem Mudr. Kubínem, jako jsou 

aplikace injekcí, infůzí, aplikace inzulínu, příprava a podání léků per os, převazy ran, ošetření 

stomií, péče o permanentní katétr u mužů i u žen, ordinace očních lékařů, ošetření a prevence 

dekubitů, polohování co 2 hodiny dle Basální stimulace a další úkony, které následně účtují 

jednotlivým zdravotním pojišťovnám. 

Náš domov je rozdělen na čtyři oddělení. Na oddělení ve druhém patře bydlí 50 soběstačných 

uživatel s pomůckou. V prvním patře na ošetřovatelském oddělení jsou uživatelé v počtu 30 a 

jsou převážně imobilní. Další oddělení na tomto patře slouží v počtu 29 lůžek, pro osoby 

postižené demencí a Alzheimerovou chorobou. V přízemí budovy se také nachází oddělení 

pro duševně nemocné uživatele v počtu 20 lůžek. 
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Statistika odborných vyšetření v r.2011 

  II.P Nov. Celkem 

PSYCHO. VYŠ. V DPS 290 299 589 

KOŽNÍ AMB. 20 3 23 

UROLOG. AMB. 30 16 46 

OČNÍ AMB. 16 22 38 

GASTRO. PORADNA 2 0 2 

DIA- DR. BÍLSKÁ 52 20 72 

NEUROLOG. AMB 30 31 61 

PLÍCNÍ AMB. 15 7 22 

ORTOPEDIE 17 10 27 

ZUBNÍ - Dřevohostice 207 107 314 

CHIRURG. AMB. 13 16 29 

ORL - AMB. 5 7 12 

KARDIO. PORADNA 4 0 4 

INTERNÍ AMB. 25 14 39 

HEMATOLOGIE 11 6 17 

GYNEKOLOG. AMB. 5 5 10 

MAMOG. VYŠ 4 6 10 

ONKOLOG. AMB. 10 3 13 

ULTRAZVUK 6 0 6 

TRAUMATOLOGICKÁ AMBULANCE 3 0 3 

ENDOK. AMB. 3 0 3 

REVMATOLOGIE 7 1 8 

OL 1125 1245 2370 
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Ošetřovatelsko-zdravotní péči zajišťuje 43 členný tým, do kterého jsou začleněny všeobecné 

sestry, nižší zdravotnický personál a přímo obslužnou péči, kterou zabezpečují pracovníci 

sociální péče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékařská služba je zajišťována nepřetržitě smluvním lékařem MUDr. Kubínem. Pravidelně 

ordinuje v úterý a čtvrtek vždy po 2 hodinách a to v ordinaci domova, případně na pokojích 

uživatelů. Také ochotně přijíždí na telefonické zavolání i v  nočních hodinách a o víkendech. 

Preventivní prohlídky všech uživatelů jsou prováděny každé dva roky. Smluvní lékař je 

zároveň závodním lékařem, v jehož náplni jsou mimo jiné vstupní a výstupní prohlídky, 

preventivní péče a povinné očkování pro naše zaměstnance 

Stomatologická péče je zajišťována přímo v Domově formou preventivních prohlídek 2x 

ročně a jednoduchého ošetření na místě. Ostatní péče je prováděna v zubní ordinaci v obci 

Dřevohostice. 

Jiná odborná vyšetření se konají přímo v odborných zdravotnických zařízeních a ambulancích 

v Přerově, Hranicích a v Olomouci. V našem Domově je rovněž zajištěna dvakrát v měsíci 

ordinace psychiatra. Komplexní ošetřovatelská péče je poskytována uživatelům celoročně 24 

hod denně. 
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V tomto roce byla zakoupena nová vana s dvířky a elektricky ovládaným sedátkem pro větší 

komfort našich uživatel při koupeli. Dále byl zakoupen další zvedací stropní systém pro 

zdokonalení manipulace s uživateli, kteří trpí nadváhou. Současně byl pořízen sprchový 

zvedák se zabudovanou váhou, kdy personál je nyní schopen, kdykoliv zvážit uživatele dle 

požadavků lékaře, nutričního terapeuta. 
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Speciální statistika rok 2011 

  

Př.+II.P. Nov.+I. patro 

muži ženy muži ženy 

Imobilní          7          6          6        33 

Na inv. vozíku          5          2          2          5 

Lehká mentální retardace          1            1   

Střední mentální retardace          3          4          3          2 

Těžká mentální retardace              1          1 

Diabetici        10        20          8        22 

Alzheimerová choroba          7        10        12        25 

Lehká demence          5          4          3          6 

Střední demence          6          6          6        21 

Těžká demence          4          7           2          6 

Mobilní        10        15          1          5 

Částečně mobilní          8        16          6        11 

Psychotická organická diagnóza        

Alkoholici          7          2        10          4 

Z toho následná psycho. porucha          1          1          8          3 

Tělesně postižení          1          3          5          6 

Roztroušená skleroza              1          1 

Deprese          2          2          1          3 

CKO          4          3           5          6 

Epileptici          2           1   

HbsAg           1              
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 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK VE ZDRAVOTNICKÉM TÝMU 

Sociální pracovník má všeobecné znalosti, základní znalosti z psychologie a komunikace a 

vše uplatňuje v praxi. Je vhodné, aby měl pracovník základní informace o oboru, sociálních 

službách, systému zdravotních a sociálních služeb. Zná organizační strukturu zařízení, a 

druhy služeb poskytovaných zařízením. Dále má pracovník všeobecný přehled o anatomii a 

fyziologii lidského těla, a ovládá základní poznatky z ošetřovatelství. 

Sociální pracovník provádí uživatelům základní úkony v poskytované sociální službě, pomáhá 

jim v potřebném rozsahu v základních činnostech při nesoběstačnosti a podporuje jejich 

psychickou pohodu. Při práci se řídí platnými právními a hygienickými předpisy a vnitřními 

směrnicemi v zařízení. Dodržuje povinnost celoživotního vzdělávání a průběžně se vzdělává 

pasivní účastí na vzdělávacích akcích, účastí na seminářích ve svém zařízení a absolvováním 

odborné stáže v jiném zařízení. 

Sociální pracovník postupuje podle pokynů ředitele zařízení, vrchní sestry a všeobecné sestry. 

Při provádění základních ošetřovatelských činností dbá na dodržování úrovně poskytované 

péče a postupuje podle standardních postupů. Zachovává mlčenlivost o skutečnostech 

souvisejících s výkonem svého povolání. Respektuje a dodržuje práva uživatelů. Dodržuje 

etické zásady při jednání s uživatelem, jeho příbuznými a jinými blízkými osobami uživatele. 

Sociální pracovník dodržuje harmonogram práce vypracovaný vrchní sestrou, spolupracuje 

v týmu, předává důležité informace a plní roli klíčového pracovníka, kdy poskytuje uživateli 

péči na základě společně vypracovaného individuálního plánu. Také ovládá techniky 

komunikace s nekomunikujícími uživateli a v neposlední řadě pečuje o uživatele v závažném 

stavu či umírající a provádí péči o tělo zemřelého. Vždy vystupuje profesionálně a důstojně 

vykonává svoji práci. 

Potřeba sociálních pracovníků v našem zařízení, které poskytuje zdravotní a ošetřovatelskou 

péči je velká. Sociální pracovník v takovém zařízení je respektován a má pocit sounáležitosti 

s ostatními pracovníky. Proto je nutné pro sociálního pracovníka pracovat na vytváření 

dobrých vzájemných pracovních vztahů a zajistit si tak jasnou pozici v daném zařízení. Jeho 

pozice je mnohdy nedoceňována a přitom musí vynakládat velké úsilí při práci s uživateli, jak 

fyzické, tak psychické. Svoji pevnou pozici v týmu získá na základě svých schopností a své 

osobnosti.  
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Předpokladem úspěšné pomoci uživatelům je propojení spolupráce na více pozicích, jak mezi 

spolupracovníky, tak uživateli a samozřejmě rodinnými příslušníky. Míra spolupráce se odvíjí 

od nastavených systémů práce a jednotlivých náplní práce. Naše pravidelné ranní schůzky, na 

kterých si členové pracovního týmu předávají informace o stavu a potřebách uživatelů, jsou 

efektivní a řeší situace uživatelů v holistickém pojetí. V našem zařízení spolupracujeme 

v interdisciplinárním týmu. Náš tým je plně funkční, je schopen vzájemné shody v  plánování 

a průběhu služby na základě předaných informací o uživateli, jeho problémech a potřebách. 

Členové našeho týmu pod kvalitním vedením ve spolupráci s uživatelem dosahují velmi 

dobrých výsledků, které jsou přínosem pro obě strany procesu, jak pro uživatele, tak pro celý 

tým našich pracovníků. 

 

3.5.REHABILITACE 

 

Součástí pracovního týmu na zdravotním úseku je fyzioterapeutka v pracovním úvazku na 6 

hodin 5 dnů v týdnu. Uživatelé vyžadují náročnou ošetřovatelskou péči, zvláště při 

onemocnění pohybového aparátu, při onemocnění psychickém a při onemocnění srdce a cév. 

Fyzioterapeutka provádí rehabilitační péči obyvatel dle ordinace lékařů, hlavně mobilizaci 

obyvatel léčebnou tělesnou výchovou na pokojích obyvatel a na kulturních místnostech 

jednotlivých oddělení. Dále poskytuje tyto služby: 

Aplikace fyzikální terapie 

 Magnetoterapie – aplikujeme dle indikace lékaře, výhodou této terapie je komplexní 

využití 

 Parafínová lázeň na horní a dolní končetiny 

 Biotronová lampa – jedná se o pozitivní působení polarizovaného světla na buňky a 

biologické procesy, povzbuzuje regenerační procesy organizmu. 

 Ultrazvuk – IF proudy 

 Perličková koupel 

 

Individuální LTV dle diagnóz uživatelů 

 Pasivní cvičení, aktivní cvičení s dopomocí, 

kondiční cvičení 

 Dechová cvičení a dechová gymnastika 

 Polohování 

 Protahovací techniky  

 Měkké techniky a mobilizační techniky  

 Relaxační techniky  
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 Vertikalizace – nácviky sedu a stoje 

 Nácviky chůze s a bez pomůcek 

Skupinová terapie 

Skupinová cvičení – kondiční cvičení, posilovací cvičení, dechová cvičení, cvičení 

s pomůckami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika 

 

V roce 2011 byly v naší rehabilitaci provedeny tyto výkony : 

 Rehabilitační cvičení                      2 529 

 Skupinová cvičení               406           

 Elektroléčba     128        

 Výkonů celkem            3 063 

 

 

 



24 

 

3.6. AKTIVIZAČNÍ,VOLNOČASOVÉ A SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 

Aktivizace seniorů  

V poslední době převládá názor na to, že člověk, který není už aktivní, málo se pohybuje a 

příliš hodně odpočívá, rychleji stárne. Ve své praxi se setkáváme každodenně s názorem, 

který upřednostňuje přiměřenou aktivitu u seniorů. Pro personál je rozhodující názor seniora 

jak bude trávit svůj čas. Senior si sám může vybrat svoji činnost a být aktivní, jen pokud o to 

sám stojí. Pokud si chce přes den lehnout a mít volno, lehne si a nevstane dřív, dokud nemá 

chuť vstát. Pokud chce jít na procházku, oblékne se a jde na ven. Snažíme se, aby senioři 

nepodlehli rezignaci na svůj věk, stav a situaci. Naším základním posláním je pomáhat 

seniorům žít opravdový a kvalitní život. Neděláme aktivity pro seniory jen pro to, aby se něco 

dělo a zabil se čas, ale proto, abychom tělo a ducha seniorů udržovali ve formě. Aktivizaci pro 

seniory vytváříme z jejich potřeb a přání. Důležité je zaměřit se u nemocných seniorů 

především na trénink paměti. V dnešní době existuje spoustu pomůcek, jako jsou pracovní 

sešity pro dementní seniory. Mezi osvědčené pomůcky patří kartičky s obrázky, na kterých 

senioři poznávají různé věci, barvy, čísla, písmena a různé činnosti. Vhodnou aktivitou je i 

hraní společenských her jako je pexeso. Je vhodné seniory znát a vědět něco z jejich minulosti 

a zapojit je podle jejich očekávání. Našim cílem je, aby se senioři stali co nejvíce subjekty 

naší aktivizace a ne pouhými objekty. 

 

V ROCE 2011 SE USKUTEČNILY V NAŠEM DOMOVĚ TYTO KULTURNÍ AKCE 

 

 6.1. – Tříkrálové loučení s vánocemi 

 20.1. – Diskotéka pro starší a pokročilé 

 10.2. – Beseda s cestovatelkou E. Vaško - JORDÁNSKO 

 14.2.  – Valentýnské posezení s písničkami o lásce 

 8.3. – Oslava MDŽ 

 8.3. – Masopustní veselice 
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Masopustní veselice 

 

 

 21.3. – Vítáme první jarní den 

 30.3. – Pod tou naší starou lípou – hudebně zábavný pořad umělecké agentury VIOLA 

 11.4. – Návštěva Velikonočního salonu ve SVČ  ATLAS a BIOS v Přerově 

 

                                  
        návštěva Velikonočního salonu v Přerově                   uživatelka při malování kraslic 

 

 

 12.4. – Operetní skříňka s líčidly – kulturní pořad agentury Karla Smolky Opava 

 19.4. – Zdobení velikonočních perníčků a vajíček 

 27.4. – Pomlázková zábava 

 5.5. – Hudebně taneční vystoupení děvčat z Domova Větrný mlýn Skalička ke Dni 

matek 



26 

 

 10.5. – Vystoupení dětí z MŠ Dřevohostice ke Dni matek 

 27.5. – Kácení máje 

 

 
Zaměstnanci si na Kácení máje připravili pro uživatele zábavný program 

 

 22.6. – Jarní výlet na svatý Hostýn 

 24.6. – Vítání léta 

 11.8. – Král komiků přichází – hudebně zábavný pořad 

 21.9. – Podzimní výlet na svatý Hostýn 

 23.9. – Loučení s létem a vítání podzimu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Loučení s létem a vítání podzimu 
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 18.10. – Jablíčkování 

 27.10. – Beseda s cestovatelkou E.Vaško o Islandu 

 24.11. – Vázání adventních věnců 

 5.12. – Mikulášská  zábava 

 6.12. -  Návštěva Vánočního salonu ve SVČ  ATLAS a BIOS v Přerově 

 6.12. – Pečení vánočních perníčků 

 8.12. – Vánoční besídka US Borísek   

 9.12. – Vánoční vystoupení dětského národopisného souboru Kyjovánek 

 

 
Vánoční vystoupení dětského národopisného souboru Kyjovánek 

 

 13.12. – Vánoční vystoupení děvčat z Domova Větrný mlýn Skalička 

 19.12. – Vánoční besídka dětí z MŠ Dřevohostice 

 22.12. – Výroba vánočních svícnů 

 22.12. – Vánoční posezení s cestovatelkou E.Vaško – Vánoce ve světě 

 24.12. – Pásmo vánočních koled dětí a maminek z Bystřice pod Hostýnem 

 24.12. – Štědrovečerní setkání s panem ředitelem 

 

            
Mikulášská zábava – návštěva mikulášské družiny na pokojích uživatelů 
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ZŮČASTNILI   JSME SE TĚCHTO SPORTOVNĚ – KULTURNÍCH AKCÍ 

 

 

 

23.2. –  recitační soutěž v Domově pro seniory Tovačov 

 

        
                           paní Kohútová                                                paní Dubinová 

 

 

15.6. – sportovní klání seniorů v Pétanque v Domově seniorů POHODA Chválkovice 

 

 

 

 

 

22.6. – sportovní Olympiáda v Domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích 
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18.8. – VIII. ročník soutěže Pétanque v Domově pro seniory Tovačov  

 
 

1.9. – III. ročník turnaje v kroketu v Domově pro seniory Přerov 

            
 

1. – 31. října – 2.ročník Pěškotours – VÍTÁME PODZIM AKTIVNÍM POHYBEM  

Do této akce, kterou vyhlašuje národní síť podpory zdraví, se aktivně zapojilo 18 našich 

uživatelů a celkem za měsíc říjen nachodili 869 km. 

Celkově se do projektu zapojilo 1 152 seniorů z celé republiky , kteří společně zdolali 

76 285,5 km. 
 

 

 

 

 

 

 

Pan Pumprla přebírá za všechny uživatele od koordinátorky Pěškotoursu diplom, DVD 

s oblíbenými melodiemi a vitamínové balíčky za účast v projektu Pěškotours 
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12.12. – VII.ročník soutěže Správná trefa v Domově seniorů Hranice 

 

Naše družstvo vybojovalo 2.místo v šipkách 

 

7.9. – X.ročník Malé sportovní olympiády – konané v našem Domově 

Jubilejního desátého ročníku se zúčastnilo pět týmů ze spřátelených domovů z Pavlovic, 

Hranic, Přerova, Tovačova, Prostějova a dva týmy naše. Na všechny čekalo překvapení 

v podobě vzácného a zajímavého hosta – pana Josefa Zimovčáka – několikanásobného mistra 

světa v jízdě na vysokém kole. 

 

 

 

    Pan Josef Zimovčák předvádí jízdu na vysokém kole 
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Na vyhlašování cen se dostavil i primátor Přerova Jiří Lajtoch 

 

V ROCE 2011 JSME SE ZÚČASTNILI TAKÉ TĚCHTO SOUTĚŽÍ , VÝSTAV A 

PREZENTAČNÍCH AKCÍ: 

 

9.- 11. 8 – 21.veletrh Mezi námi – Dny zdravotně postižených a Dny seniorů na výstavišti 

Flora Olomouc 

14.9 – 9.10. – IX.ročník výstavy Barvy života v Galerii M + M v Hranicích 

10. – 14. 10. – I.ročník soutěže ,,Pro radost  a potěšení“ – ruční práce,  v Lipníku nad Bečvou 

 

 

               

             

 

 

 

 

 

 

          Barvy života - Hranice                                             Mezi námi - Olomouc  
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Na výstavu do Lipníka dodali své 

výrobky pan Kundrát – olejomalbu, pan 

Jež – výkresy portrétů, paní Matysová – 

pletené výrobky, pan Hamerník – loutky 

 

 

 

 DALŠÍ  NABÍDKA  SLUŽEB  DLE  ZÁJMU A POTŘEB  UŽIVATELŮ 

 

 prodej potravin, ovoce a drogistického zboží v kantýně  7 dní v týdnu 

 místní knihovna – provoz bez omezení 

 zajišťovaní denního tisku dle přání uživatelů 

 drobné  nákupy  dle přání uživatelů  (textil, obuv, věci osobní potřeby) 

 umožnění způsobu komunikace uživatelů a jejich příbuzných nebo přátel prostřednictvím 

      internetu nebo pomoc při tradiční formě psaní dopisů a pohledů 

 zprostředkování telefonických hovorů pro uživatele se zajištěním soukromí 

 duchovní činnost - mše svaté v místní kapli 

 na přání imobilních uživatelů návštěvy pana faráře na pokojích 

 2x týdně služby kadeřnice a holičky 

 1x týdně služby pedikérky 

 doprovod do města, kulturních zařízení, úřadů, obchodů 

 doprovod při procházkách po areálu Domova a okolí 

 dostatek mediálních informací formou tisku, schůzek s vedením Domova a  

      sledování televize s možností volby několika programů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantýna – otevřeno denně 
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4. PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK, PRÁDELNA, ZAHRADNICTVÍ 

 

Provozně-technický úsek zajišťuje údržbu a opravy na budovách, strojích a zařízeních v 

domově. 

Prádelna zabezpečuje praní prádla a i drobné opravy prádla. 

Zahradnictví má hlavně na starosti údržbu a úpravu zeleně v areálu, ale také produkci ovoce 

a zeleniny k vylepšení stravy našich uživatelů. V roce 2011  provozně - technický úsek 

nemusel řešit žádnou havarijní situaci v ubytovacích prostorech uživatelů. A tak jsme se opět 

snažili zvýšit komfort bydlení pro naše uživatele. Opravily se dvě koupelny, v jedné se 

nainstalovala nová vana pro imobilní uživatele a v druhé proběhla celková rekonstrukce.  

Proběhla oprava podlah a výměna PVC na 4 pokojích a v kulturní místnosti ve 2. patře. Ve 

venkovních prostorech provedla oprava chodníků, oplocení části areálu, opravila se kolárna a 

také se opravilo zastřešení terasy. Tím se zlepšilo příjemné posezení s pěkným výhledem na 

Hostýn a to jak pro naše uživatele, tak i pro návštěvy, které využívají zdejšího pěkného 

prostředí. 

Opravy a údržba se provádí průběžně a tady byly vyjmenovány jen ty nejdůležitější a 

nejnáročnější. 

Zahradnictví se v roce 2011 opět potýkalo s nepřízní počasí a tak výnosy ovoce a zeleniny 

byly menší. Ale údržba parku a okrasné zahrady byla na dobré úrovni. Uživatelé i návštěvy ji 

hojně využívají k procházkám a k posezení. 

Správce je osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti 

ochrany zdraví při práci a má i osvědčení požárního technika. 

Dva pracovníci údržby jsou osobami odborně způsobilými v oblasti elektro dle vyhlášky 

50/1978 § 6 a jeden je držitelem osvědčení ke svařování el. obloukem. Také díky těmto 

odbornostem si provádíme převážnou část oprav a údržby sami. U všech pracovníků domova 

proběhlo pravidelné školení požární ochrany a bezpečnosti práce. Díky školení a důslednému 

dodržování bezpečnostních předpisů byl rok 2011 bez pracovních úrazů. 
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Oprava podlahy ve  2. patře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po opravě podlahy  
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30
50

Muži

Struktura uživatelů domova pro seniory 

podle pohlaví

75

4

1

Uživatelé způsobilí k právním úkonům

Uživatelé nezpůsobilí k prívním úkonům

Uživatelé částečně způsobilí k právním úkonům

Struktura uživatelů dle způsobilosti k právním úkonům

31

49

hospodaření osobně

hospodaření u sociální pracovnice

Struktura uživatelů dle nakládání s finančními 

prostředky 

 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UŽIVATELÍCH  

  

  5.1.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  UŽIVATELÍCH  DOMOVA  PRO  SENIORY 

 

Celková kapacita domova pro seniory  je 80 uživatelů. 

Z toho mužů je 30 a žen žije v našem zařízení 50 

 

 

 

 

 

 

 Dalším důležitým statistickým ukazatelem, který má vzestupnou tendenci, je i zbavení 

způsobilosti k právním úkonům u našich uživatelů.  Z celkového počtu 80 seniorů jsou  4  

uživatelé zbavení  způsobilosti k právním úkonům, částečně způsobilý je pak 1 uživatel. 

 

 

 

 

 

Níže uvedený graf dále znázorňuje soběstačnost uživatelů nakládat s finančními prostředky. I 

zde můžeme hovořit o přibývajícím počtu seniorů, kteří mají vzhledem k jejich snížené 

soběstačnosti, hospodaření u sociální pracovnice.  
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12

11

34

23

uživatelé ve věku do 65 let

uživatelé ve věku do 75 let

uživatelé ve věku do 85 let

uživatelé nad 86 let

Věková struktura uživatelů

Věkové složení uživatelů:  ve věku do 65 let   12 uživatelů 

    ve věku do 75 let  11 uživatelů 

                                               ve věku do 85 let                    34 uživatelů 

    nad 86 let   23 uživatelů 

   průměrný věk uživatelů: 79  let 

 

 

 

 

Přijato celkem:                         11 uživatelů 

Zemřelo celkem:   10  uživatelů 

 

Průměrná obložnost lůžek  v roce 2011  činí  99,7 % 

 

PnP nemá přiznáno   2 uživatelů 

Stupeň I.  21 uživatelů 

Stupeň II.  19 uživatelů 

Stupeň III.  16  uživatelů 

Stupeň IV.  22  uživatelů 
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2

21

19

16

22

uživatelé bez PnP

uživatelé s I.stupněm PnP

uživatelé s II.stupněm PnP

uživatelé s III.stupněm PnP

uživatelé s IV.stupněm PnP

Uživatelé dle stupně příspěvku na péči

75 80 85 90 95 100

rok  2010

rok 2011

Procentuální vyjádření přijatých žádostí za rok 2010 a 2011

 

 

Celkový počet přijatých žádostí v roce 2011  byl  98  žádostí na druh služby Domovy pro 

seniory ,  z toho   32  žádostí podali muži  a 66    žádostí  ženy. 

Pro porovnávání uvádíme graf, který je důkazem rostoucího zájmu o námi poskytované 

služby. V roce 2010 bylo podáno  85  žádostí na druh služby Domov pro seniory z toho 20 

žádostí podali muži a 42  žádostí ženy. 
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Úhrada za poskytnutí sociální služby 

Domovy pro seniory 

dle § 49 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

ubytování Denní (Kč) Měsíční (Kč) 

  

nadstandard 

Strava 150,- Strava 4500,- 

Ubytování 170,- Ubytování 5100,- 

Celkem 320,- Celkem 9600,- 

 

1-lůžkový 

Strava 150,- Strava 4500,- 

Ubytování 155,- Ubytování 4650,- 

Celkem 305,- Celkem 9150,- 

 

2-lůžkový 

Strava 150,- Strava 4500,- 

Ubytování 135- Ubytování 4050,- 

Celkem 285,- Celkem 8550,- 

 

3 a více-lůžkový 

Strava 150,- Strava 4500,- 

Ubytování 114,- Ubytování 3420,- 

Celkem 264,- Celkem 7920,- 

 

Součástí úhrady za pobyt za kalendářní měsíc je dle §73, odst. 4, zákona č.108/2006 Sb. o 

sociálních službách, i celý příspěvek na péči.  

Výše příspěvku na péči (měsíčně) 

I. stupeň lehká závislost 2.000,- Kč 

II. stupeň středně těžká závislost 4.000,- Kč 

III. stupeň těžká závislost 8.000,- Kč 

IV. stupeň úplná závislost 12.000,- Kč 

 

FINANČNÍ KOMPENZACE za 1 den nepřítomnosti 

   Strava = hodnota potravin 

+ 40 % z celkové režie 

                        70,-    Kč/den 

                        32,-    Kč/den 

Fin. kompenzace za 1 den nepřítomnosti činí    102,-   Kč/den                           

+ poměrná část příspěvku na péči (PnP) 

PnP ve výši 2.000,- měsíčně                 66,70 Kč/den 

PnP ve výši 4.000,- měsíčně               133,40 Kč/den 

PnP ve výši 8.000,- měsíčně                                 266,70 Kč/den 

PnP ve výši 12.000,- měsíčně                                       400,00 Kč/den 

 

Výše minimálního kapesného od 1.1.2007 se dle §73, odst. 3, zákona č. 108/2006 

Sb.sociálních službách,stanovuje částkou 15% z celkového příjmu 
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Struktura uživatelů domova podle pohlaví

0

49

0 10 20 30 40 50 60

hospodaření  osobně

hospodaření  osobně

Struktura uživatelů dle nakládání s finančními prostředky

5.2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UŽIVATELÍCH DOMOVA SE  ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

                 

Celková kapacita domova se zvláštním režimem  je 49 uživatelů. 

 Z toho mužů je 17 a žen žije v našem zařízení 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitým statistickým ukazatelem, který má vzestupnou tendenci, je i zbavení způsobilosti 

k právním úkonům u našich uživatelů.  Z celkového počtu 49  seniorů je  11  uživatelů  

zbavených  způsobilosti k právním úkonům. 

 

 

39

11

Uživatelé způsobilí k právním úkonům

Uživatelé nezpůsobilí k prívním úkonům

Struktura uživatelů dle způsobilosti k právním úkonům

 

 

 

Níže uvedený graf dále znázorňuje soběstačnost uživatelů nakládat s finančními prostředky. I 

zde můžeme hovořit o přibývajícím počtu seniorů, kteří mají vzhledem k jejich snížené 

soběstačnosti, hospodaření u sociální pracovnice.  
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8

9

18

13

Uživatelé ve věku do  65 let

Uživatelé ve věku do 75 let

Uživatelé ve věku do 85 let

nad 86 let

Věková struktura uživatelů

0

2

5

21

21

Uživatelé bez PnP

Uživatelé  s I. stupněm PnP

Uživatelé s  II. Stupněm PnP 

Uživatelé s  III. stupněm PnP 

Uživatelé s IV.stupněm PnP

Uživatelé dle stupně příspěvku na péči

 

 

Věkové složení uživatelů:  ve věku do 65 let   12   uživatelů 

    ve věku do 75 let  10 uživatelů 

                                               ve věku do 85 let                    34 uživatelů 

    nad 86 let             25 uživatelů 

 

    průměrný věk uživatelů: 78,4 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijato celkem:               16 uživatelů 

Zemřelo celkem:    13 uživatelů 

Průměrná obložnost lůžek  v roce 2011  činí  99,8  % 

 

PnP nemá přiznáno   0 uživatelů 

Stupeň I.   2  uživatelů 

Stupeň II.   5  uživatelů 

Stupeň III.  21  uživatelů 

Stupeň IV.  21  uživatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet přijatých žádostí v roce 2011 byl 136 žádostí  na druh služby  Domovy se 

zvláštním režimem . Z toho  92 žádostí podaly žena a 44 žádostí podali muži. 
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Úhrada za poskytnutí sociální služby 

 

Domovy se zvláštním režimem 

dle § 50 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

ubytování Denní (Kč) Měsíční (Kč) 

 

1-lůžkový 

Strava 150,- Strava 4500,- 

Ubytování 155,- Ubytování 4650,- 

Celkem 305,- Celkem 9150,- 

 

2-lůžkový 

Strava 150,- Strava 4500,- 

Ubytování 135- Ubytování 4050,- 

Celkem 285,- Celkem 8550,- 

 

3 a více-lůžkový 

Strava 150,- Strava 4500,- 

Ubytování 114,- Ubytování 3420,- 

Celkem 264,- Celkem 7920,- 

 

Součástí úhrady za pobyt za kalendářní měsíc je dle §73, odst. 4, zákona č.108/2006 Sb. o 

sociálních službách, i celý příspěvek na péči.  

Výše příspěvku na péči (měsíčně) 

I. stupeň lehká závislost 2.000,- Kč 

II. stupeň středně těžká závislost 4.000,- Kč 

III. stupeň těžká závislost 8.000,- Kč 

IV. stupeň úplná závislost 12.000,- Kč 

 

FINANČNÍ KOMPENZACE za 1 den nepřítomnosti 

   Strava = hodnota potravin 

+ 40 % z celkové režie 

                        70,-    Kč/den 

                        32,-    Kč/den 

Fin. kompenzace za 1 den nepřítomnosti činí    102,-   Kč/den                           

+ poměrná část příspěvku na péči (PnP) 

PnP ve výši 2.000,- měsíčně                 66,70 Kč/den 

PnP ve výši 4.000,- měsíčně               133,40 Kč/den 

PnP ve výši 8.000,- měsíčně                                 266,70 Kč/den 

PnP ve výši 12.000,- měsíčně                                       400,00 Kč/den 

 

Výše minimálního kapesného od 1.1.2007 se dle §73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách,stanovuje částkou 15% z celkového příjmu. 
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6. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE A VZDĚLÁVÁNÍ  ZAMĚSTNANCŮ 

6.1. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Péči o uživatele sociální služby zajišťuje tým složený ze zaměstnanců jednotlivých profesí, 

který je uveden v následujícím přehledu 

Přehled 

úsek pracovní pozice Počet 

pracovníků na 

dané pozici 

Počet 

pracovníků 

celkem 

 ředitel 1 1 

ekonomický  zástupce ředitele – ekonom 

personální a mzdová účetní 

účetní 

skladová účetní 

1 

1 

1 

1 

4 

zdravotní  vedoucí úseku -vrchní sestra 

staniční sestra 

všeobecná sestra 

ošetřovatel 

pracovník sociální péče 

uklizečky 

1 

1 

12 

2 

27 

7 

50 

technický  vedoucí úseku – správce 

elektrikář  

řidič - údržbář 

zahradník 

pradlena 

švadlena 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

8 

sociální  sociální pracovnice 

instruktor sociální péče 

2 

1 

3 

stravovací  vedoucí kuchyně 

kuchařky 

1 

6 

7 

pracovníci celkem   73 
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Základní personální údaje 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2011 

 

Věk Muži Ženy Celkem 

Do 20 let - - - 

21 – 30 let 1 1 2 

31 – 40 let 1 16 17 

41 – 50 let 1 32 33 

51 – 60let 3 18 21 

61 a více - - - 

Celkem 6 67 73 

 

 

V průběhu roku 2011 bylo uzavřeno 6 nových pracovních poměrů, z toho 3 pracovní poměry 

prostřednictvím úřadu práce. Ukončeny byly 3 pracovní poměry a to ve 2 případech 

odchodem do starobního důchodu a 1 pracovní poměr byl ukončen ve zkušební době.  

Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců hlášeno 28 případů pracovní neschopnosti, 

z toho 24 pro nemoc, 4 pro nepracovní úraz. Absence zaměstnanců byly řešeny částečně 

úpravou rozpisu služeb a zvýšeným úsilím ostatních zaměstnanců. 

Členění zaměstnanců podle délky odpracovaných roků v organizaci 

 

Počet let Muži Ženy Celkem % 

Do 5 let 1 14 15 21 

6 – 10 let 1 15 16 22 

11 – 20 let 2 27 29 40 

21 let a více 2 10 12 17 
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Minimální fluktuace zaměstnanců v organizaci je do jisté míry výsledkem snahy vedení 

organizace o vytváření příznivých podmínek k výkonu povolání.     

V roce 2011 bylo odpracováno formou dohod o provedení práce celkem 1760 hodin. Jednalo 

se převážně o pomocné ošetřovatelské práce na zdravotním úseku, pomocné práce v kuchyni 

a na úklidu.  

Velkým přínosem při zajištění náročné ošetřovatelské péče v našem zařízení je pravidelné 

praktické vyučování žáků Odborného učiliště Kelč v oboru pečovatelské práce. Tato praxe 

probíhala v rozsahu 6 hodin denně 3x týdně a je pro studentky velmi dobrou zkušeností 

v práci se staršími lidmi.  

 

6.2.  VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Zaměstnanci organizace se v průběhu roku 2011 účastnili školení a seminářů tak, aby 

splňovali podmínky dalšího vzdělávání soc. pracovníků a pracovníků v sociálních službách 

podle § 111 odst.1 zákona .č. 108/2006 Sb. Tyto vzdělávací akce byly z převážné části 

akreditované u ČAS, APSS a byly pořádány  vlastní organizací a také odbornými 

vzdělávacími institucemi. Vzdělávání ostatních zaměstnanců bylo zaměřeno především na 

aktuální změny v legislativě, v oblasti PO a BOZP. Oboustranným přínosem jsou také 

výměnné stáže pracovníků v přímé obslužné péči v rámci jiných příspěvkových organizací. 

Přehled počtu hodin vzdělávání 

Forma  vzdělávání Počet hodin 

Odborné stáže 240 

Semináře 270 

Akreditované kurzy 1382 

Konference 243 

Supervize 382 

Ostatní vzdělávání 624 

Celkem 3141 
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7. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

 

7.1. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

Organizace hospodařila a vyrovnaným rozpočtem a se stanovenými závaznými ukazateli. Ke 

svému hospodaření využívá  majetek svěřený jí do užívání zřizovatelem - Olomouckým 

krajem. Majetek uvedený v rozvaze je odpisován podle stanoveného ročního plánu. Čerpání 

nákladů dle rozpočtového plánu vyplývá z tabulky výkazu zisku a ztrát. Organizaci nebyly  

uloženy žádné sankce ani pokuty. 

 

Závazné ukazatele v Kč 

Závazný ukazatel    schválený     upravený    skutečnost 

Limit mzdových prostředků 

Dotace ÚP na mzdy 

  17 223000 

                 0 

    17 223 000 

                    0 

   17 275 596 

          52 632 

Neinvestiční příspěvek - 

odpisy 

       515 000          568 022         568 034 

Odvody PO - odpisy        386 000          439 022         439 022 

Výsledek hospodaření    vyrovnaný      vyrovnaný             2 430,74 

 

Překročení závazného ukazatele „Limit MP“ ve výši 52.596,0 Kč bylo kryto dotací ze SR – 

Úřadu práce Přerov, stanovený limit zřizovatelem byl dodržen. Překročení závazného 

ukazatele „Příspěvek na provoz  - odpisy“ ve výši 12,0 Kč bylo kryto provozními prostředky 

organizace. 
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Rozvaha k 31.12.2011 

 stav v tis Kč 

k 1.1.2011 

stav v tis. Kč 

k 31.12.2011 

   

Stálá aktiva 15 957 17 423 

Dlouhodobý hmotný majetek 15 957 17 423 

   

Oběžná aktiva 5 477 7 364 

Zásoby 484 728 

Pohledávky 1 691 2 833 

Finanční majetek 3 302 3 803 

   

AKTIVA CELKEM 21 434 24 787 

   

Vlastní kapitál 17 172 18 506 

Jmění účetní jednotky 15 444 16 907 

Fondy účetní jednotky 943 808 

Výsledek hospodaření 785 791 

   

Cizí zdroje 4 262 6 281 

Krátkodobé závazky 4 152 6 245 

Dohadné účty pasivní 110 36 

   

PASIVA CELKEM 21 434 24 787 
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7.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ORGANIZACI K 31.12.2011 

Účet Náklady (v tis. Kč) plán 2011 skut.2011 

501 Spotřeba materiálu 7 660 7 657 

502 Spotřeba energie 1 550 1 538 

511 Opravy a udržování 2 150 2 149 

512 Cestovné 17 17 

513 Náklady na reprezentaci 3 3 

518 Služby 1 363 1 358 

52x Osobní náklady 23 307 23 383 

538 Ostatní daně a poplatky 3 3 

549 Jiné ostatní náklady  100 100 

551 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 568 568 

569 Ostatní finanční náklady 34 33 

 Náklady celkem 36 755 36 809 

 Výnosy (v tis. Kč)   

602 Tržby z prodeje služeb 28 830 28 804 

603 Výnosy z pronájmu 3 3 

621 Aktivace materiálu a zboží 20 20 

644 Úroky 1 1 

648 Zúčtování fondů 79 79 

649 Jiné ostatní výnosy 0 12 

672 Výnosy z transferů – státní rozpočet 5 555 5 625 

672 Výnosy z transferů – územně samosprávný celek 2 267  2 267 

 Výnosy celkem 36 755 36 811 

 Hospodářský výsledek (v tis. Kč) 0 2 
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Rozbor nákladů 

Spotřebu materiálu ve výši 7 657 tis. Kč tvoří náklady na: 

- potraviny 3 613 

- zdravotnický materiál 515 

- všeobecný mat.(čisticí, dezinfekční a prací prostředky,  

   materiál na údržbu, náhradní díly, PHM, 

   kancelářské potřeby, tiskoviny, apod.) 1 564 

- DDHM  1 965 

K nejvýznamnějším nákupům drobného dlouhodobého majetku patří nákup 18 ks 

elektrických polohovatelných postelí, sprchové a evakuační vozíky, chodítka pro uživatele na 

rehabilitaci, venkovní nábytek, vozíky do prádelny a úklidové vozíky, vybavení do kuchyně 

 

Spotřeba energie ve výši 1 538 tis. Kč se skládá: 

- spotřeba el. energie  601 

- spotřeba vody 177 

- spotřeba plynu 760 

 

Opravy a údržba ve výši 2 149 tis. Kč hrazené z vlastních prostředků: 

uvedeno v provozně – technickém úseku 

 

 

Služby ve výši 1 358 tis. Kč: 

Tuto nákladovou položku tvoří poplatky za svoz infekčního a komunálního odpadu, revize 

strojního zařízení, poplatky za telefony, rozhlas a TV, služby spojené s výpočetní technikou, 

školení, rehabilitace, audit k dotaci MPSV, servis informačního systému legislativy ČR. 
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Osobní náklady jsou výší 21 433,10 tis. Kč největší nákladovou položkou a tvoří ji: 

- mzdy zaměstnanců 17 162 

- OON 114 

- zdravotní pojištění 1 548 

- sociální pojištění   4 300 

- zák a soc. náklady  259  

 

Průměrná mzda v roce 2011 činila 19.645 Kč. Oproti r. 2010 došlo k poklesu o 176 Kč. 

 

 

Grafické znázornění 

Protože naše organizace poskytuje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dva 

druhy služeb - § 49 Domovy pro seniory a § 50 Domovy se zvláštním režimem, pro názornost  

uvádíme grafické znázornění nákladů a výnosu za každou službu samostatně  
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Náklady u obou služeb jsou v poměru k počtu uživatelů, rozdíl je především ve výši osobních 

nákladů, tj. mezd a zákonného pojištění, kdy u služby Domovy se zvláštním režimem je vyšší 

pracovní úvazek u sociálních pracovníků v přímé obslužné péči a zdravotnických pracovníků.  
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Srovnání grafů v procentech                   domovy pro seniory         domovy se zvl.režimem              

Úhrady od uživatelů vč. přísp.na péči 67  60  

Úhrady zdravotních pojišťoven 13  15  

Ostatní příjmy – dotace MPSV a zřizovatele 20  25  

Celkem                                                                         100 %                                   100 % 

 

7.3. Peněžní fondy v Kč 

název stav 1.1.2011 tvorba čerpání stav 31.12.2011 

Fond odměn 19 343,00 0,00 0,00 19 343,00 

FKSP 456 125,98 172 480,00 345 061,00 283 544,98 

RF tvořený z VH 95 098,15 612,73 0,00 95 710,88 

RF z ost. titulů 232 863,33 87 130,00 79 200,33 240 793,00 

Investiční fond 140 060,56 910 081,00 881 069,00 169 072,56 

     

 

Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen sponzorskými dary pro uživatele, kterým tímto 

děkujeme za poskytnuté dary. 
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Investiční akce v r. 2011: 

Organizaci byl schválen zřizovatelem na základě rozhodnutí UZ/14/18/2010 investiční 

příspěvek do Investičního fondu na nestavební investiční akce v celkové výši 451 000 Kč. 

Z těchto prostředků bylo skutečně čerpáno 342 047 Kč na: 

 

Investiční akce:                        schváleno K             čerp.z přísp.K           vlastní prostř. 

varný kotel      150.000,00            91.047,00                       0  Kč         

myčka podl.mís             150.000,00              150.000,00                       38.000,00 

vana CAMBRIGE     101.000,00              101.000,00                       62.000,00 

myčka nádobí                 50.000,00                        0,00                                0,00 

Celkem                                  451.000,00            342.047,00                       100.000,00 

 

8. Kontrolní činnost organizace v roce 2011 

Externí: 

Krajský úřad Olomouckého kraje provedl dne 24.3.2011 kontrolu zaměřenou na poskytování 

sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb., v platném znění, především dodržování 

standardů kvality sociálních služeb.  

Okresní správou sociálního zabezpečení v Přerově proběhla 14.4.2011 kontrola pojistného a 

plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění za období 1.1.2009–

28.2.2011. 

Ve dnech 20. a 22.4.2011 se zaměřil Oblastní  inspektorát práce pro Moravskoslezský a 

Olomoucký kraj na dodržování povinností vyplývající z právních předpisů podle zákona o 

inspekci práce (stanovení pracovní doby a doby odpočinku, zajištění bezpečnosti práce a 

zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení a vyhrazených technických zařízení) 

Pravidelná kontrola pracovníků Krajské hygienické stanice Olomouc proběhla dne 8.9.2011 

se týkala dodržování všech právní předpisů v oblasti stravovacího provozu. 
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Pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje ve dnech 31.10.2011–30.11.2011 provedly 

kontrolu dodržování obecně závazných předpisů, přidělených příspěvků a účelovosti 

finančních prostředků za období r. 2010 včetně zavedení vnitřního kontrolního systému.        

Ve všech případech nebyla zjištěna žádná závažná porušování platných zákonů nebo 

předpisů. 

 

Interní: 

Pravidelné kontroly dle plánu kontrol byly prováděny jednotlivými vedoucími pracovníky. 

Kontroly se prováděly v oblasti používání ochranných pomůcek, požívání alkoholických 

nápojů, dodržování bezpečnosti práce, kontrola skříněk zaměstnanců, docházka do 

zaměstnání atd. 

Celoročně také probíhají kontroly se zaměřením na hygienu stravovacího provozu. 

V ošetřovatelské péči byly kontroly zaměřeny na hygienu, podávání stravy, osobní úpravu a 

na kontrolu průběhu víkendových a nočních služeb atd. 

Zjištěné drobné závady byly průběžně odstraňovány. Za celý rok nebylo zaznamenáno žádné 

závažné porušení bezpečnostních předpisů nebo pracovní kázně.  
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ZÁVĚR 

Předložená zpráva vyjadřuje ucelený obraz o hlavní činnosti domova, jako prosperujícího 

sociálního zařízení, které se snaží poskytovat kvalitní sociální péči. 

Závěrem bych chtěl vyslovit poděkování za spolupráci zřizovateli, partnerským firmám, 

soukromým osobám a subjektům, veřejným institucím, sponzorům i rodinným příslušníkům, 

kteří nám jakoukoliv měrou přispěli nebo pomohli v naplňování našeho cíle a poslání. 

Zvlášť upřímné poděkování patří celému pracovnímu kolektivu, bez jejich úsilí, 

odpovědnosti, profesionality, ale i trpělivosti by nebylo možné zajišťovat kvalitní péči a také 

naplňovat  myšlenku  uvedenou i na našem logu  o vytvoření- ,,Domova v domově“. 

 

Skácel Emil 

ředitel 

 

 

 


