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Úvod
Vážení,
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domova seniorů POHODA
Chválkovice, p. o. za rok 2011. Tento rok byl pro naši organizaci velmi významný, protože se
nám podařilo zahájit výstavbu nového pavilonu. Bude se jednat o moderní budovu s kapacitou
100 klientů. Většina pokojů bude jednolůžkových se sociálním zařízením. Na každém patře
budou i 3 manželské pokoje. Na základní kámen poklepal hejtman Olomouckého kraje pan Ing.
Martin Tesařík spolu s náměstkyní hejtmana paní Mgr. Yvonou Kubjátou a prvním náměstkem
hejtmana panem MUDr. Michaelem Fischerem.
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V roce 2011 jsme nejen zahájili uvedené práce, ale podařily se nám zrealizovat plánované
úpravy. Pracovníci údržby se již mohou těšit z nově rekonstruovaných prostor ve sklepě hlavní
budovy. V těchto prostorách se nachází šatny zaměstnanců, prostory údržby i skladové
prostory.
Byla také zahájena rekonstrukce stravovacího provozu. Budoucí kuchyň musí svou kapacitou
zabezpečit provoz všem budoucím klientům v moderních podmínkách. S touto akcí souviselo
také dovážení obědů od externího dodavatele.
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:

PaedDr. Jiří F l o d e r, ředitel

struktura organizace:

zdravotní úsek
sociální úsek
stravovací úsek
ekonomický úsek
personální úsek
provozní úsek

e-mail :

floder@ddol.cz

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

Podporovat samostatnost uživatele dle možností
Ošetřovat nemocné uživatele
Humanizovat péči
Odbornost zaměstnanců
Dostupnost žadatelům služby
Aktivizovat uživatele

II.
Cíl sociální služby
Dlouhodobé cíle:
1. Cílem poskytované služby je podpořit soběstačnost uživatele, 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 uživatele.
3. Zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život.
4. Umožnit uživateli 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 vždy k 1.1. následujícího roku.
III.
Zásady poskytovaní služby
1. Základní principy sociálních služeb:
a) Dle možností budovat nebo alespoň co nejdéle udržet nezávislost a autonomii uživatele služeb.
b) Dle možností podporovat začlenění a integraci uživatele.
c) Respektování potřeb – služba je určována individuálními potřebami uživatele a potřebami společnosti – neexistuje model, který by
vyhovoval všem.
d) Partnerství – pracovat společně, ne odděleně
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e) Kvalita – záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem
f) Rovnost bez diskriminace
IV.
Cílová skupina
Domov pro seniory je určen pro:

a) seniory
b) osoby se zdravotním postižením
Cílovou skupinou jsou déle uživatelé služeb přijatí před 1.1.2007.
Kapacita: 200 uživatelů služeb.
Věková skupina je 50-64 dospělí, 65-79 mladší senioři, 80 a více starší senioři
Žadatelé o službu, kteří nepatří do cílové skupiny:
a) zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
b) žadatel s infekční a parazitární chorobou / všech druhů a stádií/
c) žadatel s psychickou poruchou nebo psychózou, který může svou nemocí ohrožovat sebe nebo svým chováním znemožňuje klidné soužití
v kolektivu a žadatelé neschopní kolektivního soužití
d) žadatel s chronickým alkoholismem nebo s jinou závažnou toxikomanií
e) žadatel s mentální poruchou
f) žadatel s demencí
Výjimku tvoří
-žadatel s lehkou formou demence
-žadatel 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 služby je podpořit soběstačnost uživatele, který z důvodu věku nebo svého zdravotního stavu není schopen
zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí.
2. Zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život.
3. Umožnit uživateli, dle jeho schopností, zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře a udržet co nejdéle stupeň
sebeobsluhy.
4. Celková modernizace prostředí.
Krátkodobé cíle jsou součástí ročního plánu činnosti, který vypracovává ředitel s týmem spolupracovníků vždy k 1.1. následujícího roku.
III.
Zásady poskytovaní služby
1. Základní principy sociálních služeb:
a) Dle možností budovat nebo alespoň co nejdéle udržet nezávislost a autonomii uživatele služeb.
b) Dle možností podporovat začlenění a integraci uživatele.
c) Respektování potřeb – služba je určována individuálními potřebami uživatele 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
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Cílová skupina
Okruh osob, kterým jsou služby Chráněného bydlení poskytovány:
senioři a dospělí se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického onemocnění, se sluchovým nebo zrakovým
postižením, kteří dosáhli důchodového věku nebo jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném
prostředí.
Věková skupina je 27-64 dospělí, 65-79 mladší senioři, 80 a více starší senioři
Kapacita služby je 147.
Osoby, přijaté před 1.1.2007
Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby:
- které vyžadují poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
- které z důvodu infekční a parazitární choroby všech druhů a stádií, při kterých může být nemocný zdrojem onemocnění
- s psychózami a psychickými poruchami, při nichž může nemocný ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje klidné
soužití v kolektivu
- s chronickým alkoholismem a jiné závažné 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 - dermatoložka - zajišťuje dermatologickou péči
Mgr. Kvapilová Eva - logoped - provádí odborné konzultace při nácviku řeči
MUDr. Rancová Anna - diabetolog - provozuje diabetologickou poradnu
Uživatelé mají svobodnou volbu lékaře, takže mohou docházet i k jiným lékařům. Služeb MUDr. Terrichové využívá 95 %
uživatelů. V případě dalších odborných vyšetření jsou uživatelé, pokud nezvládnou cestu MHD, převáženi sanitou do dalších
zdravotnických zařízení. (FN Olomouc, Vojenská nemocnice, SPEA a další). V případě nepřítomnosti lékaře je akutní zdravotní
péče zajišťována RZS.
Uživatelé dle svých zdravotních možností 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 uživatel 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 uživatelů.
Počet uživatelů na pokojích:
jednolůžkové
29
dvoulůžkové
56
třílůžkové
17
čtyřlůžkové
2
Odbornou ošetřovatelskou péči zajišťuje v Domově pro seniory sedmdesáti členný tým. Tento tým zahrnuje všeobecné sestry a
pomocné ošetřovatelské úkony, obslužnou péči zajišťují ošetřovatelky a pracovníci sociální péče. Zdravotní sestry zajišťují
všestrannou péči o individuální potřeby uživatelů 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 každodenní práce je účast na individuálním
plánování. Další členové týmu jsou fyzioterapeutové a nutriční terapeut.
Uživatelé v Domově pro seniory vyžadují vzhledem ke svým onemocněním (onemocnění srdce, cév, demence, postižení
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 vykonávají ordinaci stanovenou praktickým a odborným lékařem. V Domově pro
seniory je poskytována fyzioterapeuty: fyzikální terapie, - ultrazvuk, BTL, magnetoterapie, vodoléčba, aplikace tepla, aplikace
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světla, inhalace, masáže, cvičení na přístrojích, individuální tělesná výchova, skupinové LTV. Snahou všech pracovníků
zdravotního úseku je udržení nezávislosti, soběstačnosti a stabilizování
zdravotního
stavu uživatele.
V roce 2011 bylo poskytnuto v Domově pro seniory:
Fyzikální terapie
BTL
612
Lavaterm
620
Ultrazvuk
284
Magnetoterapie
383
Masáže
245
Inhalace
37
Biolampa
290
Lymfomasáž
2
Léčebná tělesná výchova / aktivní ,pasívní /
LTV skupinové
Nácvik chůze
Cvičení na přístrojích
Nácvik řeč
Ergoterapie

11.166
8.083
7.013
2.508
260
380

V Chráněném bydlení pracuje 6 pracovníků sociální péče, kteří zajišťují přímou obslužnou 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 vykonávají ordinaci stanovenou praktickým lékařem,
neurologa nebo jiného odborného lékaře.
V Chráněném bydlení:
Fyzikální terapie
BTL
1100
Lavaterm
290
Biolampa
265
Magnetoterapie
291
Ultrazvuk
123

11

Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p. o. 2011
Inhalace
40
Masáže
50
LTV skupinová
2814 klientů
Cvičení na přístrojích
16370
Nácvik chůze
1081
Nutriční terapeutka sestavuje jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety, kontrolují, metodicky vedou a organizují
přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy, provádí poradenství a edukaci uživatelů v oblasti zdravé výživy, úzce
spolupracují s lékařem a ostatními členy týmu. Maximální snahou pracovníků stravovacího provozu je spokojenost všech strávníků.
K tomuto účelu slouží pravidelné porady se zástupci klientů.
Při poskytování ošetřovatelské a obslužné péče se všichni pracovníci týmu Domova pro seniory i Chráněného bydlení řídí též
standardy kvality sociálních služeb.
V roce 2011 jsme přispěli ke zkvalitnění poskytování sociální péče nákupem zdravotních pomůcek (Elektrická polohovací lůžka,
antidekubitační matrace, polohovací pomůcky, rehabilitační pomůcky sprchové vozíky, chodítka pro umožnění pohybu,
ergoterapeutické pomůcky, terapeutická zvířátka pro klienty s demencí, pomůcky na zlepšení prostředí pro klienty, enterální
pumpa a jiné).
Všichni pracovníci se podílí na uspokojování potřeb uživatelů, aktivně se zapojují do společenských akcí Domova pro seniory a
Chráněného bydlení a pozitivně motivují uživatele.
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Sociální aktivity
Základní činnost sociálního úseku vychází z individuálních plánů uživatelů služeb. Jedná se o individuální i skupinové aktivity
vycházející z potřeb a přání jednotlivých klientů.
Zásadní strukturální změnou v roce 2011 bylo přijetí aktivizační pracovnice. Při své práci se zaměřuje především na imobilní
klienty, kteří se nemohou účastnit skupinových aktivit.
Nejvýznamnější sportovní akcí pořádanou v roce 2011 byl II. ročník Krajského turnaje v petanque pod záštitou náměstkyně
hejtmana paní Mgr. Kubjátové a prvního náměstka hejtmana pana MUDr. Fischera.
Tak jako každoročně byl ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb pořádán Sportovní den seniorů, který se vždy
těší velké oblibě klientů. Po té následovala zahradní slavnost s velkým počtem účastníků. Bylo připraveno bohaté občerstvení.
Celkem získalo naše družstvo i jednotlivci za rok 2011 4 diplomy za umístění do třetího místa.
Kulturní činnost, sportovní akce a výlety jsou v našem zařízení velice bohaté. Celkem bylo zorganizováno v Domově pro
seniory 58 akcí včetně výletů jednotlivých oddělení, karnevalu, koncertů a dalších akcí. Příjemným zpestřením jsou vždy pro
uživatele služeb návštěvy dětí různých mateřských škol. V Chráněném bydlení bylo ve spolupráci s výborem uživatelů
uskutečněno celkem 31 akcí. Jedná se o vystoupení naší skupiny Holky z Chválkovic, opékání špekáčků, čajovnu, výlety a další
akce. „Holky z Chválkovic“ vystoupily sedmkrát na akci mimo naše zařízení.
Volné chvíle mohou uživatelé služeb trávit také 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 váží. Poskytují
uživatelům pomoc a podporu.
Mimo služeb poskytovaných naší organizací mají uživatelé možnost využívat i
služeb odborných lékařů, kadeřnice, pedikérky a bufetu.
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Celkový počet uživatelů:
Domov pro seniory 200
Chráněné bydlení 147
Průměrný věk uživatelů je následující:
Domov pro seniory 82,4
Chráněné bydlení 78,3
Počet uživatelů s příspěvkem na péči:
Domov pro seniory 191 z toho
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
bez příspěvku

61
44
48
32
15

Chráněné bydlení 49 z toho
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I. stupeň
II. stupeň
bez příspěvku

39
10
86
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Počet žadatelů o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory:

žádosti
počet nových klientů

2007
497
56

2008
528
51

2009
561
80

2010
613
73
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2011
667
54
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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 služeb.
Klientům i zaměstnancům je nabídnuta možnost volby obědů. Tato skutečnost výrazně přispívá ke spokojenosti uživatelů.
Uživatelé mohou mít návrhy a přání týkající se výběru jídel prostřednictvím svých zástupců ve stravovací komisi. Tato řeší
případné stížnosti a připomínky jednotlivých strávníků. Jídelníčky jsou sestavovány nutriční terapeutkou na základě
nutričních hodnot.

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:
Údaje do výroční zprávy hospodaření za rok 2011 :

Ekonomický úsek :
Základní údaje o hospodaření :
Domov pro seniory :
Výnosy z činnosti :

Dotace MPSV
20.426.000,Příspěvky KÚ Olomouc
11.249.000,Příjmy od uživatelů služby
19.323.455,Příjmy z příspěvků na péči
12.837.526,Příjmy od zdravotních pojišťoven
3.156.418,Ostatní příjmy
1.230.657,Proúčtování aktivačního protokolu
1.004.816,---------------------------------------------------------------------------CELKEM
69.227.872,-

Náklady na činnost : Spotřeba materiálu
11.131.419,Spotřeba energií
4.754.900,Opravy a udržování
987.644,Služby
2.563.240,Mzdové nákl. včetně zákonných odvodů
48.591.080,Odpisy
909.062,Ostatní náklady
236.177,--------------------------------------------------------------------------CELKEM
69.173.522,Hospodářský výsledek za rok 2011
+ 54.350,- Kč
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Chráněné bydlení :
Výnosy z činnosti :

Dotace MPSV
3.111.000,Příspěvky KÚ Olomouc
3.593.847,Příjmy od uživatelů služby
7.064.030,Ostatní příjmy
254.692,---------------------------------------------------------------------------CELKEM
14.023.569,-

Náklady na činnost : Spotřeba materiálu
1.593.302,Spotřeba energií
3.155.302,Opravy a udržování
792.565,Služby
804.309,Mzdové nákl. včetně zákonných odvodů
7.216.093,Odpisy
465.828,Ostatní náklady
40.934,---------------------------------------------------------------------------CELKEM
14.068.333,Hospodářský výsledek za rok 2011

- 44.764,-

Celkový hospodářský výsledek za organizaci činí :

+ 9.586,-

Podrobné informace jsou uvedeny v příloze této zprávy včetně komentáře k rozborům hospodaření za rok 2011.
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Náklady přepočtené na jednoho klienta měsíčně:
Domov pro seniory
Chráněné bydlení

2007
22 992
5 576

2008
23 842
5 128

2009
25 220
6 273

2010
28 473
5 090

2011
28 845
7 975

Podrobné informace jsou uvedeny v Rozborech hospodaření za rok 2011 a v přiloženém komentáři k rozborům hospodaření za
rok 2011.
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Náklady na činnost - Domov pro seniory

Náklady na činnost - Chráněné bydlení

Výnosy z činnosti Domov pro seniory

Výnosy z činnosti - Chráněné bydlení
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Přehled o zaměstnancích:

-

průměrný přepočtený počet zaměstnanců
průměrný fyzický počet zaměstnanců
evidenční počet pracovníků k 31.12.2011

Celkem

Domov pro seniory

Chráněné bydlení

169,01
170,61
167

144,05
145,8
150

24,96
24,81
17
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Kontrolní činnost:
V únoru 2011 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 2010.
Společnost FinAudit s.r.o. vydala auditorskou zprávu, kde uvedla, že 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 dubnu byla provedena kontrola dodržování bezpečnosti práce. Tuto kontrolu provedl Oblastní inspektorát práce pro
Moravský kraj a Olomoucký kraj.
V říjnu 2011 byla provedena Krajským úřadem Olomouckého kraje kontrola souladu poskytování sociální služby se
zákonem 108/2006 Sb., v platném znění. Výsledkem kontroly bylo zásadní přepracování standardů kvality číslo 2 - Porušování
práv a střety zájmů a doplněny standardy číslo 5, 9 a 10. Zaměstnanci byli proškoleni v dané problematice.
Na jednotlivých úsecích probíhaly kontroly na základě plánu kontrolních činností. Jednalo se především o kontroly
docházky a kontroly telefonních hovorů. Za provedené kontroly odpovídali vedoucí jednotlivých úseků.

Vzdělávání:
Školení zaměstnanců ekonomického úseku se především zabývalo problematikou vedení účetnictví dle nově
zaváděných ČÚS včetně účetních závěrek. Dále se zaměstnanci z ekonomického úseku účastnili školení zejména ohledně
inventarizace majetku, pohledávek a závazků dle nové Vyhlášky č. 270/2010 o Provádění inventarizace, cestovních náhrad,
spisové služby a všech používaných programů firmy Preus.
V průběhu roku 2011 se pracovnice personálního úseku účastnily především seminářů pořádaných firmou ANAG a
VEMA.
Semináře firmy ANAG byly zaměřeny na zdanění mezd a ostatních příjmů ze závislé činnosti, změny v zákoně o důchodovém
pojištění změny v daních z příjmů, sociálním zabezpečení, nemocenském a zdravotním pojištění, základní informace o novele
ZP a odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Semináře firmy VEMA se týkaly novinek aplikace PAM a prezentace docházkového systému. Další semináře pořádaly
vzdělávací agentury a týkaly se pracovně-právních vztahů a Benchmarkingu - poskytování sociálních služeb.
22

Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p. o. 2011
Vzdělávání pracovníků sociálního úseku se řídí zákonem o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., Všichni pracovníci
absolvovali školení v rozsahu minimálně 24 hodin v akreditovaných kurzech.
Zaměstnanci zdravotního úseku se školili dle plánu osobního rozvoje a to především v kurzech dle zákona 96/2004
Sb., v planém znění v rámci celoživotního 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 službách – přímá obslužná péče, se účastnili seminářů v zařízení dle zákona 108/2006 Sb.
Stravovací úsek se zaměřil především na školení HACCP ,které proběhlo v měsíci únoru u našeho hlavního dodavatele
potravin v MAKRU.
Pro zaměstnance provozního úseku byl připraven svářečský kurz, školení řidičů a další.
Zaměstnanci všech úseků dále absolvovali školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany a standardy kvality
sociálních služeb. Zaměstnanci zdravotního, sociálního, stravovacího a ekonomického úseku se také účastnili školení
pořádaných APSS a Olomouckým krajem.
Během roku 2011 proběhlo také školení o bezpečnosti práce.
V roce 2011 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 školy a VOŠ
Pettingeum, a žáci Střední školy Olomouc - Svatý Kopeček.
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Plány na příští období:
A co nás čeká v následujícím období? Rok 2012 bude jistě rokem budovatelským. Práce na zahájené stavbě viditelně
pokračují. V letošním roce je třeba připravit otevření nové budovy po stránce organizační, materiální, finanční, personální a
mnoha dalších. Pokládají se fyzické základy, ale i základy v přeneseném slova smyslu. Vytváří se základy pro novou kvalitu
poskytovaných služeb pro seniory v Olomouci. Jednolůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím v nové budově jsou příslibem
dobrého zázemí pro poskytované služby.
V současné době se připravují i další projekty pro zkvalitnění poskytovaných služeb. Připravuje se reprofilizace budovy „B“
V budově Chráněného bydlení dochází ke snižování 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 užívající berle, ale i pro osoby na invalidních vozících.
Plánů pro další rozvoj služeb je mnoho. Zkvalitňování poskytovaných služeb, zvyšování bezbariérovosti objektu a zvyšování
kapacity poskytovaných služeb je důsledek nejen demografických změn, které ve společnosti probíhají. Snažíme se na tyto
výzvy reagovat, dle možností daných dobrou spoluprací se zřizovatelem, ale i možnostmi našeho rozpočtu. Věříme, že se nám
tyto plány podaří naplnit a to především proto, že tím pomůžeme ke zkvalitnění života našich uživatelů služeb i budoucích
klientů.
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Chráněné bydlení
ředitel

personální a
mzdový úsek
ved.úseku
zást. ředitele
0,3

mzdová
účetní

ekonomický
úsek
vedoucí
úseku
0,3

hlavní
účetní
0,3

0,3

sekretářka účetní
0,3
účetní

sociální
úsek
vedoucí
úseku
0,7

0,3

stravovací
úsek
vedoucí
úseku
0,3

provozní
úsek
vedoucí
úseku
0,3

kuchařka
1,5

vedoucí
údržby
instalatér
0,7

pomocná
kuchařka
0,9

vedoucí
kotelnyzedník
0,7

1,3

elektrikář
0,3

skladnice
MTZ
0,3

instalatér
0,3
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dělnice v
prádelně
1

zdravotní
úsek
vedoucí
úseku
0,1

zahradník
0,6

koordinátor
vedoucí
služby CHB
1

pracovník v
soc. sl.

krejčí
0,3

6
uklízečka
4
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skladnice
potravin
0,3

truhlář

spisový
pracovník
telefonista
0,3

provozní
zámečník
topič
0,7

0,3
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Domov pro seniory
ředitel

personální a
mzdový úsek
vedoucí
úseku
zástupce
ředitele
0,7

mzdová
účetní

0,7

ekonomický
úsek

sociální
úsek

stravovací
úsek

provozní
úsek

zdravotní
úsek

vedoucí
úseku

vedoucí
úseku
0,3

vedoucí
úseku

vedoucí
úseku
0,7

vedoucí
úseku

0,7

0,7

0,7

sociální
pracovník
3

kuchařka
3,5

vedooucí
údržby
instalatér
0,3

sekretářka účetní
0,7

pracovník
v
sociálních
službách
1

pomocná
kuchařka
2,1

vedoucí
kotelnyzedník
0,3

pracovník
v
obchodním
provozu
3

elektrikář
0,7

hlavní
účetní
0,7

účetní
2,7
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0,9

vedoucí
oddělení
všeobecná
sestra

vedoucí
prádelny
1

dělnice v
prádelně
5

všeobecná
sestra

krejčí

ošetřovatelka
10

0,7

zahradník
1,4

nutriční
terapeut
6

1

fyzioterapeut
26
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1
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skladnice
MTZ
0,7

instalatér
0,7

skladnice
potravin
0,7

truhlář

spisový
pracovník
telefonista
0,7

provozní
zámečník
topič
0,3

pracovník v
sociálních
službách
39

uklízečka
0,7
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Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace
Švabinského 3, 772 00 Olomouc – Chválkovice
ORG : 1638
___________________________________________________________________________

Komentář k rozborům hospodaření za rok 2011
Obecně :
1)

Splnění závazných ukazatelů

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 13. 12. 2010 usnesením UZ/17/18/2010
pro naši organizaci tyto závazné ukazatele pro rok 2011:
příspěvek na provoz – odpisy
odvody z investičního fondu - odpisy

946 tis. Kč
710 tis. Kč

Rada Olomouckého kraje schválila dne 18. 1. 2011 usnesením UR/56/13/2011
limit mzdových prostředků

41.203 tis. Kč

Změny závazných ukazatelů v roce 2010 :
- zvýšení příspěvku na provoz – odpisy UR/76/20/2011
270 tis. Kč
Důvodem zvýšení příspěvku na odpisy je aktualizace odpisů k 20. 10. 2011
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- zvýšení odvodu z invest. fondu – odpisy UR/76/20/2011

270 tis. Kč

Příspěvek na odpisy činil v roce 2011 celkem :
Odvody z odpisů činili v roce 2011 celkem :

1.216 tis. Kč
980 tis. Kč

Všechny závazné ukazatele byly dodrženy.
2) Neinvestiční příspěvek – příspěvek na provoz
Usnesením UZ/17/18/2010 byl naší organizaci schválen pro rok 2011 :
příspěvek na provoz

10.314 tis. Kč

V rámci aktualizace rozpočtu na 2. pololetí roku 2011 bylo naší organizaci dne 8. 11. 2011
na základě UR/76/17/201 rozpočtovým opatřením navýšen
příspěvek na provoz

+

3.360 tis. Kč

Rozpočtovým opatřením na základě UR/76/17/2011 ze dne 22. 11. 2011 byl naší organizaci
z důvodu úspory v nákupu služeb mobilního operátora snížen
příspěvek na provoz
Příspěvek na provoz činil v roce 2011 celkem :

- 47.153,- Kč
13.626.847,- Kč
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3)

Investiční a údržbářské práce

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo usnesením UZ/17/18/2011 v rámci rozpočtu Olomouckého kraje pro naši organizaci
investiční příspěvek ve výši 200.000,- Kč na nákup bubnového sušiče na prádlo do prádelny pro Domov seniorů.
Bubnový sušič stál 126.500,- a tuto částku jsme obdrželi z Olomouckého kraje dne 16.11. 2011.
Nákup byl řádně zaúčtován a majetek zaveden do účetnictví.
V 5/2011 jsme uhradili z našich provozních prostředků částku 320.000,- Kč firmě ČEZ na úhradu nákladů dle smlouvy č. 11VN
103024156 o připojení odběrného zařízení pro rezervaci příkonu
elektrické energie. Tato akce je součástí projektu „nový pavilon areálu DS Pohoda Chválkovice“. Následně byl naší organizaci na
základě usnesení Rady OK UR/65/23/2011 ze dne 10.5.2011 zvýšen rozpočet o 320.000,- Kč a tuto částku jsme obdrželi na účet
dne 24.5.2011.
Tento investiční příspěvek vedeme v účetnictví na účtu 416 /investiční fond/ a zároveň jako nedokončenou investici na účtu 042
/pořízení dlouhodobého hmotného majetku/ než bude akce
„nový pavilon“ dokončena a zavedena do majetku.
Z důvodu opotřebení a havarijního stavu stávajících malotraktorků jsme zakoupili
v 8/2011 2 ks nových malotraktorků STARJET AJ v celkové hodnotě 199.800,- Kč.
Na nákup jsme použili finanční prostředky z investičního fondu.
V září 2011 byla ukončena investiční akce – šatny zaměstnanců v budově DPS, kterou financoval Olomoucký kraj. K 30. 9. 2011
jsme proúčtovali aktivační protokol včetně zařazení na majetkové účty v celkové hodnotě 19.927.961,- Kč.
Během roku 2011 probíhalo v naší organizaci postupně pokládání strukturované a telefonní kabeláže a propojení budov DPS a
CHB /sautr – kotelna/. Dále jsme zavedli docházkový systém
ANeT – Time 10 Standart. V budově DPS jsme zabudovali z bezpečnostních důvodů nová garážová vrata, dále žaluzie a sítě do
oken v suterénu /náklad vyvolaný investicí – šatny zaměstnanců/.
Všechny tyto akce jsme během roku vedli na uspořádacích účtech a k 31. 12. 2011 jsme
na základě zařazovacích protokolů navýšili hodnotu budov DPS a CHB
v celkové hodnotě 306.795,40 Kč a uspořádací účty vynulovali.
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Z větších údržbových prací byly realizovány zejména opravy sociálního zařízení a výlevky v pavilonu D na Chráněném bydlení
včetně odpadního potrubí a elektroinstalace.
Dále byla provedena v DPS oprava ochozu, výměna oken a vymalování oddělení č. 1 – 5.
Část akcí byla nad rámec rozpočtované položky 511 – opravy a udržování a byla hrazena
z překročených příjmů organizace.

Komentář k jednotlivým tabulkám :
Tabulka 1.2
Hospodářský výsledek k 31.12.2011 činí před zdaněním 9.585,85 Kč.
Finanční prostředky z hospodářského výsledku navrhujeme použít do rezervního fondu.

Tabulka 2.1
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo usnesením UZ/17/18/2011 v rámci rozpočtu Olomouckého kraje pro naši organizaci
investiční příspěvek ve výši 200.000,- Kč na
nákup bubnového sušiče. Nákup se uskutečnil v 12/2011 ve výši 126.500,- Kč a investiční prostředky jsme z OK dostali v této výši.
Dále byl schválen investiční příspěvek 320.000,- Kč na úhradu nákladů k připojení odběrného
zařízení kvůli novému pavilonu DS a tyto prostředky máme účetně na investičním fondu
než se investiční akce „nový pavilon DS“ dokončí a zavede na majetkové účty viz bod 3)/.
Tabulka 2.2
Z fondu odměn organizace nebyly v roce 2011 čerpány žádné finanční prostředky.
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Tabulka 2.3
Zdůvodnění rozdílu 29.317,42 Kč mezi finančním zůstatkem 46.679,37 Kč a účetním
zůstatkem 75.996,79 Kč v přehledu na účtu 412 – FKSP.
základní příděl za 12/11
dorovnání přídělu za rok 2011
příspěvek na stravování za 12/11
příspěvek na penzijní připoj. 12/11
vyúčtování poplatků a úroků KB

+ 45.174,6,- 4.865,- 11.300,+
314,42

Tabulka 2.4.a
Na základě usnesení zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/7/2011 ze dne 24. 6. 2011
byl proveden příděl ve výši 9.642,94 Kč do rezervního fondu organizace ze zlepšeného HV 2010.

Tabulka 2.4.b
Rezervní fond z jiných titulů jsme v roce 2011 tvořili z účelových peněžních darů na provádění canisterapie v částce 10.000,- a
z neúčelových peněžních darů v hodnotě 2.774,- Kč.
Čerpali jsme 1.000,- Kč na canisterapii.

Tabulka 2.5.
Rozpis příspěvku na provoz viz. 1. a 2. strana komentáře

Tabulka 2.6.
V roce 2011 jsme účet 648 zúčtování fondů vůbec nepoužili.
Účet 649 je rozepsán v tabulce.
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Tabulka 2.7.
Přechodné účty aktivní a pasivní jsou rozepsány podrobně v tabulce.
Tabulka 3.
c) investice – celkové dokončené investice v roce 2011 byly v hodnotě 633.095,40 Kč.
Z toho Olomoucký kraj hradil 126.500,- Kč /bubnový sušič prádla/
a organizace z investičního fondu hradila investice v hodnotě 506.595,40 Kč.
/nákup malotraktorků a TZ na budovách DPS a CHB/
e) účelové dotace – dotace MPSV ve výši 23.537.000,- Kč a investiční dotace
ve výši 446.500,- Kč. Obě účelové dotace byly plně vyčerpány, takže
vratku jsme žádnou neměli.
f) závazné ukazatele - u neinvestičního příspěvku na odpisy je rozdíl proti navýšenému
schválenému závaznému ukazateli 158.890,- Kč). Tyto odpisy jsme
pokryli z vlastních provozních prostředků. Vznikli z důvodu zavedení
aktivačních protokolů do účetnictví v 12/2010 a během roku 2011.

PaedDr. Jiří Floder
ředitel

v Olomouci dne 31. 1. 2012
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