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Úvod
Vážení,
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o hospodaření za Domov seniorů POHODA
Chválkovice p. o. za rok 2010. Tento rok byl pro naši organizaci velmi významný, protože se
nám podařilo otevřít nové oddělení domova pro seniory. Jedná se o oddělení číslo šest v budově
Chráněného bydlení. Na tomto oddělení je 24 jednolůžkových pokojů. O tento počet se snížila
kapacita stávajícího domova pro seniory. Došlo ke snížení počtu uživatelů na jednotlivých
pokojích a ke vzniku společenských místností na jednotlivých odděleních. Tím došlo ke
zkvalitnění života v Domově pro seniory. Toto oddělení otevíral hejtman Olomouckého kraje
pan Ing. Martin Tesařík spolu s náměstkyní hejtmana paní Mgr. Ivonou Kubjátou a náměstkem
hejtmana panem MUDr. Janem Fišerem.
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V chráněném bydlení dochází neustále ke snižování kapacity. Na začátku roku byla kapacita
176 klientů a na konci 147 klientů. Tato uvolněná kapacita bude využita na zřízení dalšího
oddělení domova pro seniory.
Významnou akcí pro zajištění chodu organizace byla rekonstrukce poloviny sklepů pod
budovou Domova pro seniory. Došlo zde ke zřízení šaten pro zaměstnance, vybudování zázemí
pro prádelnu, sklady prádla, místnost pro učně a skladové prostory pro přímou péči.
Byl také řešen havarijní stav kanalizační přípojky k budově Domova pro seniory. Tato akce
byla velmi náročná z pohledu dopravní dostupnosti na odděleních I a II.
Mimo tyto zásadní investiční akce byla poskytována běžná kvalitní péče o jednotlivé klienty.
O práci zaměstnanců a životě uživatelů služeb informuje tato výroční zpráva.
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Základní údaje o organizaci:
název: Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace
sídlo: Švabinského 473/3, Olomouc - Chválkovice, 772 00
poskytované služby:

Domov pro seniory
Chráněné bydlení

zřizovatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

vedení:

Jiří F l o d e r , PaedDr. ředitel

struktura organizace:

zdravotní úsek
sociální úsek
stravovací úsek
ekonomický úsek
personální úsek
technický úsek

e-mail :

floder@ddol.cz

člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb
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Veřejný závazek
Domov pro seniory
I.
Poslání Domova pro seniory
Posláním domova je:

Podporovat samostatnost uţivatele dle moţností
Ošetřovat nemocné uţivatele
Humanizovat péči
Odbornost zaměstnanců
Dostupnost ţadatelům sluţby
Aktivizovat uţivatele

II.
Cíl sociální služby
Dlouhodobé cíle:
1. Cílem poskytované sluţby je podpořit soběstačnost uţivatele, který z důvodu věku nebo svého zdravotního stavu není schopen se sám o
sebe postarat bez pomoci jiné osoby a v jeho okolí není nikdo, kdo by mu potřebnou péči zabezpečil.
2. Zabezpečit kvalitní ošetřovatelství o uţivatele.
3. Zajistit podmínky pro důstojný a aktivní ţivot.
4. Umoţnit uţivateli zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře, dle jeho schopností.
5. Modernizace prostředí.
Krátkodobé cíle jsou součástí ročního plánu činnosti, který vypracovává ředitel s týmem spolupracovníků vţdy k 1.1. následujícího roku.
III.
Zásady poskytovaní služby
1. Základní principy sociálních sluţeb:
a) Dle moţností budovat nebo alespoň co nejdéle udrţet nezávislost a autonomii uţivatele sluţeb.
b) Dle moţností podporovat začlenění a integraci uţivatele.
c) Respektování potřeb – sluţba je určována individuálními potřebami uţivatele a potřebami společnosti – neexistuje model, který by
vyhovoval všem.
d) Partnerství – pracovat společně, ne odděleně
e) Kvalita – záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem
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f) Rovnost bez diskriminace
IV.
Cílová skupina
Domov pro seniory je určen pro:

a) seniory
b) osoby se zdravotním postiţením
Cílovou skupinou jsou déle uţivatelé sluţeb přijatí před 1.1.2007.
Kapacita: 200 uţivatelů sluţeb.
Věková skupina je 50-64 dospělí, 65-79 mladší senioři, 80 a více starší senioři
Ţadatelé o sluţbu, kteří nepatří do cílové skupiny:
a) zdravotní stav ţadatele vyţaduje poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůţkovém zdravotnickém zařízení,
b) ţadatel s infekční a parazitární chorobou / všech druhů a stádií/
c) ţadatel s psychickou poruchou nebo psychózou, který můţe svou nemocí ohroţovat sebe nebo svým chováním znemoţňuje klidné souţití
v kolektivu a ţadatelé neschopní kolektivního souţití
d) ţadatel s chronickým alkoholismem nebo s jinou závaţnou toxikomanií
e) ţadatel s mentální poruchou
f) ţadatel s demencí
Výjimku tvoří
-ţadatel s lehkou formou demence
-ţadatel imobilní s Alzheimerovou chorobou ve stabilizovaném stavu
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Veřejný závazek - Chráněné bydlení
I.
Poslání Chráněného bydlení
Posláním Chráněného bydlení je poskytnout zázemí, pocit důstojnosti a pomoci lidem, kteří nemohou svou sociální a zdravotní situaci
řešit vlastními silami v jejich přirozeném sociálním prostředí, ale jsou schopni částečné sebeobsluhy.
II.
Cíl sociální služby
1. Cílem poskytované sluţby je podpořit soběstačnost uţivatele, který z důvodu věku nebo svého zdravotního stavu není schopen
zajišťovat své ţivotní potřeby ve vlastním prostředí.
2. Zajistit podmínky pro důstojný a aktivní ţivot.
3. Umoţnit uţivateli, dle jeho schopností, zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře a udrţet co nejdéle stupeň
sebeobsluhy.
4. Celková modernizace prostředí.
Krátkodobé cíle jsou součástí ročního plánu činnosti, který vypracovává ředitel s týmem spolupracovníků vţdy k 1.1. následujícího roku.
III.
Zásady poskytovaní služby
1. Základní principy sociálních sluţeb:
a) Dle moţností budovat nebo alespoň co nejdéle udrţet nezávislost a autonomii uţivatele sluţeb.
b) Dle moţností podporovat začlenění a integraci uţivatele.
c) Respektování potřeb – sluţba je určována individuálními potřebami uţivatele a potřebami společnosti – neexistuje model, který by
vyhovoval všem.
d) Partnerství – pracovat společně, ne odděleně
e) Kvalita – záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem
f) Rovnost bez diskriminace
Cílová skupina
Okruh osob, kterým jsou sluţby Chráněného bydlení poskytovány:
senioři a dospělí se sníţenou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postiţení, chronického onemocnění, se sluchovým nebo zrakovým
postiţením, kteří dosáhli důchodového věku nebo jsou plně invalidní a nemohou ţít běţným způsobem ţivota ve svém přirozeném
prostředí.
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Věková skupina je 27-64 dospělí, 65-79 mladší senioři, 80 a více starší senioři
Kapacita sluţby je 147.
Osoby, přijaté před 1.1.2007
Sluţbu nejsme schopni zabezpečit pro osoby:
- které vyţadují poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůţkovém zdravotnickém zařízení
- které z důvodu infekční a parazitární choroby všech druhů a stádií, při kterých můţe být nemocný zdrojem onemocnění
- s psychózami a psychickými poruchami, při nichţ můţe nemocný ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemoţňuje klidné
souţití v kolektivu
- s chronickým alkoholismem a jiné závaţné toxikomanie
- s demencí
- s mentální poruchou – imbecilita a idiocie
- které potřebují péči 24 hodin denně.
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Zdravotní péče
Odbornou zdravotní péči zajišťují: v Domově pro seniory a v Chráněném bydlení:
MUDr. Terrichová Marie - praktická lékařka pro dospělé (ústavní lékařka)
MUDr. Navrátil Bohumil - psychiatr - zajišťuje psychiatrickou péči
MUDr. Šuňavská Jana - neurolog - zajišťuje neurologickou péči
MUDr. Kubicová Dagmar - dermatoloţka - zajišťuje dermatologickou péči
Mgr. Kvapilová Eva - logoped - provádí odborné konzultace při nácviku řeči
MUDr. Rancová Anna - diabetolog - provozuje diabetologickou poradnu
Uţivatelé mají svobodnou volbu lékaře, takţe mohou docházet i k jiným lékařům. Sluţeb MUDr. Terrichové vyuţívá 95 %
uţivatelů. V případě dalších odborných vyšetření jsou uţivatelé, pokud nezvládnou cestu MHD, převáţeni sanitou do dalších
zdravotnických zařízení. (FN Olomouc, Vojenská nemocnice, SPEA a další). V případě nepřítomnosti lékaře je akutní zdravotní
péče zajišťována RZS.
Uţivatelé dle svých zdravotních moţností dochází do ordinace v zařízení Domova pro seniory a do Chráněného bydlení.
Pokud to jejich zdravotní stav nedovolí, dochází lékař přímo na jejich pokoje. Pokud si to uţivatel přeje, pracovníci Domova pro
seniory zajistí vyzvednutí léků i jiných pomůcek.
Domov pro seniory má 6 oddělení z toho 5 ošetřovatelských se zajištěnou ošetřovatelskou péčí a 1 oddělení mobilních uţivatelů.
Počet uţivatelů na pokojích:
jednolůţkové
29
dvoulůţkové
56
třílůţkové
17
čtyřlůţkové
2
Odbornou ošetřovatelskou péči zajišťuje v Domově pro seniory sedmdesáti členný tým. Tento tým zahrnuje všeobecné sestry a
pomocné ošetřovatelské úkony, obsluţnou péči zajišťují ošetřovatelky a pracovníci sociální péče. Zdravotní sestry zajišťují
všestrannou péči o individuální potřeby uţivatelů v souladu s nejnovějšími zásadami a odbornými poznatky komplexní
ošetřovatelské péče Poskytují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu, vykazují zdravotním pojišťovnám
odborné ošetřovatelské výkony, vedou předepsanou dokumentaci Součástí jejich kaţdodenní práce je účast na individuálním
plánování. Další členové týmu jsou fyzioterapeutové a nutriční terapeuta nutriční asistentka.
Uţivatelé v Domově pro seniory vyţadují vzhledem ke svým onemocněním (onemocnění srdce, cév, demence, postiţení
pohybového aparátu, imobilita) náročnou ošetřovatelskou péči, a proto je nutné, aby si zdravotničtí pracovníci prohlubovali a
zdokonalovali své odborné znalostí a rozvíjeli své profesní zaměření.
Rehabilitační péči zajišťují fyzioterapeuti, kteří plní ordinaci praktického a odborného lékaře. V Domově pro seniory je
poskytována fyzioterapeuty: fyzikální terapie, - ultrazvuk, BTL, magnetoterapie, vodoléčba, aplikace tepla, aplikace světla,
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inhalace, masáţe, cvičení na přístrojích, individuální tělesná výchova, skupinové LTV. Snahou všech pracovníků zdravotního úseku
je udrţení nezávislosti, soběstačnosti a stabilizování zdravotního stavu uţivatele.
V roce 2010 bylo poskytnuto v Domově pro seniory:
Fyzikální terapie
BTL 441
Lavaterm
463
Ultrazvuk
149
Magnetoterapie
382
Masáţe
82
Inhalace
99
Biolampa
191
Léčebná tělesná výchova / aktivní ,pasívní /
LTV skupinové
Nácvik chůze
Cvičení na přístrojích
Nácvik řeč

15 243
7 729
8672
2535
341

V Chráněném bydlení pracuje 6 pracovníků sociální péče, kteří zajišťují přímou obsluţnou péči / hygienická péče, nákupy, výdej
stravy, úklidy, aktivizace aj. /. Tuto péči plánuje vedoucí Chráněného bydlení. Pracovníci se podílí na individuálním plánování a
aktivizaci. Odbornou ošetřovatelskou péči v případě potřeby zajišťují v Chráněném bydlení všeobecné sestry z domova pro seniory.
Rehabilitační péči zajišťuje fyzioterapeut z domova pro seniory, který plní ordinaci praktického lékaře, neurologa nebo jiného
odborného lékaře.
V Chráněném bydlení:
Fyzikální terapie
BTL
1033
Lavaterm
194
Biolampa
267
Magnetoterapie
301
Ultrazvuk
168
Inhalace
104
Masáţe
92
LTV skupinová
1721 klientů
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LTV indiv.
1069
Cvičení na přístrojích
1810
Nácvik chůze
492
Nutriční terapeutka spolu s nutriční asistentkou sestavuje jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety, kontrolují,
metodicky vedou a organizují přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výţivy, provádí poradenství a edukaci
uţivatelů v oblasti zdravé výţivy, úzce spolupracují s lékařem a ostatními členy týmu. Maximální snahou pracovníků stravovacího
provozu je spokojenost všech strávníků. K tomuto účelu slouţí pravidelné porady se zástupci klientů.
Při poskytování ošetřovatelské a obsluţné péče se všichni pracovníci týmu Domova pro seniory i Chráněného bydlení se řídí téţ
standardy kvality sociálních sluţeb.
V roce 2010 jsme přispěli ke zkvalitnění poskytování sociální péče nákupem zdravotních pomůcek (Elektrická polohovací lůţka,
antidekubitační matrace, polohovací pomůcky, rehabilitační pomůcky sprchové vozíky, odsávačka hlenů, enterální pumpa a jiné).
Všichni pracovníci se podílí na uspokojování potřeb uţivatelů, aktivně se zapojují do společenských akcí Domova pro seniory a
Chráněného bydlení a pozitivně motivují uţivatele.
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Sociální aktivity
Základní činnost sociálního úseku vychází z individuálních plánů uţivatelů sluţeb. Jedná se o individuální i skupinové aktivity
vycházející z potřeb a přání jednotlivých klientů.
Mezi významné akce pořádané v roce 2010 patřil první ročník krajského turnaje v petaque pod záštitou náměstkyně hejtmana paní
Mgr. Kubjátové a náměstka hejtmana pana MUDr. Fišera.
Významnou aktivitou je i dlouhodobě dobrá spolupráce s canisterapeutkou.
Tak jako kaţdoročně byl ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních sluţeb pořádán Sportovní den seniorů, který se vţdy těší
velké oblibě klientů. Po té následovala zahradní slavnost s velkým počtem účastníků. Bylo připraveno bohaté občerstvení a o
zábavu se postaraly děti z dětského domova. Celkem získalo naše druţstvo i jednotlivci za rok 2010 9 diplomů za umístění do
třetího místa.
Kulturní činnost, sportovní akce a výlety jsou v našem zařízení velice bohaté. Nelze např. opomenout pochod slováckými
vinohrady do Mutěnic, který zorganizovali obyvatelé Chráněného bydlení. Vzhledem k příznivému počasí, malebné krajině,
bohaté nabídce kulturního programu a občerstvení patřil mezi nejzdařilejší z výletů v tomto roce. Celkem bylo zorganizováno v
Domově pro seniory 58 akcí včetně výletů jednotlivých oddělení, karnevalu, koncertů a dalších akcí. Příjemným zpestřením jsou
vţdy pro uţivatele sluţeb návštěvy dětí různých mateřských škol. V Chráněném bydlení bylo ve spolupráci s výborem uţivatelů
uskutečněno celkem 39 akcí. Jedná se o vystoupení jiţ výše jmenované naší skupiny Kluci a holky, opékání špekáčků, čajovnu,
výlety a další akce. „Kluci a holky z Chválkovic“ vystoupili desetkrát na akci
mimo naše zařízení.
Volné chvíle mohou také uţivatelé sluţeb trávit v době příznivého počasí v
příjemném prostředí našeho parku, kde se především v době letního období
schází s návštěvami svých známých a příbuzných.
Velkou pomocí při zajištění kulturních akcí jsou dobrovolníci Maltézské
pomoci, kteří se účastní projektu „Adopce seniorů“. V současné době je do
projektu zapojeno 12 dobrovolníků. Klienti si jejich pomoci velmi váţí. Poskytují
uţivatelům pomoc a podporu.
Mimo sluţeb poskytovaných naší organizací mají uţivatelé moţnost vyuţívat i
sluţeb odborných lékařů, kadeřnice, pedikérky a bufetu.
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Celkový počet uživatelů:
Domov pro seniory 200
Chráněné bydlení 147
Věková struktura uživatelů je následující:
Domov pro seniory 81,5
Chráněné bydlení 78,3
Počet uţivatelů s příspěvkem na péči:
Domov pro seniory 191 z toho
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
bez příspěvku

64
50
49
28
9

Chráněné bydlení 70 z toho
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I. stupeň
II. stupeň
bez příspěvku

60
10
77
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Seznam uživatelů, kteří oslavili v našem zařízení 100 let od roku 1996.
p. Ambrožová Ludmila
p. Hrachovec Rudolf
p. Odstrčilová Marie
p.Pechková Marie
p. Grýmová Ludmila
p. Pozdičková Marie
p.Stupková Vlasta

dožila se

101
101
101
100
102
105
101

p. Aulehlová Marie
p. Marková Blažena

letos se dožívá 102
100

úmrtí

1996
1997
2001
2002
2005
2009
2009

Počet ţadatelů o poskytnutí sociální sluţby
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Stravování
Stravovací úsek připravuje stravu pro klienty a zaměstnance Domova seniorů POHODA Chválkovice, p.o. a pro klienty
Klíč - Centrum sociálních sluţeb.
Klientům i zaměstnancům je nabídnuta moţnost volby obědů. Tato skutečnost výrazně přispívá ke spokojenosti uţivatelů.
Uţivatelé se mohou spolupodílet na přípravě jídelníčků prostřednictvím svých zástupců ve stravovací komisi. Tato řeší
případné stíţnosti a připomínky jednotlivých

Počty strávníků
snídaně
přesnídávky
obědy
svačiny
večeře

klienti a zaměstnanci Domova seniorů
POHODA
180 - 190
180 - 190
350 - 360
180 - 190
180 - 190

klienti Klíč - Centrum sociálních služeb
30
30
70
30
30
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Základní údaje o hospodaření:
Domov pro seniory:
Výnosy z činnosti:

Dotace MPSV
22.218.000,Příspěvky KÚ Olomouc
6.626.725,Příjmy od uţivatelů sluţby
19.000.805,Příjmy z příspěvků na péči
13.214.928,Příjmy od zdravotních pojišťoven
3.280.440,Ostatní příjmy
4.226.299,----------------------------------------------------------------------------CELKEM
68.567.197,-

Náklady na činnost:

Spotřeba materiálu
15.199.013,Spotřeba energií
4.032.618,Opravy a udrţování
1.115.117,Sluţby
2.276.219,Mzdové nákl. včetně zák. odv.
44.810.336,Odpisy
597.902,Ostatní náklady
303.512,-------------------------------------------------------------------------CELKEM
68.334.717,-
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Chráněné bydlení:
Výnosy z činnosti:

Dotace MPSV
2.572.000,Příspěvky KÚ Olomouc
1.722.560,Příjmy od uţivatelů sluţby
7.737.251,Ostatní příjmy
389.641,---------------------------------------------------------------------------CELKEM
12.421.452,-

Náklady na činnost:

Spotřeba materiálu
1.176.491,Spotřeba energií
3.178.264,Opravy a udrţování
503.057,Sluţby
522.355,Mzdové nákl. včetně zák.
6.811.938,Odpisy
403.722,Ostatní náklady
48.462,----------------------------------------------------------------------CELKEM
12.644.289,-

Hospodářský výsledek za rok 2010
Hospodářský výsledek za rok 2010
Celkový HV za rok 2010 činí:

- 222.837,+ 232.480,+ 9.643,-
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Náklady přepočtené na jednoho klienty měsíčně:

Domov pro seniory
Chráněné bydlení

2007 2008 2009 2010
22 992 23 842 25 220 28 473
5 576 5 128 6 273 5 090

Podrobné informace jsou uvedeny v Rozborech hospodaření za rok 2010 a v přiloženém komentáři k rozborům hospodaření za rok
2010.
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Přehled o zaměstnancích:

-

průměrný přepočtený počet zaměstnanců
průměrný fyzický počet zaměstnanců
evidenční počet pracovníků k 31.12.2010

Celkem

Domov pro seniory

Chráněné bydlení

157,78
167,1
168

134,14
150,1
151

23,64
17
17

Ve mzdách bylo vyplaceno za rok 2010 včetně OON 37.912 tisíc.
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Kontrolní činnost:
V lednu 2010 provedla auditorská společnost FinAudit s.r.o. se sídlem v Olomouci ověření účetních a finančních operací
souvisejících s čerpáním přidělených finančních prostředků dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2009.
Společnost FinAudit s.r.o. vydala auditorskou zprávu, kde uvedla, ţe údaje uvedené ve Vyúčtování dotace odpovídají údajům
zachyceným v účetnictví a jsou v souladu se zákony
i s účetními předpisy platnými v České republice.
V prosinci roku 2010 tato společnost provedla předběţnou kontrolu správnosti čerpání
finančních prostředků z dotace MPSV za rok 2010.
V květnu 2010 provedla na zdravotním úseku kontrolu zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE, a to ve smyslu §
42 zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Kontrola byla zaměřena na vykazování ošetřovatelské péče. Nebyly
shledány ţádné nedostatky, vykazování kódů odpovídalo provedené činnosti, zdravotní dokumentace přehledná.
V srpnu byl proveden Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci státní zdravotní dozor ve stravovacím provozu.
Konkrétně se jednalo o výdej stravy v objektu chráněného bydlení. Kontrolou nebylo zjištěno ţádné porušení.
Ing. Libuše Cikánková – poradce systému jakosti a HACCP provedla v říjnu audit výroby pokrmů. Závěrem bylo
konstatováno, ţe zavedený systém kritických bodů HACCP je funkční a vede k zajištění zdravotní bezpečnosti pokrmů.
Okresní správa sociálního zabezpečení v Olomouci se zaměřila na kontrolu pojistného a plnění úkolů
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Plnění ohlašovací povinností, plnění povinností v nemocenském pojištění,
poskytování dávek v nemocenském pojištění,
povinnosti
při
odvodu
pojistného
a
v důchodovém pojištění bylo bez závad a
nebylo nám uloţeno ţádné opatření
k nápravě.
V prosinci
2010
byla
zahájena
kontrola hospodaření za rok 2009 včetně
zavedení vnitřního kontrolního systému
v naší organizaci.
Kontrolu prováděli
pracovnice
Krajského
úřadu
Olomouckého kraje.
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Vzdělávání:
Pracovnice ekonomického úseku absolvovali během roku 2010 několik školení a seminářů, které se zabývaly
především problematikou přechodu účetnictví p.o. na účetnictví státu.
V lednu 2010 se pomocí převodového můstku převádělo původní účetnictví na nové účty
a začaly se čtvrtletní a následně roční závěrka /Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetnictví/ odesílat v daném
termínu na ČSUIS do Prahy. Všechny závěrky nejdřív prošly kontrolou na ekonomickém oddělení KÚOK a následně jsme je
zakodované odesílali přes software WINPED na ČSUIS.
Dále se pracovnice ekonomického oddělení zúčastnili během roku 2010 školení a seminářů týkajících se inventarizace, nových
Českých účetních standardů, vedení účetnictví, účetních závěrek, hmotného a nehmotného majetku, finanční kontroly,
FKSP, cestovného, spisové sluţby a datových schránek.
Na personálním a mzdovém úseku si pracovnice pravidelně doplňují znalosti v oblasti odměňování pracovníků,
pracovně-právních předpisů, pojistného, datových schránek apod. V tomto roce se účastnily školení : Odměňování
zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, Nový katalog prací od 1.1.2010, Zákoník práce, obsluha mzdy a platu, Změny
v odměňování v rozpočtové sféře, Roční zúčtování záloh na daň, Zákon o důchodovém pojištění a vedení evidenčních listů,
Nemocenské pojištění a sociální zabezpečení – změny, Exekuce na mzdu a pravidelných seminářů firmy VEMA (program.
vybavení firmy VEMA uţíváme při zpracování mezd) a v neposlední řadě školení o bezpečnosti práce.
Vzdělávání pracovníků sociálního úseku se
řídí zákonem o sociálních sluţbách číslo 108/2006 Sb.,
Všichni pracovníci absolvovali školení v rozsahu
minimálně 24 hodin akreditovaných kurzů. Všechna
školení v roce 2010 probíhala na VOŠ Caritas. Byla
zaměřena na Standardy kvality a především na
Individuální plánování. Významným krokem ke
zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců sociálního
úseku bylo dokončení vysoké školy sociálního zaměření
jednou z pracovnic sociálního úseku.
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Zaměstnanci zdravotního úseku se školili dle plánu osobního rozvoje a to především na kurzech dle zákona 96/2004 Sb., v
planém znění v rámci celoţivotního vzdělávání. Na zdravotním úseku si všeobecné setry rozšiřují i odborné vzdělání studiem
na vysoké škole tak, aby poskytovaná ošetřovatelská péče byla na vysoké úrovni.
Pracovníci v sociálních sluţbách – přímá obsluţná péče, se účastnili seminářů v zařízení dle zákona 108/2006 Sb.
Stravovací úsek se zaměřil především na školení o pracovních pomůckách a hygienické minimu.
Pro zaměstnance technického úseku byla připravena svářečský kurz, školení řidičů a další.
Zaměstnanci všech úseků dále absolvovali školení bezpečnosti práce a školení poţární ochrany a standardy kvality
sociálních sluţeb. Zaměstnanci zdravotního, sociálního, stravovacího a ekonomického úseku se také účastnili školení
pořádaných APSS a Olomouckým krajem.
V roce 2010 absolvovali odbornou praxi v Domově seniorů POHODA Chválkovice, p.o. studenti Univerzity Palackého,
Olomouc, Vyšší odborné a sociální školy Caritas, Vyšší odborné a sociální školy Dorkas, Střední zdravotní škola a VOŠ
Pettingeum, Fakulta ošetřovatelství UP Olomouc a ţáci Střední školy Olomouc - Svatý Kopeček.
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Plány na příští období:
A co nás čeká v následujícím období? Moţná ţe se bude rok 2010 řadit k nejvýznamnějším kokům v historii Domova seniorů
POHODA Chválkovice. Je připravena výstavba nového pavilonu domova pro seniory s kapacitou 100 klientů. Tato budova
vyroste v zahradě vedle kotelny. Pro nové klienty zde budou připraveny především jednolůţkové pokoje s příslušenství.
Několik pokojů bude dvoulůţkových. Tyto budou slouţit především manţelským dvojicím.
Další stavební aktivitou související s novou výstavbou, bude rekonstrukce a inovace kuchyně. Tato rekonstrukce vytvoří
technické zázemí pro přijetí vyššího počtu klientů.
V budově Chráněného bydlení dochází ke sniţování kapacity a uvolnění II. patra v budově „B“. Zde budou zahájeny stavební
úpravy potřebné pro vznik dalšího oddělení domova pro seniory.
Nezbytnou součástí rekonstrukčních prací bude i úprava sociálních zařízení v budově Chráněného bydlení. Je potřeba
upravit je tak aby byly bezbariérové nejen pro osoby uţívající berle, ale i pro osoby na invalidních vozících.
Plánů pro další rozvoj sluţeb je mnoho. Zkvalitňování
poskytovaných sluţeb, zvyšování bezbariérovosti objektu a
zvyšování kapacity poskytovaných sluţeb je důsledek
nejen demografických změn, které ve společnosti
probíhají. Snaţíme se na tyto výzvy reagovat, dle moţností
daných dobrou spoluprací se zřizovatelem, ale i moţnostmi
našeho rozpočtu. Věříme, ţe se nám tyto plány podaří
naplnit a to především proto, ţe tím pomůţeme ke
zkvalitnění ţivota našich uţivatelů sluţeb i budoucích
klientů.
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